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Kimden

:

Aksu Çalışkan Beygo Avukatlık Ortaklığı

Tarih

:

22 Şubat 2019

Konu

:

19 Şubat 2019 Tarihli ve 30691 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren
Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
(“Kredi İşlemleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapan Yönetmelik”) tahtında Bankaların
Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’te (“Kredi İşlemleri Yönetmeliği”) yapılan
değişikliklerin incelenmesi.

I.

Genel Olarak

19 Şubat 2019 Tarihli ve 30691 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Bankaların Kredi İşlemlerine
İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile 1 Kasım 2016 Tarihli ve 26333 Sayılı Resmî
Gazete ile yürürlüğe girmiş Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik’te değişiklik yapılmıştır.
Kredi İşlemleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapan Yönetmelik ile özetle; bankaların kullandıracakları krediler için,
mevzuatta belirlenen haller hariç almaları zorunlu olan hesap durumu belgesinin düzenlenmesi ve denetlenmesine
ilişkin yenilikler getirilmiş ve buna ek olarak bankalarca alınması zorunlu ilave belgeler düzenlenmiştir.
İşbu özet bilgi notu kapsamında, yukarıdaki belirtilen Kredi İşlemleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapan
Yönetmelik tahtında getirilen değişiklere ilişkin açıklamalarımız ve devamında değişiklikleri karşılaştırmalı olarak
görebileceğiniz tablo bilgilerinize sunulmaktadır.
II.

Hesap Durumu Belgesine İlişkin Getirilen Değişiklikler
(i)

Hesap durumu belgesi alınması

Kredi İşlemleri Yönetmeliği uyarınca bankaların kullandıracakları krediler için, Madde 8’de sayılan işlemler hariç,
hesap durumu belgesi almaları zorunludur. Bu doğrultuda değişiklik öncesinde Kredi İşlemleri Yönetmeliği Madde
8 (1)/a kapsamında “bir milyon Türk Lirasını geçmeyen işlemler” hesap durumu belgesi alınması zorunlu olmayan
işlemler arasında sayılmaktaydı. Kredi İşlemleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapan Yönetmelik ile söz konusu ibare
“iki milyon Türk Lirasını geçmeyen işlemler” şeklinde değiştirilmiştir. Bu doğrultuda bankalar, mevcut durum
itibari ile bir milyon Türk Lirasını geçen işlemler için değil iki milyon Türk Lirasını geçen işlemler için hesap durum
belgesi almak zorundadırlar.
(ii)

Hesap durumu olarak kabul edilecek belgeler

Hesap durumu olarak kabul edilecek belgeler Kredi İşlemleri Yönetmeliği Madde 9 tahtında düzenlenmiştir. Eski
düzenleme kapsamında bankalar, finansal kuruluşlar ve kamu kuruluşları ile menkul kıymetleri halka arz edilmiş
ortaklıklar ve sermaye piyasası aracı kuruluşlarının tabi oldukları mevzuat kapsamında düzenleyecekleri bilanço,
kar ve zarar cetvelleri ile ek mali tablolar hesap durumu olarak kabul edilmekteydi. Yeni düzenlemede bu ayırımlar
ortadan kalkmıştır. Başkaca bir ayrım yapılmaksızın, 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumunun (“KGK”) Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (“660 Sayılı KHK”) uyarınca
bağımsız denetime tabi şirketlerin KGK tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartlarına uygun
şekilde hazırladığı ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar bu kapsamda değerlendirilecektir.
(iii)

Hesap durumu belgelerinin denetlenmesi

Bankaların Kredi İşlemleri Yönetmeliği Madde 10’un kapsam dışı bıraktığı kişiler hariç herhangi birine iki milyon
Türk Lirasını aşan bir kredi kullandırması halinde hesap durumu belgelerinin mevzuat hükümlerine, Türkiye’de
uygulanan muhasebe ilkeleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunun ruhsat almış denetim yetkisine sahip meslek
mensupları tarafından denetlenmesi gerekmektedir. Yapılan mevzuat değişikliği ile 660 sayılı KHK ve ilgili
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düzenlemeler uyarınca bağımsız denetime tabi şirketlerin sunduğu hesap durumu olarak kabul edilen finansal
tabloların da denetimden muaf olacağı düzenlenmiştir.
III.

Bankalarca alınması zorunlu olan ilave belgeler

Eski düzenlemede yer almayan yeni bir madde Kredi İşlemleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapan Yönetmelik ile
yürürlüğe girmiştir. Kredi İşlemleri Yönetmeliği’ne eklenen Madde 11/A bankalarca alınması zorunlu ilave belgeleri
düzenlemektedir. Bu kapsamda, bankacılık sektöründeki toplam riski talep edilen kredi dâhil, Türkiye Bankalar
Birliği Risk Merkezi nezdindeki en güncel bilgilere göre 500 milyon TL ve üzerinde olan kredi müşterilerinden,
kredi tahsis aşamasında ilave belgeler istenecektir. Söz konusu ilave belgeler aşağıdaki gibi olup kredi ilişkisinin
devam ettiği sürece her yıl hesap dönemini izleyen altı ay içinde alınması gerekmektedir.
a) KGK tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartları (“Raporlama Standartları”)
çerçevesinde hazırlanmış ve KGK tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca
(“Bağımsız Denetim Kuruluşları”) denetlenmiş konsolide olmayan finansal tabloları,
b) Raporlama Standartları uyarınca konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü olanların, Bağımsız
Denetim Kuruluşları’nca denetlenmiş konsolide finansal tabloları,
c)

Kredi kullanacak işletmenin; Raporlama Standartları’nda tanımlandığı şekilde başka bir işletmenin bağlı
ortaklığı olması durumunda, yine bu standartlardaki tanımlamalara uyan ana ortaklığının Bağımsız
Denetim Kuruluşları’nca denetlenmiş konsolide finansal tabloları,

d) Başka işletmelerin tek başına kontrolünde olmayan ancak müşterek kontrol edilen bir işletme olması
durumunda, müşterek kontrol eden işletmelerin her birinin Raporlama Standartları çerçevesinde
hazırlanmış ve Bağımsız Denetim Kuruluşları’nca denetlenmiş varsa konsolide, yoksa konsolide
olmayan finansal tabloları ile birlikte, söz konusu finansal tablolarda yer verilen bilgilerden hareketle
hazırlanacak ve bağımsız denetim kuruluşunun güvence raporunu içeren Kredi İşlemleri Yönetmeliği
Ek-4’te verilen analiz tablosunun bankalarca alınması zorunludur.
Kredi İşlemleri Yönetmeliği’ne Madde 11/A uyarınca bankalarca alınması zorunlu tutulan finansal tablolar, aynı
maddenin 2’nci fıkrası tahtında, yurtdışında yerleşik kredi müşterileri bakımından, tabi oldukları yabancı mevzuat
uyarınca düzenleyecekleri uluslararası standartlara uygun dipnotlarını da içeren bilanço ile kâr ve zarar cetvelleri ile
bunlara ek finansal tablolarını ifade etmektedir.
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BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
İLİŞKİN YÖNETMELİK
Madde
Eski Hali
Yeni Hali
No
8
Hesap durumu belgesi alınması ve kredi Hesap durumu belgesi alınması ve kredi
derecelendirme notu talep edilmesi
derecelendirme notu talep edilmesi
MADDE 8
MADDE 8
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(1) Bankaların kullandıracakları krediler için,
aşağıda sayılan işlemler hariç, hesap durumu belgesi
almaları zorunludur.

(1) Bankaların kullandıracakları krediler için,
aşağıda sayılan işlemler hariç, hesap durumu belgesi
almaları zorunludur.

a) Bir milyon Türk Lirasını geçmeyen işlemler.

a) İki milyon Türk Lirasını geçmeyen işlemler.

b) Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bunların
müessese, bağlı ortaklık ve iştirakleri hariç olmak
üzere, merkezi yönetim kapsamındaki kamu
idareleri, bunlara bağlı kuruluşlar ve mahalli
idareler ile yapılan işlemler,

b) Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bunların
müessese, bağlı ortaklık ve iştirakleri hariç olmak
üzere, merkezi yönetim kapsamındaki kamu
idareleri, bunlara bağlı kuruluşlar ve mahalli
idareler ile yapılan işlemler,

c) Yabancı ülkelerin merkezi idareleri, merkez
bankaları ile veya bunlarca çıkarılan veya ödemesi
garanti edilen bono ve tahviller karşılığı yapılan
işlemler,

c) Yabancı ülkelerin merkezi idareleri, merkez
bankaları ile veya bunlarca çıkarılan veya ödemesi
garanti edilen bono ve tahviller karşılığı yapılan
işlemler,

ç) Karşılığı nakit, nakit benzeri kıymet ve hesaplar
ile kıymetli maden olan işlemler,

ç) Karşılığı nakit, nakit benzeri kıymet ve hesaplar
ile kıymetli maden olan işlemler,

(…)
Hesap durumu olarak kabul edilecek belgeler
MADDE 9

(…)
Hesap durumu olarak kabul edilecek belgeler
MADDE 9

(1) Bankalar 8 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca
hesap durumu belgesi olarak,

(1) Bankalar 8 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca
hesap durumu belgesi olarak,

a) Banka ve finansal kuruluş ile kamu kuruluşlarının
tabi oldukları özel mevzuat veya muhasebe
sistemleri uyarınca düzenleyecekleri dipnotlarını da
içeren bilanço ile kâr ve zarar cetvelleri ile bunlara
ek mali tabloları,

a) 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili
düzenlemeler uyarınca bağımsız denetime tabi
şirketlerin, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu tarafından yayımlanan
muhasebe ve finansal raporlama standartlarına
uygun şekilde hazırlanmış ve bağımsız denetimden
geçmiş finansal tabloları,

b) Menkul kıymetleri halka arz olunmuş ortaklıklar
ile sermaye piyasası aracı kurumlarının sermaye
piyasası mevzuatı uyarınca düzenleyecekleri
dipnotlarını da içeren bilanço ile kâr ve zarar
cetvelleri ile bunlara ek mali tabloları,
c) (a) ve (b) bentleri dışında kalanlardan Türkiye’de
yerleşik kişilerin Maliye Bakanlığının 4/1/1961
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa istinaden
çıkardığı Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliği
uyarınca, yurtdışında yerleşik kişilerin ise tabi
oldukları
yabancı
mevzuat
uyarınca
düzenleyecekleri uluslararası standartlara uygun
dipnotlarını da içeren bilanço ile kâr ve zarar
cetvelleri ile bunlara ek mali tabloları Ek-2’ de yer
alan örneğe uygun düzenlenecek tanıtıcı bilgiler
formu ile birlikte hesap durum belgesi olarak kabul
ederler. Bu form ortaklık payları için alınmaz. Halka
arz yoluyla ihraç olunacak menkul kıymetlere
yapılacak yatırımlarda bu belgeler yerine tasarruf
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b) (a) bendi dışında kalanlar için 4/1/1961 tarihli ve
213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili
düzenlemeleri uyarınca düzenlenecek finansal
tabloları, yurtdışında yerleşik kişilerin ise tabi
oldukları
yabancı
mevzuat
uyarınca
düzenleyecekleri uluslararası standartlara uygun
dipnotlarını da içeren bilanço ile kâr ve zarar
cetvelleri ile bunlara ek mali tabloları kabul ederler.
Ortaklık payları için hesap durumu belgesi alınmaz.
Halka arz yoluyla ihraç olunacak menkul kıymetlere
yapılacak yatırımlarda bu belgeler yerine tasarruf
sahipleri için yayımlanan sirkülerin muhafazası
yeterlidir.
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sahipleri için yayımlanan sirkülerin muhafazası
yeterlidir.
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(2) Bilanço esasına göre defter tutmayan gerçek
kişilere verilecek ihtisas kredileri için, Kurumdan
izin almak kaydıyla, bu kişilerin faaliyetlerinin
niteliğine uygun olarak düzenlenecek hesap durumu
belgeleri alınabilir.

(2) Bilanço esasına göre defter tutmayan gerçek
kişilere verilecek ihtisas kredileri için Kurumdan
izin almak kaydıyla, bu kişilerin faaliyetlerinin
niteliğine uygun olarak düzenlenecek hesap durumu
belgeleri alınabilir.

(3) Ticari kredi niteliği taşımayan işlemler için
gerçek kişilerden ek-3’te yer alan örneğe uygun
olarak alınacak hesap durumu belgesinin ekinde
kişinin kimliği ve gelirini gösterir belgeler alınır.

(3) Ticari kredi niteliği taşımayan işlemler için
gerçek kişilerden Ek-2’de yer alan örneğe uygun
olarak alınacak hesap durumu belgesinin ekinde
kişinin kimliği ve gelirini gösterir belgeler alınır.

(4) Türkiye’de yerleşiklerden alınacak hesap
durumu belgelerinin yetkili ve sorumlu şahıslarca
imza edilmiş olması, ayrıca Kanunun 54 üncü
maddesinin kredilerin dikkate alınma oranlarına
ilişkin altıncı fıkrası nazara alınarak yapılacak
hesaplamalara göre banka nezdindeki toplam kredi
riskleri beş yüz bin ABD Dolarını aşan yurt dışında
yerleşik kişilerden, kredi notları ek-1’de asgari
ikinci sınıf olarak tasnif edilenlerden daha düşük
olanlardan alınacak mali tabloların ilgili ülkelerin
mevzuatına göre yetkilendirilen veya uluslararası
düzeyde faaliyet gösteren bağımsız denetim
firmalarınca onaylanmış olması şarttır. Bağımsız
denetim raporlarının kredi ilişkisinin devam ettiği
sürece her yıl hesap dönemini izleyen altı ay içinde
alınmasına devam olunur.

(4) Türkiye’de yerleşiklerden alınacak hesap
durumu belgelerinin yetkili ve sorumlu şahıslarca
imza edilmiş olması, ayrıca Kanunun 54 üncü
maddesinin kredilerin dikkate alınma oranlarına
ilişkin altıncı fıkrası nazara alınarak yapılacak
hesaplamalara göre banka nezdindeki toplam kredi
riskleri beş yüz bin ABD Dolarını aşan yurt dışında
yerleşik kişilerden, kredi notları Ek-1’de asgari
ikinci sınıf olarak tasnif edilenlerden daha düşük
olanlardan alınacak finansal tabloların ilgili
ülkelerin mevzuatına göre yetkilendirilen veya
uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bağımsız
denetim firmalarınca denetlenmiş olması şarttır.
Bağımsız denetim raporlarının kredi ilişkisinin
devam ettiği sürece her yıl hesap dönemini izleyen
altı ay içinde alınmasına devam olunur.

Hesap durumu belgelerinin denetlenmesi
MADDE 10

Hesap durumu belgelerinin denetlenmesi
MADDE 10

(1) Sermayesinin yarısından fazlasına merkezi
yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, kamu
iktisadi teşebbüslerinin, 28/5/1986 tarihli ve 3291
sayılı Kanun kapsamına alınan kuruluşların sahip
olduğu kurum ve ortaklıklar ile bankalar dışında
kalan müşterilere kullandıracakları kredilerin iki
milyon Türk Lirasını geçmesi halinde, alınacak
hesap durumu belgesi ile ekli bilanço ve kâr ve zarar
cetvellerinin mevzuat hükümlerine, Türkiye’de
uygulanan muhasebe ilkeleri ile muhasebe
standartlarına uygunluğunun 3568 sayılı Kanuna
göre ruhsat almış denetim yetkisine sahip meslek
mensupları tarafından denetlenmesi şarttır.

(1) Sermayesinin yarısından fazlasına merkezi
yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, kamu
iktisadi teşebbüslerinin, 28/5/1986 tarihli ve 3291
sayılı Kanun kapsamına alınan kuruluşların sahip
olduğu kurum ve ortaklıklar, bankalar ve 660 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili düzenlemeler
uyarınca bağımsız denetime tabi şirketler dışında
kalan müşterilere bankaların tahsis edecekleri
kredilerin iki milyon Türk Lirasını geçmesi halinde,
alınacak hesap durumu belgelerinin mevzuat
hükümlerine, Türkiye’de uygulanan muhasebe
ilkeleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunun
3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış denetim
yetkisine sahip meslek mensupları tarafından
denetlenmesi şarttır.

(2) Denetimde uyulacak esaslar ve kapsam
hakkında, 3568 sayılı Kanun gereği uygulanan
çalışma usul ve esaslarındaki denetim ile ilgili
hükümler uygulanır.
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Hesap durumu belgelerinin denetimi, denetim
raporu ve diğer hususlar
MADDE 11

Hesap durumu belgelerinin denetimi, denetim
raporu ve diğer hususlar
MADDE 11

(1) Denetim işlemi ek-4’te yer alan esaslara uygun
raporun düzenlenmesinin ardından hesap durumu
belgesi ile eki bilanço ve kâr ve zarar cetveline bu
belgenin
mevzuata,
Türkiye’de
uygulanan

(1) 10 uncu madde uyarınca yapılacak denetim
işlemi Ek-3’te yer alan esaslara uygun raporun
düzenlenmesinin ardından bilanço ve kâr ve zarar
cetveline bu belgenin mevzuata, Türkiye’de
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muhasebe ilkelerine ve muhasebe standartlarına
uygun olarak düzenlendiğine dair şerh verilmek
suretiyle yapılır. Söz konusu şerhin altı meslek
mensubu tarafından isim ve unvanı yazılarak
imzalanır.

uygulanan muhasebe ilkelerine ve muhasebe
standartlarına uygun olarak düzenlendiğine dair şerh
verilmek suretiyle yapılır. Söz konusu şerhin altı
meslek mensubu tarafından isim ve unvanı yazılarak
imzalanır.

(2) Bilanço ve kâr ve zarar cetveli Türkiye’de
uygulanan muhasebe ilkelerine ve muhasebe
standartlarına uygun olarak düzenlenmediği
takdirde, denetim raporu 3568 sayılı Kanunun
uygulama hükümlerine göre şartlı olabilir.

(2) Bilanço ve kâr ve zarar cetveli Türkiye’de
uygulanan muhasebe ilkelerine ve muhasebe
standartlarına uygun olarak düzenlenmediği
takdirde, denetim raporu 3568 sayılı Kanunun
uygulama hükümlerine göre şartlı olabilir.

(3) Denetim yapacak meslek mensuplarının Türkiye
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli
Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından
yayımlanacak çalışanlar listesinde yer almaları
gerekir.

(3) Denetim yapacak meslek mensuplarının Türkiye
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli
Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından
yayımlanacak çalışanlar listesinde yer almaları
gerekir.

(4) Bu Yönetmelikte düzenlenmeyen denetime
ilişkin diğer hususlarda 3568 sayılı Kanun ve bu
Kanuna ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Bu Yönetmelikte düzenlenmeyen denetime
ilişkin diğer hususlarda 3568 sayılı Kanun ve bu
Kanuna ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.
Bankalarca alınması zorunlu olan ilave belgeler
MADDE 11/A

11/A

(1) Bankacılık sektöründeki toplam riski talep
edilen kredi dahil, Türkiye Bankalar Birliği Risk
Merkezi nezdindeki en güncel bilgilere göre 500
milyon TL ve üzerinde olan kredi müşterilerinden,
kredi tahsis aşamasında;
a) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu tarafından yayımlanan
muhasebe ve finansal raporlama standartları
çerçevesinde hazırlanmış ve Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim
kuruluşlarınca denetlenmiş konsolide olmayan
finansal tabloları,
b) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu tarafından yayımlanan
muhasebe ve finansal raporlama standartları
uyarınca konsolide finansal tablo hazırlama
yükümlülüğü olanların, Kamu Gözetimi, Muhasebe
ve Denetim Standartları Kurumu tarafından
yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca
denetlenmiş konsolide finansal tabloları,
c) Kredi kullanacak işletmenin; Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal
raporlama standartlarında tanımlandığı şekilde
başka bir işletmenin bağlı ortaklığı olması
durumunda, yine bu standartlardaki tanımlamalara
uyan ana ortaklığının Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim
Standartları
Kurumu
tarafından
yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarınca
denetlenmiş konsolide finansal tabloları,
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d) Başka işletmelerin tek başına kontrolünde
olmayan ancak müşterek kontrol edilen bir işletme
olması durumunda, müşterek kontrol eden
işletmelerin her birinin Kamu Gözetimi, Muhasebe
ve Denetim Standartları Kurumu tarafından
yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama
standartları çerçevesinde hazırlanmış ve Kamu
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız
denetim
kuruluşlarınca
denetlenmiş
varsa
konsolide, yoksa konsolide olmayan finansal
tabloları
ile birlikte, söz konusu finansal tablolarda yer
verilen bilgilerden hareketle hazırlanacak ve
bağımsız denetim kuruluşunun güvence raporunu
içeren Ek-4’te verilen analiz tablosunun bankalarca
alınması zorunludur.
Bu madde hükümleri uyarınca bankalarca alınması
zorunlu tutulan finansal tablolar, yurtdışında
yerleşik kredi müşterileri bakımından, tabi oldukları
yabancı mevzuat uyarınca düzenleyecekleri
uluslararası standartlara uygun dipnotlarını da
içeren bilanço ile kâr ve zarar cetvelleri ile bunlara
ek finansal tablolarını ifade eder.
(2) Birinci fıkrada sayılan finansal tablolar ile Ek4’te verilen analiz tablosunun, kredi ilişkisinin
devam ettiği sürece her yıl hesap dönemini izleyen
altı ay içinde alınmasına devam olunur.
Sektörel ve mali analiz raporları
MADDE 11/B
(1) 23/2/2016 tarihli ve 29633 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Sistemik Önemli Bankalar
Hakkında Yönetmelik uyarınca belirlenen sistemik
önemli bankalar,
a) Maruz kaldıkları kredi riskinin en yoğun olduğu
sektörlerden, bireysel krediler hariç ilk 5 sektörü
belirlemek suretiyle yıllık bazda hazırlayacakları
analiz raporlarını,
b) Kanunun 49 uncu maddesinde belirtilen risk
grubu tanımına göre yıl sonları itibarıyla en büyük
50 risk grubu için yıllık bazda hazırlayacakları
konsolide mali tahlil ve istihbarat raporlarını
denetime hazır halde bünyelerinde saklamak
zorundadır.
Yönetmeliğe ekli
değiştirilmiştir.

EKLER
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