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YÖNETMELİK
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKALARIN MUHASEBE UYGULAMALARINA VE BELGELERİN
SAKLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 1/11/2006 tar hl ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Muhasebe
Uygulamalarına ve Belgeler n Saklanmasına İl şk n Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmel ğ n 14 üncü maddes n n
b r nc , k nc , üçüncü ve beş nc fıkraları aşağıdak şek lde değ şt r lm şt r.
“(1) Bankalar, yıl sonu konsol de ve konsol de olmayan f nansal raporları lg l oldukları yılı tak p eden N san
ayı sonuna kadar Kuruma ve kuruluş b rl kler ne elektron k ortamda tevd etmek zorundadır.
(2) Türk ye’de şube açmak suret yle faal yette bulunan bankalar, Türk ye’dek yönet m merkezler tarafından
düzenlenen ve müdürler kurulu tarafından mzalanan Türk ye’dek faal yetler ne a t yıl sonu b lânçoları le gel r
tablolarını, bunların açıklama ve d pnotlarını, merkezler n n b lânço ve gel r tablolarını Kuruma ve kuruluş b rl kler ne
elektron k ortamda tevd etmek zorundadır.
(3) Bankalar Mart, Haz ran ve Eylül ayları sonu t barıyla düzenleyecekler konsol de olmayan ara dönem
f nansal raporlarını kırkbeş gün ç nde, konsol de olanları se yetm şbeş gün ç nde Kuruma ve kuruluş b rl kler ne
elektron k ortamda tevd etmek zorundadır.”
“(5) Bankalar yıl sonu konsol de ve konsol de olmayan f nansal tablolarını d pnotsuz olarak lg l oldukları yılı
tak p eden N san ayı sonuna kadar Resmî Gazete’de lan eder.”
MADDE 2 – Bu Yönetmel k yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
MADDE 3 – Bu Yönetmel k hükümler n Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.
Yönetmel ğ n Yayımlandığı Resmî Gazete'n n
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