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COVID-19: BRSA Eases Reporting Requirements for Financial Institutions 
 
Recent Developments 
 
On April 2, 2020, the Banking Regulatory and Supervisory Authority (''BRSA'') introduced certain measures 
facilitating financial institutions' compliance with their reporting requirements through its decision No. 8976.  
 
What's New? 
 
Due to the COVID-19 pandemic, a limited number of staff is conducting operational processes. In response, the 
BRSA introduced the following measures:  

 (i) The deadlines for the year-end (December 12, 2019) and interim (March 31, 2020) financial reports; 
independent audit reports; activity reports; and 

(ii) the deadlines for other notifications 
  

that banks, independent audit institutions, rating agencies, asset management companies leasing, 
factoring and financing companies must submit to the BRSA and other relevant authorities, in 
accordance with the regulations below, are extended for 60 days. The extension for the deadlines in 
respect of the notifications in paragraph (ii) above will be applicable until December 31, 2020. 
  
The original deadlines were specified in the: 

 Regulation on Banks' Credit Transactions (''Regulation'') 
 Regulation on Banks' Procedures and Principles for Accounting Practices and  Document 

Retention 
 Regulation on the Principles and Procedures concerning Banks' Preparation and Publishing of 

Annual Report 
 Regulation on Banks' Internal Systems and  Internal Capital Adequacy Assessment Process 

(''ICAAP'') 
 Regulation on Banks' Independent Audit 
 Regulation on the Procedures and Principles regarding the Notification of Executives' 

Appointments, Oaths and Property Declarations, and Keeping Minute Books 
 Regulation on the Authorization and Operations of Rating Agencies 
 Regulation on the Principles for Establishment and Operations of Asset Management Companies 
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 Regulation on the Principles for Establishment and Operations of Financial Leasing, Factoring and 
Financing Companies 

 Banks will be entitled to submit their Stress Test Report and ICAAP Report for December 31, 2019 
electronically, through their registered e-mail address. 

 If new borrowers could not submit to banks the required documents prior to the bank extending the 
relevant loan (e.g. financial statements, corporate governance principles compliance report, analysis 
tables), the borrowers will be entitled to provide the outstanding documents within six months following 
the loan allocation date. Banks will keep records of the outstanding documents Further, the existing 
borrowers will be entitled to complete the outstanding information and documents by the end of 2020, 
requested by the relevant bank as per the second paragraph of Article 11/A of the Regulation. 

Conclusion 
 
The BRSA's administrative measures provide Turkish banks with flexibility in order to ensure their financial and 
operational health as the load-bearing columns of the Turkish economic system. The measures attempt to 
minimize the operational burden created by the COVID-19 outbreak on banks. In addition, the BRSA is 
attempting to maintain the financial market alive by reducing the burden of documentation on borrowers. 
 
We understand that various new regulations will continue to be issued to cope with the constantly changing 
dynamics of the financial markets and these should be monitored. 
 
Please refer to https://www.esin.av.tr/coronavirus-desk/ for our client alerts regarding the legal 
consequences of COVID-19 on other areas. 
 

COVID-19: BDDK'dan Finansal Kurumlara Raporlama Kolaylığı 
 
Yeni Gelişmeler 
 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (''BDDK'') 2 Nisan 2020 tarihli ve 8976 sayılı kararı ile finansal 
kuruluşlara raporlama yükümlülüklerine ilişkin kolaylıklar sağlayan bazı tedbirler açıkladı. 
 
Değişiklik Ne Getiriyor? 
 
BDDK, COVID-19 salgını dolayısıyla operasyonel süreçlerde görevlendirilen personel sayısının 
sınırlandırıldığını dikkate alarak aşağıdaki tedbirleri açıkladı:  

 Aşağıda belirtilen yönetmelikler kapsamında bankalar, bağımsız denetim kuruluşları, derecelendirme 
kuruluşları, varlık yönetim şirketleri, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerince BDDK'ya ve 
ilgili diğer mercilere gönderilmesi gereken: 

(i) (31 Aralık 2019) yılsonu ve (31 Mart 2020) ara döneme ilişkin finansal raporlamalar, bağımsız denetim 
raporları, faaliyet raporları için belirlenmiş süreler ile 
 
(ii) 31 Aralık 2020’ye kadar geçerli olmak üzere aşağıda sayılan yönetmeliklerde düzenlenmiş muhtelif 
bildirimler için belirlenmiş olan süreler, her birine 60 gün ilave edilerek uygulanacak: 

 Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik (''Yönetmelik''), 
 Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Yönetmelik, 
 Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik, 
 Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci (''İSEDES'') Hakkında 

Yönetmelik, 
 Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik, 
 Bankaların Üst Yönetimine Atanacakların Bildirimi, Yemin ve Mal Beyanında Bulunulması ve Karar 

Defterlerinin Tutulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 
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 Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında 
Yönetmelik, 

 Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik 
 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında 

Yönetmelik 

 Bankalar, 31 Aralık 2019 tarihine ilişkin Stres Testi Raporu ile İSEDES raporlarını kayıtlı elektronik posta 
üzerinden elektronik ortamda BDDK'ya gönderebilecek. 

 Kredi tahsis edilmeden önce temin edilmesi gereken belgeleri (finansal tablolar, kurumsal yönetim 
ilkelerine uyum raporu, analiz tabloları) ilgili bankaya kredi tahsis edilmeden önce sağlayamayan kredi 
alanlar eksik belgeleri kredinin tahsis edildiği tarihten itibaren altı ay içinde tamamlayabilecek. Bankalar 
bu eksik belgelere ilişkin kayıt tutacak. Ayrıca mevcut kredi alanlardan Yönetmelik'in 11/A maddesinin 2. 
fıkrası uyarınca istenen bilgi ve belgelerden eksik olanlar 2020 yılsonuna kadar tamamlanabilecek. 

Sonuç 
 
BDDK'nın bankalara esneklik sağlamak adına art arda açıkladığı idari tedbirler, COVID-19 salgınının Türk 
ekonomik sisteminin taşıyıcı kolonları olan bankalar üzerinde yarattığı operasyonel yükü en aza indirerek 
bankaların finansal ve operasyonel sağlığını korumayı amaçlıyor. BDDK, aynı zamanda kredi alanların 
üzerindeki dokümantasyon yükünü de hafifleterek finansal piyasayı canlı tutmaya çalışıyor. 
 
Aynı zamanda, bu tedbirler finansal piyasaların sürekli değişen dinamikleriyle başa çıkabilmek için çeşitli yeni 
düzenlemelerin yapılmaya devam edeceğini ve takipte kalınması gerektiğini gösteriyor.     
 
COVID-19’un hukuki etkilerine yönelik mevzuat bültenlerimize https://www.esin.av.tr/tr/coronavirus-
desk/ adresinden ulaşabilirsiniz. 
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