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COVID-19: Further BRSA Measures to Fight Financial Fluctuations 
 
Recent Development  

 The Banking Regulatory and Supervisory Authority (''BRSA'') issued a press release on March 23, 2020 
announcing certain measures to facilitate the calculation of capital adequacy ratio (''CAR'') and net 
foreign currency positions in bank balance sheets due to financial market  fluctuations caused by the 
coronavirus pandemic (''Press Release''). 

 The BRSA introduced the following measures to be applied until December 31, 2020: 

1. Banks will be entitled to use the  year-end buying exchange rate of 2019 ( 5.9400) in calculating 
the amount subject to credit risk as per the Regulation on the Calculation and the Evaluation of 
Banks' Capital Adequacy for certain cases. 

In this respect, banks may use the abovementioned rate for the calculation of: 

 the valuated amounts as per the Turkish Accounting Standards; and 
 the relevant reserves to set aside 

related to its cash and non-cash assets, excluding the assets in foreign currency measured in historical cost. 

2. Banks may calculate the equity amount to be used for CAR in accordance with the Regulation on 
Banks' Equity, by disregarding the negative net valuation differences related to the securities these 
banks held in their "Securities whose fair value difference is reflected on other comprehensive 
income'' portfolio before March 23, 2020. However, these securities acquired after March 23, 2020 
will not be subject to the above exception. 

3. Banks may calculate their net foreign currency position by disregarding the value decrement of the 
securities they held in their portfolio before March 23, 2020. However, the portfolios acquired after 
March 23, 2020 will not be subject to the above exception. Banks may use the equity amount set 
out in paragraph 2 above for this calculation. 

Conclusion 
 
The Press Release announced measures that aim to mitigate the macroeconomic risks likely to occur due to the 
pandemic. 
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This Press Release also demonstrates that the BRSA may continue to take measures in parallel with other 
regulatory authorities to minimize the economic reflections of the COVID-19 pandemic on the banking sector. 

 
 
COVID-19:  Finansal Dalgalanmalar ile Mücadele İçin Yeni BDDK Önlemleri 
 
Yeni Gelişme  

 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK“) 23 Mart 2020 tarihinde yayımlanan basın 
açıklaması (''Basın Açıklaması'') ile koronavirüs salgını neticesinde finansal piyasalarda yaşanan 
dalgalanmalara istinaden banka bilançolarında net sermaye yeterliliği rasyosu (''SYR'') ve net döviz 
pozisyonu hesaplama kolaylığı sağlayan bazı tedbirleri duyurdu. 

  BDDK, 31 Aralık 2020'ye kadar uygulanması öngörülen aşağıdaki tedbirleri açıkladı: 

1. Bankalar, belirli hallerde, Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin 
Yönetmelik uyarınca kredi riskine esas tutar hesaplamasında 2019 yılsonu döviz alış kurunu 
(5,9400) kullanabilecek. 

Bu bağlamda, yukarıdaki kur, parasal varlıklar ile parasal olmayan varlıklardan, tarihi maliyet cinsinden ölçülen 
yabancı para birimindeki kalemler dışında kalanların: 

 Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş tutarları ve 
 ilgili özel karşılık tutarları hesaplanırken kullanılabilecek. 

2. Bankalar, sahip oldukları menkul kıymetlerden, 23 Mart 2020 itibariyle  “Gerçeğe Uygun Değer 
Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul Değerler” portföyünde yer alanlara ilişkin negatif net 
değerleme farklarını Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca hesaplanacak ve SYR 
için kullanılacak özkaynak tutarında dikkate almayabilecek.  Ancak, 23 Mart 2020'den sonra 
edinilen bu tür menkul kıymetler yukarıdaki istisnaya tabi olmayacak. 

3. Bankalar, sahip olduğu menkul kıymetlerden, 23 Mart 2020 itibariyle portföylerinde yer alanların 
değer düşüş karşılıklarını yabancı para net genel pozisyonu hesaplamasında dikkate 
almayabilecek.  Ancak, 23 Mart 2020'den sonra edinilen portföyler yukarıdaki istisnaya tabi 
olmayacak.  Bankalar bu hesaplama için yukarıda 2. paragrafta belirtilen özkaynak tutarını 
kullanabilecek. 

Sonuç 
 
Basın Açıklaması'ndaki önlemler, salgın nedeniyle oluşması muhtemel makroekonomik riskleri azaltmayı 
amaçlıyor. 
 
Bu Basın Bülteni ayrıca BDDK'nın, COVID-19 salgınının bankacılık sektörü üzerindeki ekonomik yansımalarını 
en aza indirmek için diğer düzenleyici makamlarla paralel şekilde, önlemler almaya devam edeceğini gösteriyor. 

 


