
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME 
KURUMUNUN COVID-19 SALGININA YÖNELİK ALDIĞI 

YENİ TEDBİRLER

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), 
ekonomik aktivenin küresel COVID-19 salgını nedeniyle 
yavaşlaması nedeni ile bankaların Türk Lirası ile yapacakları 
belli işlemleri kapsayan yeni tedbirler almaya devam 
etmektedir.

BDDK, 5 Mayıs 2020 tarihli basın açıklamasında, reel kesimin 
üretim ve istihdam açısından zorlanmakta olduğu COVID-19 
salgını döneminde Türk Lirası kaynakların verimli bir şekilde ve 
ağırlıklı olarak kamu ve özel kesimin finansman ihtiyacının 
giderilmesinde kullanılmasının önem kazandığını belirtmiştir. 
BDDK, bu nedenle, 5 Mayıs 2020 tarihli ve 9010 sayılı kararı 
uyarınca aşağıdaki hususları karara bağlamıştır:

 • Bankaların, yurt dışındaki konsolidasyona tabi kredi
  kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile
  yurt dışındaki şubeleri de dâhil olmak üzere, yurt
  dışında yerleşik finansal kuruluşlar ile yapacakları Türk
  Lirası plasmanlar, Türk Lirası depo, Türk Lirası repo ve
  Türk Lirası kredi işlemlerinin toplamının bankaların en
  son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %0,5’i ile
  sınırlandırılması

 • Söz konusu oranın günlük olarak solo bazda
  hesaplanması

 • Mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem
  yapılmamasına ve bu mahiyetteki vadesi gelen
  işlemlerin yenilenmemesi

Kararda ayrıca söz konusu tedbirlerin COVID-19 salgınıyla ilgili 
olarak ortaya çıkan olağanüstü koşullar ortadan kalkıncaya 
kadar uygulanacağı ifade edilmiştir. Böylece, COVID-19 salgını 
süresince, bankaların yurt dışındaki finans kuruluşları ile 
yapacakları Türk Lirası işlemleri büyük ölçüde sınırlandırılmış 
ve bankaların elindeki Türk Lirası kaynakların ülke içerisinde 
kullanılmasına yönelik yeni adımlar atılmıştır.

NEW COVID-19 OUTBREAK MEASURES ADOPTED BY 
THE BANKING REGULATION AND SUPERVISION 

AGENCY

The Banking Regulation and Supervision Agency (“BRSA”) 
continues to adopt new measures regarding certain Turkish 
Lira transactions conducted by banks in response to the 
economic slowdowns that have started to occur due to the 
global COVID-19 outbreak.

In its press release held on 5 May 2020, the BRSA stated that 
the efficient use of Turkish Lira resources, mainly for satisfying 
financing needs in the public and private sectors, has increased 
in importance during this period where the real sector is having 
difficulties in terms of production and employment. Accordingly, 
the BRSA has resolved in its decision dated 5 May 2020 and 
numbered 9010 that: 

 • Banks’ total Turkish Lira placements, Turkish Lira
  deposits, Turkish Lira repo, and Turkish Lira loan
  transactions with financial institutions located abroad,
  including those with branches, consolidated credit
  institutions, and financial subsidiaries located abroad,
  must be limited to 0.5% of the latest legal equities
  calculated by banks,

 • This ratio must be calculated on a daily stand-alone
  basis, and

 • New transactions are forbidden until the limit excesses
  are eliminated and transactions of a similar nature may
  not be renewed upon maturity.

The decision also states that these measures will continue until 
the extraordinary conditions that exist due to the COVID-19 
outbreak have ceased. Thus, Turkish Lira transactions 
performed by banks with financial institutions located abroad 
have been largely limited and new steps have been taken to 
encourage the use of the country’s Turkish Lira resources 
during the COVID-19 outbreak.
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