
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKACILIK YASASI 
(62/2017 Sayılı Yasa) 

 
Madde 67 ve 70(2) Altında Tebliğ 

 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 62/2017 sayılı Bankacılık Yasasının 67’nci 

ve 70’inci maddesinin (2)’nci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki 
Tebliği yapar: 

 
Kısa İsim  
R.G. 41 
5.04.2018 
EK III 
A.E. 312 

1. Bu Tebliğ, “Bağımsız Denetim Kuruluşlarına İlişkin (Değişiklik) 
Tebliği” olarak isimlendirilir ve “Esas Tebliğ” olarak anılan 
“Bağımsız Denetim Kuruluşlarına İlişkin Tebliğ” ile birlikte okunur. 

   

Esas Tebliğin 
6’ncı 
Maddesinin 
Değiştirilmesi 
 

 

2. Esas Tebliğ, 6’ncı maddesinin (1)’inci fıkrasının (I) bendinden 

hemen sonra aşağıdaki yeni (İ) ve (J) bentleri eklenmek suretiyle 

değiştirilir: 

  “(İ) Bağımsız denetim kuruluşunun 

ortakları ve denetçilerinin “Bankaların 

Kredileri ile Diğer Alacaklarının 

Nitelikleri ve Karşılıklar Tebliği”nin 

(5)’inci maddesinde anlatıldığı şekli ile 

donuk alacaklarının olmadığına dair 

yazılı beyanlarını, 

   (J) Bağımsız denetim kuruluşunun 

ortakları veya denetçilerinin çek 

yasaklısı olmadıklarına dair yazılı 

beyanlarını” 

 

Esas Tebliğin 
6’ncı 
Maddesinin 
Değiştirilmesi 

3. Esas Tebliğ, 6’ncı maddesinin (3)’üncü fıkrası kaldırılmak ve 

yerine aşağıdaki yeni (3)’üncü fıkra konmak suretiyle değiştirilir: 

  “(3) Başvuruların değerlendirilebilmesi için 

bu maddenin (1)’inci fıkrasındaki 

belgeler ile Tebliğ ekinde yer alan Ek-

1, Ek-2 ve Ek-4’ün eksiksiz doldurup 

imzalanması ve aylık asgari ücretin iki 

katı başvuru bedelinin Merkez Bankası 

nezdindeki Fon hesabına yatırılması 

gerekmektedir. Yatırılan bedel iade 

edilmez.” 

 



Esas Tebliğin 
14’üncü 
Maddesinin 
Değiştirilmesi 

4.  (1) Esas Tebliğ, 14’üncü maddesi (1)’nci fıkrası 

kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (1)’nci 

fıkra konmak suretiyle değiştirilir: 

  

Fasıl 149 

 “(1) Sözleşmeler Yasasının gerektirdiği tüm 

unsurları taşıyan denetim 

sözleşmeleri, bağımsız denetim 

kuruluşu ile denetlenen kuruluş 

arasında yazılı olarak düzenlenir. 

Bağımsız denetim kuruluşları, 

kuruluşlar ile imzalanan denetim 

sözleşmesini imza tarihinden itibaren 

en geç bir ay içerisinde Merkez 

Bankasına bildirmekle 

yükümlüdürler.” 

   (2) Esas Tebliğ, 14’üncü maddesi (3)’üncü ve 

(4)’üncü fıkraları kaldırılmak ve yerine 

sırasıyla aşağıdaki yeni (3)’üncü ve (4)’üncü 

fıkralar konmak suretiyle değiştirilir: 

   “(3) Kuruluşlar, sözleşme süresi içinde 

denetim yaptırdıkları bağımsız 

denetim kuruluşuyla olan 

sözleşmelerini feshetmek 

istediklerinde, durumu gerekçesi ile 

birlikte Merkez Bankasına bildirmek ve 

onayını almak zorundadırlar.   

   (4) Sözleşmelerin bağımsız denetim 

kuruluşları ve/veya bu maddenin 

(3)'üncü fıkrası gereği Merkez Bankası 

onayı alınmasına müteakip bankalar 

tarafından feshedilmesi durumunda, 

sözleşmeyi fesheden taraf yedi iş günü 

içerisinde Merkez Bankasına bunu 

bildirmekle yükümlüdür.” 

 

Esas Tebliğin 
15’inci 
Maddesinin 
Değiştirilmesi 

5. Esas Tebliğ, 15’inci maddesinin (2)’nci fıkrası kaldırılmak ve yerine 

aşağıdaki yeni (2)’nci fıkra konmak suretiyle değiştirilir: 

  “(2) Bağımsız denetim kuruluşları 

tarafından, bankaların finansal 

raporlarının tek düzen hesap planı, tek 

tip bilanço, kâr ve zarar cetveli ve 

dipnotları ile bunların uygulanmasına 

ilişkin izahname ile muhasebe ve 



değerleme esaslarına, Yasanın 53’üncü 

maddesi ile 50, 51 ve 52’nci madde 

hükümlerine uygunluğu incelenerek 

bu Tebliğin Ek-3’ü ile olumlu, olumsuz, 

şartlı veya çekimser görüş uygunluğu 

belirtilir. Bankalar dışındaki 

kuruluşlarda yapılan denetimlerde ise, 

Ek 3’te yer alan görüşlerin, denetlenen 

kuruluşun bağlı bulunduğu ilgili yasa 

ve tebliğlere atıfta bulunmak şartı ile 

yine aynı formatta hazırlanması 

gerekmektedir.” 

   

Esas Tebliğin 
16’ncı 
Maddesinin 
Değiştirilmesi 

6. Esas Tebliğ, 16’ncı maddesinin (1)’inci fıkrasının (D) bendinden 

hemen sonra aşağıdaki yeni (E) bendi eklenmek suretiyle 

değiştirilir: 

  “(E) Banka risk grubunda bulunan kişiler ve 

banka çalışanları ile bunlarla risk 

grubu oluşturan kişilerin banka ile 

yapmış oldukları her türlü işlemin 

koşullarının, diğer kişiler ve gruplar ile 

yapılan işlemler ve piyasa koşulları ile 

karşılaştırılmasına ilişkin 

değerlendirilmelerini içeren özet 

bilgi,” 

 

Esas Tebliğin 
17’nci 
Maddesinin 
Değiştirilmesi 

7. Esas Tebliğ, 17’nci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 

17’nci madde konmak suretiyle değiştirilir: 

 Kuruluşların 

Yükümlülükleri 

“(1) Kuruluşlar, yeni yaptıkları denetim 

sözleşmelerini ve/veya denetim 

ekiplerindeki değişiklikleri, bir ay 

içinde Merkez Bankasına bildirmek 

zorundadırlar. 

   (2) Kuruluşlar, denetim sözleşmesi 

imzaladıkları bağımsız denetim 

kuruluşunun; denetimi bırakması 

ve/veya denetimden çekilmesi 

ve/veya sözleşmeyi feshetmesi 

durumlarını göz önünde bulundurarak, 

bu gibi durumlarda uygulanacak acil 

durum planı oluşturmalıdırlar.” 

 

 



 

 

Esas Tebliğin 
29’uncu 
Maddesinin 
Değiştirilmesi 

8. Esas Tebliğ, 29’uncu maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 

29’uncu madde konmak suretiyle değiştirilir: 

  “(1) Yurtdışı otoriterlerden yetki almış olan 

bağımsız denetim kuruluşlarının, 

kuruluş nezdinde özel ihtiyaçları ile 

ilgili denetim gerçekleştirebilmesi için,  

kuruluş tarafından tüm denetim 

detaylarının Merkez Bankası ile 

paylaşılması ve izin alınması şarttır. 

   (2) Merkez Bankasından izin alınması, 

tarafların sır saklama yükümlülüğü 

sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.” 

 

Esas Tebliğe 
Geçici Madde 
Eklenmesi 

9. Esas Tebliğ, Geçici (5)’inci maddesinden hemen sonra aşağıdaki 

yeni (6)’ncı madde eklenmek suretiyle değiştirilir: 

 Geçici Madde 

Taahütname 

“6. Bu Değişiklik Tebliğinin yürürlüğe 

girmesinden önce yetki alan bağımsız 

denetim kuruluşlarının ortakları ve 

denetçilerinin, bu Değişiklik Tebliğinin 

6’ncı maddesinin (1)’inci fıkrasının (İ) 

ve (J) bentlerinde istenilen beyanları 

bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren üç ay içerisinde 

tamamlamaları gerekmektedir.” 

 

Yürürlüğe Giriş 10. Bu Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 


