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BRSA Takes COVID-19 Precautions For Credit Defaults 
 
Recent Developments 
 
The Banking Regulatory and Supervisory Authority ("BRSA") has taken certain measures regarding the COVID-
19 outbreak with its decision dated March 17, 2020 and no. 8948. 
 
Precautions  

 The 90 days default period for loans to be classified as non-performing loans (NPL) is now 180 days. 
 For loans that continue to be classified in the second category in spite of the 90-day default, banks will 

continue to set aside provisions in accordance with their own risk models used in the calculation of 
expected loan loss under TFRS 9. 

 Banks will no longer be required to classify, as a category 3 loan, the loans restructured and classified 
as performing loans following the restructuring and where the principal and/or interest payments have 
been overdue for more than 30 days within the one-year monitoring period or restructured once again 
within this period. 

 These measures will be valid until December 31, 2020 and applicable to all loans and other receivables 
recorded in the assets of banks' balance sheet. 

Conclusion 
 
The BRSA aims to soften expected disruptions in economic and commercial activities that COVID-19 might 
cause by providing flexibility in financing conditions and credit defaults. 
 
 

BDDK'dan Kredi Temerrütleri İçin COVID-19 Tedbirleri 
 
Yeni Gelişmeler 
 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK"), 17 Mart 2020 tarihli ve 8948 sayılı kararıyla COVID-19 
salgını ile ilgili çeşitli önlemler aldı. 
 
Tedbirler Ne Anlama Geliyor?  
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 Kredilerin donuk alacak olarak sınıflandırılması için öngörülen 90 günlük temerrüt süresi 180 güne 
çıkarıldı. 

 Bankalar, 90 günlük temerrüde rağmen ikinci grupta sınıflandırmaya devam ettikleri krediler için 
ayıracakları karşılıkları, TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararının hesaplanmasında kullandıkları 
kendi risk modellerine göre ayırmaya devam edecek. 

 Bankaların yeniden yapılandırılarak canlı alacak olarak sınıflandırılan ve bir yıllık izleme süresi içinde 
anapara ve/veya faiz ödemesi otuz günden fazla geciken veya bu izleme süresi içinde bir kez daha 
yeniden yapılandırmaya tabi tutulan kredi ve diğer alacakları üçüncü grupta sınıflandırma yükümlülüğü 
kaldırıldı. 

 Bu önlemler 31 Aralık 2020'ye kadar geçerli olup, her türlü kredi ve bilanço aktifinde kayıtlı diğer 
alacakları kapsayacak. 

Sonuç 
 
BDDK, kredi temerrütleri ve finansman koşullarına esneklik sağlayarak, COVID-19 nedeniyle ekonomik ve ticari 
faaliyetlerde oluşması beklenen olumsuzlukları hafifletmeyi amaçlıyor. 


