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KKTC MERKEZ BANKASINDAN TEBLİĞ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ULUSLARARASI BANKACILIK
BİRİMLERİ YASASI
(41/2008 Sayılı Yasa)
Madde 14 Altında Yapılan Tebliğ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 41/2008 Sayılı Uluslararası Bankacılık
Birimleri Yasası’nın 14. maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak işbu tebliğ ile
aşağıdaki hususları tespit eder.
Kısa İsim

1.

Bu tebliğ, “Uluslararası Bankacılık Birimlerinin Demirbaş ve Sabit Varlıklarını
Devretmeleri ile İlgili Esaslar” hakkında tebliğ olarak isimlendirilir.

Tefsir

2.

Metin başka türlü gerektirmedikçe bu tebliğ’de kullanılan;
a)

“Merkez Bankası,” Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez
Bankasını,

b)

“Yasa,” 41/2008 Sayılı Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasasını,

c)

“Sabit Varlık,” UBB’ye ait kullanma süreleri bir yıldan uzun olan,
yıpranan, aşınan ve kıymetten düşen, bir belge ile mülkiyet hakkının
tescil edildiği taşınabilir ve taşınmaz varlığı,

d)

“Demirbaş,” UBB’nin hizmetlerinin yürütülebilmesi için mülkiyetinde
bulunan, kullanımına her zaman ihtiyaç duyulan, tek başına işlev gören
ve kullanma süresi bir yıldan fazla olup, kullanım süresince aşınan,
yıpranan ve değerinden kaybeden, onarım suretiyle kullanım süresi
uzatılabilen, kullanılmayacak duruma geldikten sonra az da olsa bir
değer taşıyan bilançoda kayıtlı, her türlü taşınabilir malzemeyi,

e)

“UBB,” 41/2008 Sayılı Yasa altında faaliyet gösteren Uluslararası
Bankacılık Birimlerini,

f)

“Amortisman,” , 27/1977 Sayılı Vergi Usul Yasasının Onikinci
Kısmında anlatılan yıpranma ve değer düşüşü esaslarını,

g)

“Cari Değer”, satılacağı andaki satış değerini,
ifade eder.

Amaç

3.

Bu tebliğin amacı, 41/2008 Sayılı Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası’nın

14’üncü maddesinde belirtilen hüküm doğrultusunda, UBB’lerin başka gerçek
ve tüzel kişilere devredebilecekleri sabit varlık ve demirbaşları belirlemek,
konuda Merkez Bankasının onayının alınması gerektiği durumlarda bu süreci
düzenlemektir.
Kapsam

4.

Yasa altında faaliyet gösteren Uluslararası Bankacılık Birimlerini kapsar.

Gayrimenkul ve
Motorlu Araç
Devirleri

5.

Amortismana tabi ve tabi olmayan gayrimenkul ve motorlu araç devirleri,
Merkez Bankası onayına tabidir.

Amortismana
Tabi Menkullerin
Devirleri

a)

Her türlü gayrimenkulun UBBlerce devri, Merkez Bankası onayına
tabidir.

b)

Araç kayıt dairesine kayıtlı motorlu taşıt araçlarının UBB’lerce devri,
Merkez Bankası onayına tabidir.

6.

Amortismana tabi menkullerin devri, Merkez Bankası onayına tabidir. Ancak,
amortisman süresine bakılmaksızın, bir defada elden çıkarılacak birden fazla
menkuller toplam cari değeri 10.000 EURO ve altında ise veya elden
çıkarılacak bu maddede belirtilen bir adet menkulun cari değeri 10.000 EURO
veya altında ise Merkez Bankasının onayını gerektirmez. Onay alınmadan bir yıl
içinde satılacak, bu maddede belirtilen menkullerin devri 10.000 EURO’yu
geçemez.

Amortismana
7.
Tabi Olmayan
Menkullerin Devri

Bilançoda demirbaş olarak kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın, amortismana
tabi olmayan ve değeri 10.000 EURO ve üzerinde olan menkullerin devri
Merkez Bankasının onayını gerektirir.

Devir Başvurusu
ve Onay

a)

UBB’ler bu tebliğin 5,6 ve 7’incı maddelerinde sözü edilen sabit varlık ,
demirbaş ve menkulleri için Yönetim Kurulları tarafından satış kararı
alınmasını mütakip, 7 iş günü içinde, Yönetim Kurulu kararı, satış için
öngörülen rakam, devredilecek gerçek veya tüzel kişi bilgileri ile birlikte
Merkez Bankasına onay için başvurur.

b)

Merkez Bankası onay için başvuruyu değerlendirir ve isteyebileceği tüm
ilave evrakların tamamlanmasını müteakiben 7 iş günü içerisinde olumlu
veya olumsuz görüşünü UBB’ye bildirir.

Yürürlük

8.

9.

Bu tebliğ Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

