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41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası Yasasının 5’inci maddesinin (1)’inci fıkrasının (A) 
ve (Ç) bentleri ve (2)’nci fıkrasının (G) bendi uyarınca; bankacılık sisteminin düzenlenmesi; 
finansal sistemde istikrar sağlamak için düzenleyici tedbirler alınması; kredi sisteminin etkin 
bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli karar ve tedbirler alınmasının gerekliliği 
uyarınca, Yasanın 38’inci maddesinden aldığı yetkiye istinaden KKTC Merkez Bankası 
“Bankaların Tahvil ve Bono İhraçlarının” aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 
gerçekleştirilmesi gerektiği hususunda, 
 

1. İhraççı bankanın, başvuru tarihi itibarı ile kaldıraç oranının en az %5, ihtiyadi sermaye 
yeterliliği rasyosunun ise banka bazında belirlenenin altında olmamasına, 
 

2. Yapılacak ihraçlarda yatırılan paranın tasarruf mevduatı gibi sigorta kapsamında olduğu 
yanılgısına yol açmamak amacı ile, ihraç için borçlanılacak tutarın Tasarruf Mevduatı 
Sigortası kapsamında olmadığı hususunda alıcıların açıkça bilgilendirilmesi ve 
hazırlanacak prospektüs, diğer ilan ve reklam araçlarında bu hususun en az 12 punto, 
altı çizili ve kalın karakter ile açıkça yazılmasına, 
 

3. Banka tarafından, ihracın detaylarını içeren bilgiyi, ihraca ilişkin fayda ve maliyet 
analizini, ihracın bankanın mali bünyesine etkisini, olası stres koşulları da dikkate 
alınarak ihraçtan kaynaklanabilecek risklere ilişkin detaylı değerlendirmeleri ve söz 
konusu risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesinde izlenecek uygulama 
usullerini içeren bir raporun, ihraçla ilgili Fasıl 113 Şirketler Yasası’na uygunluğuna 
dair Şirketler Mukayyitliğinden alınan yazı ile birlikte, ihraçtan en az iki hafta önce 
Merkez Bankasına sunulmasına, 
 

4. Başvuru tarihi itibariyle, yapılacak ihraç öncesinde ihraççı bankanın 39/2001 sayılı 
Bankalar Yasası’nın 37’nci maddesi kapsamında olmamasına, 
 

5. Banka bazında borçlu sıfatıyla doğrudan gerçekleştirilecek ihraçlara ilişkin nominal 
ihraç limitinin EK’te verilen formüller çerçevesinde hesaplanmasına, 
 

6. Banka bazında belirlenen ihraç limitinin bir katına kadar artırılabilmesi için Merkez 
Bankasına onaya gelinmesine, 
 

7. Sermaye benzeri kredi kapsamında ihraç edilecek menkul kıymetlerin ihraç limitinin 
dışında kalmasına,  
 



8. Bankalarca daha önce yapılan ve tedavülde olan ihraçların nominal tutarının, yeni ihraç 
limitinin hesaplanmasında bir indirim kalemi olarak dikkate alınmasına, 
 

9. Bu kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmesine, 
 
 
         karar verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


