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Mevzuat:   

Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar 
Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

20 Eylül 2017 Tarihli ve 30186 Sayılı Resmî Gazete-Mükerrer 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170920M1.htm  

Özet:   

Bu tebliğ ile Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama 
ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde “donuk alacak” tanımı ve bazı tabloların açıklanacağı 
standartlarda bazı değişiklikler düzenlenmektedir.  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170920M1-1.htm  
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Mevzuat:   

Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

20 Eylül 2017 Tarihli ve 30186 Sayılı Resmî Gazete-Mükerrer 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170920M1.htm  

Özet:   

Bu Tebliğ ile katılım bankaları için muhasebeleştirme ve finansal raporlama açısından 
tekdüzeni sağlama, finansal tabloların tek tipte elde edilmesi, denetim ve gözetim için gerekli 
olan bilgilerin doğrulanabilir ve denetlenebilir bir şekilde doğrudan ve sağlıklı olarak elde 
edilmesi, ekonominin izlenmesi ve yönlendirilmesi için yetkili mercilerin ihtiyaç duyduğu 
bilgilerle, diğer istatistiki bilgilere doğrudan ulaşılması, finansal analiz, risk analizi, verimlilik 
analizi gibi çeşitli analiz ve yorumlar için ihtiyaç duyulan bilgilerin standart bir şekilde elde 
edilmesini sağlamaktır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170920M1-2.htm  
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Mevzuat:   

Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ 

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

20 Eylül 2017 Tarihli ve 30186 Sayılı Resmî Gazete-Mükerrer 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170920M1.htm  

Özet:   

Bu Tebliğ ile bankalar için muhasebeleştirme ve finansal raporlama açısından tekdüzeni 
sağlama, finansal tabloların tek tipte elde edilmesi, denetim ve gözetim için gerekli olan 
bilgilerin doğrulanabilir ve denetlenebilir bir şekilde doğrudan ve sağlıklı olarak elde 
edilmesi, ekonominin izlenmesi ve yönlendirilmesi için yetkili mercilerin ihtiyaç duyduğu 
bilgilerle, diğer istatistikî bilgilere doğrudan ulaşılması, finansal analiz, risk analizi, verimlilik 
analizi gibi çeşitli analiz ve yorumlar için ihtiyaç duyulan bilgilerin standart bir şekilde elde 
edilmesi düzenlenmektedir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170920M1-3.htm  
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Mevzuat:   

Maden Yönetmeliği  

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

21 Eylül 2017 Tarihli ve 30187 Sayılı Resmî Gazete 
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
09/20170921.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170921.htm  

Özet:   

Bu Yönetmelik ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hüküm ve tasarrufu altında olan ve 
içerisinde bulundukları arzın mülkiyetine tabi olmayıp Devletin mülkiyetinde olan maden 
kaynaklarının, milli menfaatlere uygun olarak aranması, işletilmesi, geliştirilmesi ve 
üretilmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilere Bakanlık tarafından belli bir süreyle hak verilmesi 
için 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun uygulanması ile ilgili usul ve esaslar 
düzenlenmektedir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170921-1.htm  
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Mevzuat:   

Maden Sahaları İhale Yönetmeliği  

Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 

21 Eylül 2017 Tarihli ve 30187 Sayılı Resmî Gazete 
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
09/20170921.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170921.htm  

Özet:   

Bu Yönetmelik ile maden sahalarının veya alanlarının ihale edilmesi ile ilgili usul ve esaslar 
düzenlenmektir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170921-2.htm  
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