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ÖZET
Kantar, Okan. Covid-19 Salgınının Türkiye’deki Bankaların Kredi Sınıflandırması ve
Karşılıklarına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2021.
Bu çalışmada temel olarak Covid-19 salgınının Türkiye’deki bankaların kredi sınıflandırması,
tahsili gecikmiş alacak bakiyesi ve krediler için ayrılan karşılıklar üzerindeki etkisi analiz
edilmiştir.
Bu kapsamda ilk olarak bankaların vermiş olduğu kredilerin sınıflandırılmasının muhasebe ve
finansal kökeni niteliğindeki IAS-39 standardına değinilmiş daha sonra ise IAS-39 standardına
getirilen eleştirilerden ve IFRS-9’a geçiş sürecinden bahsedilmiştir.
Bir sonraki bölümde ise IFRS-9 standardından ve bu standart ile getirilen beklenen kredi
zararları modelinden bahsedilmiş olup, bu standardın ülkemizdeki mevzuat izdüşümü olan eski
ve yeni Karşılık Yönetmeliklerine değinilmiştir.
Çalışmanın son bölümlerinde ise Covid-19 salgınının dünyada ve ülkemizdeki etkileri ve
bunları gidermek için alınan önlemlerden bahsedilmiş ve Türkiye’deki bankaların kredi
sınıflandırması, karşılıkları ve tahsili gecikmiş alacaklarına yönelik etkileri üzerinde
durulmuştur. Ayrıca bu etkilere yönelik olarak kamu ve denetim otoriteleri ile bankalar
tarafından uygulanan politika ve alınan kararlar çerçevesinde bazı tedbir, eleştiri ve öneriler
sunulmuştur.
Sonuç kısmında ise salgının ülkemizdeki kredi sınıflandırması ve karşılıkları üzerindeki
etkilerine yönelik genel bir değerlendirmede bulunulmuş ve bazı sorunlara dikkat çekilerek
bunların çözümünün salgın sonrası dönem adına önemi vurgulanmıştır.
Anahtar Sözcükler
IFRS-9, Covid-19 Salgını, Kredi Sınıflandırması, Kredi Karşılıkları, Tahsili Gecikmiş Alacaklar
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ABSTRACT
Kantar, Okan. The Impact of the Covid-19 Outbreak on Loan Classification and Provision For
Loan Loses of Banks in Turkey, Master’s Thesis, Ankara, 2021.
In this study, mainly the effect of the Covid-19 outbreak on credit classification, nonperforming loans and provisions for loans in Turkey was analyzed.
In this context, firstly, the accounting and financial origin of the classification of bank loans in
Turkey, the IAS-39 standard was explained, and then the criticisms brought to the IAS-39
standard and the transition process to IFRS-9 were mentioned.
In the next section, the IFRS-9 standard and the expected credit losses model introduced with
this standard are explained, and then the old and new ‘Provision Regulations’, which are the
legal equivalent of this standard in our country are mentioned.
In the last parts of the study, the effects of the Covid-19 epidemic in the world and in our
country and the measures taken to eliminate them were mentioned and the effects of the
epidemic on the loan classification, provisions and non-performing loans of banks in Turkey
were emphasized. In addition, some measures, criticisms and suggestions were presented within
the framework of the policies and decisions taken by the public and supervisory authorities and
banks against these effects.
In the conclusion part, a general assessment was made regarding the effect of the epidemic on
the credit classification and provisions in our country, and some problems were highlighted and
the importance of their solution for the post-epidemic period was emphasized.
Keywords
IFRS-9, Covid-19, Loan Classification, Loan Provisions, Non Performing Loans
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GİRİŞ
Koronavirüs salgını günümüz finans sisteminin daha önce hiç deneyimlemediği çok boyutlu bir
kriz ortaya çıkarmıştır. Üretimden tedarike, tedarikten pazarlamaya, pazarlamadan finansa her
sektör ve her alanda kendini gösteren bu kriz salgın sonrası için küresel ölçekte birçok köklü
yapının yeniden gözden geçirilmesi, yeni iş süreçlerinin ortaya çıkması ve bazı sektörlerin geri
planda kalıp bazı sektörlerin parlamasına neden olabilecek birçok sonuca gebedir.
Sosyal hayattan ekonomik aktivitelere, uluslararası ticaretten seyahat özgürlüğüne kadar birçok
alanda ortaya çıkan bu küresel kriz tüm bunlarla ilişkisi olan finansal piyasaları da kaçınılmaz
olarak etkilemiştir. Pandemiyle mücadele kapsamında sağlık alanında alınan önlemlerin
ekonomik etkinliği büyük ölçüde daraltması, ülkeleri çok büyük miktarda kurtarma paketleri
açıklamak zorunda bırakmıştır. Yapılan bu desteklerle ekonomi canlı tutulmaya ve salgından
etkilenen birimler kurtarılmaya çalışılmıştır.
Ülkemizde salgınla mücadelede ekonomik aktivitenin canlanması amacıyla özellikle salgınla
beraber faaliyetleri duran ya da ivmesi düşen bazı sektörlere kamu bankalarının öncülüğünde ve
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun
kararları sonucu özel bankaların da teşvik edilmesiyle kredi desteği sağlanmıştır. 2019 yılı sonu
itibarıyla kredi miktarı 2,7 trilyon TL olarak gerçekleşmişken bu rakam 2020 yılının 9’uncu ayı
itibarıyla 3,5 trilyon TL tutarında bir hacme ulaşmış; yılın bütününü ise 3,7 trilyon TL ile
kapatmıştır. Bu da bir önceki yıla kıyasla kredi hacminde %43’lük bir artış anlamına
gelmektedir. Daha önceki yıllarla kıyaslandığında bu rakam ülkemizde son on yılda gerçekleşen
en yüksek kredi artış oranı olarak dikkat çekmektedir.
Süreç her açıdan dengeli yürütülmesi gereken ve daha önce yaşanan krizlerle kıyaslanmayacak
bir muhtevaya sahiptir. Bu süreçte özellikle kredi kanalı yoluyla sağlanmış bulunan teşvikler ve
bankaların bu teşviklerde üstlendikleri rol ileriye yönelik zararların göz ardı edilmemesini
gerektirmektedir. Bu bakımdan IFRS-9, salgının ortaya çıkardığı belirsizlik ortamında
bankaların açıklanan önlem ve destek paketlerindeki rolü üzerinde belirleyici olacaktır. Bunun
temel sebebi, IFRS-9’la birlikte getirilen “beklenen kredi zararları” yaklaşımıdır. Bu yaklaşım
esas itibarıyla işlem fiyatlaması (transaction pricing) teorisine dayanmaktadır. Bu teoriye göre,
bir kredi kullandırma işleminde uygulanan faiz oranı, ilgili bankanın krediyi kullandırma
öncesinde analiz edeceği birtakım “üretim faktörleri”ne bağlıdır. Bunlar, krediyi kullandırma ve
yönetme sürecindeki genel maliyetler ve kredi riskinin beklenen maliyeti, yani beklenen
zarardır. Bu nedenle, farklı ödenmeme risklerine sahip krediler için farklı faiz oranları tahsis
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edilmekte; bir anlamda, yüksek riske karşı yüksek faiz getirisi talep edilmektedir. İşte IFRS-9 da
varlıkların bu teorik değerlendirme ışığında sınıflandırılmasını zorunlu tutmaktadır. Konu
krediler açısından değerlendirildiğinde, kredilerin de teoriye uygun bir şekilde sınıflandırılması
gerektiği açıkça anlaşılmaktadır.
Beklenen kredi zararları yaklaşımı kapsamında, makro ekonomik çevrimlerdeki beklentiler
kredi karşılıklarının hesaplanmasına dâhil edilmekte, böylece, beklenen kredi zararları, hem
bankacılık sektörü hem de finansal istikrarın makro ihtiyati düzlemde sağlanması açısından
“Otomatik Dengeleyici” vazifesi üstlenmektedir. IFRS-9 standardı ile getirilen karşılık metodu
temel olarak ekonomik çevrimlerin daralma aşamalarında kredi kanalındaki tıkanmanın önüne
geçmeyi ve onun etkin biçimde çalışabilmesini sağlamayı hedeflemektedir. Bu bağlamda
Covid-19 salgınının ortaya çıkardığı ekonomik kriz ortamında IFRS-9 standardının kendisinden
beklenen etkileri ortaya koyup koymadığı ve çıkan sonuçlara yönelik değerlendirmelerin
yapılması çalışmanın ana motivasyon kaynağını oluşturmaktadır. IFRS-9 standardının
makroekonomik değişimlerin ayrılacak karşılıklara ve hesaplamalardaki risk parametrelerine
yansıtılmasını zorunlu tutan söz konusu karşılık modeli dikkate alındığında, salgın döneminde
kredi hacmindeki artış ve yaşanan kriz sonrası bankaların kredi riskini hesaplarken kullandıkları
modelleri gözden geçirip ilgili etkileri beklenen zarar karşılıklarına yansıtıp yansıtmadıklarının
tespiti önem taşımaktadır.
Gerçekten de salgının da etkisiyle ortaya çıkan kredi artışı, 2018 yılında uygulamaya konulan
IFRS-9 standardının bankaları nasıl etkileyeceği sorusunu akla getirmiş ve IFRS-9 standardı
için “ilk gerçek sınav” değerlendirmesinde bulunulmuştur. Zira çalışmanın başında ayrıntılarına
değinileceği üzere 2008 küresel finans krizinin ağırlıkla sorunlu varlıklara ilişkin değer
düşüşlerinin göz ardı edilmesi ve yeterince karşılık ayrılmamasının bir sonucu olarak ortaya
çıktığı yaygın bir görüştür. İşte bu noktada IFRS-9 açısından bankaların vermiş olduğu
kredilerdeki artışların söz konusu kredilerin niteliği ve karşılıklarına etkisini anlamak standardın
kriz zamanlarında ne kadar etkili olduğu konusunda bir fikir verebilecektir.
Diğer taraftan, gerek dünyada gerekse ülkemizde bankacılık sektörü adına alınan kararların
IFRS-9 standardının etkilerini kısıtlayıcı nitelikte olduğu görülmüştür. Özellikle ülkemizde
bankaları kredi vermeye zorlayıcı bazı kararlar ve takibe dönüşüm oranlarını uzunca bir süre
erteleyen hükümler, standardın ortaya çıkacak zararın önceden öngörülerek karşılık ayırmak
suretiyle firmaları hazırlıklı hale getirme mantığına ters olduğu söylenebilir. Alınan bu kararlar
kredi kalitesini maskelemekte ve sadece varlık kalitesindeki düşüşün zarara yansımasını
ertelemektedir. Söz konusu kararların etkisi özellikle kredi kalitesi bozulan kredilerin daha riskli
kredi sınıflarına taşınmasının engellenmesinde kendini göstermiştir. Nitekim 2019 yılı boyunca
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%63 artan TGA stoku 2020 yılı içerisinde %2,5 artarak neredeyse sabit bir düzeyde kalmıştır.
Bu durum hem banka bilançolarında varlıkların şeffaf bir şekilde raporlanmasını engelleyerek
yatırımcıların güvenini zedeleyebilmekte hem de yeterli karşılıkların ayrılmaması sebebiyle
daha sonra içinden çıkılamayacak bir özkaynak, kârlılık ve aktif kalitesinde bozulmaya zemin
hazırlayabilmektedir. Elbette salgın kapsamında bankaların kredi desteği ekonominin ayakta
kalabilmesi adına hayati bir önem taşımaktadır. Ancak bu, bankaları yasal dayanaklarla
sorunları görmezden gelmelerine teşvik etmek yerine IFRS-9 Standardının sağladığı
esnekliklerin yerinde ve gerektiği ölçüde kullanılmasıyla başarılmalıdır. Gerek uluslararası
kuruluşlar ve yabancı ülke denetim otoritelerinin gerekse ülkemizde standardın uygulayıcısı
olan KGK’nın bu yönde tavsiyeleri mevcuttur. Birçok ülkede olduğu gibi salgının ortaya
çıkardığı sorunlar sebebiyle sağlanan borç ertelemeleri, yeniden yapılandırma imkânları
borçlular adına tek başına kredi riskinde artış olarak nitelendirilmeyebilir. Üstelik standart buna
cevaz verecek bir esnekliğe sahip olmakla bu hususta kural bazlı bir yaklaşımdan ziyade prensip
bazlı bir yaklaşım sergilemektedir. Dolayısıyla standart hükümlerinin etkilerini giderecek
kararlar, aynı sorunların tekrar yaşanmasına sebep olabilecektir.
Bu çerçevede, çalışmanın hipotezi ülkemizde özellikle kredilerin sınıflar arası geçişini
engelleyen ve “işlem fiyatlaması” teorisine aykırılık teşkil eden uygulamalara bağlı olarak,
salgın sonrası dönemde, bankaların tahsili gecikmiş alacak bakiyeleri ile ilgili önemli risklere
maruz kalacak olmasıdır. Son yıllarda Türk bankacılık sisteminde giderek artan tahsili gecikmiş
alacak bakiyesinin salgının ortaya çıkardığı krizle beraber önümüzdeki dönemlerde daha da
derinleşeceği öngörülmektedir. Bu nedenle bu soruna yönelik önlemlerin gecikmeden
alınmasının finansal istikrarın sağlanması adına oldukça önemli olduğu çalışma sonucunda
ortaya konulan en ciddi tespittir.
Bahsedilen bu hususlar doğrultusunda çalışmanın birinci bölümünde özellikle 2008 ekonomik
krizle olan bağını da vurgulamak amacıyla finansal araçların sınıflandırılmasında kullanılan
IAS-39 standardından bahsedilmiş; ikinci bölümde ise, IAS-39’un yerini alan IFRS-9
standardına geçilmeden önce IAS-39’a getirilen eleştiriler 2008 küresel kriz bağlamında ele
alınmıştır. Bu doğrultuda IFRS-9’un yerini aldığı standardın hangi konularda eksik kalmasının
ve eleştirilmesinin bir sonucu olarak ve hangi hedefleri gerçekleştirmek üzere hazırlandığına
dikkat çekilmiştir. Bölümün devamında ise IFRS-9’un finansal araçların sınıflandırılmasında
kullanmış olduğu yöntem ayrıntılarıyla izah edilmiştir. Bu bölüm içerisinde özellikle beklenen
kredi zararları modeline epeyce bir yer ayrılarak karşılık ayırmada eski standarttan tamamen zıt
bir yaklaşım sergileyen böyle bir yöntemin temel amaçları ve işleyiş mekanizması izah
edilmeye çalışılmıştır.
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Yönetmeliklerinden bahsedilmiştir. Söz konusu yönetmelikler aynı zamanda TMS-39 ve TFRS9 şeklinde ülkemizde uygulanan uluslararası standartların getirmiş olduğu düzenlemeleri
yansıtan yasal mevzuatlar niteliğindedir. Nitekim halihazırda yürürlükte bulunan Karşılık
Yönetmeliği bankaların kredileri sınıflandırmasında ve TFRS-9’a yapmış olduğu atıflarla
beklenen kredi zararlarının hesaplanmasında temel mevzuat olarak işlev görmektedir. Söz
konusu mevzuat salgın döneminde alınmış olan kararlar neticesinde oldukça esnetilmiş olan ve
IFRS-9’da da aynı şekilde yer alan temerrüt sürelerine ilişkin hükümleri de içermektedir.
Dördüncü bölümde, Dünya’da ve ülkemizde salgının ortaya çıkardığı ekonomik ve sosyal
etkiler ile bu kapsamda alınan önlemlerden bahsedilmiştir. Ayrıca bu bölüm altında özellikle
salgının küresel ölçekte finansal alanda yarattığı etkiler ile bankaların kredileri ve karşılıklarına
yönelik etkileri üzerinde durulmuştur. Bu kısımda özellikle Batı Avrupa Bölgesi, ABD ve
Kuzey Amerika, Asya Pasifik Bölgesi, Latin Amerika Bölgesi, Orta ve Doğu Avrupa ile Orta
Doğu ve Afrika Bölgesinde yer alan bazı ülkelerin kredi artışları, karşılık değişimleri, TGA
bakiyeleri ve salgın kapsamında finansal alanda almış oldukları önlemlerden bahsedilmiştir.
Ayrıca genel olarak dünya çapında salgının kredi kayıpları özelinde maliyetinin ne olacağının
geçmiş ve önümüzdeki yıllar açısından bir değerlendirmesi yapılmıştır. Bu bölüm altında
yapılan tüm gözlemler ülkemizde alınan önlemleri anlamak ve salgının etkilerini daha iyi
değerlendirip sonuçları daha tutarlı bir şekilde analiz etmek adına temel teşkil edecektir.
Salgının Türkiye’deki bankaların vermiş olduğu krediler, kredi karşılıkları ve TGA bakiyesine
ilişkin etkileri ise müstakil bir bölüm olarak çalışmanın son bölümü olan beşinci bölümde ele
alınmıştır. Bu bölüm altında TBB’nin veri sisteminden alınan sayısal veriler doğrultusunda
banka bilançolarındaki tüm kredi ve karşılıklar; yürürlükte bulunan mevzuatta yer alan sınıflar
ve IFRS-9’da belirtilen risk kategorileri doğrultusunda ayrı ayrı ele alınarak; miktarlarındaki
değişimler, bu değişimlerde Covid-19’un etkileri, söz konusu tutarların kamu, özel ve yabancı
mevduat bankaları bazında değişimleri ortaya konularak incelenmiştir. Tüm bu veriler ele
alınırken özellikle IFRS-9’un uygulanmaya başlandığı 2018 yılı ve sonrası verilere göre bir
kıyaslama yapılarak değişimler ve bu değişimlerde salgının ve standardın etkileri izlenmeye
çalışılırken kimi durumlarda daha eski verilerden de yararlanılmıştır. Daha sonra ise salgın
kapsamında bankacılık sektörüne yönelik olarak alınan kararların IFRS-9’un işleyişine olan
etkilerinden bahsedilerek, bunların standardın amaçlarıyla tutarlı olup olmadığı ve standardın
etkisizleştirip etkisizleştirmediği hususları değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Ayrıca alınan
kararların salgın sonrası dönemde ekonomik boyutta ortaya çıkaracağı etkiler ve bu etkilerin
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giderilmesine yönelik öneriler sunulmuş ve özellikle IFRS-9 Standardının tüm yönleriyle
esnetilmeden uygulanmasının önemi vurgulanmıştır.
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1. BÖLÜM
ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI 39: FİNANSAL
ARAÇLAR MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇME / IAS-39
1.1.

FİNANSAL ARAÇLARLA İLGİLİ STANDARTLAR

Araştırmamızın temeline geçmeden önce çalışılan alanın bir çerçevesini sunmak ve konuyu
daha anlaşılır hale getirebilmek amacıyla genel bir bilgilendirme yapmak yerinde olacaktır.
Konunun özünde, Uluslararası Muhasebe Standartları’nın ülkemizdeki yansıması olan finansal
raporlama standartları ile muhasebeleştirilen ve finansal araç niteliği taşıyan “krediler” ve
bunlar için ayrılan “karşılıklar” yer aldığından öncelikle finansal araçlar ve karşılıklara ilişkin
bazı standartlardan bahsedilecektir.
Finansal araçlar en basit haliyle finansal varlık ve borçlar olarak kategorize edilebilir. Bunlara
türev finansal araçlar da ayrıca dahil edilebilir. İşletmeler sahip oldukları finansal araçlarının
sunulması, ölçülmesi, raporlanması ve açıklanması esnasında IAS-32, IAS-39, IFRS-7 ve IFRS9 gibi standartları kullanırlar.
IAS-32 Finansal Araçlar: Sunum standardı: “Bu Standardın amacı, finansal araçların borç veya
özkaynak olarak sunulmaları ile finansal varlık ve borçların netleştirilmelerine ilişkin ilkeleri
belirlemektir.” (IAS-32 md.2) IFRS-7 ve IFRS-9’u tamamlayıcı niteliktedir.
IAS-39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve ölçme standardı: “Bu Standardın amacı; finansal
varlıkların, finansal borçların ve finansal olmayan kalemlerin alım veya satımına ilişkin
sözleşmelerin muhasebeleştirme ve ölçülmesine yönelik ilkeleri belirlemektir.” (IAS-39 md.1)
Bu standart, IFRS-9 Finansal araçlar standardı olarak yeniden düzenlenmiştir.
IFRS-7 Finansal Araçlar: Açıklamalar standardı: “Finansal araçların işletmenin finansal durumu
ve performansı açısından önemi ve işletmenin finansal araçlar nedeniyle maruz kaldığı risklerin
niteliği ve düzeyi ile işletmenin sözü edilen riskleri yönetme şeklini açıklayan standarttır.”
(IFRS-7 md.1)
IFRS-9 Finansal Araçlar standardı: 2008 yılında yaşanan küresel finansal kriz sonrası IASB
tarafından başlatılan, IAS-39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmenin yerini alacak
şekilde tasarlanan bir standart olarak ortaya çıkmıştır. IFRS-9 standardı, IAS-39 kapsamında yer
alan tüm finansal araçlara uygulanır. “IFRS-9 Finansal Araçlar Standardı”nın amacı, işletmenin
finansal varlıkları ile ilgili gelecekte ortaya çıkacak nakit akışlarının tutarı, zamanlaması ve
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belirsizliği hakkında, ihtiyaca uygun ve yararlı bilgiyi sunacak raporlama ilkelerini
belirlemektir.” (IFRS-9 md.1.1)
Söz konusu standartların uygulaması özetlenecek olursa; finansal araçların sunumuna ilişkin
ilkeler IAS-32 standardında, açıklamalara ilişkin ilkeler IFRS-7 standardında ve bu finansal
araçların muhasebeleştirilmesi ve ölçülmesine ilişkin ilkeler ise IFRS-9 standardında izah
edilmiştir.

1.2.

IAS-39

FİNANSAL

ARAÇLAR

MUHASEBELEŞTİRME

VE

ÖLÇME

STANDARDI1
9 Aralık 2004 tarihinde AB tarafından alınan kararla, IASB tarafından yayınlanan IAS-39’un
AB üyesi ülkeler tarafından uygulanması kararlaştırılmıştır. Ülkemizde de muhasebeleştirmeye
yönelik farklı uygulamalara son verilmesi amacıyla IAS-39 standardı TMS-39 Finansal Araçlar:
Muhasebeleştirme ve Ölçme başlığı altında yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur (Özel, 2019).
“IAS-39; bir işletmenin beklenen alım, satım veya kullanım gereksinimleri çerçevesinde
finansal olmayan bir kalemin teslim alınması veya teslim edilmesi amacıyla düzenlenen ve elde
tutulmaya devam edilenler hariç olmak üzere, nakit veya başka bir finansal araçla ya da
sözleşmeler birer finansal araçmış gibi finansal araçların karşılıklı olarak birbirleriyle takas
edilmeleri suretiyle net olarak ödenebilen finansal olmayan kalemlerin alım veya satımına
ilişkin sözleşmelere uygulanır.” (Sağlam, Yolcu, & Eflatun, 2018)
Finansal araç, IAS-32 Finansal Araçlar: Sunum Standardı’nda; “Bir işletmenin finansal varlığı
ile diğer bir işletmenin finansal borcunda ya da özkaynağa dayalı finansal aracında artışa neden
olan herhangi bir sözleşme” şeklinde ifade edilmiştir. (IAS-32 Tanımlar md.11)
IAS-39’a göre finansal araçlar dört sınıfa ayrılmaktadır. Zira IAS-32’de finansal araçlara ilişkin
tanımlar yer alırken IAS-39 bahsedilen bu araçların ne şekilde sınıflandırılacağı,
muhasebeleştirileceği ve nasıl ölçüleceği üzerinde durmaktadır. Bu kapsamda IAS-39 finansal
araçları dört başlık altında sınıflandırmaktadır:
 “Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık ve finansal
borçlar
 Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar
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Bu başlık altında zikredilen hususlar bu standardın yerini IFRS-9 standardına bırakmadan önceki
durumuna yöneliktir. Söz konusu standarda ilişkin maddelerin birçoğu IFRS-9’un yürürlüğe girmesiyle
beraber standarttan çıkarılmış ve IAS-39 şu anki haliyle finansal riskten korunma hükümlerinin yer aldığı
bir düzenleme halini almıştır.
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 Kredi ve alacaklar
 Satılmaya hazır finansal varlıklar” (IPSASB, 2003)
Burada belirtilmesi gereken önemli diğer bir husus ise, bu standartta finansal varlıkların
sınıflandırılmasında yukarıda belirtildiği gibi ilgili varlıkların satın alma amaçlarının dikkate
alınması ve bu sınıflandırmanın elde edildikleri tarihlerde yapılmasıdır. Yani standart temel
olarak finansal araçların ne şekilde sınıflandırılacağı ve daha sonra bu sınıflandırmaya uygun
olarak mali tablolarda nasıl ölçüleceğinin yöntemini belirtmektedir. Ayrıca Standart, satın
alındıktan sonra en başta belirlenmiş olan sınıflandırmalar arasında yapılacak transferlere
önemli kısıtlamalar getirmektedir. Bu yönleriyle IFRS-9’dan büyük ölçüde ayrılmaktadır.
1.2.1. IAS-39’a Göre Finansal Araçlar
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarar yansıtılan finansal varlıklar: “Gerçeğe uygun
değer karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el değiştirmesi
ya da bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutardır.” (Sağlam & Yolcu,
2019)
Bu grupta sınıflandırılan finansal araçlar iki özellik altında değerlendirilmiştir. Bunlar;
a. Alım satım amaçlı elde tutulan finansal araçlar,
b. İlk muhasebeleştirme sırasında, işletme tarafından, gerçeğe uygun değer farkı kâr
veya zarara yansıtılan finansal araçlar olarak ifade edilmiştir.
Alım satım amacıyla edinilmiş olan finansal araçlar, piyasada kısa süreli fiyat ve benzeri
unsurlardaki dalgalanmalardan kâr sağlama amacıyla elde tutulan ya da alınan finansal araçlardır.
Bu tür finansal araçlara; tahvil, hisse senedi, bono gibi varlıklar örnek verilebilir.
Alım satım amaçlı finansal varlıklar işlem maliyetleri hariç olmak üzere maliyet bedelleriyle
kayıtlara alınmaktadır. Sonraki dönemlerde ise gerçeğe uygun değerleri üzerinden finansal
tablolarda gösterilmektedir. Yapılan değerleme sonucu oluşan kazanç ve kayıplar doğrudan
kâr/zarar tablosuna yansıtılır.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan finansal varlıklar ise alım
satım amaçlı olarak edinilmeyen ve ilk muhasebeleştirilmesi esnasında gerçeğe uygun değer
farkı kâr/zarar hesaplarına yansıtılacak şekilde sınıflandırılan finansal varlıklardır.
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar: IAS-39 Finansal araçlar muhasebeleştirme ve ölçme
standardına göre, bunlar özellikle bir vade taşıyan finansal varlıklardır. Kısa dönemde fiyatların
artması durumunda satarak kâr elde etme amacı dışında, sürekli faiz gelirinden faydalanmak
amacıyla alınan özel sektör veya devlet tahvili ve hazine bonosu, varlığa dayalı finansal varlıklar
gibi finansal araçlardan oluşur. Hisse senetleri veya gayrimenkul ve menkul kıymet yatırım
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fonları, katılım belgeleri gibi belirgin bir vadesi olmayan finansal varlıklar bu grupta
sınıflandırılmazlar.
İşletmelerin finansal varlıklarını bu sınıfa alabilmesi için bazı ön koşulları sağlaması gerekir;


“Öncelikle işletmenin finansal aracı vadesine kadar elde tutabilmesi için finansal
imkânlarının yeterli olması gerekir.



İşletme son iki yılda vadeye kadar elde tutulacak varlık olarak sınıflandırdığı bir finansal
varlığı vadesinden önce önemli ölçüde satmış ise, yeni aldığı bir finansal varlığı bu
şekilde sınıflandıramaz.” (Sağlam & Yolcu, 2019)

Kredi ve alacaklar: “Aktif bir piyasaya kayıtlı olmayan doğrudan borç vermek veya mal ve
hizmet satmak suretiyle oluşan, senetli ya da senetsiz oluşuna ya da vadesine bakılmayan ticari
alacaklar, bankaların kullandırdığı krediler, banka mevduatı, alınan çekler, iştiraklerden ve bağlı
kuruluşlardan alacaklar gibi türleri olan varlıklardır.” (Örten, Kaval, & Karapınar, 2020)
Bu varlıkların vadeleri önceden belirlenmediği için vadeye kadar elde tutulacak varlıklardan
ayrılmakta ama itfa edilmiş maliyet yöntemine göre değerleme yapıldığı için bu hususta benzerlik
göstermektedir (Mısırlıoğlu, 2008).
Satılmaya hazır finansal varlıklar: Nakit ihtiyacını gidermeye yönelik olarak veya faiz
oranlarındaki değişimler sonucu satılabilecek olan ve herhangi bir süre gözetilmeden elde
tutulan finansal varlıklar, satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılmıştır.
“Satılmaya hazır finansal varlıklar, satılmaya hazır olarak tanımlanan veya işletme kaynaklı
krediler ve alacaklar, vadeye kadar elde tutulacak yatırım veya gerçeğe uygun değer farkı kâr
veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflandırılmayan türev olmayan finansal
varlıklardan oluşmaktadır.” (İşseveroğlu, 2014)
Satılmaya hazır (satış amaçlı elde tutulan) finansal varlıklar, bir kısmı işletme tarafından satın
alınmış başka bir şirketin öz sermaye araçlarıdır. Bunlar dönen varlıklar grubunda aşağıdaki gibi
sınıflandırılabilirler:


Elden Çıkarılacak İştirakler



Elden Çıkarılacak Bağlı Ortaklıklar



Elden Çıkarılacak İş Ortaklıkları (Sağlam & Yolcu, 2019)
1.2.2. IAS-39’a Göre Finansal Varlıkların İlk Kayda Alınması

IAS-39’a göre finansal varlıkların alım işlemleri sonrasında kayda alınmaları gerçeğe uygun
değerini yansıtan elde etme maliyetine göre yapılır.
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Finansal varlıkların satın alınabilmesi amacıyla yapılan satın alma giderleri, finansal varlığın
edinilmesinde direkt olarak ilişkili olan ek maliyetlerdir. Standarda göre alış giderleri; aracı
kurumlara, danışmanlara, aracılara ödenen ücret vb. giderlerden oluşur.
Buna göre;


Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan finansal
varlıkların ilk kayda alınmaları esnasında yukarıda bahsedilen alış giderleri düşülürken;



Diğer üç finansal aracın ilk kayda alınma işleminde ise söz konusu alış giderleri elde
etme maliyetine eklenir.
1.2.3. IAS-39’a Göre Finansal Varlıkların Ölçümü ve Ortaya Çıkan Kazanç ve
Kayıplar

Bu standarda göre dört gruba ayrılmış olan finansal varlıklar yeniden sınıflandırılırken;


“Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar gerçeğe uygun
değer yöntemine göre,



Satılmaya hazır finansal varlıklardan gerçeğe uygun değeri saptanabilenler gerçeğe
uygun değer ile; saptanamayanlar ise maliyet değeri ile,



Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar ile kredi ve alacaklar ise etkin faiz oranı
kullanılarak itfa edilmiş maliyetleri üzerinden değerlendirilmektedir.” (IAS-39)

Değerleme kriterleri bakımından IAS-39 karma bir model tercih etmiştir. Buna göre yukarıda
belirtilen kuralın tek istisnası herhangi bir borsaya kote olmayan ve piyasada gerçeğe uygun
değeri belirlenemeyen hisse senetleridir. IAS-39 standardı altında bu tür yatırımlar maliyet
değerleri üzerinden izlenebilmektedir (Çağlar & Ocakverdi, 2019).
Yapılan bu yeniden değerlendirme işlemi neticesinde ortaya çıkan kazanç ve kayıplar standardın
55 ve 56’ncı maddelerinde belirtilmiş olup buna göre;


“Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan finansal
varlıklar kâr ya da zararda (kâr/zarar tablosu hesaplarında),



Satılmaya hazır finansal varlığa ilişkin olarak ortaya çıkan kazanç veya kayıplar
özkaynaklar değişim tablosu aracılığıyla doğrudan özkaynaklarda,



İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıklar (vadeye kadar elde tutulacak
yatırımlar ile kredi ve alacaklar) ise kâr ya da zararda muhasebeleştirilir.” (IAS-39
md.55-56)

Buraya kadar anlatılanlarla ilgili olarak aşağıda yer alan Şekil-1 konunun özeti mahiyetindedir.

11
Şekil 1: IAS-39'a Göre Finansal Araçları İlk Kayda Alma ve Yeniden Değerleme

1.2.4. IAS-39’a Göre Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılması
Daha öncede belirtildiği üzere IAS-39, az sayıda koşul altında finansal araçların yeniden
sınıflandırılmasına izin vermektedir. Bu kapsamda finansal borçlar, türev araçlar veya gerçeğe
uygun değer ile sınıflanma opsiyonu seçilmiş finansal araçlar için yeniden sınıflandırmaya izin
verilmemektedir.
Finansal araçların yeniden sınıflandırılmasına ilişkin hükümlere IAS-39’un 50 ila 54’üncü
paragrafları arasında yer verilmiştir. Söz konusu paragraflarda hangi koşullar altında yeniden
sınıflandırmanın uygulanabileceği veya yeniden sınıflandırmaya hangi durumlarda izin
verilemeyeceği anlatılmaktadır. Bu hükümler üç grup halinde incelenebilir:


“Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlık olarak yeniden
sınıflandırılması,



Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlık olarak yeniden sınıflandırılması,



Satılmaya hazır finansal varlık olarak yeniden sınıflandırılması” (Karaaslan, 2019)

IAS-39’a göre yeniden sınıflamada temel kurallar aşağıdaki gibidir:
a. “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlık Olarak Yeniden
Sınıflandırılması
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1) İşletmeler ellerinde bulundurdukları bir finansal aracı gerçeğe uygun değer
farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık grubu dışında bir başka grupta
yeniden sınıflandıramazlar.
2) İlk muhasebeleştirme sırasında gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara
yansıtılan olarak sınıflandırılan bir finansal araç bu grup dışında başka bir
grupta yeniden sınıflandırılamaz.
b. Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlık Olarak Yeniden Sınıflandırılması
1) Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar sınıfında yer alan bir finansal varlık
ancak satılmaya hazır finansal varlık olarak yeniden sınıflandırılabilir.
2) Bu durumda finansal varlık gerçeğe uygun değeri ile ölçülür ve değer
düşüklüğü haricinde oluşan farklar özkaynakta muhasebeleştirilir.
c. Satılmaya Hazır Finansal Varlık Olarak Yeniden Sınıflandırılması
1) Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlarının elde bulundurma niyetinin veya
imkânının değişmesi bu finansal varlıkların satılmaya hazır finansal varlık
olarak yeniden sınıflandırılması sonucunu doğurur.
2) Bu şekilde yeniden değerlendirilen varlıklar gerçeğe uygun değeri üzerinden
ölçülür ve oluşan ölçüm farkları ise diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir.
3) Ancak bu durumda işletme herhangi bir finansal aracı 2 yıl boyunca vadeye
kadar elde tutulacak varlık olarak sınıflayamaz.” (IAS-39 md.50-54)
1.2.5. IAS-39 Değer Düşüklüğü
IAS-39 standardına göre, gerçeğe uygun değer farkı kâr-zarar hesaplarına yansıtılan finansal
varlıklar dışında kalan finansal varlıklar değer düşüklüğü testine tabidir. Gerçeğe uygun değer
farkı kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen finansal varlıklar için gerçeğe uygun değer farkı ortaya
çıktığı anda kâr veya zarar tablosunda muhasebeleştirme yapılmaktadır. Bunun dışında finansal
borçlara ilişkin değer düşüklüğü testi yapılmamaktadır.
IAS-39 standardında kredi ve diğer alacaklar için tanımlanan değer düşüklüğü karşılıklarının iki
temel özelliği vardır:


Değer düşüklüğü zararı, ancak zararın gerçekleştiği durumda kayda alınır, gerçeklemesi
beklenen değer düşüklüğü zararları kayda alınmaz.



“Bir finansal varlık veya finansal varlık grubu, sadece ve sadece, ilgili varlığın ilk
muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın (zarar/kayıp olayı)
meydana geldiğine ve söz konusu zarar olayının (veya olaylarının) ilgili finansal
varlığın veya varlık grubunun güvenilir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki tahmini
nakit akışları üzerindeki etkisi sonucunda değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız
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bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğüne uğrar ve değer düşüklüğü
zararı oluşur.” (IAS-39 md.59)
Bir finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığı aşağıdaki zarar olayları doğrultusunda tespit
edilebilir:
 “Finansal varlığı ihraç edenin ya da ödemekle yükümlü olanın finansal sıkıntı içine
girmesi,
 Sözleşme koşullarının ihlal edilmesi,
 Borçlunun içinde bulunduğu finansal sıkıntıya ilişkin ekonomik veya yasal nedenlerden
dolayı, alacaklı tarafından başka koşullarda tanınmayacak bir ayrıcalık tanınması,
 Borçlanan tarafın iflas etme veya finansal yeniden yapılanmaya gideceği olasılığının
bulunması,
 Finansal sıkıntılar nedeniyle, finansal varlığa ilişkin aktif piyasanın ortadan kalkması,
 Grup içinde her bir finansal varlık itibari ile tespiti mümkün olmamakla birlikte, bir
grup finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmelerinden itibaren anılan varlıkların
gelecekteki tahmini nakit akışlarında ölçülebilir bir azalış olduğuna işaret eden
gözlemlenebilir veri bulunması. Bu tür bir veri aşağıdakileri içerir:
a) Gruptaki borçluların ödeme durumlarında olumsuz anlamda değişiklikler
yaşanması veya,
b) Gruptaki varlıkların geri ödenmemesi ile ilişkili bulunan ulusal veya yöresel
ekonomik koşullar.” (IAS-39 md.59)
Yukarıdaki zarar olaylarının varlığı her raporlama döneminin sonunda test edilmelidir.
İşletmeler ancak iki koşulun birlikte sağlanması durumunda değer düşüklüğünü kâr veya
zararda muhasebeleştirebilmektedir. Bunlar;
 İlk muhasebeleştirmesi sonrasında, yukarıda anılan zarar olaylarından bir veya birkaçı
sebebiyle ortaya çıkan değer düşüklüğüne ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması,
 Zarar olayının finansal varlık veya finansal varlık grubu üzerinde, güvenilir biçimde
ölçülebilen gelecekte beklenen nakit akış bozulmasına sebep olması.
Gelecekte oluşması beklenen zararlar, oluşma olasılıkları ne kadar yüksek olursa olsun,
muhasebeleştirilmezler. Bir başka ifade ile gerçekleşen zarar yaklaşımı, IAS-39’da yer alan
değer düşüklüğü modelinin özünü oluşturur. Çalışmanın ileriki bölümlerinde bahsedileceği gibi
bu standardı IFRS-9’dan belirgin bir şekilde ayıran ve en çok eleştiriye tabi tutulan yönlerinden
biri de budur.
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Finansal varlık grupları arasında, değer düşüklüğünün raporlanmasına ilişkin bazı farklar
bulunmaktadır. Kapsam dâhilindeki finansal varlık gruplarına ilişkin raporlama yöntemleri
standardın 63-70 paragraflarında anlatılmış olup, aşağıda Tablo 1’de yer alan şekilde
özetlenebilir.
Tablo 1: Finansal Varlıkların Değer Düşüklüğü Durumunda Ölçüm Yöntemleri
Finansal Araç
Ölçüm Yöntemi
Gerçeğe uygun
değer farkı kâr
veya zarara
yansıtılarak
ölçülen finansal
varlıklar
Değer düşüklüğü ortaya çıktığında,
gelecekte beklenen nakit akışları, ilk
Kredi ve
muhasebeleştirme sırasında tespit edilmiş
Alacaklar
etkin faiz oranı kullanılarak indirgenir.
Değer düşüklüğü ortaya çıktığında,
Vadeye Kadar gelecekte beklenen nakit akışları, ilk
Elde Tutulacak muhasebeleştirme sırasında tespit edilmiş
Yatırımlar
etkin faiz oranı kullanılarak indirgenir.
a. Gerçeğe uygun değeri saptanabilen
satılmaya hazır finansal varlıkların
yeniden değerleme ölçümü bu yöntem ile
yapılmaya devam edilir.
b. Gerçeğe uygun değeri güvenilir
biçimde tespit edilemediğinden maliyet
Satılmaya
Hazır Finansal değeri üzerinden gösterilen ve borsaya
kote olmayan özkaynağa dayalı finansal
Varlıklar
araçlarda; değer düşüklüğüne ilişkin
tarafsız göstergenin oluşması durumunda,
gelecekteki beklenen nakit akışlarının
benzer bir finansal araca ilişkin cari
piyasa getiri oranı ile indirgenmesi
metoduyla bugünkü değeri hesaplanır.

Muhasebeleştirme

-

Bu şekilde hesaplanan değer ile
varlığın defter değeri arasındaki
fark değer düşüklüğü olarak
adlandırılır ve kâr veya zarar
tablosunda muhasebeleştirilir.
Bu şekilde hesaplanan değer ile
varlığın defter değeri arasındaki
fark değer düşüklüğü olarak
adlandırılır ve kâr veya zarar
tablosunda muhasebeleştirilir.
a. Yeniden değerlemede gerçeğe
uygun değerle ölçülmesi sonucu
ortaya çıkan zararlar yeniden
sınıflandırma düzeltmesi olarak
özkaynaklardan çıkarılır ve kâr
veya
zarar
içerisinde
muhasebeleştirilir.
b. Finansal varlığın defter değeri
ile arasındaki değer düşüklüğü
zararı,
kâr
veya
zarar
tablosunda muhasebeleştirilir.

1.2.6. Finansal Araçların Finansal Tablo Dışı Bırakılması
Finansal varlıkların iki durum halinde finansal tablolardan çıkarılması söz konusu olabilir:
a. Varlığa ilişkin olarak sözleşmeden doğan hakların süresinin dolması,
b. Söz konusu finansal varlığın devredilmesi şeklindedir.
2’nci maddede bahsedilen devir işlemi ise;

15


Varlıktan kaynaklanan nakit akışlarının elde edilmesini sağlayan sözleşmeye bağlı
hakların devri ya da



İşletmenin bu hakları kendisinde tutmasına rağmen elde edilecek nakit akışlarının,
yapılan bir anlaşma gereğince diğer alıcılara ödenmesi konusunda üstlenilen bir
yükümlülük durumunda gerçekleşir.

İşletmenin finansal varlığı devri sonucu finansal tablolardan çıkarması söz konusu varlığın risk
ve yararlarını ne ölçüde elinde bulundurduğuna bağlı olarak değişir. Buna göre;


Finansal varlığın sahipliğinden kaynaklı risk ve yararları büyük ölçüde devretmiş ise
finansal varlık bilanço dışı bırakılır.



Ancak finansal varlığın sahipliğinden kaynaklanan bütün risk ve yararların önemli
ölçüde elinde bulundurmaya devam edilmesi durumunda, ilgili finansal varlık bilançoda
yansıtılmaya devam edilir.

İşletmenin finansal varlığa sahip olmasından kaynaklı bu risk ve yararları ne ölçüde elinde
tuttuğunun belirlenmesi bu varlık üzerinde ne ölçüde kontrol gücüne sahip olduğunu belirler. Bu
karara göre;


İşletme kontrol sahibi olmadığı finansal varlıkları bilanço dışı bırakır.



İşletmenin kontrol sahibi olmaya devam ettiğini belirlemesi durumunda devam eden
ilgisi ölçüsünde bilançoda yansıtılmaya devam edilir.

Söz konusu durum Tablo 2’de gösterildiği şekliyle özetlenebilir.
Tablo 2: IAS-39 Standardına Göre Finansal Varlıkların Devri
İşletmenin Devir Halinde Varlığa İlişkin Riski
İşletmenin devredilen varlığa ilişkin risk ve
yararları da önemli ölçüde devir etmesi
İşletmenin devredilen varlığa ilişkin risk ve
yararlara önemli ölçüde sahip olması

Devreden işletmenin
İşletmenin
devredilen kontrolü koruması
varlığa ilişkin risk ve
yararları ne devir etmiş
ne de sahip olması
Devreden işletmenin
kontrolü kaybetmesi
Kaynak: (Mirza, Holt, & Knorr, 2011)

Muhasebe Yaklaşımı
Finansal tablo dışı bırakılır.
Devreden işletme oluşan farkları kâr veya
zarar olarak muhasebeleştirilir.
Finansal tablolarda yer almaya devam
edilir. Karşılığında alınan her türlü bedel
borç olarak sınıflandırılır.
Finansal varlık üzerinde müdahilliğinin
devam ettiği sürenin sonuna kadar finansal
varlığa finansal tablolarda yer verilir.
Devreden işletme finansal tablo dışı
bırakma koşullarına haiz bölümü kayıp
veya kazanç olarak muhasebeleştirir.
Finansal tablo dışı bırakılır.
Devreden işletme oluşan farkları kâr veya
zarar olarak muhasebeleştirilir.
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Finansal borçların bilanço dışı bırakılması ise finansal yükümlülüğün ortadan kalkması
durumunda gerçekleştirilir. Finansal borç;


İşletmenin sözleşmeden kaynaklı yükümlülüğü yerine getirmiş olması



Söz konusu yükümlülüğün iptal edilmesi ya da



Zamanaşımına uğraması durumlarında ortadan kalkar.

Finansal borcun bilanço dışı bırakılması esnasında, defter değeri ile devredilen her türlü nakit
dışı varlık veya üstlenilen her türlü borç toplamı arasındaki fark kâr veya zararda
muhasebeleştirilmelidir.
Bu standartla ilgili buraya kadar anlatılanlara ilişkin bir özet Tablo 3’de yer almaktadır.
Tablo 3: IAS-39 Finansal Varlıklar Özet Tablo
Finansal
Araç
Kategorisi
Gerçeğe
uygun
değer farkı
kâr veya
zarara
yansıtılarak
ölçülen
finansal
varlıklar

Vadeye
kadar elde
tutulacak
yatırımlar

Kredi ve
alacaklar

Sınıflandırma
Gereklilikleri

İlk
Muhasebeleştirme

Sonraki
Muhasebeleştirme

(1) Alım Satım
amaçlı elde
tutulma veya,
(2) İsteğe bağlı
olarak bu grupta
sınıflandırılma.

(1) Gerçeğe uygun
değer ile ölçülür,
(2) Finansal durum
tablosunda
muhasebeleştirilir.

(1) Gerçeğe uygun
değer ile ölçülür,
(2) Kâr veya zarar
tablosunda
muhasebeleştirilir,
(özellikle kâr veya
zarar bölümünde)

(1) Vadeye
kadar elde tutma
niyet ve
imkânının
bulunması ve,
(2) Sabit veya
belirlenebilir
nitelikte
ödemeler içerme
ve,
(3) Sabit bir
vadeye sahip
olma.
(1) Sabit veya
belirlenebilir
nitelikte
ödemeler içerme
ve,
(2) Kote
edilmemiş olma.

(1) İşlem
maliyetlerine bağlı
gerçeğe uygun
değer ile ölçülür,
(2) Finansal durum
tablosunda
muhasebeleştirilir.

(1) Etkin faiz oranı
kriterine göre itfa
edilmiş maliyet
değeri ile ölçülür.
(2) Kâr veya zarar
tablosunda
muhasebeleştirilir.

(1) İşlem
maliyetlerine bağlı
gerçeğe uygun
değer ile ölçülür,
(2) Finansal durum
tablosunda
muhasebeleştirilir.

(1) Etkin faiz oranı
kriterine göre itfa
edilmiş maliyet
değeri ile ölçülür.
(2) Kâr veya zarar
tablosunda
muhasebeleştirilir.

Örnekler
Ticari
portföyde
tutulan türev
finansal
varlıklar ve
borç ile
özkaynağa
dayalı
yatırımlar.
İşletmelerin
vadeye kadar
elde tutma
niyet ve
imkânının
olduğu kote
edilmiş
borçlanma
senetlerine
yaptıkları
yatırımlar.
Ticari
alacaklar,
alacak
senetleri,
kredi
varlıkları ve
kote
edilmemiş
borçlanma
senetlerine
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dayalı
yatırımlar.

Satılmaya
hazır
finansal
varlıklar

Gerçeğe
uygun
değer farkı
kâr veya
zarara
yansıtılarak
ölçülen
finansal
borçlar
İtfa edilmiş
maliyet
değeriyle
ölçülen
finansal
borçlar

(1) Diğer
herhangi bir
finansal araç
sınıfına
girmeme veya,
(2) İsteğe bağlı
olarak bu grupta
sınıflandırılma.

(1) İşlem
maliyetlerine bağlı
gerçeğe uygun
değer ile ölçülür,
(2) Finansal durum
tablosunda
muhasebeleştirilir.

(1) Alım satım
amaçlı elde
bulundurulma
veya
(2) İsteğe bağlı
olarak bu grupta
sınıflandırılma.

(1) Gerçeğe uygun
değer ile ölçülür,
(2) Finansal durum
tablosunda
muhasebeleştirilir.

(1) Gerçeğe
uygun değer
farkı kâr veya
zarara
yansıtılarak
ölçülen finansal
borçlar dışında
kalan diğer tüm
finansal borçlar.

(1) İtfa edilmiş
maliyet değeri ile
ölçülür,
(2) Finansal durum
tablosunda
muhasebeleştirilir.

(1) Gerçeğe uygun
değer ile ölçülür,
(2) Kâr veya zarar
tablosunda
muhasebeleştirilir,
(3) Değer değişimi
durumunda net
varlıklarda
muhasebeleştirilir.
(1) Gerçeğe uygun
değer ile ölçülür,
(2) Kâr veya zarar
tablosunda
muhasebeleştirilir,
(özellikle kâr veya
zarar bölümünde)

Diğer
herhangi bir
finansal araç
sınıfına
girmeyen
borç ile
özkaynağa
dayalı
yatırımlar.
Türev
finansal
borçlar ve
diğer ticari
borçlar.

(1) İtfa edilmiş
maliyet değeri ile
ölçülür,
(2) Kâr veya zarar
tablosunda
muhasebeleştirilir.

Ticari
borçlar, borç
senetleri ve
çıkarılmış
borçlanma
araçları

Kaynak: (Mirza, Holt, & Knorr, 2011)
IAS-39’un finansal araçların sınıflandırılması ve ölçümüne yönelik hükümleri bu şekildedir.
Ancak özellikle 2008 krizinden sonra IAS-39’a yönelik eleştiriler ciddi bir boyuta ulaşmıştır.
Bu nedenle bir sonraki bölümde IAS-39 standardına getirilen eleştirilerden ve bu standardın
yerini alan IFRS-9 standardından bahsedilecektir.
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2. BÖLÜM
IAS-39’A GETİRİLEN ELEŞTİRİLER, IFRS-9’A GEÇİŞ SÜRECİ VE
IFRS-9: FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDI
2.1

IAS-39’A GETİRİLEN ELEŞTİRİLER

a. Gerçeğe uygun değer muhasebesinin uygulanmasına yönelik eleştiriler;
2008 yılında yaşanan küresel finansal krizin ardından muhasebe standartlarına getirilen
eleştiriler GUD muhasebesinin uygulanmasında yaşanan aksaklıklar (ABD’deki menkul
kıymetleştirme uygulamalarının finansal tablolara yansıtılmasında yaşanan problemler gibi) ile
finansal araçların değer düşüklüğünün tespiti ve ilgili karşılıkların ayrılması üzerinde
yoğunlaşmıştır (Çağlar & Ocakverdi, 2019).
Küresel finansal kriz sırasında, finansal kuruluşların portföylerinde yer alan ve değerleri aniden
düşen veya piyasada derinliğin kaybolması sebebi ile değerleri hesaplanamayan menkul
kıymetler bankaların hem sermaye yeterlilik oranlarında ani bozulmalara, hem de aktif kaliteleri
üzerinde ciddi sorunlara yol açmıştır. Bu süreçte uygulanan GUD muhasebesi bazı kesimler
tarafından ciddi eleştirilere maruz kalmıştır (Çağlar & Ocakverdi, 2019, s. 46).
b. IAS-39 Standardında yer alan “Gerçekleşen Zarar Yaklaşımına” getirilen eleştiriler;
IAS-39 değer düşüklüğü modeli gerçekleşen zarar yaklaşımı kapsamında tasarlanmış olup ancak
finansal varlığa ilişkin değer düşüklüğü gerçekleştiği taktirde muhasebeleştirme yapılmasına
imkân tanımaktadır. Yani işletmeler ancak alacaklarının tamamını ya da belli bir kısmını tahsil
edemediklerinde zarar muhasebesi yapabilmektedir. Bu durumda alacaklar kimi zaman gerçek
değerlerinin üstünde finansal tablolarda yer almaktadırlar.
Bu durum aynı zamanda gerçekleşen zarar yaklaşımının döngü yanlı olduğu eleştirilerini de
beraberinde getirmiştir. Bunun en önemli nedenleri olarak şunlar gösterilebilir:
 Beklenen

kredi

kayıplarına

ilişkin

karşılıkların, risklerin taşındığı

dönemde

giderleştirilememesi ve karşılık ayırmak için temerrüt olayının gerçekleşmesinin
beklenmesi, bu yolla ekonomik döngüleri hızlandırması, yani döngü yanlı bir model
olması,
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 Riskin getirisi etkin faiz oranı yöntemi ile hemen dönem kârına yansıtılırken,
muhtemelen zaman içerisinde biriktirilen bir riskin sonucu olarak tezahür eden zararın
daha sonraki dönemlerde giderleştirilmesi (Çağlar & Ocakverdi, 2019, s. 71).
Özellikle standart kapsamında belirtilen ve ilgili karşılıkların ayrılması için temel gösterge
olarak ele alınan gerçekleşmesi gereken zarar olaylarının ekonomilerin daralma aşamalarında
daha sıklıkla görülmesi, KFK sırasında banka sermayelerinde ve kredi arzında görülen
daralmaların önemli nedenlerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Kriz esnasında finansal
kuruluşların sermaye yapılarını kuvvetlendirmeleri normal zamanlarla karşılaştırıldığında daha
zor olmaktadır. Bu durumda karşılıkların ayrılmasının zarar olayının gerçekleşmesi şartına
bağlanması ve ekonomilerin genişleme aşamalarında alınan riskler karşılığında gerekli sermaye
tamponu ile çalışılmaması IAS-39 standardının en temel zayıflığı olarak görülmektedir (Çağlar
& Ocakverdi, 2019, s. 67).
Yani kredilere ayrılacak karşılıkların hesaplanmasında geleceğe yönelik risk olasılıkları göz ardı
edilerek sadece gerçekleşen bir kritere göre karşılık ayrılması, ekonominin genişleme
dönemlerinde bu olayların yaşanma olasılığı daha düşük olduğundan karşılık miktarlarının
düşük kalmasına ve kredi arzının artmasına katkıda bulunurken, ekonominin daralma
dönemlerinde ise karşılık ayrılmasına sebep olan objektif kriterlerin artması sonucu karşılıkları
arttıracak ve kredi arzını azaltacaktır. Bu da ekonominin genişleme dönemlerinde genişlemeyi
teşvik edici; daralma dönemlerinde ise daralmayı daha da arttırıcı bir etki ortaya çıkaracaktır.
c. Finansal araçların sınıflandırılmasına yönelik eleştiriler;
IAS-39 Standardının finansal varlıkların sınıflandırılması hususunda karmaşık bir yapıya sahip
olduğu ve bunun da uygulamada birtakım zorluklar ortaya çıkardığına yönelik eleştiriler
mevcuttur. Bunun temelinde standardın farklı modeller kullanılmasına olanak tanıması ve
bunun sonucu olarak farklı sınıflandırmaların ortaya çıkması yatmaktadır. Yani bir finansal
araç bir işletme tarafından farklı başka bir işletme tarafından farklı bir sınıflandırmaya tabi
tutulabilir. Bu durum çok fazla çeşitlendiğinde finansal tabloların karşılaştırılmasında sorunlar
yaratacaktır. (Haftacı & Pehlivanlı, 2017, s. 148,149).
d. Bankacılık sektörü açısından Standarda yöneltilen eleştiriler;
2008 yılında ortaya çıkan KFK sürecinde, finans sektöründe yaşanan sorunların ekonomi
üzerinde tahmin edilenden çok daha yüksek maliyetleri olduğu anlaşılmıştır. Bu bakımdan
finansal kuruluşların, yarattıkları riskler nedeniyle daha yakından takip edilmesi gerektiği ortaya
çıkmış; finansal sistemin bir bölümünde oluşabilecek aksaklıkların tüm sisteme yayılmasına
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neden olabilecek sistemik risklerin tespit edilmesinin ve kontrol altına alınmasının finansal
istikrar açısından önemi vurgulanmıştır (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2014).
Finansal istikrarın temel unsurları finansal piyasalar, finansal kuruluşlar ve finansal altyapıdır.
Bu unsurlardan birinde oluşabilecek bir aksama, sistemin tamamına sirayet ederek büyük
zararlara neden olabilmektedir. Ancak ekonomide kapladığı alan ve reel sektörle olan bağı
nedeniyle bankalar sistemik risklerin oluşmasında kilit bir rol oynamaktadır (Tiryaki, 2012, s.
39, 41).
Ekonomik konjonktür işletmelerin teminat olarak gösterdikleri varlıkların değerini ve kişilerin
geri ödeme gücünü etkilediği için, belirsizliklerin derecesini ve bankaların kredi verme
davranışlarını da etkilemektedir. Ekonomik genişleme dönemlerinde belirsizlikler azalmakta;
bankalar kredi arzını artırarak ekonomik büyümeyi desteklemektedir. Gerileme ve kriz
dönemlerinde ise belirsizlikler artmakta, bankalar geleceği öngöremedikleri için kredi arzını
kısarak ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemektedir.
Ekonomik döngünün bir sonucu olarak hızlı kredi genişlemelerini yüksek kredi kayıpları takip
etmektedir. Bankalar ekonominin genişleme dönemlerinde yukarıda tartışılan nedenlerden
dolayı kredi faizini ve/veya kredi standartlarını düşürerek kredi arzını artırmaktadır. Kredi
standartlarındaki düşüş; zayıf teminatlı ve kötü kredi geçmişine sahip borçluların da krediye
erişimini kolaylaştırmaktadır. Ekonominin daralma evresine girildiğinde bu tip borçlular,
taahhütlerini yerine getirmekte zorlanmakta ve bu da kredi kayıplarını artırmaktadır.
Bankaların ekonomik döngüsellik karşısında kredi miktarlarında meydana gelen artış ve
azalışları, krediler için ayrılan karşılık miktarlarını da etkilemektedir. Genişleme dönemlerinde
kredi kayıplarının düşük olması ve risk algısındaki yanlışlıklar, bankaların kredileri gözden
geçirirken yeterince ihtiyatlı davranmamalarına neden olmaktadır. Daralma dönemlerinde ise
kredi kayıplarının yükselmesi ve artan risk algısı, bankaları fazlaca ihtiyatlı davranmaya
itmektedir. Sonuç olarak, kredi karşılıkları ekonominin/kredilerin genişleme dönemlerinde
azaltılmakta ve daralma dönemlerinde artırılmaktadır (Borio, Furfine, & Lowe, 2001, s. 25, 28).
İşte bu noktada IAS-39’un döngüselliği arttırıcı karşılık uygulamasının yerine IFRS-9’la birlikte
getirilen “beklenen kredi zararları” yaklaşımının ekonominin çevrim dönemlerinde dengeleyici
bir rolü olacağı öngörülmüştür. Yani beklenen kredi zararları hem bankacılık sektörü hem de
finansal istikrarın makro ihtiyati düzlemde sağlanması açısından “Otomatik Dengeleyici” rolü
üstlenmektedir.

Makro

ekonomik

çevrimlerdeki

beklentilerin

kredi

karşılıklarının

hesaplanmasına dâhil edilmesi ile hem kredi karşılıklarının döngü yanlı yapısı dönüştürülmeye
çalışılmış hem de para politikasında yapılan değişikliklerin banka risk iştahı üzerindeki
etkilerinin otomatik bir dengeleyici yoluyla kontrol edilmesi amaçlanmıştır. Para arzının ve
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yüksek riskli davranışların arttığı ekonomik döngülerin genişleme dönemlerinde artan risklere
istinaden yeterli karşılıkların ayrılması önem taşımaktadır. IFRS-9 standardı ile getirilen karşılık
metodu temel olarak ekonomik çevrimlerin daralma aşamalarında kredi kanalındaki tıkanmanın
önüne geçmeyi ve onun etkin biçimde çalışabilmesini sağlamayı hedeflemektedir (Çağlar &
Ocakverdi, 2019, s. 11, 37).
Gerçekleşen zarar yöntemine göre karşılık ayırmanın mantığı işletmelerin gelişi güzel kâr
ayırarak finansal tabloları üzerinde manipülatif oynamalar yapmasının önüne geçmektir. Bu
vesileyle işletmelerin fazla karşılık ayırmak suretiyle gizli rezerv yaratmasının önüne geçilmek
istenmiştir. Bu temele dayanan IAS-39'a göre, krediler halihazırda temerrüde düşmediği
durumda bunlar için karşılık ayırmak da mümkün değildir. Öte yandan kredi zararlarının
muhasebeleştirilmesini geciktirmek de zararın ertelenmesi şeklinde başka bir manipülatif
davranış olarak nitelendirilebilir. (Saltoğlu, 2016, s. 53).
“IAS-39’a yönelik bankacılık sektörü açısından bir başka eleştiri; bankaların kredi taahhütleri
ve finansal garantilere ilişkin zararlarının genellikle IAS-37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve
Koşullu Varlıklar Standardına göre muhasebeleştirilmesidir. Bu durum bankalar açısından
uygulamada zorluk yaratan bir başka unsurdur.” (Saltoğlu, 2016, s. 53).

2.2.

IFRS-9: FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDI

KFK

boyunca

kredi

ve

diğer

finansal

araçlardan

kaynaklanan

kayıpların

muhasebeleştirilmesinin ötelenmesi, finansal araçların sınıflandırılmasının karmaşık olması gibi
yukarıda bahsedilmiş olan eleştiriler neticesinde IASB tarafından; G-20 ülkelerinden gelen
öneriler doğrultusunda IAS-39’un salt geçmişe yönelik yaklaşımından ziyade ileriye dönük bir
metodoloji geliştirmek üzere çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmaların neticesinde 2014
Temmuz ayında son şekli verilen IFRS-9 standardı hazırlanmıştır. IAS-39’un kural bazlı
yaklaşımlarına kıyasla IFRS-9 standardı prensip bazlı bir yaklaşımı benimsemiştir (Çağlar &
Ocakverdi, 2019, s. 69).
IFRS-9 Finansal araçlar, finansal varlık ve borçların nasıl sınıflandırılacağına, ölçüleceğine,
bilanço dışına alınacağına ve riskten korunma muhasebesine ilişkin düzenlemeleri içermektedir.
IFRS-9 Finansal Araçlar Standardı 2014 yılında IASB tarafından yayımlanmış, uygulamaya
konulması ise 2018 yılında olmuştur. Ülkemizde de KGK tarafından TFRS-9'un yürürlük tarihi
01.01.2018 olarak belirlemiştir (Birkan, 2019, s. 116).
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Şekil 2: IFRS-9’un Yıllar İçerisindeki Gelişimi

Kaynak: (Özel, 2019, s. 34)
IFRS-9 finansal araçları IAS-39'a kıyasla daha basit bir şekilde sınıflandırır. Finansal varlığın
sınıflandırılmasını belirleyen temel kriterler; işletmelerin iş modeli ve varlığın sözleşmeye
dayalı nakit akış özellikleridir.
Bankalar ve finansal kuruluşlar finansal araçlarının çokluğu nedeniyle bu standarttan en çok
etkilenenler arasında yer almıştır. Etkinin boyutu ise bankaların sahip olduğu finansal araçların
çeşitliliği ve bu finansal araçları yönetmek için kullandığı iş modeline göre değişmektedir.
(PwC, 2015, s. 2).
IASB, IFRS-9 standardının yol haritasını temel olarak üç safhadan oluşturmuştur:
 Sınıflandırma ve Ölçme,
 Değer Düşüş Karşılıkları,
 Riskten Korunma Muhasebesi (Çağlar & Ocakverdi, 2019, s. 69).
2.2.1. IFRS-9’a Göre Finansal Varlıkların Sınıflandırılması
IAS-39'da finansal varlıklar satın alınma amaçları doğrultusunda ve satın alma tarihinde aşağıda
sıralanan dört başlıktan birinde sıralanmaktaydı:
 “Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar,
 Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar,
 Kredi ve alacaklar ile
 Satılmaya hazır finansal varlıklar.” (IAS-39)
“IFRS-9’a göre ise, tüm finansal varlıklar, şirketin finansal varlıklarını yönetme şekline dayanan
yönetim modeli ve varlıkların sözleşmeye dayalı nakit akışlarının özelliklerine göre;
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 İtfa edilmiş maliyet değeri üzerinden ölçülen finansal varlıklar,
 Gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen finansal
varlıklar,
 Gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen finansal varlıklar
şeklinde sınıflandırılmaktadır.” (IFRS-9)
Bu başlıklardan da görüldüğü üzere IFRS-9 finansal varlıkları sınıflandırırken ölçüm yöntemini
baz alan bir yaklaşım sergilemektedir.
Bu sınıflandırmanın yapılmasında finansal varlığın yönetimi için kullanılan iş modeli ve
finansal varlığı karakterize eden sözleşmeye bağlı nakit akışlarının özellikleri göz önünde
bulundurulmaktadır.
Şekil 3, finansal varlıkların sınıflandırılmasına ilişkin bir özeti görsel olarak sunmaktadır.
Şekil 3: IFRS-9'a Göre Finansal Varlıkların Sınıflandırılması

2.2.2. IFRS-9’a Göre Finansal Varlıkların İlk Muhasebeleştirilmesi
Finansal varlıkların sınıflandırılmasına ilişkin açıklamalara devam etmeden önce bu varlıkların
ilk ediniminde hangi değerle ölçüldüğünün belirtilmesi önem arz etmektedir. Zira IFRS-9’da
finansal araçlar ölçüm yöntemlerine göre kaydedildikleri için sanki bu varlıkların ilk edinim
tarihlerinde de bu şekilde ölçüldüklerine dair bir kafa karışıklığı ortaya çıkabilir.
Bu kapsamda IFRS-9’da yer alan ifadelere göre;
“Bir finansal varlık, finansal durum tablosunda (bilançoda) sadece finansal aracın sözleşmeye
bağlı hükümlerine taraf olunması halinde muhasebeleştirilir.” (IFRS-9, md. 3.1.1)
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“Bir finansal varlık ilk muhasebeleştirilmesi sırasında gerçeğe uygun değerinden ölçülür.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılanlar dışındaki finansal varlıkların
ölçümünde, bunların edinimiyle doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de gerçeğe
uygun değerlerine ilave edilir.” (IFRS-9, md. 5.1.1)
“İlk muhasebeleştirme sırasında, bir finansal varlığın gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara
yansıtılarak ölçülen olarak sınıflanması mümkündür. Bunun için, yapılan sınıflamanın, bu
sınıflamanın yapılmaması durumunda varlık veya borçların farklı yöntemlerle ölçülmesinin
veya bunlara ilişkin kazanç veya kayıpların farklı esaslardan muhasebeleştirilmesinin yaratacağı
ölçüm veya muhasebe tutarsızlığını (‘yanlış muhasebe eşleşmesi’ olarak da adlandırılır)
tamamen veya büyük oranda ortadan kaldırması gerekir.” (IFRS-9, md. 4.5)
İşletme, söz konusu varlıklarını gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak
sınıflanması durumunda, finansal tablolarda daha doğru bilgi sunulacağı sonucuna varabilir.
Çünkü gerçeğe uygun değer ilgili finansal aracın kredi kalitesini yansıtır (Sağlam & Yolcu,
2019, s. 500).
“Bir finansal varlığın ilk muhasebeleştirmedeki gerçeğe uygun değeri normalde söz konusu
varlığın işlem fiyatı, bir diğer ifadeyle, verilen bedelin gerçeğe uygun değeridir. Ancak, verilen
bedelin bir kısmının finansal araçtan başka bir unsur için verilmiş olması durumunda, işletme
finansal aracın gerçeğe uygun değerini ölçer. Örneğin; faiz getirisi olmayan uzun vadeli bir
kredi veya alacağın gerçeğe uygun değeri, gelecekteki tüm nakit akışlarının, aynı kredi
derecelendirmesine sahip benzer bir finansal aracın (para birimi, vade, faiz oranının türü ve
diğer unsurlar açısından benzer) cari faiz oranı (oranları) kullanılarak ıskonto edilmiş bugünkü
değeri üzerinden ölçülür. Geriye kalan kredi tutarı, başka tür bir varlık olarak
muhasebeleştirilmesi gerekmedikçe, gider veya gelirden indirim olarak kaydedilir.” (IFRS, md.
B5.1)
Yukarıda yer alan ifadeler değerlendirildiğinde, tüm finansal varlıkların ilk edinim tarihlerinde
söz konusu varlıkların işlem fiyatı da denilebilecek olan gerçeğe uygun değeri üzerinden
kaydedilmesi, ancak daha sonra (bilanço dönemlerinde vs.) yeniden ölçülürken itfa edilmiş
maliyet veya gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülebilmesi mümkündür. Gerçeğe uygun değer
üzerinden ölçüm ise ortaya çıkan farkın nereye kaydedileceğine ilişkin bir ayrıma tabi
tutulmaktadır.
Bu bilgilerin ardından sınıflandırmanın nasıl yapılacağı ve finansal varlıkların ölçümünün
açıklanması daha anlaşılır olacaktır.
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2.2.3. IFRS-9’a Göre Finansal Varlıkların Sınıflandırılmasında Kullanılan Modeller
IFRS-9’a göre finansal araçların sınıflandırılmasında ve değerlendirilmesinde iki hususa dikkat
etmek gerekmektedir:
 İşletme finansal varlığı nasıl kullanacaktır, ne için satın almıştır? Faiz veya kur
farkından yaralandıktan sonra anaparayı tahsil etmek mi yoksa fiyat hareketlerinden
yararlanmak gibi bir amaç mı planlanmaktadır?
 Finansal aracın niteliği nedir? Finansal araç belirli aralıklarla sadece anapara veya faiz
ödemelerini mi kapsıyor ya da ileriye yönelik olarak nakit akışları veya elden çıkarma
durumunda kazanç mı sağlıyor? Örneğin tahvil gibi getirileri belirli bir finansal varlık
mı yoksa hisse senetlerinde olduğu gibi önceden belli olmayan tutar ve zamanlarda mı
getiri sağlıyor? (Çağlar & Ocakverdi, 2019, s. 74)
Bu hususlar göz önünde bulundurularak;
 “Finansal varlıkların yönetimi için işletmenin esas aldığı iş modeli,
 Finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının özellikleri” (IFRS-9)
gibi iki kriterin alt başlıklarında yer alan seçeneklerden hangisini seçtiğine bağlı olarak finansal
varlıklar itfa edilmiş maliyetle ölçülen ya da gerçeğe uygun değeri kâr/zarara veya diğer
kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar olarak üç grup altında toplanmaktadır. Böylelikle
finansal varlıkların muhasebeleştirilmesine ilişkin IAS-39’daki dörtlü sınıflandırma, IFRS-9 ile
birlikte üç sınıfa indirgenmiştir.
Buna göre, ilk olarak işletmelerin kullanabileceği iş modelleri ve tercih edebileceği nakit akış
özelliklerinden bahsedilecek olup, ardından hangi tercihler sonucu finansal varlıkların hangi
grupta yer alacağı belirtilecektir.
2.2.4. Finansal Varlıkların Sınıflandırılmasında Kullanılacak İş Modelleri
IFRS-9’a göre işletmelerin kullanabilecekleri iş modelleri üç başlık altında açıklanmıştır.
Bunlar:
 “Finansal varlıkları sözleşmeye bağlı nakit akışlarını tahsil etmek için elde tutmayı
amaçlayan iş modeli,
 Finansal varlıkların sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini ve satılmasını
amaçlayan iş modeli ve
 Diğer modeller” (IFRS-9 B4.1)
olarak sıralanmaktadır.
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2.2.4.1. Finansal Varlığın Sözleşmeye Bağlı Nakit Akışlarını Tahsil Etmek Amacıyla
Elde Tutulması
Bu iş modelinde temel olarak işletme finansal varlığı, vadesine kadar elde tutup sözleşmeye
bağlı nakit akışlarını elde etmeyi hedeflemektedir. Ancak bu iş modeli işletmenin elde ettiği
varlıkların koşulsuz bir şekilde vadeye kadar elde tutulmasını zorunlu kılmamakta bazı
durumlarda finansal varlıkların satılması/elden çıkarılması halinde dahi işletmenin iş modeli
aynı kalabilmektedir (IFRS-9: B4.1.2C).
2.2.4.2. Finansal Varlıkların Sözleşmeye Bağlı Nakit Akışlarının Tahsil Edilmesini ve
Satılmasını Amaçlayan İş Modeli
Bu iş modelinde ise işletme finansal varlıklarını, hem sözleşmeye bağlı nakit akışlarını tahsil
etmek hem de satmak amacıyla portföyünde tutmaktadır (IFRS-9: B4.4A). Bu iş modelinin
tercih edilmesi işletmelerin nakit ihtiyaçlarının karşılanması, zaman içerisinde finansal
varlıkların değerinde ve faiz oranlarında meydana gelecek değişimlerden yararlanmak olabilir.
(IFRS-9: B4.4A)
2.2.4.3. Diğer İş Modelleri
Bu iş modeli yukarıda zikredilen iki durum dışında kalan ve finansal varlıkların gerçeğe uygun
değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçüldüğü modeldir.
Şirketler finansal varlıklarını tek bir modele göre yönetmek zorunda değildir. Finansal varlıklar
farklı amaçlar doğrultusunda farklı iş modellerine göre sınıflandırılabilir. Örneğin bir devlet
tahvili yukarıda ifade edilen üç iş modeline göre de yönetilebilir ve hangi modele göre
yönetiliyorsa o başlık altında finansal tablolarda sınıflandırılır. Bu kapsamda işletmeler geçmiş
tecrübeleri ve ihtiyaçları doğrultusunda varlıklarını yönetecekleri iş modellerini belirlerler
(PwC, 2015). Öte yandan bir finansal varlığa ilişkin iş modeli değiştirildiğinde bu değişiklikten
etkilenen diğer finansal varlıkların da yeniden sınıflandırılması gerekir (Birkan, 2019, s. 117).
2.2.5. Finansal Varlığın Sözleşmeye Bağlı Nakit Akışlarının Özellikleri
Bir finansal varlık gerçeğe uygun değere göre sınıflandırılmadığı takdirde nakit akışlarının
özellikleri dikkate alınarak sınıflandırılabilmektedir.
Bu aşamada finansal varlıklar; varlığın sözleşmeye dayalı nakit akışlarının sadece anapara ve
anaparaya ilişkin faizi temsil edip etmediğinin sorgulanması amacıyla SPPI (solely payments of
principal and interest test) denilen bir teste tabi tutulur. Buna göre;
 Finansal varlığa ilişkin nakit akışları anapara ve anaparaya ilişkin faizi temsil ediyor ise
basit bir borçlanma sözleşmesi olarak değerlendirilecektir.
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 Oysa finansal varlığın nakit akışlarındaki değişkenlik, hisse senedi fiyatları, emtia
fiyatları gibi değişkenlere bağlı olması durumunda basit bir sözleşme olarak
değerlendirilmeyecek ve söz konusu testi geçemeyecektir. Bu durumda ise finansal
varlığın GUD farkı kâr ya da zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflandırılması
gerekmektedir. Bu test her varlığa uygulanmak durumunda olduğundan işletmeler
açısından zor bir işlemdir (PwC, 2015, s. 3).
Ancak anılan bu kriterlerin hangi sıra ile göz önünde bulundurulması gerektiği tartışılmış ve iş
modelinin öncelikli olarak dikkate alınması gerektiği IASB tarafından düzenleme altına
alınmıştır. Buna rağmen yapılacak değerlendirmede her iki kriterin de aynı anda bulunması şartı
aranmaktadır (Fidan, 2018).
Şekil 4 işletmelerin kullandıkları yönetim modelleri çerçevesinde finansal varlıkların nasıl
sınıflandırılacağına dair örnek bir diyagram sunmaktadır.
Şekil 4: Yönetim Modeli Değerlendirmesi

Kaynak: (PwC, TFRS 9: Finansal Araçlar Sınıflandırma ve Ölçme, 2015, s. 5)
2.2.6. Finansal Varlıkların Sınıflandırılması ve Sonraki Dönemlerde Ölçümü
Yukarıda IFRS-9’a göre finansal varlıkların sınıflandırılmasında kullanılan üç grubu ve finansal
varlıkların bu gruplandırmalar altında sınıflandırılabilmesi için yapılacak iş modeli ve nakit akış
özellikleri testlerinden bahsedilmiştir.
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IFRS-9’a göre finansal araçların sınıflandırılması yeniden ölçüm kriterine göre isimlendirildiği
için sınıflandırma ve ölçüm hususları karışabilmektedir. İşletmeler iş modeli ve finansal
varlıkların nakit akış özelliklerine göre önce bu varlıkları sınıflandırmakta, ilk edinimlerinde
gerçeğe uygun değerinden ölçülmüş olan bu varlıkların sonraki ölçümlerini ise sınıflandırılmış
olduğu gruba göre yapmaktadır. Bu sebeple bu başlık altında yukarıda açıklanan iş modeli ve
nakit akış özelliklerinin hangilerini taşıyan finansal varlıkların bu özelliklerine göre hangi grup
altında sınıflandırılacakları ve dolayısıyla sonraki ölçümlerinin nasıl yapılacağı açıklanacaktır.
2.2.6.1. İtfa Edilmiş Maliyet Bedeli Üzerinden Ölçülen Finansal Varlıklar
İtfa edilmiş maliyet bedeli IFRS-9’a göre; “Finansal varlık veya finansal yükümlülüğün ilk defa
finansal tablolara alındığı tutardan, anapara geri ödemeleri düşüldükten sonra, bu tutara ilk defa
finansal tablolara alındığındaki tutar ile vadesindeki tutar arasındaki fark üzerinden etkin faiz
yöntemi kullanılarak hesaplanan toplam itfa tutarı eklenerek veya düşülerek bulunan tutardır.”
şeklinde ifade edilmiştir (IFRS-9 Ek A, 34).
IFRS-9’a göre etkin faiz yöntemi, finansal araçların itfa edilmiş maliyetinin hesaplanmasında ve
faiz gelir veya giderlerinin ait oldukları dönemin kâr veya zararına dağıtılması ile finansal
tablolara alınmasında kullanılan yöntem olarak tanımlanmaktadır. Aynı şekilde etkin faiz oranı
ise; “Finansal varlığın veya yükümlülüğün beklenen ömrü boyunca gerçekleşmesi tahmin edilen
gelecekteki nakit ödeme veya tahsilatları, finansal varlığın brüt defter değerine veya finansal
yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetine indirgeyen orandır.” olarak tanımlanmaktadır (IFRS-9 Ek
A, 35).
IFRS-9 Finansal Araçlar standardına göre, itfa edilmiş maliyet bedeli üzerinden ölçülen finansal
varlıklar, aşağıda belirtilen her iki kriteri de taşıyan varlıklardır (IFRS-9: 4.1.2):
1. Finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesinin amaçlanması
2. Finansal varlığın belli tarihlerde sadece anapara ve faiz içeren nakit girişi sağlaması
Bu iki şart sağlanmadığı durumda finansal varlık itfa edilmiş maliyet bedelinden ölçülemez.
Finansal varlıkların itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülmesi durumunda aşağıdaki sonuçlar
ortaya çıkacaktır: (Fidan, 2018, s. 11)
 Finansal varlıklara ilişkin getiriler etkin faiz yöntemiyle hesaplanır (Ramirez, 2015, s.
11) ve bunlar kâr/zarar tablosunda muhasebeleştirilir.
 Beklenen kredi zararları yöntemine göre karşılık hesaplaması yapılır ve ayrılan
karşılıklar kâr/zarar tablosunda muhasebeleştirilir (KPMG, 2014, s. 11).
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 Finansal varlıklara ilişkin kur farkından doğan değerlemeler, bilanço dışı bırakma
durumunda ortaya çıkan gelir ve giderler ile yeniden sınıflandırma sebebiyle oluşan
kazanç ve kayıplar kâr/zarar tablosunda gösterilir (KPMG, 2014, s. 11).
İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıklar her raporlama dönemi sonunda değer
düşüklüğüne uğrayıp uğramadığı hususunda değerlendirmeye tabi tutulur. Değer düşüklüğüne
ilişkin bir göstergenin bulunması halinde, zarar tutarını tespit etmek amacıyla, gelecekteki
tahmini nakit akışları finansal varlığa ait faiz oranı üzerinden ıskonto edilerek varlığın bugünkü
değeri hesaplanır ve defter değeri ile arasındaki farka bakılır. Daha sonra karşılık ayırmak
suretiyle varlığın defter değeri güncellenmiş olur. Karşılık tutarı ise kâr/zarar tablosunda
muhasebeleştirilir.
IFRS-9 uyarınca menkul kıymetler bakımından yalnızca borçlanma araçları itfa edilmiş maliyet
değeri üzerinden ölçülebilmektedir. Özkaynağa dayalı araçlar ile türev ürünlerin bu grup altında
sınıflandırılabilmesi ve ölçülmesi mümkün değildir. Bu grup altında sınıflandırılabilecek
finansal araçlara örnek olarak aşağıdakiler verilebilir (Fidan, 2018, s. 12):
 Ticari alacaklar,
 Ana borç verme özelliklerine uygun krediler,
 Devlet borçlanma araçlarından ticari amaçla elde tutulmayanlar,
 Standart faiz içeren vadeli mevduatlar.
Dolayısıyla banka aktiflerinin büyük bölümünü oluşturan ve bizim de araştırma konumuzun
temeli olan banka kredilerinin IFRS-9 uyarınca itfa edilmiş maliyet bedeli üzerinden ölçülen
finansal varlıklar grubuna girdiğini belirtebiliriz.
2.2.6.2. Gerçeğe Uygun Değer Değişimi Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen
Finansal Varlıklar
Bu konuyla ilgili IFRS-9’da bahsedilen hususlara geçmeden önce diğer kapsamlı gelir ifadesiyle
neyin kastedildiğinin açıklanmasının konunun daha iyi anlaşılması açısından yararlı olacağı
düşünülmektedir.
İşletmelerin değeri ve yıl içerisindeki etkinlikleri, dönem sonunda ortaya çıkan gelir giderleri ile
beraber sahip oldukları varlıklarda ortaya çıkan değişimlerden de etkilenmektedir. Muhasebe
literatüründe geleneksel olarak ifade edilen kâr/zarar tablosu ve bu tablonun işletmelerin bir
yıllık faaliyetlerinin sonucu olarak ortaya koyduğu kâr/zararlar bu işletmelerin sahip olduğu
varlıkların değer değişimlerini tam olarak yansıtmamaktadır. Gelişen finansal düzende ise her
bilgi bu sisteme dâhil olan her aktör açısından mutlak öneme sahiptir. Bu sebeple kâr/zarar
tablosunun ifade ettiği o klasik anlamdan sıyrılarak daha kapsamlı bir hale bürünmesi, işlevini
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sürdürmesi adına zaruri bir sonuçtur. Bu ihtiyaç neticesinde ise ‘Kapsamlı Gelir’ kavramı ortaya
çıkmıştır.
Kapsamlı gelirler iki ana bileşenden oluşmaktadır;
 Kâr ya da Zarar: Klasik gelir tablolarında raporlanan gelir ve giderleri,
 Diğer Kapsamlı Gelirler: Klasik gelir tablolarında raporlanamayan gelir ve giderleri
kapsamaktadır.
Kapsamlı gelirin bileşenlerinin oluşturulmasında gerçekleşme kavramı belirleyici bir rol
üstlenmiştir. Yani en genel tabiriyle kâr ya da zarar tutarı, işletme faaliyetleri sonucu ortaya
çıkan gelir ve giderler olup klasik anlamıyla bilinen kâr/zarar tablosunda muhasebeleştirilir.
Gerçekleşmemiş gelir tabiri ise özkaynaklarda artış meydana getiren ancak henüz nakit olarak
işletme kasasına girmemiş gelirleri ifade eder. Bir diğer deyişle bu tabir varlıkların
kullanılmasından ziyade elde tutulması dolayısıyla ortaya çıkan ve henüz nakde dönüşmemiş
olan kazanç veya kayıplar şeklinde açıklanabilir (Akdoğan & Tenker, 2004, s. 240). Bu şekliyle
ortaya çıkan gelirler ise diğer kapsamlı gelirler tablosu altında muhasebeleştirilmektedir.
Nitekim uluslararası standartlarda da diğer kapsamlı gelirler bu minvalde değerlendirilmiştir.
IAS-1’de kapsamlı gelir tablosunun hesaplanma yöntemi olarak döneme ait kâr ya da zarar
tutarına diğer kapsamlı gelirlerin eklenmesi şeklinde belirtilmiştir.
“Toplam Kapsamlı Gelir = Kâr/Zarar + Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları” (IAS-1, paragraf 7).
Diğer kapsamlı gelirler ise özkaynaklar içerisinde kâr/zarar tablosuna aktarılma durumlarına
göre iki başlık altında sınıflandırılmıştır. Bu kapsamda;
Kâr/zarar içerisine aktarılamayacak olanlar;
 Maddi ve maddi olmayan duran varlık yeniden değerleme artışları,
 GUD farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan özkaynağa dayalı finansal araçlardan elde
edilen kazanç ya da kayıplar.
Kâr/zarar içerisine aktarılabilecek olan diğer kapsamlı gelir unsurları ise; kur değişimlerinden
kaynaklı kazanç ve kayıplar, nakit akış riski sebebiyle riskten korunma araçlarının kullanılması
sonucu oluşan kazanç ve kayıplar ve son olarak aktüeryal kazanç ve kayıplar olarak ifade
edilebilir.
IFRS-9 standardı da finansal varlıkların gerçeğe uygun değere göre ölçümünü; bu ölçüm sonucu
ortaya çıkan kazanç ve kayıpların kapsamlı gelirin hangi bileşeninde yer alması gerektiğine göre
ikiye ayırmıştır.
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IFRS-9’da yer alan ifadeyle (IFRS-9 4.1.2. A);
“Buna göre bir finansal varlık aşağıdaki her iki şartın birden sağlanması durumunda gerçeğe
uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülür:
-

Finansal varlığın, sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini ve finansal
varlığın satılmasını amaçlayan bir iş modeli kapsamında elde tutulması,

-

Finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara
bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açması.”

Bu grup altında sınıflandırılan varlıkların faiz gelirleri etkin faiz yöntemine göre hesaplanır ve
bu varlıklar için beklenen kredi zararları yöntemine göre karşılık ayrılır.
Finansal varlıkların bu grup altında sınıflandırılması bu varlıklardan kaynaklı tüm gelir ve
giderlerin diğer kapsamlı gelire yansıtıldığı anlamını taşımaz. Buna göre bu grupta
sınıflandırılan finansal varlıklardan sağlanan faiz gelirleri, bu varlıklar için ayrılan beklenen
zarar karşılıkları, kur farkları, finansal varlığın bilanço dışı bırakılması ve yeniden
sınıflandırılması durumlarında ortaya çıkan kazanç ve kayıplar kâr zarar hesaplarında gösterilir.
Finansal varlığın değer değişiminden kaynaklı diğer kazanç ve kayıplar ise diğer kapsamlı
gelirde izlenir.
IFRS-9 Finansal Araçlar standardında yer alan; “finansal varlığa ilişkin sözleşme şartlarının,
belli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden kaynaklanan faiz ödemelerini içeren
nakit akışlarına yol açması” (IFRS-9: 4.1.2A) hükmü ancak finansal varlığın bir borçlanma
aracı olması halinde mümkündür. Bu durumda söz konusu finansal varlığın gerçeğe uygun
değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak sınıflandırılır ve ölçülür.
Ancak; standart bazı durumlarda özkaynak aracına yapılan yatırımların da gerçeğe uygun değer
değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülmesine izin vermektedir. Buna göre; “İlk defa
finansal tablolara almada işletme, ticari amaçla elde tutulmayan veya IFRS-3’ün uygulandığı bir
işletme birleşmesinde, edinen işletmenin finansal tablolarına aldığı bir şarta bağlı bedel
niteliğinde olmayan, bu Standart kapsamındaki bir özkaynak aracına yapılan yatırımın gerçeğe
uygun değerindeki sonraki değişikliklerin diğer kapsamlı gelirde sunulması konusunda, geri
dönülemeyecek bir tercihte bulunulabilir.” (IFRS-9: 5.7.5) hükmünü getirmiştir.
Bir özkaynağa dayalı aracın finansal varlık olarak gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı
gelire yansıtılarak sınıflandırılması, aşağıdaki sonuçları doğurur:
 Özkaynağa dayalı finansal araçtan elde edilen temettü gelirleri, kur değerlemeleri
kâr/zarar tablosunda gösterilir (IFRS-9: 5.7.6; KPMG, 2014).
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 Varlığın gerçeğe uygun değerindeki değişimler, diğer kapsamlı gelire yansıtılır
(Ramirez, 2015, s. 7).
 Bu şekilde sınıflandırılan varlıklar değer düşüklüğü testine tabi tutulmaz (Ramirez,
2015, s. 7).
 Hiçbir zaman gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen
finansal varlık olarak yeniden sınıflandırılmaz (KPMG, 2014, s. 14).
2.2.6.3. Gerçeğe Uygun Değer Değişimi Kâr veya Zarara Yansıtılarak Ölçülen Finansal
Varlıklar
“Bir finansal varlık, itfa edilmiş maliyet bedeli üzerinden ölçülen finansal varlık olarak veya
gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen finansal varlık olarak
sınıflandırılmadığı sürece, gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülür.”
(IFRS-9: 4.1.4)
“Ancak finansal varlığın diğer iki sınıf altında ölçülebilmesi mümkün olmasına rağmen,
varlıklar ve borçların farklı şekilde ölçümünden ve bunlara ilişkin kazanç ve kayıpların farklı
şekilde finansal tablolara alınmasından kaynaklanacak bir tutarsızlığı (muhasebe uyumsuzluğu)
ortadan kaldırması veya önemli ölçüde azaltması durumunda, bir finansal varlığı geri
dönülemez bir şekilde gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak
sınıflandırmak mümkündür.” (IFRS-9: 4.1.5)
Bu sınıfta yer alan finansal varlıklar genel olarak piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarından
yararlanarak kâr elde etme amacına yönelik olarak edinilmiş varlıklardır (Birkan, 2019, s. 119).
Bu grup altında sınıflandırılan finansal varlıklar, GUD esasına göre değerlemeye tabi tutulmakta
ve

değerleme

sonucu

ortaya

çıkan

kazanç

ya

da

kayıplar

kâr/zarar

tablosunda

muhasebeleştirilmektedir. Bu kapsamda aşağıda sıralanan finansal varlıklar bu grup altında
sınıflandırabilir:
 Ticari amaçla alınan varlıklar,
 Finansal varlıktan elde edilecek nakit girişinin varlığın satışına dayanması,
 Gerçeğe uygun değer ile ölçülen finansal varlıklar,
 SPPI testini geçemeyen finansal varlıklar,
 “Nakit akış değişkenliğinden korunma veya yurtdışı operasyonların net yatırımını
koruma dışında kalan bütün türev ürünler.” (Fidan, 2018, s. 21)
Bu anlatılanlar doğrultusunda finansal varlıkların IFRS-9’a göre ilk kayda alınırken
değerlendirme yöntemi ve sonraki dönem ölçümlerine ilişkin aşağıda yer alan Tablo 4 konunun
özeti mahiyetindedir.
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Tablo 4: IFRS-9 Finansal Varlıkların Sınıflandırılmasına İlişkin Koşullar

Kaynak: (Teraman, 2019)
2.2.7. IFRS-9’a Göre Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılması
İşletmelerin finansal varlık yönetimi için kullandığı iş modelini değiştirmesi durumunda
finansal varlıkların uygun olduğu grupta yeniden sınıflandırılması mümkün olmaktadır.
İşletmeler böyle bir durumda iş modeli değişikliğinden etkilenen tüm finansal varlıklarını
yeniden sınıflandırırlar.
Yönetim modelinin amacında yapılacak değişiklikler, yeniden sınıflandırma tarihinden önce
gerçekleştirilmelidir. Bu kapsamda yapılan işlemler, yeniden sınıflandırma tarihinden itibaren
ileriye yönelik olarak uygulanır ve işletme daha önce muhasebeleştirmiş olduğu kâr veya
zararları yeniden hesaplamaz. Bu tür durumlarda, daha önce muhasebeleştirilmiş olan kazanç,
kayıp veya faizler için herhangi bir işlem yapılmaz.
Ayrıca gerçeğe uygun değer seçiminin yapılmış olduğu finansal varlıklar ile özkaynağa dayalı
yatırımlar için yeniden sınıflandırmaya izin verilmemektedir
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2.2.8. IFRS-9’a Göre Finansal Borçların İlk Kaydı, Ölçümü ve Sınıflandırılması
Yukarıda finansal araçlar içerisinde yer alan finansal varlıkların IFRS-9’a göre sınıflandırılması
izah edilmişken bu başlık altında kısaca finansal araçların bir diğer ayağı olan borçların bu
standart çerçevesinde nasıl kayda alınacağı, sınıflandırma ve ölçümü ile yeniden sınıflandırma
hususlarına kısaca değinilecektir.
İşletmelerin finansal borçlarının sınıflandırılmasındaki temel ölçüt finansal borçların
işletmelerin amacına uygun olarak tasnif edilmesi ve muhasebe tutarsızlıklarının ortadan
kaldırılmasıdır. “Muhasebe tutarsızlığı işletmenin ilgili olduğunu bildiği varlıkları ile
borçlarının farklı değerleme ölçütleri ile değerlenmesinden meydana gelmektedir, yani finansal
borçların sınıflaması ile ölçüm yöntemleri birbirini tamamlayıcı niteliktedir.” (Akgemci, 2014,
s. 85)
IFRS-9’a göre finansal varlıklar üç başlık altında sınıflandırılırken finansal borçlar iki başlık
altında sınıflandırılmakta ve sonraki değer ölçümleri bu sınıflandırmaya uygun olarak
gerçekleştirilmektedir.
 İtfa edilmiş maliyet değeri üzerinden ölçülen finansal borçlar,
 Gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülen finansal borçlar
olarak sınıflandırılmaktadır.
Finansal borçlarda tıpkı finansal varlıklar gibi ilk kez finansal tablolara alınırken gerçeğe uygun
değerine göre ölçülmekte ve muhasebeleştirilmektedir. Ancak bu muhasebeleştirme esnasında
finansal borcun edinilmesine ilişkin işlem maliyetleri de söz konusu gerçeğe uygun değere ilave
edilir. Yani işlem maliyetleri;
 İtfa edilmiş maliyet üzerinden ölçülen finansal borçlarda gerçeğe uygun değere dahil
edilmezken,
 Gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal borçlarda ise dahil
edilmektedir.
Bu standarda göre aşağıda sayılanlar dışındaki tüm finansal borçların itfa edilmiş maliyeti
üzerinden ölçülen finansal borçlar grubunda sınıflandırılması esası geçerlidir. Standardın 4.2.1
maddesinde yer alan hükümler aşağıda sıralanmıştır:
-

“Finansal varlığın devredilmesine rağmen bilanço dışı kalma şartlarının oluşmaması ya
da devam eden ilişki yaklaşımı sonucu ortaya çıkan finansal borçlar,

-

Finansal teminat sözleşmeleri,

-

Piyasa faiz oranının altında bir faiz oranından kredi sağlanmasına yönelik taahhütler,
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-

IFRS-3’ün uygulandığı bir işletme birleşmesinde edinen işletme tarafından finansal
tablolara alınan şarta bağlı bedel,

-

Gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılan finansal borçlar dışında kalan
tüm finansal borçlar itfa edilmiş maliyet esasına göre ölçülür.”

İtfa edilmiş maliyet esasına göre ölçülen finansal borçlara; verilen çekler ve senetler, banka ve
özel finans kurumlarına kredi borçları örnek olarak verilebilir.
IFRS-9 Finansal Araçlar standardının tanımlar kısmında GUD değişimi kâr veya zarara
yansıtılan finansal borçlar; ticari amaçla elde tutulan ve ilk defa finansal tablolara alınması
esnasında GUD değişimi kâr/zarara yansıtılan olarak tanımlanan finansal varlıklar olarak ifade
edilmiştir.
İşletme, bir finansal borcu ilk defa finansal tablolara alma sırasında geri dönülemez olarak
gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak tanımlayabilir.
Bu sınıflandırma aşağıda durumlar halinde mümkündür;
 Ölçüm farklarından kaynaklanan muhasebe tutarsızlıklarının azaltılması/giderilmesi,
 Birlikte yönetilen ve üst yönetime de bu şekilde raporlanan finansal araç grubunun
gerçeğe uygun değer ile değerlenmesi söz konusu olan yükümlülüklerdir (Karaaslan,
2019, s. 45).
Bu şekilde sınıflandırılan finansal borçların ölçümünden kaynaklı kazanç veya kayıplar kâr veya
zararda muhasebeleştirilir. Bu durumun iki istisnası vardır;
 Finansal riskten korunma işlemlerinin bir parçası olması,
 Kredi riskinden kaynaklı değişimlerin diğer kapsamlı gelirde sunulmasının zorunlu
tutulması.
IFRS-9 Finansal Araçlar standardına göre finansal borçların yeniden sınıflandırılması söz
konusu olmamaktadır.
Finansal borçların ilk muhasebeleştirilmesi ve sonraki dönem ölçümlerine ilişkin bir özet Tablo
5’te yer almaktadır.
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Tablo 5: IFRS-9'a Göre Finansal Borçların İlk Kayda Alınması ve Sonraki Dönem Ölçümleri

Kaynak: (Teraman, 2019)
2.2.9. IFRS-9’a Göre Finansal Araçların Bilanço Dışı Bırakılması
Bu standarda göre finansal araçların hangi durumlarda tablo dışı bırakıldığı finansal varlık ve
borçlar açısından bu başlık altında ele alınacaktır.
Finansal varlıkların bilanço dışı bırakılması: IFRS-9 Finansal araçlar standardına göre
finansal varlıklar aşağıdaki hallerde bilanço dışı bırakılır:
 Sözleşmeye bağlı hakların süresinin dolması,
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 Finansal varlığa ilişkin risk ve getirilerin önemli ölçüde devredilmesi,
 Finansal varlığın kontrol gücünün kaybedilmesi,
 Finansal varlığın, nakit dışı teminat olarak devredilmesi (Sağlam & Yolcu, 2019, s.
518).
Finansal varlıkların bilanço dışı bırakılmasında yukarıda yer alan maddelerden de anlaşılacağı
üzere risk ve getirilerin devri ile finansal varlık üzerindeki kontrol gücünün belirlenmesinin
önemli bir yeri vardır. Finansal varlığın devri söz konusu olduğunda, öncelikle bu varlığa sahip
olmaktan kaynaklı risk ve yararların karşı tarafa ne ölçüde geçip geçmediğinin
değerlendirilmesi gerekir. Eğer risk ve yararlar karşı tarafa tam olarak devredilmişse, ilgili
varlık bilanço dışı bırakılırken aksi durumda varlık finansal tablolarda izlenmeye devam edilir.
Finansal varlığın sahipliğinden kaynaklı risk ve getirilerin önemli ölçüde devredilmediği gibi
elde bulundurmaya da devam edilmiyorsa, işletmenin varlık üzerindeki kontrol durumu
değerlendirilir. İşletmenin varlığın kontrol gücünü kaybetmesi durumunda yukarıdaki maddede
belirtildiği üzere varlık finansal tablo dışı bırakılır.
“Bir finansal varlık bilanço dışı bırakılması durumunda, finansal varlığın defter değeri ile bu
finansal varlığa ait borçlar ve varsa özkaynaklarda muhasebeleştirilen her türlü birikmiş kâr
veya zararların mahsubundan sonra kalan fark, kâr veya zarar olarak muhasebeleştirilir.”
(Sağlam & Yolcu, 2019, s. 518)
Bu durum IFRS-9 B3.2.1 maddesinde yer alan ve aşağıda sunulmuş olan Şekil 5 ile
özetlenmiştir.
Finansal Borçların Bilanço Dışı Bırakılması: IFRS-9 Finansal Araçlar standardına göre
finansal borçlar aşağıdaki hallerde bilanço dışı bırakılır.
1. “Borçlunun ilgili borcunu (veya bir bölümünü) nakit, diğer bir finansal varlık, mal veya
hizmet olarak alacaklıya ödemesi,
2. Borçlunun, borca (veya bir bölümüne) ilişkin asli sorumluluktan hukuki süreç
çerçevesinde veya alacaklının rızasıyla yasal olarak kurtulması.” (IFRS B3.3.1) (borcun
iptali ya da zamanaşımına uğraması gibi durumlar söz konusu olduğunda).
“Bir borçlunun üçüncü bir şahsa yükümlülüğünün üstlenilmesi için ödemede bulunması ve
alacaklıya ilgili borca ilişkin yükümlülüğün üçüncü bir tarafça üstlenildiğini bildirmesi
durumunda, borçlu, yukarıdaki ikinci maddede yer alan şart yerine gelmeden yükümlülüğü
finansal tablo dışı bırakamaz.” (IFRS B3.3.4)
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Şekil 5: Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasına İlişkin Süreç

Yukarıda yer alan açıklamaların ardından finansal araçların IAS-39 ve IFRS-9’a göre
sınıflandırılmalarını ve ölçülmelerini gösteren Tablo 6 iki standart arasındaki farkın daha net
görülmesi açısından faydalı olacaktır.
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Tablo 6: IAS-39 ve IFRS-9 Karşılaştırması
IAS-39

IFRS-9

Sınıflandırma ve Ölçümleme

Sınıflandırma ve Ölçümleme

IAS-39’da finansal varlıklar dört sınıfa
ayrılmıştır. Her biri farklı ölçümleme esasına
tabidir. Bu varlıklar; gerçeğe uygun
değerlenen varlıklar, vadeye kadar elde
tutulan varlıklar, kredi ve alacaklar,
satılmaya hazır finansal varlıklar olarak
sınıflandırılmıştır.

Finansal varlıklar ölçümleme kategorileri
açısından
iki
sınıfa
ayrılmıştır.
Bu
sınıflandırmada
işletmenin
finansal
varlıklarının yönetimi için iş modeli ve
finansal varlığın sözleşmeye bağlı nakit akış
özellikleri dikkate alınır. Varlıklar; gerçeğe
uygun değerle değerlenen ve itfa edilmiş
maliyetle
değerlenen
varlıklar
olarak
sınıflandırılmıştır.

Değer Düşüklüğü

Değer Düşüklüğü

IAS-39’a göre itfa edilmiş maliyetle ve
gerçeğe uygun değerle ölçülerek değerleme
farkı diğer kapsamlı gelir tablosunda
muhasebeleştirilen finansal varlıklarda değer
düşüklüğü hesaplanmaktadır. Bazı finansal
varlıklara
ilişkin
değer
düşüklüğü
zararlarının iptali yasaklanmıştır.

Yeni sınıflandırma modelinin bir sonucu
olarak, sadece itfa edilmiş maliyetle
değerlenen
finansal
varlıklar
değer
düşüklüğüne tabidir. Tüm değer düşüklüğü
zararları iptal edilebilmektedir.

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer
Kapsamlı Kâr ya da Zarar da Kapsamlı Kâr ya da Zarar da
Muhasebeleştirilen Finansal Varlıklar
Muhasebeleştirilen Finansal Varlıklar
IAS-39’da bu varlıklar için bir sunum Özkaynağa dayalı finansal araçlara yapılan
yatırımların
ilk
muhasebeleştirilmesinde
seçeneği söz konusu değildir.
işletmelere bir sunum seçeneği sağlanmıştır.
Buna göre, eğer işletme kriterlere uygunsa,
başlangıçta bu yatırımlarını gerçeğe uygun
değerle değerler ve değerleme farklarını diğer
kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirir. Bu
yatırımlardan elde edilen temettüler kâr
zararda muhasebeleştirilir.
Diğer
kapsamlı
kâr
veya
zararda
muhasebeleştirilen tutarların, varlığın satışı
halinde kâr zararda raporlanmasına izin
verilmemektedir.
Maliyet Bedeli ile Ölçüm

Maliyet Bedeli ile Ölçüm

IAS-39’da borsada işlem görmeyen ve Tüm özkaynağa dayalı yatırımlar gerçeğe
gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde uygun değer üzerinden ölçülür.
ölçülemeyen finansal varlıkların maliyet
bedeli ile ölçümüne izin verilmektedir.
Kaynak: (Bal, 2013, s. 6)
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2.2.10. IFRS-9 Değer Düşüklüğü
Daha önce de belirtildiği üzere 2008 küresel finansal krizinde bankalar ve diğer kredi
kuruluşlarının yüksek kredi zararlarına maruz kalmaları, bu zararların finansal tablolara geç ve
olması gerekenden daha az düzeyde yansıtılmasına neden olan “gerçekleşen kredi zararı”
yaklaşımının bu küresel kriz sonrasında gözden geçirilmesine zemin hazırlamıştır (TCMB,
2017).
IFRS-9 ile getirilen beklenen kredi zararları modeli finansal varlığın kredi kalitesinde meydana
gelen bozulma ya da iyileşme trendini sürekli olarak finansal tablolara yansıtmayı amaçlayan bir
hesaplama yöntemi sunmaktadır (Saltoğlu, 2016, s. 57). Bu aynı zamanda IAS-39 ile uygulanan
gerçekleşmiş zarar yönteminin statik oluşundan kaynaklı sorunların giderilmesi ve bu haliyle
daha dinamik bir karşılık modeli oluşturulmasına ve karşılıkların ayrılmasında konjonktürel
etkilerinde modele dâhil edilmesine olanak vermiştir.
Bu standarda göre değer düşüklüğü hükümlerinin amacı; “İlk defa finansal tablolara
alınmasından bu yana kredi riskinde önemli artışlar olan tüm finansal araçlar için -bireysel ya da
toplu olarak- makul ve geleceğe yönelik desteklenebilir tüm bilgiler de dikkate alınarak ömür
boyu beklenen kredi zararlarının finansal tablolara alınmasıdır.” (IFRS-9 md.5.5.4)
Beklenen kredi zararları esas olarak itfa edilmiş maliyetle ölçülen ve GUD farkı diğer kapsamlı
gelire yansıtılan finansal varlıklar için kullanılır. Bu kapsamda gerçeğe uygun değer farkı kâr
zarara yansıtılan finansal varlıklar için beklenen kredi zararları hesaplanmaz.
Standardın EK A Tanımlar bölümünde kredi zararı; “İşletmeye sözleşmeye dayalı olarak vadesi
geldikçe gerçekleşecek nakit akışlarının tamamı ile işletmenin tahsil etmeyi beklediği nakit
akışlarının tamamı arasındaki farkın (tüm nakit açıklarının) başlangıçtaki etkin faiz oranı (ya
da satın alındığında veya oluşturulduğunda kredi-değer düşüklüğü bulunan finansal varlıklar
için krediye göre düzeltilmiş etkin faiz oranı) üzerinden hesaplanan bugünkü değeridir.”
şeklinde ifade edilmişken; beklenen kredi zararı, “Kredi zararlarının ilgili temerrüt risklerine
göre ağırlıklandırılmış ağırlıklı ortalamasıdır.” şeklinde açıklanmıştır.
IFRS-9’a göre beklenen kredi zararları hesaplamasında kullanılan üç farklı yaklaşım
bulunmaktadır. Standardın 5.5 Değer Düşüklüğü maddesi altında yer alan “Beklenen Kredi
Zararlarının

Finansal

Tablolara

Alınması”

başlığında,

beklenen

kredi

zararlarının

uygulanmasına ilişkin bu üç yaklaşıma değinilmiştir. Bunlar sırasıyla;


Genel Yaklaşım,



Satın Alındığında ya da Oluşturulduğunda Kredi-Değer Düşüklüğü Bulunan Finansal
Varlıklar,
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Ticari Alacaklar, Sözleşme Varlıkları ve Kira Alacakları için Basitleştirilmiş
Yaklaşımdır.

2.3.

BEKLENEN KREDİ ZARARLARI
2.3.1. Beklenen Kredi Zararları Modeli – Genel Yaklaşım

Finansal varlıklar için uygulanacak karşılık miktarları daha sonra bahsedilecek olan bazı
istisnalar dışında genel olarak bu yaklaşım altında belirlenmektedir. Genel yaklaşım kapsamında
aşağıda yer alan finansal araçlar için beklenen kredi zararları hesaplanmaktadır.
 İtfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen finansal varlıklar ile gerçeğe uygun değer
değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen finansal varlıklara,
 Kira alacağına,
 Sözleşme varlığına,
 Kredi taahhütlerine ve
 Finansal teminat sözleşmelerine
beklenen kredi zararları yöntemine göre zarar karşılıkları ayrılmaktadır. Bu standarda göre
finansal varlıkların ilk muhasebeleştirilmesiyle birlikte kredi zararları da hesaplanmaktadır.
Daha sonra ise finansal varlığın kredi kalitesi ile temerrüt durumu ve olasılığında meydana
gelen değişimler doğrultusunda ilk muhasebeleştirme esnasında ayrılmış olan bu karşılık
miktarları farklı seviyelere çekilebilmektedir. Standartta direkt olarak belirtilmemiş olsa da
finansal varlığın değerinde meydana gelmesi muhtemel durumlara göre standardın belirlediği üç
aşama bulunmaktadır. Yani finansal varlığa ait değer kaybı riski için ayrılacak karşılıkların
belirlenmesi ve söz konusu değer düşüklüğünün finansal tablolara yansıtılması açısından üç
farklı aşama ortaya koyulmuştur.
Aşama 1: Bu grup altında yer alan finansal varlıklar ilk kez finansal tablolara alınan ve düşük
kredi riskine sahip varlıklar ile muhasebeleştirilmelerinden itibaren kredi riskinde önemli bir
artış meydana gelmemiş finansal varlıkları kapsar. Bu aşamada yer alan finansal varlıklar için
12

aylık

beklenen

kredi

zararları

hesaplanmakta

ve

kâr

zarar

hesaplarında

muhasebeleştirilmektedir. Ayrıca bu varlıklar için hesaplanan faiz gelirleri brüt defter değeri
(finansal varlığın değerinden beklenen zarar karşılıklarının düşülmemiş hali) üzerinden
hesaplanmaktadır.
Standardın Ek A tanımlar bölümünde 12 aylık beklenen kredi zararları; “Ömür boyu beklenen
kredi zararlarının, raporlama tarihinden sonraki 12 ay içinde finansal araca ilişkin
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gerçekleşmesi mümkün temerrüt hallerinden kaynaklanan beklenen kredi zararlarını temsil
eden kısmıdır.” şeklinde açıklanmıştır.
Aşama 2: Bu aşama ilk muhasebeleşmeden sonra kredi riskinde önemli derecede artış olan
ancak henüz değer düşüklüğüne ilişkin objektif bir kanıt olmayan finansal varlıkları kapsar.
Genellikle, finansal araç kredi değer düşüklüğü bulunan bir finansal araç haline gelmeden veya
temerrüde düşülmeden önce kredi riskinde önemli bir artış olacaktır. Bu varlıklar için ömür
boyu beklenen kredi zararı hesaplanır ve kâr zarar hesaplarında muhasebeleştirilir. Faiz geliri
ise hala varlıkların brüt defter değeri üzerinden hesaplanmaya devam edilir. Ömür boyu
beklenen kredi zararı finansal varlığın beklenen ömrü boyunca olabilecek olan tüm olaylardan
kaynaklanan kredi zararlarıdır (PwC, 2015, s. 3).
Aşama 3: Bu aşamada ise artık finansal varlığın değer düşüklüğüne ilişkin objektif bir kanıt söz
konusudur. Bu durumda ilgili varlık için ömür boyu beklenen kredi zararı kadar değer
düşüklüğü kâr/zarar tablosu hesaplarında muhasebeleştirilir. Bu varlıklar için hesaplanan faiz
gelir tahakkuku ise artık brüt defter değeri üzerinden değil net defter değeri (finansal varlığın
değer düşüklüğü düşülmüş hali) üzerinden hesaplanır.
Bahsedilen bu aşamalar Şekil 6’da özetlenmiştir.
Şekil 6: Beklenen Kredi Zararlarının Aşamaları

Kaynak: (PwC, 2015, s. 2)
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Bu aşamalardan da anlaşılacağı üzere beklenen kredi zararları hesaplaması sübjektif bir
değerlendirmeye dayalıdır. Yani standart belirlenen aşamalara ilişkin hesaplama yöntemlerini
belirlemiş olmasına rağmen risk tespitinin yapılabilmesi için herhangi bir model kullanılmasını
zorunlu tutmamıştır. Bu da risk tespitine ilişkin modellerin işletmeler tarafından geliştirileceği
ve uygulanacağı anlamına gelmektedir. Yani bir finansal varlık iki farklı işletme açısından farklı
risk kategorilerinde değerlendirilebilir. Bu işletmelerin varlığa ilişkin riski ölçerken
kullandıkları modellerin önemlilik (standartta belirtildiği haliyle kredi riskinde önemli derecede
artış) düzeyini nasıl değerlendirdiğine bağlıdır.
Peki bu durumda kredi riskinde meydana gelen önemli derece de artış nasıl değerlendirilecek,
dolayısıyla aşamalar arasındaki geçişler nasıl belirlenecektir? Diğer bir deyişle, kredi riskinde
önemli bir artışın olup olmadığının belirlenmesi ve bunun sonucu olarak finansal aracın aşama
1’den 2 ve 3’e kaydırılmasına nasıl karar verilecektir?
2.3.2. Kredi Riskinde Önemli Derecede Artış
İşletme, finansal araçlarına ilişkin kredi riskini veya beklenen kredi zararlarını ölçerken çeşitli
yaklaşımlar kullanabilir. İşletmenin aynı anda farklı finansal araçlar için farklı yaklaşımlar
kullanmasında da bir sakınca yoktur. Ancak aşağıda sıralanan genel kuralların bu kredi riskinde
meydana gelecek önemli derecede artışın tespitinde; finansal varlığa ilişkin temerrüt riskinin,
varlığın beklenen ömrünün ve aşırı maliyet veya çabaya katlanmadan elde edilecek bilginin
dikkate alınması gerektiği söylenebilir. (IFRS-9 B5.5.12)
Finansal varlığın kredi riskinde meydana gelen artışın öneminin belirlenmesi temerrüt riskine
bağlıdır. Başlangıçta temerrüt riski düşük olan bir finansal varlık için temerrüt riskinde ortaya
çıkan değişim başlangıç riski zaten yüksek olan bir finansal araca göre daha dikkate değer
olacaktır. (IFRS-9 B5.5.9) Dolayısıyla işletmeler ilk muhasebeleştirme esnasındaki kredi riski
ile raporlama tarihindeki kredi riskini karşılaştırarak bu farkı gözetlemelidirler.
Görüldüğü üzere kredi riskinde önemli derecede artışın belirlenmesinde şirketin beklenen kredi
zararlarında meydana gelen bir artışa değil temerrüt riskinde meydana gelecek bir değişime
bakması gerekmektedir. Bu değerlendirmede ise ömür boyu temerrüt riskinin kullanılması daha
doğru bir sonuç verecektir; ancak, farklı bir sonuç vermeyeceği düşünülüyorsa 12 aylık temerrüt
riski de kullanılabilir. Diğer taraftan, ilk on iki aylık süre boyunca borca ilişkin yükümlülüğün
önemli boyutta olmadığı ya da riskin on iki ayı aşan bir süre sonunda ortaya çıktığı durumlarda
on iki aylık temerrüt riskinin kullanılması uygun olmayacaktır. (PwC, 2015, s. 9)
Öte yandan finansal araçların beklenen ömrü uzadıkça bununla doğru orantılı olarak temerrüt
riski de daha yüksek olacaktır. Örneğin, beklenen ömrü 10 yıl olan bir A dereceli tahvilin
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temerrüt riski beklenen ömrü beş yıl olan bir A dereceli tahvilin temerrüt riskinden daha
yüksektir (IFRS-9 B5.5.10).
Finansal araç için ömür boyu beklenen kredi zararı hesaplamasının gerek olup olmadığını
belirlemek için işletmeler tarafından ileriye dönük makul ve desteklenebilir bilgilerin de
kullanılması gerekmektedir. Ancak bu bilgilerin işletmeler tarafından aşırı çabaya katlanılmadan
elde edilebilmesi gerekir. Yani işletmelerin bu bilgiyi elde etmek için kapsamlı bir araştırma
yapması gerekmez (IFRS-9 B5.5.15).
Standartta bahsedilen aşırı çaba ve maliyete katlanılmadan elde edilebilecek makul ve
desteklenebilir bilgiler standardın B5.5.17 maddesinde örneklendirilmiştir. Buna göre;
 Finansal varlığa ilişkin yükümlülüğün borçlu tarafından yerine getirilmesini etkileyecek
teknolojik, ekonomik ya da yasal olumsuz değişikliklerin ortaya çıkması,
 Finansal varlığa ilişkin teminatlarda meydana gelen değer azalışları (örneğin ev
fiyatlarının düşmesi gibi),
 Borçlunun sahip olduğu diğer finansal araçların kredi riskinde meydana gelen artışlar,
 Borçlunun faaliyetlerinde meydana gelen olumsuz değişimler
bunlardan bazılarıdır.
Genelde finansal araçların kredi riskindeki önemli artış, değer düşüklüğüne dair objektif bir
delil olmadan ya da değer düşüklüğü henüz gerçekleşmeden önce meydana gelmektedir. Bu
kapsamda kredi riskinde önemli bir artış olup olmadığını değerlendirebilmek amacıyla hem
geçmişe hem de geleceğe yönelik bilgiler gerekmektedir (PwC, 2015, s. 10).
Ömür boyu beklenen kredi zararlarının işletmeler tarafından finansal varlığın temerrüt durumu
gerçekleşmeden önce muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Eğer ileriye dönük makul ve
desteklenebilir bilgiler mevcut ise, işletme sadece temerrüt riskine bakarak kredi riskindeki
önemli derecede artışı belirleyemez, bu bilgileri de kullanmak zorundadır. Ancak işletmenin
kullanabileceği bu tarz bir bilgi mevcut değilse sözleşmeye bağlı ödemelerin vadesine bakılır.
Eğer ödemelerde 30 günü aşan bir gecikme söz konusu ise, kredi riskinde önemli bir artış
değerlendirilebilir. Ancak söz konusu gecikmenin kredi riskindeki önemli bir artıştan
kaynaklanmadığına yönelik makul ve desteklenebilir bir bilgi varsa bu kapsamda
değerlendirilmez. Ancak sonuç itibarıyla bu kriter aksi ispat edilmediği taktirde aşama 1’den
2’ye geçiş için en belirgin gösterge olarak nitelendirilebilir.
Aşama 2’den 3’e geçişte ise artık finansal varlığı ilişkin temerrüt halinin gerçekleşmiş olması
gerekmektedir. Bir şirket, şirket içi kredi riski yönetimi amacıyla kullanılan tanımı ile tutarlı
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olarak, bir temerrüt tanımı oluşturmalıdır ve bu tanım finansal aracın niteliksel faktörlerini de
göz önüne almalıdır (örneğin finansal taahhütler) (PwC, 2015, s. 4). Standardın B5.5.37’nci
maddesinde, temerrüde ilişkin bilgi verilmiş ve ikinci aşamadan üçüncü aşamaya geçiş için
kullanılan temerrüt süresi doksan gün olarak belirlenmiştir. Ancak bu süre yine aksi
ispatlanabilir bir durumun varlığı halinde geçersiz sayılabilecektir. Yani sözleşmeye dayalı nakit
tahsilatlarının 90 günü geçmesi temerrüt hali için geçerli bir kanıt olmakla beraber aksi
ispatlanabilir olacağı için kesin bir kriter olarak kullanılamaz. Temerrüt durumunun
belirlenebilmesi için makul ve desteklenebilir ek bilgilerin bulunmadığı durumlarda kullanılır.
Kriterin amacı ise gecikmenin 90 günü geçmesini beklemek değil yeterli bilgi yoksa varsayılan
temerrüt süresini bu süreden daha geç tanımlamamaktır.
Yukarıda bahsedildiği gibi finansal varlıklar kredi riskindeki artışlara göre daha fazla beklenen
kredi zararı hesaplanmak üzere bir üst aşamaya geçirilebileceği gibi kredi riskinde meydana
gelen azalışlara göre de daha düşük beklenen kredi zararı hesaplanmak üzere alt aşamalara
aktarılabilir. Yani sınıflar arası geçişler iki yönlü de mümkündür. Nasıl ki kredi riskindeki
artışlar ölçülüyor ve buna göre zarar karşılıkları arttırılıyorsa, yukarıda bahsedilen kriterler
sonucu kredi riskinin düşmesi halinde zarar karşılıkları da azaltılabilecektir. Bu durum aynı
zamanda beklenen kredi zararları modelinin dinamik oluşunun bir göstergesidir. Konuyu
bankacılık açısından basit bir örnekle açıklamak gerekirse, normal şartlarda, faizin düştüğü
(arttığı) ortamda bankacılığın net faiz geliri artar (azalır), kredi riski maliyeti, karşılık gideri
azalır (artar). Ancak beklenen kredi zararları modeli uygulaması sayesinde, karşılık giderleri
döngü karşıtı hareket edecek ve karın düzleşmesi sağlanmış olacaktır.
Beklenen kredi zararlarının uygulanması bireysel olabileceği gibi portföy bazında da olabilir.
İşletmeler, finansal araçların tek tek ömür boyu beklenen kredi zararlarını ölçmek için aşırı
maliyet veya çabaya katlanmadan elde edilebilen makul ve desteklenebilir bilgiye sahip
olmadığı durumlarda; kredi riskini ölçmek amacıyla ortak kredi riski özelliklerini esas alarak
finansal araçları gruplandırabilir. Ortak kredi riski özelliklerine ilişkin örnekler standardın
B5.5.5 maddesinde şu şekilde sıralanmıştır:
a) “Finansal araç türü,
b) Kredi riski dereceleri,
c) Teminat türü,
d) İlk defa finansal tablolara alma tarihi,
e) Vadeye kalan süre,
f) Sektör,
g) Borçlunun coğrafi yeri ve
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h) Teminatın temerrüt olasılığını etkilemesi durumunda, finansal araca göre teminatın
değeri (örneğin, bazı durumlarda geri çağrılabilir olmayan krediler veya teminatın
değerinin krediye oranı).”
Finansal varlıklar yukarıda sıralanan özellikler itibarıyla gruplandırılarak bireysel olarak değil
portföy bazında değerlendirilmiş olur. Yani portföydeki bir finansal varlığın kredi riskinde artış
olacağına dair bir bilgi varsa portföyde yer alan diğer bütün varlıklar içinde aynı
değerlendirmeyi yapmak gerekir. (PwC, 2015, s. 11)
Görüldüğü gibi kredi riskine bağlı olarak finansal varlıklar için ayrılacak karşılıklar için üç
farklı

seviye

belirlenmiş

olmasına

rağmen

finansal

varlıkların

hangi

seviyelerde

gruplandırılacağına ilişkin kati kurallar yoktur. Dolayısıyla finansal varlıkların başlangıçta
hangi aşamada yer alacağı ve ilerleyen dönemlerde aşamalar arasındaki geçişlerde işletmelerin
kendi değerlendirmeleri de önem taşımaktadır.
Bu bölümde finansal varlıklara ilişkin kredi riski aşamaları ve bu aşamalarda uygulanacak zarar
karşılıkları ile aşamalar arasındaki geçişlerin nasıl olacağından bahsedilmiştir. İşletmeler
tarafından beklenen kredi zararının uygulanmasına yönelik diğer iki yaklaşıma geçmeden önce
beklenen kredi zararlarının nasıl ölçüldüğü ve hesaplandığına ilişkin bilgilere yer verilecektir.
2.3.3. Beklenen Kredi Zararının Ölçülmesi
İşletmeler finansal araçlarına ilişkin beklenen kredi zararlarını aşağıdaki maddeleri yansıtacak
şekilde ölçmelidir: (IFRS-9 5.5.17)
(a) “Mümkün sonuçlar dikkate alınarak belirlenen olasılıklara göre ağırlıklandırılmış ve
tarafsız bir tutar,
(b) Paranın zaman değeri ve
(c) Geçmiş olaylar, mevcut şartlar ve gelecekteki ekonomik şartlara ilişkin tahminler
hakkında, raporlama tarihi itibarıyla aşırı maliyet veya çabaya katlanılmadan elde
edilebilen makul ve desteklenebilir bilgi.”
Beklenen kredi zararının ölçümü için bilinmesi gereken kriterler ise şu başlıklar altında
toplanmıştır.
 Beklenen Kredi Zararı
 Temerrüt Tanımı
 Beklenen Kredi Zararlarının Tahmini İçin Kullanılan Süre
 Olasılıklarla Ağırlıklandırılmış Sonuç
 Paranın Zaman Değeri
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 Makul ve Desteklenebilir Bilgi
 Teminat
2.3.3.1. Beklenen Kredi Zararı
Beklenen kredi zararları, finansal aracın beklenen ömrü boyunca kredi zararlarının olasılıklarına
göre ağırlıklandırılmış bir tahminidir (diğer bir ifadeyle tüm nakit açıklarının bugünkü
değeridir). Nakit açığı ise finansal varlıktan kaynaklı olarak işletmenin almayı beklediği tutar ile
alması gereken tutar arasındaki farktır. İşletmenin alması gereken tutarın tamamını (nakit açığı
olmadan) geç almayı beklemesi dahi bir kredi zararı doğurur. Zira yapılan hesaplamalarda
paranın zaman değeri de dikkate alınmaktadır. (IFRS-9 B5.5.28)
Finansal varlıklar açısından kredi zararı, sözleşme kapsamında işletmeye yapılması gereken
nakit akışları ile işletmenin almayı beklediği nakit akışları arasındaki farktır. (IFRS-9 B5.5.29)
Yani genel itibarıyla beklenen kredi zararı nakit açığı şeklinde de ifade edilmekte ve
işletmelerin finansal araçları elde tutması sonucu alması gereken karşılığı tam olarak tahsil
edememesinden kaynaklı kayıplar olarak nitelendirilmektedir. Bu kayıpların belirlenmesinde
paranın zaman değeri, teminat gibi hususlarda göz önünde bulundurulmalıdır.
2.3.3.2. Temerrüt Tanımı
Temerrüt tanımının belirlenmesi işletmelerin inisiyatifine bırakılmış olmasına rağmen finansal
varlığın kredi riskine ilişkin makul ve desteklenebilir herhangi bir bilginin olmaması ve aksi
ispat edilebilir bir durumda bulunmaması halinde temerrüt süresinin 90 gün ile sınırlı olduğu
standardın B5.5.37’nci maddesinde belirtilmiştir.
2.3.3.3. Beklenen Kredi Zararları İçin Tahmini Kullanılan Süre
Beklenen kredi zararları hesaplanırken dikkate alınacak azami süre, işletmelerin kredi riskine
maruz kaldığı maksimum sözleşme süresidir.
Ancak, bazı finansal araçlar bir kredi ve henüz kullanılmamış bir taahhüt bileşenini birlikte
içerir. Bu tarz durumlarda işletmenin kredi riskine maruz kaldığı dönem sözleşme süresini
aşabilir. Bu durumda işletmelerin beklenen kredi zararını sözleşme süresini aşacak şekilde
hesaplaması gerekmektedir.
2.3.3.4. Olasılıklarla Ağırlıklandırılmış Sonuç
Beklenen kredi zararlarının tahmin edilmesinde amaç en iyi ya da en kötü senaryo
durumlarından birinin tahmin edilmesi değildir. Burada amaç gerçekleşmesi en muhtemel sonuç
hiçbir zararın söz konusu olmadığı bir senaryoyu işaret etse de beklenen kredi zararına ilişkin
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tahminin tüm olasılıkları işin içine katarak kötü senaryoya ilişkin olasılığı da içinde
barındırmasıdır. (IFRS-9 B5.5.41)
Zaten modeli gerçekleşen zarar yönteminden ayıran önemli özelliklerden biri de budur. Bu
model tüm olasılıkları içinde barındıran bir karşılık miktarının belirlenmesini esas alarak
karşılaşılma olasılığı düşükte olsa ortaya çıkan olumsuz bir senaryoda varlığın değerinin aniden
düşmesini engellemeyi amaçlar.
2.3.3.5. Paranın Zaman Değeri
Beklenen kredi zararlarının hesaplanmasında paranın zaman değeri dikkate alınır. Yani
gelecekte meydana gelmesi beklenen bir tutar hesaplanıp o tutar üzerinde bir karşılık ayrılması
söz konusu değildir. Hesaplanan kredi zararı finansal varlığın edinimi esnasında belirlenen etkin
faiz oranı kullanılarak raporlama tarihine indirgenir.
İndirgeme işleminde kullanılacak faiz oranları finansal araçların türüne bağlı olarak değişebilir.
Buna göre:
 “Satın alındığında kredi-değer düşüklüğü bulunan finansal varlıklara ilişkin beklenen
kredi zararları, ilk defa finansal tablolara alınmaları sırasında belirlenen krediye göre
düzeltilmiş etkin faiz oranı kullanılarak indirgenir.” (IFRS-9 B5.5.45)
 “Kira alacaklarına ilişkin beklenen kredi zararları, kredi alacağının IFRS-16’ya göre
ölçümünde kullanılan ıskonto oranıyla indirgenir.” (IFRS-9 B5.5.46)
 “Bir kredi taahhüdüne ilişkin beklenen kredi zararları, kredi taahhüdü sonucu ortaya
çıkan finansal varlık finansal tablolara alınırken uygulanacak etkin faiz oranı ya da
yaklaşık değeri kullanılarak indirgenir.” (IFRS-9 B5.5.47)
 “Etkin faiz oranı belirlenemeyen finansal teminat sözleşmelerine ya da kredi
taahhütlerine ilişkin beklenen kredi zararları, paranın zaman değerinin cari piyasa
değerlendirmesini ve nakit akışlarına özgü riskleri yansıtan bir ıskonto oranı
uygulanarak indirgenir.” (IFRS-9 B5.5.48)
Burada

amaç

hesaplanan

kredi

zararlarının

bugün

değerlerinin

en

doğru

şekilde

belirlenebilmesidir.
2.3.3.6. Makul ve Desteklenebilir Bilgi
“Bu Standardın amacı açısından, makul ve desteklenebilir bilgi, gelecekteki ekonomik şartların
tahminlerine, geçmiş olaylara ve mevcut şartlara ilişkin bilgiler dâhil raporlama tarihinde aşırı
maliyet veya çabaya katlanılmadan makul şekilde elde edilebilen bilgidir. Finansal
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raporlamanın amacı açısından, elde edilebilir bilginin, aşırı maliyet veya çabaya katlanılmadan
elde edilebildiği kabul edilir.” (IFRS-9 B5.5.49)
İşletme bilgi elde edebilmek için kapsamlı bir araştırma yapmak zorunda değildir. Ancak
beklenen kredi zararlarının tahminiyle ilgili aşırı maliyet veya çabaya katlanılmadan elde
edilebilen makul ve desteklenebilir bilgileri dikkate almak mecburiyetindedir.
Geçmiş veriler beklenen kredi zararlarının tahmininde temel oluştursa da işletme bu veriler
içerisinde gelecekte meydana çıkacak durumlara etkisi olmayanları mevcut dönem verilerine
dayanarak düzeltebilir. İşletmeler tahminleri ile gerçekleşen zararları arasındaki farkı
kapatabilmek için beklenen kredi zararlarını hesaplamak için kullandıkları yöntem ve
varsayımları düzenli olarak gözden geçirirler.
Beklenen kredi zararları işletmelerin kredi zararına ilişkin kendi beklentilerini yansıtıyor olsa da
işletmeler elde ettikleri verileri değerlendirirken belirli bir finansal aracın ya da benzer finansal
araçların kredi riskine ilişkin gözlemlenebilir piyasa bilgilerini de dikkate almalıdır.
2.3.3.7. Teminat
Beklenen kredi zararlarının ölçümünde finansal araçlar için verilmiş olan teminatlardan
kaynaklı nakit akışlarının da hesaplamalarda dikkate alınması gerekmektedir. Yani teminatı olan
bir finansal araca ilişkin beklenen nakit açıkları hesaplanırken o teminatın nakde dönüşmesi
sonucu elde edilecek tutarlar da dikkate alınır.
Yukarıda bahsedilen hususlar beklenen kredi zararlarının hesaplanması için kullanılan
terimlerin açıklaması ve beklenen kredi zararlarının neyi kapsadığının bir özeti mahiyetindedir.
Aşağıda ise beklenen kredi zararlarının matematiksel olarak nasıl hesaplanacağından
bahsedilecektir.
2.3.4. Beklenen Kredi Zararları Hesaplaması
Beklenen kredi zararlarının hesaplanması yukarıda bahsedildiği gibi farklı aşamalarda
kullanılmak üzere 12 aylık ve ömür boyu olarak hesaplanmaktadır. Bu iki hesaplamada da
kullanılan bazı terimlerin açıklamaları aşağıdaki şekildedir.


Expected Credit Losses / Beklenen Kredi Zararları (ECL/BKZ): “Kredi

zararlarının, ilgili temerrüt risklerine göre ağırlıklandırılmış ağırlıklı ortalamasıdır.” (IFRS-9
Tanımlar) Yani süreye göre 12 aylık ya da varlığın vadesi boyunca meydana gelebilecek kredi
zararlarına ilişkin beklenti tutarı olarak da ifade edilebilir.


Exposure at Default / Temerrüt Tutarı, Risk Bakiyesi (EAD, TT, RB): Temerrüt

tutarı, finansal araca ilişkin temerrüt eden bakiyeyi ifade eder. Nakdi krediler için rapor
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tarihindeki geri kalan nakit tutarı olarak ifade edilirken, gayri nakdi krediler içinse krediye
dönüşüm oranı kullanılarak hesaplanan tutardır. Örneğin bir bankanın müşterisine 100 bin TL
olarak verdiği bir kredinin 30.000 TL’sinin ödenmesinin ardından temerrüde düşmesi
durumunda risk bakiyesi 70.000 TL olacaktır.


Loss Given Default / Temerrüt Halinde Kayıp (LGD, THK): Borçlunun temerrüde

düşmesi halinde, krediden kaynaklanan ekonomik kaybı ifade eder. Oran olarak ifade
edilmektedir. İşletmelerin temerrüt tutarının tamamını tahsil etmesi durumunda LGD sıfır, hiç
tahsilat yapılamadığı durumda ise yüzde yüz olarak hesaplamalara dâhil edilir. Örneğin 100.000
TL olarak verilen bir kredinin 40.000 TL’lik bir teminatı olması durumunda bu kredinin
temerrüt halinde kayıp tutarı 60.000 TL olacakken oranı ise 60.000/100.000’den 0,6 olacaktır.
LGD formülü yüzdesel olarak şu şekilde ifade edilmektedir:
𝐿𝐺𝐷 = 1 − 𝑁𝑒𝑡 𝑇𝑎ℎ𝑠𝑖𝑙𝑎𝑡 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤
Burada net tahsilat oranı ile ifade edilen eğer tahsil edilmiş bir tutar varsa ya da varlığa ait bir
teminat varsa bunun toplam tutardan düşülmesidir. Yukarıdaki örnek üzerinden açıklarsak
40.000/100.000 = 0,4 olarak bu tutar ifade edilebilir. Geri kalan tutarı tahsil etmek için
yapılacak harcamalar bu tutardan düşülür.


Probability of Default / Temerrüt Olasılığı (PD, TO): En basit ifadesiyle finansal

varlığa ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilememe olasılığıdır. 12 aylık beklenen kredi zararı
hesaplamasında varlığın raporlama tarihinden itibaren bir yıl içerisindeki temerrüt etme ihtimali
baz alınırken ömür boyu hesaplamada varlığın tüm vadesi boyunca gerçekleşecek gecikme
olasılığı dikkate alınır. Ömür boyu temerrüt olasılığı hesaplanırken varlığın vadesi boyunca her
yıl için farklı bir temerrüt olasılığı hesaplanmak durumundadır. Bu değerin içine
makroekonomik beklentiler ve varlığın vade bitimine kalan süresi de dâhil edilir.


Effective Interest Rate / Etkin Faiz Oranı (EIR, EFO): Finansal varlığa ilişkin etkin

faiz oranını diğer bir deyişle ıskonto oranını ifade eder. Hesaplanan beklenen kredi zararlarını
bugünkü değerine indirgemek için kullanılır.
Bu ifadeler doğrultusunda 12 aylık ve ömür boyu beklenen kredi zararları hesaplanırken şu
formüller kullanılmaktadır:
Beklenen Kredi Zararları Hesaplama Formülü;
ECL = PD x LGD x EAD x EIR
𝐵𝑒𝑘𝑙𝑒𝑛𝑒𝑛 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖 𝑍𝑎𝑟𝑎𝑟𝚤
= 𝑇𝑒𝑚𝑒𝑟𝑟ü𝑡 𝑂𝑙𝑎𝑠𝚤𝑙𝚤ğ𝚤 𝑥 𝑇𝑒𝑚𝑒𝑟𝑟ü𝑡 𝐻𝑎𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒 𝐾𝑎𝑦𝚤𝑝 𝑥 𝑇𝑒𝑚𝑒𝑟𝑟ü𝑡 𝑇𝑢𝑡𝑎𝑟𝚤 𝑥 𝐸𝑡𝑘𝑖𝑛 𝐹𝑎𝑖𝑧 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤
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Elbette yukarıdaki formül kredi zararları hesaplamasının 12 aylık ve ömür boyu olması
durumuna göre değişecektir.
12 aylık beklenen kredi zararları hesaplanırken yukarıda bahsedilen değerler raporlama tarihi
itibarıyla bir yıllık süreyi kapsayan PD, LGD ve EAD değerleridir.
Ömür boyu beklenen kredi zararları hesaplamasında ise şu formül kullanılacaktır;

𝐸𝐶𝐿 =

𝑃𝐷 + 𝐿𝐺𝐷 + 𝐸𝐴𝐷
(1 + 𝑟)

Formülde yer alan PD, LGD ve EAD değerleri varlığın vadesi boyunca her yıl için yeniden
hesaplanmaktadır. Formülde yer alan t ifadesi yılı ifade etmektedir. Ömür boyu beklenen kredi
zararı ise varlığın vadesi boyunca hesaplanan tüm bu değerlerin etkin faiz oranına bölünmesiyle
hesaplanan bugünkü değerlerinin kümülatif toplamı olarak bulunmaktadır.
Finansal varlığın temerrüt etmesi durumunda ise varlık üçüncü aşamaya alınır ve beklenen
kredi zararları hesaplaması aşağıdaki şekilde yapılır (Yıldırım S. , 2018, s. 31).
ECL: %100 x LGD1 x EAD1
Artık bu durumda temerrüt olasılığı değil temerrüt durumu söz konusudur. Bu sebeple formülde
PD değeri 1 olarak yazılacaktır.
Buraya kadar anlatılan kısımda beklenen kredi zararları hesaplamasına ilişkin genel yaklaşım
kapsamında beklenen kredi zararlarının ölçümü ve matematiksel hesaplama yönteminden
bahsedilmiştir. Takip eden bölümde ise IFRS-9’a göre beklenen kredi zararları hesaplamasında
kullanılan diğer iki yaklaşımdan bahsedilecektir.
2.3.5. Satın Alındığında ya da Oluşturulduğunda Kredi Değer Düşüklüğü Bulunan
Finansal Varlıklar
Bu yaklaşıma göre halihazırda kredi değer düşüklüğü bulunan finansal varlıklar için finansal
tablolara alındığı tarihten bu yana ömür boyu beklenen kredi zararlarındaki toplam değişiklikler
kadar zarar karşılığı finansal tablolarda gösterilir. Daha sonra ise her raporlama tarihi itibarıyla
ömür boyu beklenen kredi zararlarının hesaplanması sonucu ortaya çıkan değişiklikler kâr/zarar
tablosunda muhasebeleştirilir. (IFRS-9 5.5.13, 5.5.14)
Bu tür varlıklar için hesaplanan beklenen kredi zararlarının bugünkü değere indirgenmesi için
krediye göre düzeltilmiş etkin faiz oranı kullanılır.
Krediye göre düzeltilmiş etkin faiz oranı standardın tanımlar kısmında; “Finansal varlığın
beklenen ömrü boyunca gerçekleşmesi tahmin edilen gelecekteki nakit ödeme veya tahsilatları,
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satın alındığında veya oluşturulduğunda kredi-değer düşüklüğü bulunan finansal varlığın itfa
edilmiş maliyetine indirgeyen orandır.” şeklinde ifade edilmiştir.
2.3.6. Ticari Alacaklar, Sözleşme Varlıkları ve Kira Alacakları için Basitleştirilmiş
Yaklaşım
Bu yaklaşıma göre işletmelere bazı finansal varlıklar için zarar karşılıklarını her zaman ömür
boyu beklenen kredi zararlarına göre ölçme imkânı tanınmıştır. Bu finansal varlıklar;
 IFRS-15 kapsamındaki işlemlerden kaynaklı ticari alacak ve sözleşme varlıkları ile
 IFRS-16 kapsamındaki işlemlerden doğan kira alacaklarıdır.
IFRS-15 kapsamındaki ticari alacak ve sözleşme varlıklarından; önemli bir finansman bileşeni
içermeyenler ile önemli bir finansman bileşeni içermesine rağmen muhasebe politikası olarak
tercih edilmesi durumunda işletmeler beklenen kredi zararlarını ömür boyu olarak ölçebilirler.
IFRS-16 kapsamındaki işlemlerden doğan kira alacakları ise bir muhasebe politikası
kapsamında basitleştirilmiş yaklaşımı tercih edebilir.
Basitleştirilmiş yaklaşımın kullanılması ile işletmeler 12 aylık beklenen kredi zararı
hesaplaması yapmaktan ve kredi riskinde önemli derece de bir artış olup olmadığını ölçme
zorunluluğundan kurtulmuş olurlar.
Yukarıda zikredilen finansal varlıklara böyle bir imkân sunulmasının sebebi aslında bu
varlıkların vadesinin zaten 12 aya yakın bir süreyi içeriyor olması sebebiyle 12 aylık ve ömür
boyu beklenen zarar karşılıkları arasında önemli derecede bir farkın bulunmayacak
olmasındandır. Ayrıca bu varlıklar genellikle karmaşık kredi riski yönetimi olmayan şirketler
tarafından düzenlenir (PwC, 2015, s. 7).
Beklenen kredi zararlarının hesaplanmasına yönelik bahsedilen tüm bu bilgilerin ardından
finansal araçlar için ayrılacak karşılıkların belirlenmesinde kullanılacak olan beklenen zarar
karşılıkları yöntemi aşağıda Şekil 7’de özetlenmektedir.
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Şekil 7: Finansal Araçlara Yönelik Beklenen Kredi Zararlarının Belirlenmesi

Kaynak: (PwC, 2015, s. 6)
Buraya kadar olan kısımda ülkemizdeki bankaların finansal araçlarını sınıflandırmak ve karşılık
ayırmak için kullanmış oldukları IAS-39 ve IFRS-9 standartlarından bahsedilmiştir. Bunların
yanı sıra bu standartların uygulamasına yönelik olarak bazı yasal düzenlemeler de yapılmıştır.
Bundan sonraki bölümde ise kredilerin sınıflandırılması ve karşılık hükümlerine ilişkin bu yasal
mevzuatlardan bahsedilecektir.
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3. BÖLÜM
TÜRKİYE’DE KREDİLERİN SINIFLANDIRILMASI VE KARŞILIK
UYGULAMASI
3.1.

KREDİLER

Fon fazlası olanlar ile fon ihtiyacı olanlar arasında aracılık görevi yapan bankalar, ekonomik
sistemde çok önemli bir yere sahiptir. Nitekim bankalar hem kredi öncesinde bilgi toplanması
ve değerlendirilmesi hem de kredi sonrasında kredi kullanıcısının takip edilmesi konusunda
uzmanlaşmış aracı kurumlardır. Bankaların kredi yaratmaktaki etkinlikleri ölçek ve alan
ekonomilerini kullanmalarından ileri gelmektedir. Ayrıca, etkin işlemeyen piyasalarda var olan
asimetrik bilgi sorunu, bilginin elde edilme maliyetini azaltabilen bankacılık sektörünün
önemini daha da artırmaktadır (Yiğitbaş, 2012, s. 12-14).
5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 48’inci maddesinde krediler; “Bankalarca verilen nakdî
krediler ile teminat mektupları, kontrgarantiler, kefaletler, aval, ciro, kabul gibi gayrinakdî
krediler ve bu niteliği haiz taahhütler, satın alınan tahvil ve benzeri sermaye piyasası araçları,
tevdiatta bulunmak suretiyle ya da herhangi bir şekil ve surette verilen ödünçler, varlıkların
vadeli satışından doğan alacaklar, vadesi geçmiş nakdî krediler, tahakkuk etmekle birlikte tahsil
edilmemiş faizler, gayrinakdî kredilerin nakde tahvil olan bedelleri, ters repo işlemlerinden
alacaklar, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmeler nedeniyle
üstlenilen riskler, ortaklık payları ve BDDK tarafından kredi olarak kabul edilen işlemler
izlendikleri hesaba bakılmaksızın bu Bankacılık Kanunu uygulamasında kredi sayılır.” şeklinde
tanımlanmıştır.
Kredi vermek bankaların en temel görevlerinden biri olmasının yanı sıra en riskli işlemlerinin
de başında gelmektedir. Krediler bankacılık sektöründeki dengenin önemli unsurlarından biridir.
Kredi kullananların borçlandıkları anapara ve faizini banka ile yapılan sözleşme hükümleri
doğrultusunda ödeyememesi veya ödememesi, bankalara likidite ve kâr-zarar açısından sorun
çıkarmaktadır. Kredi riski olarak tanımlanan ve bankanın kredi alacaklarını zamanında ve tam
olarak tahsil edememesi, bankaların üstlenmiş olduğu en temel risklerinden biridir (Yıldırım M.
, 2008, s. 163).
Krediler bankacılık terminolojisinde nakdi krediler ve gayri nakdi krediler, kısa ve uzun vadeli
krediler gibi çeşitli sınıflandırmalara tabi tutulmuş olabilirler. Bizim değineceğimiz husus ise
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karşılıklar açısından kredilerin tasnifi olacaktır. Bu tasnife göre krediler; bankalar tarafından
sözleşme süreleri içerisinde ya da makul bir sürede tahsil edilen kredileri ifade eden canlı
krediler; borçlunun borcunun banka ve kendisi açısından en makul şartlar altından ifa etmeye
olanak

tanıyacak

şekilde

sözleşme

şartlarının

yeniden

düzenlenmesini

ifade

eden

yapılandırılmış krediler ve krediye ilişkin şartların yerine getirilemediği ve bankanın
alacaklarını ifa edemediği sorunlu krediler olarak üçe ayrılabilir.
Bahsedilen sorunlu krediler kendi içlerinde de ayrıma tabi olmakla beraber genel olarak banka
ile borçlu arasındaki sözleşme şartlarının yerine getirilmemesi sonucu ödemelerin gecikmesi ve
zarar olasılığının ortaya çıkmasıdır (Seval, 1990, s. 251). Bu krediler için de bankalar
muhasebenin ihtiyatlılık kavramıyla uyumlu olarak karşılık ayırmaktadır.
3.1.1. Kredilerin Sınıflandırılması
Kredi sınıflandırması; bankaların, sahip oldukları kredi portföylerini değerlendirme ve
kredilerini kategorilere ayırma ya da derecelendirme süreçlerini ifade etmektedir. Kredilerin
sınıflandırılmasında kullanılan kriterler genellikle kredi kalitesine ilişkin beklenen ve
gerçekleşen durumlara dayanmaktadır. Gerçekleşen durumlar kredi ödemesinin gecikmesi gibi
nesnel kriterleri içerirken beklenen sinyaller ise borçlunun ödeme gücünden makroekonomik
koşullara kadar birçok parametrenin analiz edilmesi sonucu elde edilecek birçok veriyi
içermektedir.
Kredilerin sınıflandırılmasında ülkeden ülkeye farklı yöntemler kullanılıyor olsa da ABD
sınıflandırması olarak isimlendirilen ve ülkemizde de halihazırda kullanılan kredileri beş farklı
kategoriye ayıran sınıflandırma yöntemi en yaygın kullanılan yöntemdir. Bu yöntem aynı
zamanda finansal araçların sınıflandırılmasında kullanılan muhasebe standartlarına uygun olarak
ülkemizde yürürlüğe konulmuş olan eski ve yeni karşılık yönetmeliklerinde de kullanılmıştır.
Bu yönteme göre krediler;
1. Standart Krediler
2. Özel Olarak Belirtilmiş Krediler
3. Standardın Altında Olan Krediler
4. Şüpheli Krediler/Alacaklar
5. Zarar Niteliğindeki Krediler
olarak tasnif edilmiştir.
Kredilerin sınıflandırılması ve sınıflandırılan bu krediler için standart karşılık uygulamalarının
belirlenmesi birçok ülkede farklılık göstermekle beraber küresel finansal sistemde bu
farklılıkların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürekli devam etmektedir. Finansal
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sistemin artık ülkelerin fiziksel olarak ayrıldığı sınırlarla engellenemediği günümüzde,
uygulamalar arasındaki farklılıklar bu sistem içerisinde önemli aktörler olan bankaların mali
performanslarının uluslararası karşılaştırılmasında ve temel mali rasyoların yorumlanmasında
zorluklar çıkarmaktadır.
Bu farklılıkların giderilmesine yönelik çabalardan biri de IASB tarafından çıkarılan muhasebe
ve finansal raporlama standartlarıdır. Ülkemizde de bankaların uluslararası alanda rekabet
edilebilirliğin bir gereği olarak bu standartların uygulanmasını sağlayacak yönetmelikler
yürürlüğe konulmuştur.
Çalışmanın önceki bölümlerinde bahsedildiği gibi bir finansal araç olan krediler (bankalar için
finansal varlık, kullananlar içinse bir finansal borç olarak) öncelikle IAS-39 kapsamında
değerlendirilirken 2008 krizinin ortaya çıkardığı etkilerin de bir sonucu olarak IFRS-9
kapsamında değerlendirilmeye başlanmıştır. Ülkemizde de IFRS-9’la eş zamanlı olarak TFRS-9
standardı uygulanmaya başlanmıştır.
3.1.2. Kredilerin Sınıflandırılmasının Ülkemizdeki Durumu
Ülkelerin ulusal otoriteleri ve banka denetim otoriteleri gerek uluslararası standartlar gözetilerek
gerekse ülkelerin içinde bulunduğu koşullar çerçevesinde sınıflandırma ve karşılık ayırma
konusunda kendi düzenlemelerini oluşturmuştur. Ülkemizde de bu kapsamda; bankaların
hizmetlerine ilişkin düzenlemelerde yetkili otorite olarak BDDK kurulmuştur. Ülkemizde
faaliyet gösteren bankalara ilişkin mevzuat çalışmaları bu kurum tarafından yürütülmektedir.
BDDK bu kapsamda ilk olarak kredilerin sınıflandırılması ve karşılık ayrılmasına ilişkin olarak
1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karşılık
Yönetmeliği’ni (Eski Yönetmelik) çıkarmıştır. Ancak bu yönetmelik karşılık ayırmada köklü bir
değişikliği beraberinde getiren IFRS-9 standardı ile birlikte değiştirilerek yerini 22 Haziran
2016 tarihli ve 29750 sayılı Resmî Gazete ile yayınlanan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar
İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e (Yeni Yönetmelik)
bırakmıştır.
Çalışmanın özü Covid-19 salgının Türkiye’deki bankaların kredi sınıflandırması ve karşılıkları
üzerindeki etkisidir. Bu kısma kadar kredilerin sınıflandırılması ve karşılık ayırmada iki temel
standart olan IAS-39 ve IFRS-9 standartlarından bahsedilmiş ve farklılıkları ortaya
konulmuştur. Bu standartlar çalışmanın amacını oluşturan karşılık miktarlarının belirlenmesinde
önem teşkil etmektedir. Zira IAS-39 ile IFRS-9 arasında karşılık ayrıma bakımından en belirgin
fark birinin statik, diğerinin ise daha dinamik bir karşılık hesaplama yöntemine sahip olmasıdır.
Bu standartların izdüşümü olan yönetmelikler de tıpkı eski ve yeni haliyle bu başlık halinde
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kıyaslanarak

açıklanmaya

çalışılacaktır.

Bunun

yapılmasındaki

amaç

karşılıkların

makroekonomik değişimler karşısında gösterdiği seyrin analiz edilmeye çalışılacak olmasından
dolayı bunu sağlayacak olan uygulamalardaki dönüşümün gösterilmek istenmesidir.
Hem Eski Yönetmelik’te hem de Yeni Yönetmelik’te krediler vade aşımına göre 5 farklı
kategoride sınıflandırılmıştır.
1. “Birinci Grup-Standart Nitelikli Krediler
2. İkinci Grup-Yakın İzlemedeki Krediler
3. Üçüncü Grup-Tahsil İmkânı Sınırlı Krediler
4. Dördüncü Grup-Tahsili Şüpheli Krediler
5. Beşinci Grup-Zarar Niteliğindeki Krediler”
Birinci Grup-Standart Nitelikli Krediler: Yeni Yönetmelik’in kredilerin sınıflandırılması
başlıklı 4’üncü maddesinin a bendinde bu grupta yer alan kredilerin özellikleri beş maddede
özetlenmiştir. Buna göre;

1. Kredilendirilebilir finansman yapısına sahip kişi/kurumlara kullandırılan,
2. Borca ilişkin anapara ve faiz ödemeleri, borçlunun ödeme gücüne ve nakit akımına göre
düzenlenen,

3. Ödemeleri süresinde yapılan (otuz günden fazla gecikmeyen), temerrüt sorunu olmayan,
teminatlara başvurmadan borcun tamamı tahsil edilebilecek durumda olan,

4. Borçlusunun kredi değerliliğinde herhangi bir bozulma görülmeyen ve
5. TFRS-9’a göre on iki aylık beklenen kredi zarar karşılığı uygulamasına tabi olan,
krediler bu grup altında sınıflandırılmıştır.
Eski Yönetmelik’teki ilk dört madde olduğu gibi alınmış sadece 3’üncü maddeye 30 günden
fazla gecikmeyen ifadesi eklenmiştir. Bu 30 gün ifadesi aynı zamanda TFRS-9’da da kredi
riskinde önemli derecede artışın belirlenmesinde aksi ispat edilebilir herhangi makul ve
desteklenebilir bir bilginin bulunmadığı durumlarda kullanılan bir kriterdir.
Yeni Yönetmelik’te bu grup altında sınıflandırılan krediler için eskisinden farklı olarak 5’inci
maddede belirtilen on iki aylık beklenen kredi zarar karşılıkları ayrılacağı belirtilmiştir.
Görüldüğü üzere güncel mevzuat doğrudan TFRS-9 standardına atıfta bulunarak bankaların
uygulamalarında bu standardı esas almalarını zorunlu tutmaktadır. Böylece bu grup altında yer
alacak krediler standarda göre birinci aşama krediler olup uygulanacak karşılık yöntemi de
belirtilmiştir.

58
İkinci Grup-Yakın İzlemedeki Krediler: Bu grupta yer alan krediler bankaların aktif
kalitesini güçsüzleştirecek potansiyel zayıflık taşıyan kredilerdir. Yeni Yönetmelik’in 4/b
maddesinde;

1. “Finansman yapısı normal olmasına rağmen makroekonomik koşullar ya da borçlunun
ödeme gücünde ya da nakit akışında gözlenen ya da beklenen bozulmaların olduğu,

2. Borçlunun kredi kullandırılırken önemli ölçüde kredi riskinin bulunduğu,
3. Borçlunun yükümlülüklerinin yerine getirmesinin teminatlara başvurulmadan tümüyle
gerçekleşmemesi riskinin bulunduğu,

4. Borçlusunun kredi değerliliği kredinin verildiği güne göre zayıflamış olduğu,
5. Krediye ait ödemelerin 30 günden çok 90 günden az bir sürede gecikmiş olduğu,
6. TFRS-9 kapsamında borçlusunun kredi riskinde önemli derecede artış olan,
7. Geri ödemesi tamamen teminata bağlı olan kredilerde teminatın net gerçekleşebilir
değeri alacak tutarının altına düşen,

8. Birinci Grupta veya İkinci Grupta izlenirken yeniden yapılandırmaya konu edilen ve
donuk alacak olarak sınıflandırma koşullarını taşımayan,

9. Donuk alacak gruplarında izlenirken yeniden yapılandırmaya konu edilen ve canlı
alacak olarak sınıflandırılan krediler”
bu grup altında yer alan kredilerin özellikleri olarak sayılmıştır.
Eski Yönetmelik’te 5’inci maddede sayılan 30 gün ifadesi yer almamakta ve sadece ödemesi 90
günü geçmeyen krediler ifadesi kullanılmaktadır. Ayrıca 6’ncı maddede zikredilen TFRS-9
standardı ile kullanılmaya başlanan “kredi riskinde önemli derecede artış” ifadesi de Eski
Yönetmelik’te yoktur. Zira TMS-39 ve buna uygun olarak yürürlükte bulunan yönetmeliğe göre
karşılıkların ayrılması kati koşullara bağlanmış ve kredinin bulunduğu gruba göre yüzdesel
olarak belirlenmiştir.
Eski Yönetmelik’te bu madde altında yeniden yapılandırılan kredilere ilişkin herhangi bir ifade
bulunmazken Yeni Yönetmelik’te buna yönelik olarak yukarıda belirtilen son iki madde yer
almaktadır. Söz konusu iki maddeden aynı zamanda yeniden yapılandırılan kredilerin birinci
grupta yer alan standart nitelikli krediler arasında sınıflandırılamayacağı hususu da çıkarılabilir.
Yani yeniden yapılandırılan ve yapılandırma sonrası kredi riskinde düşüş meydana gelen
krediler en iyi ihtimalle yakın izlemedeki krediler grubunda yer alabilir. Bu aynı zamanda
TFRS-9 hükümlerine de uygun bir maddedir. Zira TFRS-9’a göre de yeniden yapılandırılan
krediler için ömür boyu beklenen kredi zararları hesaplamasına göre karşılık ayrılmaktadır.
Ayrıca bu grupta yer alan tüm krediler TFRS-9 standardına göre ikinci aşama kredilere tekabül
etmekte ve buna uygun olarak karşılık ayrılmaktadır.
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Üçüncü Grup-Tahsil İmkânı Sınırlı Krediler: Bu grupta yer alan krediler borçlunun ödeme
kapasitesinin garanti edilemediği krediler olarak özetlenebilir ve Yeni Yönetmelik’in 4/c
maddesinde özelliklerinden bahsedilmiştir. Buna göre;

1. Borçlunun kredi değerliliğinde zayıflama meydana gelen,
2. Teminatların veya özkaynakların borcu karşılamada yetersiz oluşu nedeniyle teminata
başvurulmaksızın borcun tahsil imkânı sınırlı olan ve düzeltilmemesi durumunda zarara
yol açması muhtemel olan,

3. Anaparanın ve/veya faizin tahsili doksan günden fazla ancak yüz seksen günü
aşmayacak şekilde gecikmiş olan ya da mevcut makroekonomik koşullar ile borçluya
özel durumlar sebebiyle ödemenin doksan günü geçeceğine dair kanaat bulunan,

4. Yeniden yapılandırılıp canlı alacaklar sınıfına dâhil olduktan sonra ödemesini otuz
günden fazla geçiren ya da tekrar yapılandırılan
krediler ve diğer alacaklar bu grup altında sınıflandırılır.
Güncel mevzuatta yer alan yukarıdaki maddeler eski yönetmeliğin hemen hemen aynısıdır.
Sadece son madde Eski Yönetmelik’te yer almamaktadır.
Maddeler arasında karşılık ayırmaya ilişkin herhangi bir husus olmasa da 2’nci grupta
sınıflandırılan krediler için ömür boyu beklenen kredi zararı hesaplanmaya başlandığından bu
grup içinde aksinin söylenmesi mümkün olmayacaktır. Nitekim 3’üncü grup krediler TFRS-9
standardına göre üçüncü aşama olarak kabul edilmekte ve ona göre karşılık ayrılmaktadır.
Bu grupta yer alan krediler için belirlenen gecikmenin 90 günü aşmış olması kriteri TFRS-9
standardında da aksi ispat edilebilir makul ve desteklenebilir bir ispatın olmaması durumunda
temerrüt için kullanılan gecikme süresidir.
Dördüncü Grup-Tahsili Şüpheli Krediler: Bu grupta yer alan krediler için artık borcun
tamamının ödenmesinin mümkün görünmediği krediler denilebilir. Yeni Yönetmelik’in 4/ç
maddesinde;

1. Borcun tamamının sözleşme kapsamında verilmiş bulunan teminata başvurulmadan
tahsil edilemeyeceği muhtemel olan,

2. Borçlusunun kredi değerliliği büyük ölçüde zayıflamış olmasına rağmen henüz tam
anlamıyla zarar niteliği taşımadığı düşünülen,

3. Borcun geri ödemesinin gecikmesi yüz seksen günü geçen, ancak bir yıllık süreyi henüz
geçmemiş olan ya da makroekonomik koşullar ile borçluya ilişkin olumsuz durumlar
sebebiyle geri ödemesinin yüz seksen günü geçmesi beklenen
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krediler bu sınıf altında zikredilmiştir.
Eski Yönetmelik’te de bu grup altında sınıflandırılan kredilerin özellikleri için aynı ifadeler
kullanılmıştır. TFRS-9 standardına göre 3’üncü aşama kredilere tekabül etmekte ve karşılığı da
bu doğrultuda hesaplanmaktadır.
Beşinci Grup-Zarar Niteliğindeki

Krediler: Zararın kesinleştiği kredilerdir. Yeni

Yönetmelik’in 4/d maddesinde;

1. Borçlusunun kredi değerliliğinin kaybetmesi sebebiyle tahsil edilme ihtimali olmayan
veya ancak borcun küçük bir kısmının tahsil edilmesi beklenen,

2. Üçüncü ve Dördüncü Gruplarda belirtilen özellikleri taşımanın yanı sıra vadesi gelmiş
olmasına rağmen ödenmesi gereken tutarın tamamının bir yılı aşkın bir sürede tahsilinin
sağlanamayacağı olası olan,

3. Borcun tahsili bir yıldan fazla gecikmiş olan
krediler bu grup altında sınıflandırılır.
Diğer iki grupta olduğu gibi 5’inci grup krediler de TFRS-9 standardına göre üçüncü aşama
kredilerdir ve buna göre karşılık hesaplaması yapılmaktadır.
Eski Yönetmelik’te de benzer ifadelerle bu grup altında yer alan krediler ifade edilmiştir.
Görüldüğü üzere kredilerin sınıflandırılması beş gruba ayrılmış olup tahsil imkânı
doğrultusunda tasnif edilmiştir.
Yeni Yönetmelik’te kredi sınıflarının açıklandığı madde yukarıda bahsedilen beş gruba ait kredi
özelliklerinin belirtilmesi ile sona ererken, Eski Yönetmelik’te birkaç husus daha yer
almaktadır. Bu hususlardan birincisi; sınıflandırma sistemi bakımından fiilen gerçekleştiği kabul
edilen temel kriterin krediler ve diğer alacakların tahsillerinin, gruplara ilişkin açıklamalarda
belirtilen süreler kadar gecikmesi ve aynı zamanda maddelerde yer alan ihtimallerin
gerçekleşmesine yönelik kuvvetli bir ihtimalin bulunduğunun tespit edilmesidir.
İkinci husus ise maddelerde yer alan süreler geçmemiş olsa dahi bankaların kendi risk yönetim
ilkeleri doğrultusunda kredilerini üçüncü, dördüncü ya da beşinci grupta değerlendirebilme
imkânı tanınmış olmasıdır.
Bu durum Yeni Yönetmelik’in TMS-39 Standardına göre uygulanan gerçekleşen kredi
zararından daha esnek bir karşılık modeli benimsediğini göstermektedir. Zira ülkemizde 2001
yılında yaşanan bankacılık krizi nedeniyle bu alanında yapılan düzenlemelerle daha ihtiyatlı bir
denetim mekanizmasının oluşması sağlanmıştır.
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3.1.3. Canlı ve Donuk Alacak Ayrımı
Yeni Yönetmelikte ilk iki sınıfta yer alan krediler için canlı alacaklar ifadesi kullanılmışken
Eski Yönetmelik’te bu yönde bir ifade yer almamaktadır. Donuk alacaklar ifadesi ise iki
yönetmelikte de yer almakta olup, Eski Yönetmelik'te;
 Üçüncü, dördüncü ve beşinci grupta yer alan krediler,
Yeni Yönetmelik’te ise;
 Son üç grupta sınıflandırılan veya
 Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile
Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca borçlusunun temerrüt ettiği kabul edilen veya
 TFRS-9’a göre borçlunun temerrüdü dolayısıyla ömür boyu beklenen kredi zarar
karşılığı uygulamasına tabi olan
krediler olarak belirtilmiştir.
3.1.4. Kredilerin Yeniden Sınıflandırılması
Eski Yönetmelik’te bu husus değerleme, muhasebeleştirme ve raporlama başlığı altında; azami
üç aylık bilanço dönemleri itibarıyla veya bu süreye bağlı kalmaksızın risk doğuran herhangi bir
gelişme ortaya çıktığında, kredi sınıflarına ilişkin kriterler doğrultusunda tamamen veya kısmen
yeniden sınıflandırılabileceği şeklinde hükme bağlanmıştır.
Yeni Yönetmelik’te ise kredilerin yeniden sınıflandırılmasına ilişkin müstakil bir başlık altında
yukarıdaki açıklamaya benzer bir şekilde kredilerin yeniden sınıflandırılabileceği belirtilmiş
ancak bazı koşullar getirilmiştir. Buna göre, canlı ve donuk alacakların tümünün kendisinin üst
grubunda yer alan daha yüksek bir grup altında yeniden sınıflandırılabilmesi için o gruba ait
tüm kriterleri taşıması gerekmektedir. Ancak donuk alacakların canlı alacak olarak yeniden
sınıflandırılabilmesi için ekstra hükümler getirilmiştir. Donuk alacakların canlı alacak olarak
yeniden sınıflandırılabilmesi için aşağıda sıralanan üç kriterin de karşılanması gerekmektedir.
 Kredinin donuk alacak olmasına sebep olan ödemelerinin tamamının sözleşme
kapsamında verilen teminatlara başvurulmaksızın ödenmesi,
 Yeniden sınıflandırma tarihi itibarıyla tahsili gecikmiş hiçbir alacağın kalmaması,
 İlk iki grup alacaklar için belirlenmiş olan kriterlerin karşılanmış olması.
Görüldüğü üzere kredilerin yeniden sınıflandırılmasında aşağı yönlü bir hareket Yeni
Yönetmelik ile daha katı bir hale getirilmiş ve bazı şartlara bağlanmıştır. Bu aynı zamanda
sınıflandırmalar doğrultusunda ayrılacak olan karşılıkları da etkileyecek bir husustur.
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3.1.5. Yeniden Yapılandırma
Yeniden yapılandırma Eski Yönetmelik’te özetle borçlunun likidite sıkıntısı nedeniyle
yükümlülüklerini yerine getiremeyecek olması halinde ilave kredi açmak veya ödeme planını
güncellemek suretiyle yapılması şeklinde ifade edilirken, Yeni Yönetmelik’te finansal zorluklar
sebebiyle ödeme sıkıntısı yaşayan borçluya sağlanan ve geri ödemesinde sorun olmayan bir
borçluya sağlanmayacak imtiyazlar olarak açıklanmıştır. Söz konusu imtiyazlar ise krediye
yönelik sözleşme koşullarının güncellenmesi veya kredinin tamamı ya da belli bir bölümünün
yeniden finanse edilmesi olarak belirtilmiştir.
Eski Yönetmelik’te, yeniden yapılandırılan krediler için şu üç kriter belirlenmiştir:
 “Bu krediler son üç grup içinde en az altı ay süreyle takip edilir ve bu süre içinde bu
gruba uygulanan özel karşılık oranlarına göre karşılık ayrılır.
 Toplam alacak tutarının en az yüzde on beşinin geri ödenmiş olması, en az altı ay
süreyle izlendikleri grupta takip edilmeleri ve ödemelerin aksatılmaması kaydıyla, bu
sürenin sonunda "Yenilenen ve İtfa Planına Bağlanan Krediler Hesabı"na aktarılabilir.
 Ödemelerin aksatılması halinde ise yeniden yapılandırılan krediler her yıl kalan anapara
borcunun yüzde yirmisinin (%20) tahsil edilmiş olması kaydıyla, azami bir kez daha
yeniden yapılandırılabilir.”
Güncel mevzuatta ise yeniden yapılandırma hususu daha ayrıntılı bir şekilde yer almış ve sınıf
değişiklikleri daha belirgin şartlara bağlanmıştır.
Yeniden yapılandırılmış bir donuk alacağın ikinci sınıf altında yeniden yapılandırılmış bir
alacak olarak sınıflandırılması için;
 “Donuk alacak olarak sınıflandırma koşullarının ortadan kalkması,
 Yeniden yapılandırma sonrasında en az bir yıl süreyle donuk alacak olarak izlenmesi,
 Yeniden yapılandırma sonrasında İkinci Gruba alındığı tarih itibarıyla ödemelerinde
herhangi bir gecikme olmaması ve gelecek ödemeler için şüphe bulunmaması,
 Yeniden yapılandırılmasına neden olan gecikmiş ödemelerinin tahsil edilmiş olması”
şartlarının tümünü taşıması gerekir.
İkinci grupta yer alan yeniden yapılandırılmış krediler, yani yeniden yapılandırılmış donuk
alacak iken yeniden yapılandırılmış canlı alacak haline gelen krediler, aşağıdaki şartların
tümünü taşıması halinde yeniden yapılandırma kapsamından çıkarılabilecektir:
 “Sınıflandırma tarihinden itibaren en az bir yıl süreyle İkinci Grup altında yeniden
yapılandırılmış alacak olarak izlenmiş olması,
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 Bir yıllık izleme süresinde kalan ödemelerin en az yüzde onunun (%10) ödenmiş
olması,
 İzleme süresi içinde, borçluya kullandırılan herhangi bir kredinin anapara ve/veya faiz
ödemelerinde otuz günden fazla gecikme olmaması.
 Yeniden yapılandırmaya neden olan finansal güçlüğün ortadan kalkmış olması.”
Görüldüğü üzere Yeni Yönetmelik’te yeniden yapılandırma daha ayrıntılı bir şekilde anlatılmış
ve kuralları daha belirgin hale getirilmiştir. Ayrıca yeniden yapılandırılan bir kredi canlı alacak
grubu altında tekrar sınıflandırılabilse bile birinci grup altında sınıflandırılmasına imkân
tanınmamıştır.
Ülkemizde uygulanan mevzuat itibarıyla kredilerin sınıflandırılması bu şekildedir. Aşağıda ise
krediler için belirlenecek karşılık uygulamasından bahsedilecektir.

3.2.

KREDİ KARŞILIKLARI
3.2.1. Karşılık Kavramı

Muhasebe dilinde karşılıklar, varlıkların değerinde meydana gelen değer azalışları ile
yükümlülüklerin yaratacağı olası zararlar için ayrılan fonları ifade etmektedir. İşletmenin
varlıkları için ayırdığı karşılıklar bunların net değerini gösterirken, yükümlülükleri için ayırdığı
karşılıklar ise muhasebenin ihtiyatlılık ilkesi gereğidir (Sayım, 2006, s. 36-37). Karşılıklar,
varlık ve yükümlülüklerin bilançoda gerçek değerleriyle yansıtılması ve dönem kârının doğru
hesaplanması açısından büyük önem arz etmektedir.
Krediler için ise karşılık kavramı, bankaların aktiflerinin en önemli bölümünü teşkil eden kredi
alacaklarında ortaya çıkan ya da ortaya çıkma olasılığı bulunan zararlar için ayırmış oldukları
ihtiyatları tanımlamak için kullanılmaktadır. Banka karşılık ayırmak suretiyle olası zarar
durumunda finansal yapısında meydana gelebilecek sorunları telafi ederek faaliyetlerine devam
edebilmeyi amaçlamaktadır (Acar, 2000, s. 33). Bu nedenle bankaların aktiflerindeki bozulmayı
gösteren ve bankayı bunlar için rezerv ayırmaya zorlayan karşılık kavramı bankaların ihtiyatlı
bir şekilde idare edilmesi bakımından önemli bir husustur (Erdönmez & Acar, 1996, s. 2).
Bankalar karşılık ayırmak suretiyle kredilerinde ortaya çıkan değer kayıplarını finansal
tablolarına yansıtarak kredi kayıplarını raporlamaktadırlar. Bu sebeple, karşılık uygulaması,
banka aktiflerinin piyasa fiyatı ile değerlenmesi açısından önemli bir role sahiptir (Erdönmez &
Acar, 1996, s. 2).
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Tanımları ve içerikleri ülkeden ülkeye farklılık gösterse de bankalarca krediler için ayrılan
karşılıklar, genel karşılıklar ve özel karşılıklar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Genel
karşılıklar henüz ortaya çıkmamış kayıplar için; özel karşılıklar ise, ortaya çıkmış ancak miktarı
tam olarak tespit edilememiş kayıplar için tesis edilmektedir (Acar, 2000, s. 32-33). Başka bir
deyişle, genel karşılıklar gelecek döneme ait belirsizlikler için toplu bir miktar üzerinden; özel
karşılıklar ise bu toplu miktarın küçük bir kısmını oluşturan, birbirine benzer nitelikte
kategorilere ayrılmış (tüketici, konut, esnaf vb.) ve sorunlu hale geldiği belirlenmiş alacaklar
için ayrılmaktadır.
Genel karşılıklar kredi riskinin çok az bir kısmını kavrayabilmekte olup, zararların
belirlenmesinde ara bir adım olarak görülmektedir. Kredilerin durumuna ilişkin bilgiler ortaya
çıktıkça genel karşılıkların yerini özel karşılıklar almaktadır. Genel karşılıklar herhangi bir
zararla ilişkilendirilmediği için işlevsel olarak yedek akçelere benzetilebilir. Buna karşın, özel
karşılıklar herhangi bir zararla ilişkilendirilmediği sürece ayrılamamaktadır (Sayım, 2006, s. 6064).
Bankalarca ayrılan kredi karşılıkları, genel olarak muhasebe dilinde kullanılan karşılık
kavramıyla örtüşmektedir. Özel karşılıklar, bankaların temel varlığı olan kredilerde meydana
gelen değer azalışlarını yansıtırken, genel karşılıklar ihtiyatlılık gereği ayrılmakta ve
yükümlülükleri artırmaktadır. Bu doğrultuda özel karşılıkları tıpkı makine ve teçhizat için
ayrılan amortismanlara benzetmek yanlış olmayacaktır. Ancak amortisman kayıtları yıl
sonlarında düzenli bir şekilde yapılmaktayken, kredilerdeki değer düşüklükleri için sabit
dönemlerden bahsedilemez (Sayım & Ardıç, 2012, s. 310).
3.2.2. Karşılık Miktarı
Genel karşılıklar, raporlama gününe kadar herhangi bir sorun yaşanmayan, nitelik ve nicelikleri
önceden belirlenmemiş toplu bir kredi portföyü üzerinden ayrılmakta ve herhangi bir zararla
ilişkilendirilmemektedir. Dünya üzerinde farklı uygulamaları görülebilse de bunlar genel olarak
kredi portföyünün belli bir oranı şeklinde kaba bir hesapla bulunmaktadır. Toplam kredi
portföyünün bir önceki döneme kıyasla artıp azalmasına göre genel karşılık tutarı da belirlenen
oran kadar artıp azalmakta, dolayısıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın kolayca
hesaplanabilmektedir (Sayım, 2006, s. 64).
Özel karşılık miktarlarının tespit edilmesi ise ülkeden ülkeye değişse de genellikle kredilerin
düzenli olarak gözden geçirilmesi, sınıflandırılması, teminat değerlerinin ölçülmesi, kredi kayıp
miktarlarının belirlenmesi gibi karmaşık süreçler gerektirmektedir. Özel karşılıkların kapsamını
belirlemek için genel olarak, ilki ödemelerin zamanını ve diğerleri kredi değerliliğini esas alan
dört ana ölçüt kullanılmaktadır. Bunlar; (1) taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmesi, (2)
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borçlunun finansal durumu, (3) borcun yeniden yapılandırılması ve (4) teminatların değeri
şeklindedir.
Kredilerin bu ölçütlere göre standart krediler, yakın izlemedeki krediler, standart altı krediler,
şüpheli krediler ve zarar yazılacak krediler şeklinde kredilerin kalitesine göre sınıflandırılmasını
içeren bu yöntem ortak kabul görmüş bir yöntemdir (Acar, 2000). Genel olarak 30 günden fazla
geciken kredilerin standart altı, 90 günden fazla geciken kredilerin şüpheli, 180 günden fazla
geciken kredilerin kayıp olduğu kabul edilmektedir. Ödemelerin gecikme zamanı, kayıpların
fark edilmesini geciktirdiği için tek başına sağlıklı bir gösterge değildir. Fakat ölçülebilirlik ve
karşılaştırılabilirlik açısından kredi değerliliğine ilişkin göstergelere göre daha kullanışlı
bulunmaktadır.
3.2.3. Ülkemizdeki Karşılık Uygulaması
Kredilerin sınıflandırılması bölümünden bahsedilirken bankalarca kredi sınıflandırılması ve
karşılık uygulamasına ilişkin yönetmelik uyarınca Eski ve Yeni Yönetmelik kıyaslanmış ve
değişimler ortaya konulmuştur.
Bu başlık altında ise yine Eski ve Yeni Yönetmelik kapsamında ülkemizdeki bankalar
tarafından

uygulanan

karşılık

ayırma

yönteminden

bahsedilecektir.

Eski

ve

Yeni

Yönetmeliklerin kıyaslanması daha önce değinildiği gibi iki farklı standardın TMS-39 ve TFRS9’un izdüşümü olarak ülkemizde uygulanmasından kaynaklanmaktadır.
Yukarıda bahsedildiği gibi Eski Yönetmelik hükümleri uyarınca karşılıklar genel karşılık ve
özel karşılık başlıkları altında sınıflandırılmıştı. Belirlenen karşılık tutarları ise kredi sınıflarına
göre sabit bir tutar üzerinden ayrılmaktaydı. Krediler her iki yönetmelikte de beş ayrı sınıf
altında kategorize edilmiştir. Bu sınıflar itibarıyla Eski Yönetmelik hükümlerince ilk iki sınıfta
yer alan kredilere genel karşılık diğer üç sınıfta yer alan kredilere ise özel karşılıklar
ayrılmaktaydı.
Tablo 7: Kredi Karşılıkları (Eski Yönetmelik)
Kredi Grubu
Standart Nitelikli
Yakın İzlemedeki
Tahsil İmkânı Sınırlı
Tahsili Şüpheli
Zarar Niteliğindeki

Vade
Aşımı
+ 30
+ 90
+ 180
+ 1 yıl

Karşılık Türü

Nakdi Kredi

Gayri Nakdi Kredi

Genel/Canlı
Genel/Canlı
Özel/Donuk
Özel/Donuk
Özel/Donuk

%1
%2

%0,2
%0,4
Min. %20
Min. %50
%100

Kaynak: (Birkan, 2019, s. 113)
Finansal varlık değer düşüklüğü hükümlerinin TMS-39 standardı ve karşılık miktarının ise Eski
Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirildiği süreçte karşılık miktarları Tablo 7’de
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gösterildiği gibi sabit oranlar şeklinde ayrılmaktaydı. TMS-39 standardında değer düşüklüğüne
istinaden varlıklar için ne miktarda/oranda karşılık ayrılacağı belirtilmemekte; sadece değer
düşüklüğüne ilişkin hükümler yer almaktadır. Zaten Eski Yönetmelik’te de karşılık miktarları
belirtilirken TMS-39 standardına ilişkin herhangi bir atıf bulunmamaktadır. Çünkü TMS-39
gerçekleşmiş kredi zararı yöntemini esas alan bir yaklaşım benimsediğinden zarar
gerçekleştiğinde o zarar miktarı kadar varlığın değerini düşürmeyi amaçlayan bir yöntem
sergilemektedir. Yani TMS-39’da varlığın değerinin düşmesi ve bu değer düşüklüğü
doğrultusunda varlığın değerinin yeniden belirlenmesi söz konusuyken TFRS-9’da henüz
varlığın değeri düşmeden beklentiler doğrultusunda ayrılacak karşılık miktarları da söz
konusudur.
Nitekim Yeni Yönetmelik ve TFRS-9 standardında durum değişmiştir. Zira TFRS-9 standardı
finansal varlıklara ilişkin değer düşüklüğü hükümlerinin yanı sıra değer düşüklüğüne uğrayan
varlıklar için ne ölçüde karşılık ayrılacağını da belirten hükümlere sahiptir. Bu doğrultuda, Yeni
Yönetmelik’te, Eski Yönetmelik’te belirtilmiş olan sabit oranlar yerine, TFRS-9 Standardı
uyarınca getirilmiş olan Beklenen Kredi Zararları yöntemine göre karşılık hesaplaması
yapılmaktadır.
Tablo 8: Kredi Karşılıkları (Yeni Yönetmelik)
Karşılıklar Yönetmeliği
Standart Nitelikli
Genel
Yakın İzlemedeki
Genel
Tahsil İmkânı Sınırlı
Özel
Tahsili Şüpheli
Özel
Zarar Niteliğindeki
Özel

IFRS-9
Birinci seviye
İkinci seviye
Üçüncü seviye
Üçüncü seviye
Üçüncü seviye

12 Aylık ECL
Ömür Boyu ECL
Ömür Boyu ECL
Ömür Boyu ECL
Ömür Boyu ECL

Yeni Yönetmelik’te de karşılıklar genel ve özel olarak ayrılmış olup, bunlar yönetmeliğin
üçüncü bölümünde izah edilmiştir. Yeni Yönetmelik’in 9/1 maddesinde; “Bankaların kredileri
için TFRS-9 kapsamında karşılık ayırmaları esastır.” hükmü yer almaktadır.
Yeni Yönetmelik’in 9/2 maddesinde ise; “Bu Yönetmelik uygulamasında TFRS-9 kapsamında
ayrılan karşılıklardan;

a) On iki aylık beklenen kredi zarar karşılığı tutarları ve borçlunun kredi riskinde önemli
derecede artış nedeniyle ayrılan ömür boyu beklenen kredi zarar karşılığı tutarları genel
karşılık olarak,

b) Borçlunun temerrüdü dolayısıyla ayrılan ömür boyu beklenen kredi zarar karşılığı
tutarları özel karşılık olarak, addedilir.”
denilmiştir.
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Görüldüğü üzere belirlenen kredi sınıfları doğrultusunda ayrılacak karşılıklar TFRS-9 beklenen
kredi zararları kapsamında hesaplanan 12 aylık ve ömür boyu beklenen kredi zararları
yöntemine göre belirlenmektedir. İlk iki sınıf için genel karşılık ayrılırken son üç sınıfta yer alan
kredilere özel karşılık ayrılmakta ve sadece standart nitelikli krediler için 12 aylık beklenen
kredi zararı hesaplamasına göre karşılık tutarı belirlenmektedir.
Yeni Yönetmelik’te krediler için TFRS-9 karşılık hükümlerini henüz uygulamayan bankalar
için de ayrılacak kredi karşılık oranları güncellenmiştir. Yeni Yönetmelik’in 10 ve 11’inci
maddelerine göre karşılık ayırmada TFRS-9 uygulamayan bankaların ayıracakları genel ve özel
karşılık miktarları aşağıda Tablo 9’da gösterildiği gibidir.
Tablo 9: TFRS-9 Uygulamayan Bankaların Ayıracakları Karşılık Oranları
Kredi Grubu
Standart Nitelikli
Yakın İzlemedeki
Tahsil İmkânı Sınırlı
Tahsili Şüpheli
Zarar Niteliğindeki

Vade
Aşımı
+ 30
+ 90
+ 180
+ 1 yıl

Gayri Nakdi
Kredi
SYR Yön.
SYR Yön.
Min. %20
Min. %50
%100

Karşılık Türü

Nakdi Kredi

Genel/Canlı
Genel/Canlı
Özel/Donuk
Özel/Donuk
Özel/Donuk

%1,5
%3

Eski Yönetmelik’te bu oranlar birinci sınıf krediler için nakdi ve gayri nakdi kredilerde sırasıyla
%1 ve %0,2 iken, ikinci sınıf krediler için nakdi %2 ve gayri nakdi %0,4’tür.
Karşılık oranlarının yükseltilmiş olmasının yanı sıra, gayri nakdi krediler için belirlenmiş olan
spesifik tutarlar da başka bir yönetmelik hükmüne bağlanmıştır. Buna ilişkin olarak Yeni
Yönetmelik’in 10/3 maddesinde; “Gayrinakdi krediler, taahhütler ve türev finansal
araçlar 23/10/2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Sermaye
Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre
hesaplanan risk tutarı üzerinden, nakdi krediler için geçerli olan genel karşılık oranı
uygulanmak suretiyle genel karşılık hesaplamasında dikkate alınır.” ifadesi yer almaktadır.
Ayrıca genel karşılık uygulamasında belirtilen oranlar üzerinden ayrılan karşılıklara ilave olarak
bankaların ülke ve transfer riskleri içinde ayrıca genel karşılık ayırabileceği belirtilmiştir.
Mevzuat

hükümleri

bahsedilecektir.

kıyaslanırken

son

olarak

teminatların

değerlendirilmesinden
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3.3.

TEMİNATLAR
3.3.1. Eski Yönetmelik Hükümlerine Göre

Eski Yönetmelik hükümlerine göre teminatlar dört gruba ayrılmış ve her grup için belirlenen
teminatlar ilgili yönetmeliğin 9’uncu maddesinde teker teker yazılmıştır. Söz konusu teminatlar
ise sadece özel karşılık tutarının hesaplanmasında indirim kalemi olarak kullanılabilmektedir.
Bu kapsamda teminatların indirim oranları;
 “Birinci grup teminatların dikkate alınma oranı

: Yüzde yüz (%100)

 İkinci grup teminatların dikkate alınma oranı

: Yüzde yetmiş beş (%75)

 Üçüncü grup teminatların dikkate alınma oranı

: Yüzde elli (%50)

 Dördüncü grup teminatların dikkate alınma oranı

: Yüzde yirmi beş (%25)”

olarak belirlenmiştir. Yani Eski Yönetmelik’e göre son üç grup da izlenen donuk alacak
tutarından, yukarıda belirtilen teminatların dikkate alınma oranlarında indirim yapılarak, özel
karşılığa tabi olacak tutar hesaplanır.
3.3.2. Yeni Yönetmelik Hükümlerine Göre
Yeni Yönetmelik’te ise teminatların dikkate alınma hususu TFRS-9 karşılık hükümlerini
uygulayan bankalar ve uygulamayanlar olarak ayrı ayrı ele alınmıştır. Bu iki ayrıma göre
Bankalar için teminatların değerlendirilmesinde aşağıdaki hükümlerin geçerli olacağı
belirtilmiştir.
TFRS-9 uygulayan bankalar için geçerli olacak teminatlar Kredi Riski Azaltım Tekniklerine
İlişkin Tebliğ’in 9’uncu maddesinde sıralanmıştır. TFRS-9 karşılık hükümlerini uygulayan
bankalar aldıkları teminatların dikkate alınmasında ise Bankaların İç Sistemleri ve İçsel
Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik uyarınca yayımlanan
Bankaların Kredi Yönetimine İlişkin Rehber’de yer alan teminat ve garantilerin yönetimine
ilişkin ilkeleri dikkate almaları gerekmektedir.
Yeni Yönetmelik kapsamında TFRS-9’un karşılık hükümlerini uygulamayan bankalar için
belirlenen teminatlar ise beş grup altında toplanmış ve yönetmeliğin 13’üncü maddesinde
ayrıntılarıyla yazılmıştır.
Bu teminatların dikkate alınma oranları ise Yeni Yönetmelik’in 15’inci maddesinde belirtilmiş
olup;
 “Birinci grup teminatların dikkate alınma oranı

: Yüzde yüz (%100)

 İkinci grup teminatların dikkate alınma oranı

: Yüzde seksen (%80)
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 Üçüncü grup teminatların dikkate alınma oranı

: Yüzde altmış (%60)

 Dördüncü grup teminatların dikkate alınma oranı

: Yüzde kırk (%40)

 Beşinci grup teminatların dikkate alınma oranı

: Yüzde yirmi (%20)”

olarak belirlenmiştir.
Ülkemizdeki bankaların kredi sınıflandırması ve karşılık uygulamasına ilişkin yönetmelik
hükümleri bu şekildedir. Bundan sonraki bölümde ise Covid-19 salgınının dünyada ve
ülkemizde ortaya çıkardığı sosyal, ekonomik ve finansal problemler ve bunlara yönelik olarak
alınan önlemlerden bahsedilecektir.
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4. BÖLÜM

COVID-19 SALGINI, ETKİLERİ ve SALGIN KAPSAMINDA DÜNYA
ve TÜRKİYE’DE ALINAN ÖNLEMLER
4.1.

COVID-19 SALGINININ ORTAYA ÇIKIŞI

Koronavirüs salgını ilk olarak Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkmış ve çok kısa bir süre
içerisinde tüm dünyada etkisini gösteren bir hastalık halini almıştır. Virüs Aralık 2019’da ortaya
çıkmasına rağmen hastalığın ciddiyetinin geç anlaşılması ve buna ilişkin önlemlerin gecikmesi
salgının etkisini daha da büyütmüştür.
Koronavirüs salgını dünyada bugüne kadar ender görülmüş küresel ölçekte bir krize sebep
olmuştur. Bu kriz ülkelerin birçok alanda ciddi darboğazlara girmelerine sebep olurken
ekonomik olarak da hem arz hem talep yönlü sıkıntılarla karşı karşıya kalmalarına neden
olmuştur. Bunun sonucu olarak küresel finans piyasaları da kendisini ciddi bir çöküşün
içerisinde bulmuştur.
Virüs sadece ülkelerin sağlık sistemlerini tehdit etmekle kalmamakta ülke ekonomilerine de
büyük bir tehdit unsuru olmaktadır. Ülkeler pandeminin ortaya çıkardığı etkileri hafifletmek
için devasa ölçekte kurtarma paketleri açıklarken, merkez bankaları da piyasalara nakit desteği
sağlayarak ekonomileri rahatlatmaya çalışmaktadır. Bir taraftan alınan karantina önlemleri ile
halk sağlığının korunması amaçlanırken, öte yandan ekonomik aktivitelerin devam
ettirilebilmesi için önlemler alınmaya çalışılmaktadır. Salgının etkili olduğu ilk dalgada, dünya
çapında sağlanan ekonomik desteklerin toplam değeri 8 trilyon dolar olmuştur (Gür, Tatlıyer, &
Dilek, 2020, s. 9).
2021 yılı içerisinde birçok aşı geliştirilmiş olmasına rağmen virüste ortaya çıkan değişik
mutasyonlar aşıların etkinliği üzerinde de şüpheler ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca kitlelerin büyük
bölümünün aşılanması ve salgının yayılım hızının durdurulması için belli bir zaman dilimine
ihtiyaç duyulduğu açıktır. Pandeminin kontrol altına alınması ve en azından insanların normal
yaşam aktivitelerine dönüşleri virüsün mutasyon durumu ve aşıların üretim, dağıtım ve
uygulanma sürecine göre uzayabileceğini göstermektedir. Her halükârda virüsün en iyi ihtimalle
birkaç yıl daha hayatımızda olacağını söylemek kötümser bir tahmin olmayacaktır.
Tüm bu belirsizliklerden dolayı ekonomilerin toparlanma sürecine ilişkin olarak net bir
belirleme yapılması çok da mümkün gözükmemektedir. 2021 yılı içerisinde kitlesel bağışıklık
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ve aşıların etkisiyle virüsün yayılım hızında meydana gelen azalışların seyrine göre en azından
2021’in sonlarına doğru ekonomilerde görece bir toparlanma başlayacağı öngörülebilir. Ancak
ekonomilerin almış olduğu bu ciddi tahribattan kurtulup ‘yeni normale’ kavuşabilmesi için
birkaç yıllık sürece ihtiyaç olduğu açıktır (Gür, Tatlıyer, & Dilek, 2020, s. 11).

4.2.

SALGININ EKONOMİK ETKİLERİ VE ALINAN ÖNLEMLER
4.2.1. Dünyada ve Türkiye’de Genel Ekonomik Görünüm

2020 yılı, dünya çapında hasta sayısının 87 milyonu aştığı ve 1,9 milyon kişinin hayatını
kaybetmesine sebep olan Covid-19 salgını ile Büyük Buhrandan beri ekonomi alanında ortaya
çıkan en keskin daralmanın yaşandığı bir yıl olarak geride kalmıştır. Çin’de başlayan ve hızla
tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgınla mücadele etmek amacıyla alınan tedbirler, ABD ve
Çin arasında devam eden sorunlar ve İngiltere’nin AB’den çıkışına ilişkin yaşanan belirsizlikler
ile küresel ekonomi oldukça sıkıntılı bir sene geçirmiş; tüm bunların yanı sıra seyahat yasakları,
iş yerlerinin kapatılması vb. yasaklarla ülke ekonomileri büyük yara almıştır. 2019 yılında %2,8
büyüme kaydeden dünya ekonomisi bu yaşananların bir sonucu olarak 2020 yılını %3,5
küçülme ile tamamlamıştır. Salgına yönelik bazı aşılar bulunmuş olmasına rağmen 2021 yılının
ilk döneminin de sıkıntılı geçeceği ve 2021’in ikinci yarısından önce salgın öncesi dönemlere
yaklaşılamayacağı tahmin edilmektedir.
Ülkeler 2020 yılının ikinci çeyreğinde meydana gelen keskin daralma sonrasında, salgının
ortaya çıkardığı ekonomik sorunlarla baş edebilmek amacıyla aldıkları kararlar sonucu üçüncü
çeyrekte hızlı bir büyüme yaşanmıştır. Ancak salgında ikinci dalganın ortaya çıkması nedeniyle
üçüncü çeyrekte meydana gelen keskin büyüme son çeyrekte yerini tekrar yavaşlamaya
bırakmıştır.
ABD ekonomisi 2019 yılında %2,2 büyümüşken 2020 yılının tamamında ise salgınının etkisiyle
%3,5 daralmış ve 1946 yılından sonraki en kötü ekonomik durumla karşı karşıya kalmıştır.
Euro Bölgesi’nde ise GSYH 2020 yılında %6,8 oranında küçülmüştür. IMF, salgının ortaya
çıkardığı krizin ardından Euro Bölgesinin diğer ekonomilere göre daha geç toparlanabileceği
uyarısında bulunmuş ve söz konusu bölgeye ait 2021 yılı büyüme tahminini %4,2 olarak revize
etmiştir. Euro Bölgesi’nin en güçlü ekonomisi konumunda bulunan Almanya’da ekonomi,
salgın sebebiyle yaşanan kriz sonucu 2020 yılı boyunca %5 daralmış ve son on yıldır yaşanan
aralıksız büyümesine son vermiştir.
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Japonya da salgından ciddi şekilde etkilenen devletler arasındadır. Japonya ekonomisi 2019
senesinde %0,9 oranında büyürken salgının etkili olduğu 2020 yılı boyunca %4,8 oranında
daralmıştır. Bu oran 2008 küresel finansal krizin etkisiyle ortaya çıkan 2009 yılı %5,7’lik
GSYH küçülmesinin ardından Japonya tarihinde yaşanan ikinci en büyük daralmadır.
Çin ise Covid-19 salgınının ilk ortaya çıktığı ve dünyaya yayıldığı ülke olmasına rağmen salgını
çabuk bir şekilde atlatmış ve diğer ülkelere kıyasla Çin ekonomisine etkisi daha kısıtlı olmuştur.
Nitekim Çin, 2020 yılında büyümesini devam ettiren ender ülkelerden biri olmuştur. Çin
ekonomisi 2019’da %6,1 büyürken, 2020 yılında salgının ortaya çıkardığı ekonomik durgunluk
sebebiyle %2,3 oranında büyüme kaydetmiştir. Çin ekonomisinin 2021 yılında salgın öncesi
dönemi geçip %8 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir.
Türkiye ekonomisi ise salgının henüz ülkemizi tam olarak etkilemediği 2020 yılı ilk üç aylık
periyotta %4,5 oranında büyüme kaydetmiştir. Ancak salgının ülkemizde ağırlığını hissettirdiği
ve bunun sonucu olarak tedbirlerin arttığı ikinci çeyrekte ülke ekonomisi %10,3 daralmıştır.
Alınan önlemlerin bir sonucu olarak üçüncü çeyrek itibarıyla ekonomi biraz toparlanmış ve
%6,3 oranında genişlemiştir. Son çeyrekte meydana gelen %5,9’luk büyüme oranı ile toplamda
2020 yılı %1,8’lik büyüme ile tamamlanmıştır.
2020 yılında ülkemizde, salgınla mücadele kapsamında uygulanan kredi garantileri, vergi
ötelemeleri ve doğrudan nakit desteğinin de aralarında bulunduğu tedbirlerle ekonomiye
toplamda 500 milyar TL’nin üzerinde bir destek sağlanırken, bu tutarın yaklaşık %80’i kredi
desteği şeklinde gerçekleşmiştir.
2019 yılı itibarıyla Dolar 5,95 TL, Euro 6,67 TL, Sterlin ise 7,84 TL olarak gerçekleşmişken 30
Aralık 2020 tarihinde ise Dolar 7,35 TL, Euro 9,02 TL, Sterlin de 10 TL’ye yükselmiş ve Türk
Lirası 2020 yılını Dolar karşısında %23,5, Euro karşısındaki %35,2, Sterlin karşısında ise %27,6
oranında değer kaybıyla kapatmıştır.
Salgın sonucu ihracatın düşüp ithalatın artması, dış ticaret açığının 2020 yılında %69 oranında
büyümesine sebep olmuştur. Türkiye’nin temel iki yabancı para kaynağı olan ihracat ve
turizmden elde edilen döviz gelirlerinin pandemi sebebiyle büyük ölçüde azalması cari işlemler
dengesinin bozulmasına neden olmuştur. Ancak salgın öncesi döneme göre düşük kalan petrol
fiyatları bu bozulmayı sınırlandırmıştır. Nitekim 2019 yılını 6,8 milyar dolar artıda kapatan cari
denge 2020 yılında 36,7 milyar dolar eksi vermiştir.
2020 yılında salgının etkilerini gidermek amacıyla hükümetler tarafından alınan önlemler dünya
genelinde olduğu gibi Türkiye’de de bütçe üzerinde olumsuz bir etkiye sebep olmuştur. Salgın
dolayısıyla sağlanan destek paketlerinin etkisiyle kamu harcamalarının hızlı artışı sonucu 2020

73
yılında merkezi yönetim bütçe açığı 2019 yılına kıyasla %38,5 oranında artarak 172,7 milyar
TL olarak gerçekleşmiştir.
Tüm bu olumsuz tablo sonucu özellikle yılın ikinci yarısında enflasyon rakamları da yukarı
yönlü bir seyir izlemiş ve 2020 yılı itibarıyla TÜFE %14,60 oranında gerçekleşirken maliyet
enflasyonunu gösteren Yİ-ÜFE ise %25,15 olmuştur.
4.2.2.

Ülkelerin Açıklamış Olduğu Destek Paketleri

Salgın kapsamın sağlık alanında önlemlerin ekonomik etkinliği önemli ölçüde daraltması,
ülkeleri çok büyük kurtarma paketleri açıklamaya mecbur bırakmıştır. Açıklanan bu destek
paketleriyle küresel ölçekte yaşanan durgunluk aşılmaya, zorluk yaşayan firmalar ayakta
tutulmaya ve sıkıntı içerisindeki istihdam piyasası koruma altına alınmaya çalışılmıştır.
IMF salgının başından bu yana ülkelerin sağlamış olduğu destekleri ve almış olduğu önlemleri
düzenli aralıklarla güncelleyerek yayımlamaktadır. Bu veriler kapsamında ABD salgının
başından bu yana yaklaşık olarak gayrisafi yurtiçi hasılasının %18’ine tekabül eden 4 trilyon
dolar tutarında destek paketi açıklamıştır. Salgının ilk ortaya çıktığı mart ayında 2,4 trilyon
dolarlık destek paketinin ardından Joe Biden’ın Başkan olarak göreve başlamasıyla 1,9 milyar
dolarlık ikinci bir kurtarma paketi daha ilan edilmiştir (IMF, 2021). Avrupa Birliği ise 390
milyar Euro hibelerden 360 milyar Euro ise kredi yardımlarından oluşan 750 milyar Euro’luk
bir destek paketi açıklamıştır (IMF, 2021). Bunların dışında İtalya 1 trilyon dolar, Almanya 918
milyar dolar, İngiltere 387 milyar Dolar, Çin ise 945 milyar Dolarlık yardım paketleri
açıklamıştır.
Ülkelerin açıklamış olduğu yardımlar tek boyutlu olmayıp birçok alanı kapsayacak şekilde
verilmiştir. Bu destek paketlerinin belli bir bölümünü fiili kamu harcamaları ve vergisel
teşvikler ihtiva ederken azımsanmayacak bir bölümü de borç ötelemeleri ve teminatlardan
oluşmaktadır.
Türkiye’de ise IMF tarafından açıklanan veriler doğrultusunda 2020 Ekim ayı itibarıyla salgın
kapsamında sağlanan ekonomik teşviklerin boyutunun 646 milyar TL’ye (91,7 milyar Dolar)
ulaştığı tahmin edilmektedir. Bu tutar Türkiye'nin gayrisafi yurtiçi hasılasının %12,9'una denktir
(Tuncer, 2021).
IMF’den alınan bilgilere göre sağlanan destek tutarının 173 milyar TL merkezi bütçeden
karşılanmış olup, paketin kapsamına; kredi garantileri, vergi ertelemeleri, kamu bankalarına
sermaye desteği verilmesi, kısa çalışma ödeneği, vergi indirimleri ve işten çıkarılma yasakları
gibi hem çalışan hem de işverenlere yönelik destekler girmektedir (Tuncer, 2021).
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Salgın kapsamında açıklanan destek paketlerinin içerisinde yer alan bazı kalemlerden örnek
vermek gerekirse bilhassa salgından kötü etkilenen sektörlere yönelik olarak muhtasar, KDV ve
SGK ödemeleri gibi yükümlülüklerin ertelenmesi, bazı sektörler için vergi oranlarının
indirilmesi, özellikle kamu bankaları tarafından kredi borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi,
Kredi Garanti Fonu limitinin iki katına çıkarılması gibi teşvikler yer almıştır. Bunların yanı sıra
kısa çalışma ödeneği, asgari ücret desteği, ihtiyaç sahiplerine nakit desteği, emekli maaşlarının
artırılması gibi doğrudan parasal yardımlar da yapılmıştır.
Aşağıda yer alan Grafik 1’de toplu olarak ülkelerin vermiş olduğu destek tutarları ve bu
tutarların gayrisafi yurtiçi hasılalarına oranı yer almaktadır.
Grafik 1: Ülkeler Tarafından Açıklanan Destek Paketlerinin Ülke GSYH'lerine Oranı

Kaynak: (Tuncer, 2021)
4.2.3. Ülkelerin Salgın Karşısında Almış Olduğu Parasal ve Finansal Önlemler
IMF ülkelerin açıkladığı yardım paketlerine ilişkin bilgileri derlemenin yanı sıra ülkeler
tarafından uygulanan parasal ve finansal uygulamaları da ülke bazında toplayarak
yayımlamaktadır. IMF tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda salgının başından itibaren
parasal ve makro finansal politikalar çerçevesinde bazı ülkelerin almış olduğu kararlara aşağıda
yer verilmiştir.
ABD
ABD Merkez Bankası FED tarafından federal fon oranı 150 baz puan düşürülerek 0-0,25 baz
puan olmuştur. İndirimli kredi vermenin maliyetleri düşürülmüştür. Diğer ülke merkez
bankaları ile yapılacak mevcut swap hatlarının maliyeti düşürülmüş ve döviz işlemlerinin vadesi
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uzatılmıştır. Yine diğer ülke merkez bankaları ile yapılacak olan dolar takas limitleri
genişletilmiştir, yabancı ve uluslararası para otoriteleri için geçici repo imkânı sunulmuştur
(IMF, 2021).
Federal bankacılık denetçileri kredi veren kuruluşları kredi vermek ve Covid-19'dan etkilenen
borçlularla yapıcı bir şekilde çalışmak için sermaye ve likidite tamponlarını kullanmaya teşvik
etmiş ve Covid-19 ile ilgili kredi değişikliklerinin sorunlu yeniden yapılandırmalar olarak
sınıflandırılmayacağını belirtmiştir. Böylece kredi kuruluşlarının TGA oranlarının düşük
kalması sağlanmıştır (IMF, 2021).
Nitelikli topluluk bankaları için Topluluk Bankası Kaldıraç Oranı geçici olarak yüzde 9'dan
yüzde 8'e düşürülmüştür. Kredi birlikleri dâhil olmak üzere finans kuruluşlarına, uygulandığı
takdirde sorunlu yeniden kredi yapılandırması olarak kategorize edilecek olan Covid-19
kaynaklı kredi değişiklikleri için USA GAAP'i askıya alma opsiyonu verilmiştir. Askıya alma
31 Aralık 2019 itibarıyla vadesi 30 günden fazla geçmemiş krediler için geçerli olacaktır. Yine
31 Aralık 2020'nin başından ulusal olağanüstü halin sona erdiği tarihe kadar geçerli olmak üzere
kredi birlikleri, banka holding şirketleri veya bunların iştiraklerinden olan sigortalı mevduat
kuruluşlarına FASB Cari Beklenen Kredi Zararları (CECL) metodolojisine uyumu geçici olarak
erteleme olanağı verilmiştir (Bibby, 2020).
Amerika’da düzenleyici kurumlar, IFRS-9’un benzeri niteliğinde olan FASB'nin Cari Beklenen
Kredi Zararları (CECL) metodolojisini 2020 sonundan önce uygulayan bankacılık kuruluşlarına,
maruz kalınan zarar metodolojisinin etkisine göre CECL'nin yasal sermaye üzerindeki tahmini
etkisini iki yıl erteleme seçeneğine izin veren geçici bir nihai kural yayımlamıştır. İki yıllık
erteleme döneminde sağlanan toplam sermaye katkısının kademeli olarak kaldırılması için ise
üç yıllık bir geçiş dönemi belirlenmiştir (Bibby, 2020).
Görüldüğü üzere ABD’de bankacılık sektörüne yönelik alınan kararlar kredi verilmesini teşvik
edici nitelikte ve bankaların uymak zorunda oldukları bazı sınırlamaları esnetici özellikler
taşımaktadır.
Avrupa Birliği/Euro Bölgesi
Pandeminin başlangıcında ECB, para politikası desteği sağlamaya karar vermiştir. Bu
kapsamda; (i) Kurtarma programı doğrultusunda 2020 sonuna kadar 120 milyar Euro tutarında
ek varlık alımları ile (ii) Haziran 2020 ile Haziran 2021 arasında ek ihaleler, mevduat faiz
oranından sabit faizli likidite imkânı sağlanması, düşük faizli ve uzun vadeli yeniden finansman
olanakları sağlanması gibi düzenlemeler yapılmıştır. ECB ayrıca 2020 Nisan ayı başlarında
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Eurosytem kredi operasyonları için geniş bir teminat gevşetme paketi açıklamış ve teminat
uygunluğu Yunan devlet tahvillerini içerecek kadar genişletilmiştir (IMF, 2021).
ECB Bankacılık Denetimi, önemli kurumların sermaye koruma tamponlarını kullanmalarına ve
2’nci Yapısal Blok (P2G) ve likidite karşılama oranının (LCR) altında geçici olarak faaliyet
göstermelerine izin vermiştir. Buna ek olarak denetimi altında bulunan bankaların nakit
varlıklarını ve merkez bankası rezervlerini, kaldıraç oranlarının hesaplanmasından 2021 Haziran
ayı sonuna kadar muaf tutmalarına izin vermiştir. Bankalara, sermaye tamponlarının beklenen
kredi zararlarını karşılamasını temin edebilmek amacıyla temettü ödemeleri ve hisse geri
alımlarını askıya alması yönünde tavsiyede bulunmuştur. Ayrıca, kredilerin sınıflandırılmasına
ilişkin gerekliliklerde kamu garantileri ve Covid-19 ile ilgili kamu moratoryumu kapsamındaki
sorunlu krediler için ayrılacak zarar karşılıklarında esneklik tanınmasına (esnek karşılık ayırma)
karar verilmiş ve bankalara döngüsel varsayımlardan kaçınmaları önerilmiştir (IMF, 2021).
Avrupa Komisyonu, Covid-19 nedeniyle artan takipteki krediler hakkında bir eylem planı
yayınlamıştır. Komisyon planında üye devletlerin, devlet yardımını TGA’lara yönelik çözüm
üreten bankalara ve ulusal varlık yönetimi şirketlerine (AMC) genişletmesine olanak tanımıştır
(IMF, 2021).
Çin
Çin hükümeti, para politikası desteği sağlamış ve finansal piyasaların istikrarını korumaya
yönelik önlemler almıştır.
Açık piyasa işlemleri (ters repolar ve orta vadeli borç verme olanakları) yoluyla bankacılık
sistemine likidite sağlanması, tıbbi malzeme ve günlük ihtiyaç üreticileri ile mikro, küçük ve
orta ölçekli firmalar ve tarım sektörünü desteklemek için kredi imkânlarının arttırılması, krediler
için ödeme tatilleri düzenlenmesi, yerel bankaların teminatsız kredilerinin %40'ını finanse
etmek için sıfır faizli kredi imkânı sağlanması, bankalara daha yüksek TGA oranları için
tolerans tanınması ve karşılık gereksinimlerinin azaltılması, KOBİ kredileri için kaynak
sağlamak amacıyla finansal kuruluşların tahvil çıkarmasının desteklemesi gibi düzenlemeler
yapılmıştır.
Türkiye
Yukarıda da yer verildiği üzere, dünya genelinde, salgın sebebiyle durma noktasına gelen
ekonomik aktivitenin tekrar canlandırılması ve bu kapsamda piyasaların likidite ihtiyaçlarının
karşılanması, salgından olumsuz etkilenen sektörlere yönelik karşılıksız destekler sağlanması,
faiz oranlarının düşürülmesi, kredi imkânlarının genişletilmesi ve bankalara konulan sermaye
zorunluluk şartlarının esnetilmesi gibi kararlar alındığı görülmektedir.
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Türkiye’de ise salgın kapsamında finans piyasalarını ilgilendiren başlıca önlemler aşağıdaki
gibidir;
-

Vadesinde ödenmeyen kredilerin yasal takip hesabına aktarılma süresinin uzatılması
(1’inci gruptan 2’nci gruba geçiş için öngörülen 30 günlük gecikme süresinin 90 güne,
2’nci gruptan TGA bakiyesine geçişe ilişkin 90 günlük sürenin 180 güne çıkarılması.
Söz konusu karar Mart 2020’de alınmış 2021 Haziran ayına kadar uzatılmıştır. Bugün
bu sürenin Eylül 2021’e kadar uzatılacağına dair açıklamalar da yapılmaktadır2),

-

Yeniden yapılandırılmış olan tahsili gecikmiş alacak gruplarındaki kredilerin, yakın
izlemedeki krediler grubu içerisinde yeniden yapılandırılmış bir alacak olarak
sınıflandırılması için sağlanması gereken bir yıllık izleme süresinin altı aya
düşürülmesi,

-

Yeniden yapılandırma suretiyle ikinci grup krediler içerisinde tutulan ve bir yıllık
izleme süresi içerisinde ödemelerinde otuz günden fazla gecikme olan veya tekrardan
yeniden yapılandırmaya tabi tutulan kredilerin, donuk alacak grubu altında
sınıflandırılmasını zorunlu tutan hükmün uygulanmaması,

-

Koronavirüs salgınına yönelik olarak alınan kısıtlamalardan etkilendiği için nakit
sıkıntısı yaşayan işletmelerin bankalara olan kredi borçlarının ötelenmesi ve yeni
finansman desteklerinin sağlanması,

-

Kredi Garanti Fonu tarafından sağlanan teminat miktarının 25 milyar TL’den 50
milyar TL’ye çıkarılarak, bu teminat kapsamında sağlanan kredilerin öncelikle
salgından olumsuz etkilenen sektör ve firmalara kullandırılması,

-

Bankaların kredi kartı borçlarını ertelemeleri ya da borçlulara asgari tutarın dahi
ödenmesinin zorunlu tutulmadığı ödemesiz dönemlerin tanımlanması,

-

Mevduat ve katılım bankalarına, likidite düzeylerine ilişkin Likidite Karşılama
Oranını (LKO), kalkınma ve yatırım bankalarına ise likidite düzeylerine ilişkin
Likidite Yeterlilik Oranını (LYO) sağlamaları konusunda muafiyet tanınması,

-

Salgın sebebiyle yapılan kısıtlamalar sebebiyle işleri bozularak temerrüde düşen
işletmelerin kredi siciline “mücbir sebep” notu yazılarak kredi olanaklarının
genişletilmesi.

Bu kararlardan da anlaşılacağı üzere bankaların likidite sıkıntısı yaşamaması adına bankacılık
alanında uygulanması gereken bazı mevzuat hükümleri esnetilerek bankaların sermaye

2

Konuya ilişkin güncel bir habere https://www.dunya.com/finans/haberler/kredilerin-takibe-dusmesuresini-artiran-duzenleme-eylule-uzatiliyor-haberi-622795 linkinden erişilebilir.
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yeterliliklerini sağlamaları ve kredi verme hususunda esnek davranabilmelerine yönelik
tedbirlere başvurulmuştur.
Ayrıca konumuzu yakından ilgilendiren bir diğer husus ise kredilerin sınıflandırılmasında
Karşılıklar Yönetmeliği’nde belirtilen 30 günlük ve 90 günlük gecikme sürelerinin uzatılmış
olmasıdır. Bu kararın kredi kalitesindeki düşüşlerin ertelenmesine ve bankaların TGA
bakiyelerinin düşük tutulmasına yönelik olduğu söylenebilir. Ayrıca kredilerin takibe
dönüşümünü geciktirecek bu kararlar bankaların ayıracakları karşılık miktarının da düşmesini
sağlayarak kârlılıklarını arttıracaktır. Zira kredilerin kalitesi düştükçe ayrılan karşılık oranları
artmakta bu da hem bankaların kârlılığını hem de sermaye gereksinimlerini etkileyerek
bankaların kredi verme konusunda daha sıkı davranmalarına sebep olabilmektedir. Sonuç
itibarıyla alınan bu kararların bankaların kredileri değerlendirirken daha esnek bir yaklaşım
sergilemeleri hususunda destekleyici nitelikte olduğu söylenebilir.
TCMB ise salgın sonucu ortaya çıkan sorunların ekonomiye yönelik olumsuz etkilerini
gidermek amacıyla finansal piyasaların, kredi kanalının ve işletmelerin nakit dengesinin düzgün
bir şekilde devam etmesini sağlamaya yönelik tedbirler almış ve bu kapsamda; bankalara Türk
Lirası ve yabancı para likidite yönetiminde kolaylık sağlamak, reel sektöre kredi akışının
kesintisiz olarak sürmesini sağlamak ve ihracat yapan firmaları desteklemek, reeskont kredi
düzenlemeleri yoluyla ihracat yapan firmaların nakit dengesini korumak ve DİBS piyasası
likiditesini destekleyerek parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek amacına yönelik
tedbirler açıklamıştır.
TCMB almış olduğu bu kararlar ile piyasa derinliğinin korunması, para politikası aktarım
mekanizmasının güçlendirilmesini hedeflemiştir. Alınan bu önlemler ile bankalar rahatlatılmaya
çalışılarak ekonominin likidite sıkıntısı yaşamasının önüne geçme amaçlı genişleyici yönde
adımlar atılmıştır. Özetle bu salgın sürecinde bankalar ortaya çıkan krizin bir sebebi değil
çözümüne yönelik önemli bir aktör rolünü üstlenmişlerdir.
4.3.

KORONAVİRÜS SALGINININ IFRS-9 STANDARDININ UYGULANMASINA
YÖNELİK ETKİLERİ

Koronavirüs salgını ekonomileri etkilediği gibi finans sektörünü de derinden etkilemiştir. Bunun
sonucu olarak işletmelerin finansal raporlarında da bu salgının etkilerini görmek mümkün
olacaktır.
Konu IFRS-9 Finansal Araçlar standardı açısından değerlendirildiğinde, salgın sonucunda
finansal araçların değerlerinde düşüş meydana gelmesi kaçınılmazdır. Dolayısıyla işletmeler

79
finansal varlıklarının Covid-19 nedeniyle bir değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığını test
etmelidir.
Bankalar için ise, salgının ortaya çıkardığı makroekonomik sorunlar IFRS-9 kapsamında
hesaplanan beklenen kredi zararlarının yeniden gözden geçirilmesine sebep olacaktır. Söz
konusu sorunlar sebebiyle bankaların kredi verdikleri kişi ya da kuruluşların;
 Ekonomik güçlük içerisinde olup olmadıkları,
 Yükümlülüklerini yerine getirip getirememe riskinde bir artış olup olmadığı,
 Salgının borçlunun faaliyetlerini sekteye uğratacak bir etkiye sahip olup olmadığı
gibi kriterleri gözden geçirmeleri beklenen kredi zararlarının doğru bir şekilde hesaplanması
açısından önem teşkil etmektedir.
Zira Covid-19 salgını sebebiyle borçluların kredi riskinin artmış olması ve kredi teminatlarının
değerinde yaşanan düşüşler finansal varlığa ilişkin temerrüt riskinde bir artış ortaya çıkaracak ve
bu durum beklenen kredi zararlarının yükselmesine sebep olabilecektir (Akkaş, 2021, s. 4).
Beklenen kredi zararları hesaplamasında kullanılan parametreler salgının ortaya çıkardığı
sorunlardan etkilenecektir. Hesaplamada temerrüt olasılığı, temerrüt halinde kayıp, risk bakiyesi
gibi parametreler kullanılmaktadır. Tüm bu değişkenlerin finansal varlıkları ellerinde
bulunduran işletmeler tarafından yeniden değerlendirilmesi ve karşılık miktarlarının
güncellenmesi gerekmektedir.
Öte yandan Dünya Bankası tarafından yayınlanan bir raporda; Covid-19 salgını için, IFRS-9’un
ilk gerçek testi olduğuna yönelik bir değerlendirmede bulunulmuştur (Caruso, D’Hulster,
Kliatskova, & Ortiz, 2021). Raporda salgınla beraber IFRS-9’un uygulanmasına yönelik iki ana
sorunun ortaya çıktığı belirtilmiştir:
 Pandemi kredi riskindeki önemli artışı nasıl etkiliyor?
 Bankalar belirsizliklerle dolu bu ortamda beklenen kredi zararlarını (ECL) nasıl tahmin
edebilir?
Birinci soruya ilişkin olarak raporda; Basel Bankacılık Denetleme Komitesi’nin (BCBS 2020),
Covid-19'un finansal ve ekonomik etkisini hafifletmek için birçok ülkede uygulamaya konulan
olağanüstü destek önlemlerinin, bankalar tarafından ECL'lerini hesaplarken dikkate alınması ve
kamu garantileri veya ödeme moratoryumları gibi gönüllü olarak kamu yetkilileri veya bankalar
tarafından sağlanan yardımların, risklerin otomatik olarak 12 aylık bir ECL'den ömür boyu ECL
ölçümüne geçilmesine neden olmaması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca IASB’nin de aynı görüşü
ifade ettiği (IASB 2020) hususu vurgulanmıştır.
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Nitekim Avrupa Bankacılık Otoritesi de (EBA 2020), IFRS 9'un kredi riskinde meydana gelen
bir artışın ne zaman gerçekleştiğini belirlemede bir derece esneklik sunduğuna işaret etmiş ve
“IFRS-9, nicel ve nitel tetikleyicilere dayalı bir değerlendirme gerektirir, ancak katı bir
otomatizm empoze etmez.” denilmiştir. Dolayısıyla Covid-19 pandemisinin olumsuz ekonomik
etkisini gidermeyi amaçlayan kamu veya özel moratoryum uygulamalarının, kredi riskinde artış
meydana geldiği sonucuna varmak için tek başına otomatik bir tetikleyici olarak görülmemesi
gerektiği belirtilmiştir (Caruso, D’Hulster, Kliatskova, & Ortiz, 2021).
Ancak raporda bu durumun istenmeyen sonuçlara yol açabileceği uyarısında da bulunulmuştur.
Yerinde denetimlerin ertelenmesi, gerekli düzenleyici raporlamaların azaltılması, stres
testlerinin iptali ve aşırı esneklik muhasebe standartlarının yanlış uygulanmasına yol açabilir ve
bu da uzun vadede finansal istikrarı olumsuz etkileyebilir. Bankalar bu esneklikleri suiistimal
ederek geçici likidite sıkıntısından kaynaklanmayan borçluları birinci aşamada tutmak için
ödeme erteleme önlemlerinden yararlanabilirler. Burada karar verirken yaşanacak temel zorluk,
kredi itibarlarını geri kazanma olasılığı düşük olanları, kredi durumları uzun vadede salgından
önemli ölçüde etkilenmeyecek borçlulardan ayırt etmektir. Dolayısıyla çok fazla esneklik,
finansal tabloların manipüle edilmesine kapı açabilecektir.
İkinci soruya ilişkin olarak ise denetim otoriteleri, özellikle bu belirsizlik döneminde, IFRS-9
model sonuçlarının aşırı derecede değişken ve döngüsel olabileceğinden endişe duymuşlardır.
Avrupa Merkez Bankası (ECB 2020), makul ve desteklenebilir tahminler oluşturmada
belirsizlikle karşı karşıya kalan bankaların, uzun vadeli ECL'leri tahmin ederken deneyimlere
dayalı uzun vadeli istikrarlı görünüme daha fazla ağırlık vermelerini tavsiye etmiştir. Burada
aşırıya giden uygulamaların kredi koşullarında gereksiz sıkılaşmaya yol açan davranışlara neden
olabileceği vurgulanmıştır. ECL hesaplamasında pandemiden kaynaklanan ekonomik şokun
süresinin belirsiz olmasına rağmen muhtemelen geçici oluşunun yansıtılması gerekmektedir.
Buna göre genel değerlendirme, pandeminin ekonomik sonuçlarının bazı borçluların kredi
riskinde uzun vadeli bir bozulma yaratacağı anlamına gelse de, birçoğu kısa vadede destek
tedbirlerine ihtiyaç duyacak, ancak ömür boyu olasılıklarında bir bozulma olmayacaktır.
Dolayısıyla kısa vadede ödeme gücü bozulanla uzun vadede işleri etkilenenlerin belirlenmesi
kredi riskindeki önemli artışın değerlendirilmesinde kritik öneme sahip olacaktır.
Bu değerlendirmelere benzer olarak IFRS-9 uygulamasının ülkemizdeki denetleyicisi
konumunda olan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’da; “Covid-19
salgınının TFRS-9 uyarınca beklenen kredi zararları hesaplamasına etkisi” başlıklı bir yazı
paylaşmıştır. Yazı ile:
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Salgın dolayısıyla sağlanan ekonomik önlemlerin, kredi riskinde önemli ölçüde artış
olup olmadığının değerlendirilmesinde dikkate alınması gerektiği,



Salgın nedeniyle alınan ve ödemelerin askıya alınması veya ertelenmesine izin veren,
bunu gerektiren veya teşvik eden önlemlerin tek başına doğrudan kredi riskinde önemli
ölçüde artış olduğu sonucunu ortaya çıkarmadığı,



Ödemelerdeki temerrüt sürelerinin aşılması durumunun makul sebeplere dayanması
halinde, kredi riskinde önemli derecede artış olarak değerlendirilmeme imkânına sahip
olunduğu ve



Salgın nedeniyle işletmelerin, borçlularına sağladığı destekleyici önlemler kapsamında
borçlunun sadece geçici bir likidite sıkıntısı yaşadığını göstermesi halinde kredi riskinde
önemli ölçüde bir artışın olmadığı sonucuna varmanın mümkün olduğu

belirtilmiş ve işletmeler beklenen kredi zararları hesaplamasında temkinli davranılmaya ve
açıklanan tedbir paketlerini de hesaplama kriterlerine dâhil etmeye teşvik edilmiştir.
Açıklamanın son bölümünde; özellikle, mevcut durumda, Covid-19 salgınına bağlı mevcut
belirsizlikler nedeniyle işletmelerin, kısa vadeli ekonomik öngörülerde bulunurken zorluklar
yaşamalarının olası olduğu, bu nedenle işletmelerin beklenen kredi zararlarına yönelik tahminde
bulunurken, uzun vadeli ekonomik gelişmelere daha fazla ağırlık vermeleri ve alınan ekonomik
önlemleri de göz önünde bulundurmaları gerektiği belirtilmiştir.
Bu açıklamalara bakıldığında uluslararası otoritelerle aynı endişelerin taşındığı ve benzer
yönlendirmelerin yapıldığını söylemek mümkündür.
4.4.

SALGININ BANKALARIN KREDİ VE KARŞILIK MİKTARLARINA ERKİSİ

Buraya kadar anlatılan kısımda salgının küresel ölçekte ve ülkemizde ortaya çıkardığı etkilerden
bahsedilmiş olup genel bir çerçeve çizilmiştir. Çalışmanın bundan sonraki kısmında ise salgının
kredi ve karşılıklar üzerinde ortaya çıkardığı değişimlerden bahsedilecektir. Bu kapsamda
Türkiye’deki duruma geçilmeden önce salgının dünyadaki bankacılık sektörüne ait kredi ve
karşılıklara etkisini gözlemlemek Türkiye’de ortaya çıkan durumu analiz etmekte faydalı
olacaktır.
4.4.1. Avrupa Bölgesi
Şekil 8 ve 9’da Euro bölgesi olarak bilinen ve Avrupa Birliği’ne üye olup Euro’yu kullanan
ülkelere ait bankaların yıllar itibarıyla hane halkı ve kurumsal kredilerindeki gelişmeler ve 2020
yılı sonu itibarıyla verilen kredi miktarlarına ilişkin rakamlar yer almaktadır.
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Şekil 8: Avrupa Bölgesi Kurumsal ve Hanehalkı Kredi Miktarı (milyon Euro)

Kaynak: (Euro Area Statistics Website)
22 ülkenin toplam rakamlarından oluşan yukarıdaki grafiğe göre hanehalkına verilen krediler
2020 yıl sonu itibarıyla 6,4 trilyon Euro olarak gerçekleşirken kurumsal krediler 4,8 trilyon
Euro olarak gerçekleşmiştir. Hanehalkı kredilerinde önceki yıla kıyasla %3’lük bir artış
yaşanırken kurumsal kredilerde %6’lık bir artış yaşanmıştır.
Şekil 9: Euro Bölgesi 2020 Yılı Aylık Kredi Değişimi

Kaynak: (Euro Area Statistics Website)
Salgının bölgede etkisini hissettirmeye başladığı 2020’nin ikinci çeyreğinden itibaren kredilerde
belirgin bir artış olduğu gözlenmektedir. Bunda elbette ülkemizde olduğu gibi ülkelerin ve
Avrupa Birliği’nin açıklamış olduğu teşvikler ve sağlanan kredilerin payı büyüktür. Salgının
ekonomik aktiviteler üzerindeki etsinin giderilebilmesi amacıyla verilen kredilerin artması,
kredi zararları ve karşılıklarına ilişkin riskleri de arttırmaktadır.
Avrupa Merkez Bankası’nın 2020 Kasım ayında yayınladığı finansal istikrar raporunda
(European Central Bank, 2021) bu duruma değinilerek bankaların kredi zarar karşılıklarının
2020’nin başlarında ekonomik faaliyetlerde yaşanan keskin daralmadan dolayı büyük ölçüde
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arttığı ancak özel olarak bakıldığında bankaların karşılıkları arasında büyük farklılıkların
bulunduğu belirtilmiştir. Raporda önemli olarak belirtilen bir nokta 2020’nin ilk çeyreğinde
karşılıkların verilen kredilerin %0,76’sına yükseldiği ve bu rakamın 2019 yılına kıyasla 2,5 kat
daha fazla olduğu, ancak 2008 küresel finansal krizde olduğu gibi %1,2-1,4 seviyelerine de
çıkmadığı hususudur. Raporda kredi karşılıklarındaki artışın çoğunun finans dışı kurumlara
verilen kredilerin IFRS-9 standardı kapsamında birinci aşama karşılıklardan ikinci aşamaya
taşınmasından kaynaklandığı söylenmektedir.
Şekil 10: Avrupa Bölgesinde Kredi ve Karşılıklardaki Değişim

Kaynak: (Rancoita & Móré, 2020)
Şekil 10’dan da görülebileceği üzere 2020’nin ilk yarısında özellikle kredilerin birinci aşamadan
(S1) ikinci aşamaya (S2) taşınması sebebiyle karşılıklarda önemli derecede artış meydana
gelmiştir. Ayrıca üçüncü aşama (S3) karşılık miktarlarında da kredi riskinde meydana gelen
artış dolayısıyla yükselme vardır. Öte yandan sağ panelde üçüncü aşama kredi miktarında
değişme gözlenmezken, ikinci aşamada yer alan krediler için artış söz konusudur. Bu kredilerin
birinci aşamadan ikinci aşamaya taşınmasının yanı sıra yeni verilen kredilerin ikinci aşamada
sınıflandırılmasından da kaynaklanıyor olabilir.
Ayrıca ayrılan yüksek kredi karşılıklarının pandeminin etkisiyle beraber Euro bölgesindeki
bankaların kârlılıklarını etkilediği ve 2019’un dördüncü çeyreğinde %5’in üzerinde olan
özkaynak kârlılığının %2’lere düştüğü belirtilmiştir. Rapordan alınan Şekil 11’e bakıldığında
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özkaynak kârlılığında yaşanan düşüşteki en büyük payın artan kredi kayıp karşılıkları olduğu
görülebilir.
Şekil 11: Avrupa Bölgesi Özkaynak Kârlılığı

Kaynak: (European Central Bank, 2021)
Hatta bu oran Şekil 11’in sağ panelinde de görülebileceği üzere Amerika, Japonya, İsviçre ve
İskandinav ülkelerinin de gerisinde kalarak sadece İngiltere’den az da olsa yüksek bir oranda
gerçekleşmiştir.
Kredi karşılıklarının artmasının yanı sıra takipteki kredi oranının düşüşü de yavaşlamıştır.
2020’nin başından beri bu rakam %3 seviyelerinde kalmıştır. Tutar olarak ifade edilirse Avrupa
bankalarının 2020 yılı nihai verilerine göre yaklaşık 135 milyar dolarlık bir karşılık ayırdığı
hesaplanmaktadır. Bu 2019 yılında ayrılan 54 milyar dolarlık karşılıklarla kıyaslandığında 2,5
katlık bir artış anlamına gelmektedir.
Grafik 2: Avrupa Bankaları Karşılık Miktarındaki Değişim

Ancak bu oranın da gerçeği tam olarak yansıttığını söylemek şu an için çok objektif bir
değerlendirme olmayacaktır. Zira üye ülkeler ile Avrupa Birliği tarafından bankalara verilen
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garantiler ve ekonomik aktivitenin durması sonucu devletler tarafından açıklanan borç
ertelemelerinin bu rakamın olduğundan daha düşük gözükmesine sebep olduğu muhtemeldir.
Şekil 12: Avrupa Birliği TGA Oranı

Kaynak: (European Central Bank, 2020)
Şekil 12’den de görülebileceği üzere tahsili gecikmiş kredilerin (TGA) toplam krediler
içerisindeki payını gösteren oranın düşüş hızı 2019 yılına kıyasla daha yatay bir seyir izlemiştir.
Ancak salgın dolayısıyla kredi hacmindeki olağanüstü genişleme göz önünde bulundurulursa
oranın aslında olması gerekenden daha düşük bir seyir izlediği anlaşılabilir.
Raporda (ECA, Financial Stability Review November 2020) bankalar arasında gözlemlenen
farklı karşılık miktarlarının ekonomik belirsizlik, portföy karışımındaki farklılıklar ve Covid-19
krizinin heterojen sektörel etkileriyle açıklanabileceği belirtilmiştir. Ayrıca pandeminin sebep
olduğu ekonomik şokun ölçeğinin, toparlanmadaki belirsizliklerin ve devlet desteklerinin etkisi
gibi ölçülmesi zor hususların bankaların güvenilir bir şekilde kredi zararlarını tahmin etmesini
zorlaştırdığı belirtilmiştir (Rancoita & Móré, 2020).
Raporda ayrıca kredi zararlarına ilişkin belirgin sonuçların net olarak destek programları sona
erdiğinde görülebileceği, ancak çoğu bankanın özellikle 2020’nin ikinci yarısından itibaren
iyimser bir yaklaşımla ekonomik ortamın daha fazla bozulmayacağını varsayarak karşılık
seviyelerini düşürmelerinin, önümüzdeki dönemler için yetersiz karşılık soruna sebep
olabileceği şeklinde bir değerlendirmede bulunulmuştur. Nitekim S&P Global’de yayımlanan
bir araştırmada Avrupa'nın en büyük bankalarındaki üçüncü çeyrek kredi kaybı karşılıklarının,
ikinci çeyrekte ayrılan yüksek seviyelerden düştüğü, ancak bu düşüşün büyük ölçüde kredi
moratoryumları ve devlet yardım programları nedeniyle ertelendiği ve 2021’de artışların devam
edeceğinin öngörüldüğü belirtilmiştir.
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Şekil 13: Avrupa'nın En Büyük 25 Bankasının Kredi Karşılıkları

Kaynak: (Damyanova & Ahmad, 2020)
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S&P Global’de yayınlanan bu makalede Avrupa’nın en büyük 25 bankasının 2019’un üçüncü
çeyrek kredi karşılık verileri ile 2020’nin ikinci ve üçüncü çeyrek verileri kıyaslanmıştır
(Damyanova & Ahmad, 2020). Konuya ilişkin Şekil 13’de göze çarpan, 2020 yılının ikinci
çeyrek rakamlarıyla üçüncü çeyrek rakamları arasındaki belirgin farktır. Nitekim verilere göre
kredi zarar karşılıkları üçüncü çeyrekte Avrupa'nın en büyük 25 bankasının tamamında düşmüş
ve bu düşüş on beş banka için %50 civarında olmuşken bazı bankalarda ise %80'in üzerinde
gerçekleşmiştir.
Hem ECB’nin raporu hem de söz konusu çalışmada dikkat çekilen bir nokta temerrüt oranları
ve takipteki alacak oranlarının tam olarak gerçeği yansıtmadığı hususu ve bunun ileride sorunlu
kredilerde keskin bir artışa neden olacağına dair beklentidir.
Bilhassa Avrupa Birliği ülkelerinin ağırlıkla bahsedildiği Batı Avrupa’ya dair gelişmeler
yukarıda ifade edildiği gibidir. Özetle Batı Avrupa bankalarının 2020 yılı için 135 milyar
dolarlık bir karşılık ayırdığı ve bunun 2019 yılındaki 54 milyarın çok üstünde olduğu
söylenebilir. 2021 yılı içinse orta seviyede bir düşüşle kredi karşılıklarının 123 milyar dolar gibi
bir seviyede kalması beklenmektedir. Bu ise 2021 yılında ekonomik toparlanma başlamış olsa
bile, hükümetlerin sağlamış olduğu mali destekler azaldığında ve borç ertelemelerinin süresi
dolduğunda bazı borçluların hala eski ödeme gücüne kavuşamayacağı gerçeğini göstermektedir.
Ekonomik toparlanma devam ettikçe ve sorunlu krediler daha belirgin hale geldikçe
karşılıkların daha da netleşerek 2022’de 88 milyar dolar seviyelerine inmesi beklenmektedir.
Ancak bu haliyle bile 2019 yılındaki 54 milyar dolarlık karşılık seviyesinin çok üstünde bir
rakamdır. Yani salgının maliyetinin toparlanma sürecinde de banka bilançolarını etkilemeye
devam etmesi ve birkaç yıl sürmesi beklenmektedir.
4.4.2. ABD ve Kuzey Amerika Bölgesi
Yukarıda bahsedilenler aslında sadece Avrupa bankaları için değil dünya genelindeki bir
durumu yansıtmaktadır. BIS tarafından 2021 Mart ayında yayınlanan 2020 yılına ait inceleme
raporunda (Araujo, Cohen, & Pogliani, 2021) beklenen kredi zararları hesaplamasına göre
karşılık ayıran ve uluslararası alanda faaliyet gösteren 70 büyük bankanın içinde yer aldığı bir
örneklem doğrultusunda yapılan analize göre 2019’un ikinci yarısında 50 milyar Dolar olarak
gerçekleşen kredi zarar karşılıklarının, 2020’nin ilk altı aylık periyodunda 161 milyar Dolar
olarak gerçekleştiği belirtilmiştir. Yine çalışmaya göre örneklem içerisindeki bankalar
Avrupa’da olduğu gibi 2020’nin ikinci yarısında karşılıklarını düşürerek Covid-19 öncesi
seviyelere çekmişlerdir.
Çalışmada Avrupa bankaları ile Amerikan bankaları arasındaki karşılıklar da kıyaslanmış ve
Amerika menşeli bankaların Avrupa’dakilere kıyasla çok daha fazla karşılık ayırdığı
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belirtilmiştir. Buna benzer bir ifade ECB tarafından 2020 Kasım ayında yayımlanan finansal
istikrar raporunda da belirtilmiştir. Şekil 14’ün sol panelinde BIS, sağ panelinde ise ECB’ye ait
iki grafik bu durumu gösteren bir özellik arz etmektedir. BIS tarafından oluşturulan grafiğe
bakıldığında kredilere göre yıllıklandırılmış karşılıkların medyanının 2019'un ikinci yarısında
35 baz puandan 2020'nin ilk yarısında 105 baz puana yükseldiği görülmektedir. Özellikle ikinci
çeyrekte Amerikan bankaları ile Avrupa bankaları arasındaki karşılık miktarına ilişkin makas
açılmaktadır. Yine sağ panelde ECB tarafından yayımlanan grafikte de benzer çıkarımları
yapmak mümkündür. Bunun olası nedenleri portföy karışımları, muhasebe standartları ve
temerrüt kurallarındaki farklılıkların yanı sıra pandeminin başlangıcından önce Euro bölgesi
bankalarının düşük kârlılıkları olarak ifade edilebilir. Elbette burada bir diğer etkili unsur
ABD’nin muhasebe standardı USA GAAP’te yapılan düzenleme ile (tıpkı IAS-39’un yerini
IFRS-9’un almasıyla beraber getirilen beklenen kredi zararları modelinin [ECL-Expected Credit
Loss] benimsemesi gibi) kredi zarar karşılıklarını hesaplama da benzer bir yaklaşım olan cari
beklenen kredi kaybı yaklaşımının 2020’nin ilk çeyreği itibarıyla yürürlüğe girmesidir.
CECL’in yürürlüğe giriş nedeni çalışmanın başında IAS-39’dan IFRS-9’a geçişte belirtilen ve
2008 küresel finansal krizle beraber ortaya çıkan sorunlarla aynıdır. CECL’in IFRS-9’la
getirilen ECL yaklaşımından önemli bir farkı ise 12 aylık beklenen kredi zararlarının olmayışı
ve bütün krediler için ömür boyu beklenen kredi zararlarının hesaplanışıdır.
Şekil 14: Avrupa ve Amerika'daki Kredi Karşılık Farkları

Kaynak: (Araujo, Cohen, & Pogliani, 2021; European Central Bank, 2021).
S&P Global’de yayımlanan bir başka araştırmada Covid-19 salgınıyla beraber CECL’in
yürürlüğe girişinin denk gelmesinin bankalar açısından büyük bir sıkıntı yarattığı belirtilmiştir.
Araştırmada ABD’deki en büyük 23 banka grubunun eski karşılık uygulamasının yerine
getirilen CECL modelini, mevcut durumlarına uyarlayabilmek adına yaklaşık 18,8 milyar dolar
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karşılık artışına gittikleri ancak Covid-19 salgınının ortaya çıkışıyla beraber sadece 2020’nin ilk
çeyreğinde karşılıklarını toplamda 42,3 milyar dolar arttırmak zorunda kaldıklarını belirtmiştir.
Öte yandan Amerikan bankalarında kredi karşılıkları ikinci çeyrekte de artmaya devam etmiştir.
Grafik 3, 2005 yılından bu yana Amerikan bankalarına ait kredi karşılık rasyosunu
göstermektedir. Buna göre 2008 küresel finansal kriz öncesi 1,35’lerde olan oran KFK sonrası
2010 yılında zirve yapmış ve 3,70 seviyelerine çıkmıştır. O tarihten itibaren istikrarlı bir şekilde
azalan rasyo 2019 yılının sonu itibarıyla 2008 krizi başlamadan önceki seviyenin dahi altına
inmiştir. Ancak Covid-19 kriziyle beraber tekrar yükselişe geçmiş ve 2012’den bu yana en
yüksek seviyesine ulaşarak 2020’nin üçüncü çeyreğinde 2,22 olmuştur.
Grafik 3: Amerikan Bankaları Kredi Karşılık Rasyosu

Kaynak: (https://fred.stlouisfed.org/)
ABD Merkez Bankası 2020 Haziran ayına ait stres testinde pandemi nedeniyle kredi karşılık
oranını kabaca %6 seviyelerinde öngörmüştür. Ancak son gelişmeler doğrultusunda bu oranın
%2-3 olarak revize edilmesi beklenmektedir.
FED’in 2020 Kasım ayında yayımladığı finansal istikrar raporunda; hükümet teşvik ödemeleri
ve maaş çeki koruma programı kredileri (Paycheck Protection Program Loans) nedeniyle kredi
kalitesindeki kötü durumun henüz kredi temerrütlerine yansımadığı belirtilmiştir. Raporda
ayrıca kredi zararlarını hafifleten bu programların süresi doldukça 2020’nin sonlarında ve 2021
yılının başlarında daha yüksek banka temerrüt oranları ve daha yüksek zararlar ortaya çıkabilir
denmiştir. Yani Amerikan bankaları içinde tıpkı Avrupa’da olduğu gibi kredi kayıp
karşılıklarına ilişkin geleceğe dair bir belirsizlik hakimdir.
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Kredi zarar karşılıklarındaki artış ve faiz oranlarının daha uzun süre düşük kalacağı beklentisi
bankaların kârlılık görünümünü zayıflatmıştır. Kredi zarar karşılıkları arttığı ve net faiz marjları
daraldığı için bankaların geliri yılın ilk yarısında keskin bir şekilde daralmıştır. Öte yandan
Avrupa’da olduğu gibi Amerika’da da 2020’nin ikinci yarısında özellikle dördüncü çeyrekte
karşılıkların azaldığı söylenebilir.
Grafik 4’te tahsili gecikmiş kredilerin toplam krediler içerisindeki oranı gösterilmektedir. Bu
oran Covid-19 salgınıyla beraber 0,87’lerden 1,06 kadar yükselmiş olup, bu oran AB ülkeleri
için %3 seviyelerinde bulunmaktaydı.
Grafik 4: Tahsili Gecikmiş Kredilerin Toplam Krediler İçerisindeki Payı

Kaynak: (https://fred.stlouisfed.org/)
Sonuç itibarıyla 2020'nin ilk üç çeyreği boyunca, ABD bankaları, kredi zarar karşılıklarının
kredilere oranını 2019’un sonundaki %1,1’lik orandan 30 Eylül 2020'de %2,2'e yükselterek,
kredi zararları için yaklaşık 129 milyar dolarlık karşılık bildirmiştir. Özellikle ABD’de yasal
gereklilikler gereği karşılıklardaki güçlü artış ileriki yıllar için toparlanmayı daha kolay hale
getirecektir. Kuzey Amerika ülkeleri için genel bir rakam vermek gerekirse 2020 ve 2021
yıllarında 259 milyar dolarlık bir kredi karşılık tutarı ayrılacağı tahmin edilmektedir.

91
4.4.3. Asya & Pasifik Bölgesi3
Asya & Pasifik ülkelerinde de salgının etkileri benzer şekilde olmuştur. Dünya bankası
verilerine göre 2020 yılında %0,9 küçülen Doğu Asya & Pasifik ülkeleri (Vashakmadze, 2021)
salgının etkisini önümüzdeki yıllarda da hissetmeye devam edecektir. Aşağıda yer alan Asya
Pasifik ülkelerine ait kredi karşılık oranlarına dair Şekil 15’de, bölgede yer alan çoğu ülkede
2020 yılı kredi karşılıklarının büyük ölçüde arttığı görülmektedir.
Asya-Pasifik bankacılık sistemleri için 2020 yılından 2022'ye kadar 1,57 trilyon dolarlık kredi
zararı tahmin edilmektedir. Çin’in bölgenin ekonomik sistemindeki ağırlığı göz önünde
bulundurulduğunda bölgedeki kredi miktarının yarısından fazlası ve söz konusu zararların dörtte
üçü Çin bankacılık sistemine aittir. Çin’in gayri safi yurtiçi hasılasındaki artışlar ve bankaların
sorunlu varlık yönetimindeki becerisine rağmen artan temerrüt oranları ve borç ertelemelerinin
uzaması, kredi karşılık oranlarını önümüzdeki iki üç yıl içinde muhtemelen kredi artış hızından
daha hızlı bir oranda arttıracaktır. Hindistan ise bölgedeki kredilerin %3’ünden daha az bir paya
sahip olmasına rağmen önümüzdeki yıl için yaklaşık %10 olarak tahmin edilen tahsili gecikmiş
kredi oranı ile bölgedeki büyük ekonomiler arasındaki en kötü skora sahip ülkedir.
Şekil 15: Asya Pasifik Ülkeleri Kredi Karşılıkları

Kaynak: (Chugh, Hu, Yoshizawa, Gunning, & Chaplin, 2020)
Covid-19 öncesi seviyelere geri dönüşler, diğer bölgelerde olduğu gibi muhtemelen yavaş ve
belirsiz olacaktır. Bölgenin bankacılık sistemlerine ait kredi parametrelerinin 2023'e kadar 2019
seviyelerine dönmeyeceği tahmin edilmektedir. Çin, Güney Kore, Singapur ve Hong Kong,

3

S&P Global Ratings’de 2 Şubat 2021’de yayımlanan ve Osman Sattar, Harry Hu, Brendan Browne ve
Cynthia Cohen Freue’nin kaleme aldığı “Lower and Later: The Shifting Horizon For Bank Credit
Losses” isimli çalışmadan yararlanılmıştır.
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Asya-Pasifik ülkeleri arasında salgın öncesindeki mali gücüne kavuşan ilk ülkeler arasında
olabilir, fakat bu durumun ancak 2022'nin sonuna kadar gerçekleşmesi beklenmektedir.
Avustralya, Japonya ve Endonezya bu ülkelerden biraz daha geç olarak 2023 yılı sonuna kadar
toparlanacak olanlar arasında sayılmaktadır. Ancak Hindistan ve Endonezya için pandeminin
etkilerinden kurtulmanın yolu daha sancılı görünmektedir. Bunun nedeni Hindistan'ın 2020'de
keskin bir durgunluk yaşaması ve pandeminin de etkilediği yüksek TGA oranına sahip
olmasıdır. Endonezya ise Güneydoğu Asya'da salgının en çok etkilediği ülkeler arasında yer
almaktadır.
4.4.4. Latin Amerika Bölgesi4
Latin Amerika'daki bankacılık sistemleri için 2021 yılı sonuna kadar 136 milyar dolarlık kredi
zararları öngörülmektedir. Bu rakamın çoğu bölgenin en büyük ekonomileri olan Brezilya (72
milyar dolar) ve Meksika'dan (22 milyar dolar) kaynaklanmaktadır. 2022'de bölgenin kredi
zararlarının 64 milyar dolar civarında olması beklenmektedir ve salgın öncesi duruma dönüşün
2022’nin sonlarına kadar sürmesi öngörülmektedir.
Brezilya'da kredi büyümesinin 2021 yılında yavaşlaması (2020'nin yaklaşık yarısı oranında) ve
Meksika'da ise daha düşük bir oranda azalması beklenmektedir. Bunun başlıca nedeni
devletlerin sağlamış olduğu mali tedbirlerin azaltılması ve ikinci dalga ihtimali karşısında
bankaların ihtiyatlı davranarak risk alma iştahlarının azalmasıdır.
4.4.5.

Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika5

Orta ve Doğu Avrupa (CEE) ile Orta Doğu ve Afrika'daki (MENA) bankacılık sistemleri için
2021 sonuna kadar iki yıl içinde 162 milyar dolarlık kredi zararı tahmin edilmektedir.
Pandeminin getirdiği risklerin yanı sıra bu bölgedeki bazı bankalar; dış finansmana aşırı
bağımlılık, ekonomilerinin belirli sektörlere (konaklama sektörü, sanayi veya gelişmiş ülkelere
hizmet ihracatı vb.) veya emtiaya (petrol veya gaz gibi) yoğunlaşması ve salgın için
hükümetlerin yeterli desteği sağlayacak kapasiteye sahip olmaması gibi ek risklere de maruz
kalmaktadırlar.
BAE, Umman ve Bahreyn gibi ülkelerin ekonomilerini destekleme kapasitelerinin düşük olması
nedeniyle toparlanmasının daha uzun süreceği tahmin edilmektedir. Suudi Arabistan'da, düşük
faiz oranlarının banka kârlılığı üzerindeki olumsuz etkisine rağmen risk maliyetinin 2022'den

4,3

S&P Global Ratings’de 2 Şubat 2021’de yayınlanan ve Osman Sattar, Harry Hu, Brendan Browne ve
Cynthia Cohen Freue’nin kaleme aldığı “Lower and Later: The Shifting Horizon For Bank Credit
Losses” isimli çalışmadan yararlanılmıştır.
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itibaren kademeli olarak normale dönmesi beklenmektedir. Katar'da, ekonomideki güçlü devlet
desteği ve Doha'da yapılacak olan 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle risklerin ortaya çıkardığı
maliyetlerin daha hızlı azalması öngörülmektedir. Kuveyt açısından ise bankaların son birkaç
yılda

biriktirdikleri

karşılıkların

bu

zorlu

dönemden

çıkmalarına

yardımcı

olacağı

beklenmektedir.
Rusya'da ise öngörülen ekonomik toparlanma ve destekleyici para politikası sayesinde
önümüzdeki iki yıl içinde kredi zararlarının kademeli olarak normalleşmesi beklenmektedir.
Risk maliyetlerinin ise en az 2023 yılına kadar pandemi öncesi %1 olan seviyeye düşeceği
beklenmemektedir.
4.4.6. Dünya Genelinde6
Konuyu yukarıda bahsedilenlerin bir özeti mahiyetinde dünya genelinde toparlarsak 2020
yılının nihai verilerine göre dünya çapında 890 milyar dolarlık bir kredi zararı beklenmektedir.
Şekil 16: Küresel Ölçekte Kredi Kayıpları

Kaynak: (Sattar, Hu, Freue, & Browne, 2020)

6

S&P Global Ratings’de 2 Şubat 2021’de yayınlanan ve Osman Sattar, Harry Hu, Brendan Browne ve
Cynthia Cohen Freue’nin kaleme aldığı “Lower and Later: The Shifting Horizon For Bank Credit
Losses” isimli çalışmadan yararlanılmıştır.
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Şekil 16’da 2020 yılı kredi kayıplarına bakıldığında bir önceki yıla kıyasla %40 oranında bir
artış yaşandığı görülmektedir. Üstelik bu durumun sadece 2020 yılı ile de kısıtlı kalmaması
beklenmemektedir.
Yine S&P Global Ratings tarafından daha önce yapılan bir çalışmada 2020 ve 2021 yılı kredi
karşılıkları 2,1 trilyon dolar olarak tahmin edilmiştir. Tahminin revize edilerek daha düşük
gösterilmesinin durumun iyileşmesinden ziyade salgın dolayısıyla verilen destek ve kredi
ertelemelerinin uzaması sonucu ortaya çıkacak zararların zamana yayılmış olmasından
kaynaklandığı belirtilmiştir. Önceki tahminlerde 2021 yılı karşılık seviyelerinin 825 milyar
dolar seviyesinde olması öngörülürken son gelişmeler ışığında revize edilen tahminlere göre
2021 yılı için yeni rakam 910 milyar dolardır.
Şekil 17: Kredi Karşılık Tahminleri (İlk Tahmin ve Revize Edilen Tahmin)

Kaynak: (Sattar, Hu, Browne, & Freue, 2021)
Şekil 17’den de görüleceği üzere önceki tahmin gerçekleşenden daha yüksek olsa da, bu sefer
de sonraki yılların tahmini kredi karşılıkları artmıştır. Araştırmada zarar hızını yavaşlatmaya
ilişkin yasal tedbir ve kurallar ile banka yönetimi kararlarının bankaların mali raporlarında kredi
zararlarının zamanlamasını ve muhasebeleştirilmesini etkilediği ve 2008-2009 mali krizi
sonrasında olduğu gibi bankalar tarafından kredi zararlarının tanınmasındaki gecikmeler veya
bu tür zararların raporlanmasındaki şeffaflık eksikliğinin yatırımcıların bazı bankalara olan
güvenini zedeleyebileceği ve iyileşmeyi geciktirebileceği ifade edilmiştir.
Küresel olarak, kredi zararlarındaki toplam artışın 2019 yılından 2022 yılı sonuna kadar üç yıl
için 1 trilyon dolar olması beklenmektedir. Burada artış ifadesiyle, 2019 gerçekleşmiş kredi
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zararlarıyla kıyaslandığında 2020, 2021 ve 2022'nin her biri için öngörülen kredi zararlarındaki
farkların toplamı kastedilmektedir.
Bu toplam artışın yarısından fazlasını Asya-Pasifik bölgesi oluşturmakta ve bu rakamın
içerisinde sadece Çin'de 453 milyar dolarlık bir artış yaşanacağı öngörülmektedir. Bu küresel
bağlamda Çin bankacılık sisteminin büyüklüğü ve diğer ülkelere kıyasla sahip olduğu katı
düzenleyici hükümlerden kaynaklanmaktadır. Batı Avrupa’da 183 milyar dolarlık artış
beklenirken, Kuzey Amerika'da ise bu tutar 148 milyar dolardır. Artış miktarının bölgelere göre
dağılımı Şekil 18’de gösterilmektedir.
Şekil 18: Kredi Zararlarındaki Artışın Bölgelere Dağılımı

Kaynak: (Sattar, Hu, Browne, & Freue, 2021)
Dünyadaki bazı ülkelerin takipteki kredi oranına bakılacak olursa karşımıza Grafik 5’deki gibi
bir görünüm çıkmaktadır. Takipteki kredi oranı Covid-19 salgını sonrası dünya genelinde çok
yükselmiş gözükmemektedir. Bunda ülkeler tarafından açıklanan yüksek kredi desteklerinin,
kredi ödeme ertelemeleri gibi uygulamaların etkisi olduğundan bu teşvikler ortadan kalktığında
durum daha net görülebilecektir.
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Grafik 5: Bazı Dünya Ülkelerine Ait Takipteki Kredi Rasyosu

Kaynak: (https://data.worldbank.org & www.ceicdata.com)
Dünya genelinde durum bu şekilde bir seyir arz ederken salgının ilk ortaya çıkışındaki şok
atlatılmış olsa da tahmin edilenden daha uzun sürmesi ve yeni normalleşme sürecinin uzaması
riskleri arttırmaktadır. Devletler salgın sebebiyle yaptıkları mali destekleri geri çektiğinde ve
bankalar kredi ertelemelerini sonlandırdığında Covid-19 kaynaklı ekonomik gerileme
önümüzdeki iki-üç yıl içerisinde daha net bir tablo olarak karşımıza çıkacaktır. Bu süreç
içerisinde bankalar için kredi zararlarında çok katlı bir artış ve kazançlarında belirgin bir düşüş
sürpriz olmayacaktır. Bu açıdan virüs sona erse bile gerek GSYH’lerde ortaya çıkan düşüş
gerekse dünya çapındaki işsizlik artışları nedeniyle devletlerin sağlamış oldukları mali
destekleri belli bir süre daha devam ettirmeleri daha büyük sorunların ortaya çıkmaması adına
gerekli bir politika tercihi gibi görünmektedir.
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5. BÖLÜM
TÜRKİYE’DE SALGININ BANKACILIK SEKTÖRÜ TARAFINDAN
VERİLEN KREDİ VE KARŞILIKLARA ETKİSİ
5.1.

KREDİ VE KARŞILIKLARIN BANKA BİLANÇOSUNDAKİ GÖSTERİMİ

Dünya üzerindeki gelişmelerden bahsedildikten sonra bu başlık altında salgının Türkiye’deki
bankacılık sisteminin kredi ve karşılıklarına etkisi analiz edilmeye çalışılacaktır. Bu analiz
kapsamında önceki yıllara kıyasla kredi miktarında artış/azalışlar, kredi sınıfları arasındaki
değişimler, yeniden yapılandırılan krediler ve takipteki kredilerden bahsedilecek olup, salgının
bunlar üzerindeki etkilerine değinilecektir.
Krediler banka bilançosunun aktifinde yer almaktadır. Tablo 10’da gösterildiği gibi banka
bilançosunda yer alan finansal varlıklar TFRS-9 standardına göre sınıflandırılmaktadır. Krediler
ise bu sınıflandırmaya uygun olarak itfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal varlıklar grubu
altında yer almaktadır.
Beklenen zarar karşılıkları ise yine banka bilançolarının aktifinde itfa edilmiş maliyeti ile
ölçülen finansal varlıklar grubunun altında aktifi düzenleyen pasif karakterli bir hesap olarak yer
almaktadır. 2.5’inci madde de yer alan hesap kalemi TFRS-9 uygulayan bankaların ayırdıkları
karşılık miktarlarını gösterirken 2.5 ve 2.6 kalemleri TFRS-9’a göre karşılık ayırmayan
bankaların karşılık miktarlarını temsil etmektedir.
Tablo 10: Banka Finansal Tablolarında Varlıkların Gösterimi
Varlıklar
I. Finansal Varlıklar (Net)
II. İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (Net)
 2.1.Krediler
 2.2.Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
 2.3.Faktoring Alacakları
 2.4.İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
 2.5.Beklenen Zarar Karşılıkları (-) (Sadece karşılık ayıran bankalar
tarafından doldurulacaktır.)
 2.5.Donuk Alacaklar (Sadece karşılık ayırmayan bankalar tarafından
doldurulacaktır.)
 2.6.Özel Karşılıklar (-) (Sadece karşılık ayırmayan bankalar tarafından
doldurulacaktır.)
III. Satış Amaçlı Elde Tutulan Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net)
IV. Ortaklık Yatırımları
Varlıklar Toplamı
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Eski Yönetmelik ve TMS-39 uygulaması yürürlükte iken birinci ve ikinci grup krediler için
ayrılan karşılıklar genel karşılık olarak bilançonun pasifinde yer almakta, özel karşılıklar ise
aktifte izlenmekteydi. Ancak Yeni Yönetmelik hükümleri çerçevesinde karşılıklar özel ve genel
olarak ayrıma tabi tutulmaksızın beklenen zarar karşılıkları olarak bilanço aktifinde
izlenmektedir. Söz konusu karşılık miktarlarına ilişkin ayrıntılı bilgilere ise bilanço aktiflerinin
ve kâr/zarar tablosu hesaplarının dipnotlarında yer verilmektedir.

5.2.

SALGININ KREDİ VE KARŞILIK MİKTARLARINA ETKİSİ

Türkiye Bankalar Birliği’nin veri sisteminden alınan rakamlara göre mevduat ile kalkınma ve
yatırım bankalarının 2019 yılı sonu itibarıyla kredi miktarı 2,7 trilyon TL olarak
gerçekleşmişken bu rakam 2020 yılının 9’uncu ayı itibarıyla 3,5 trilyon TL’lik bir hacme
ulaşmıştır. BDDK’dan alınan verilere göre ise yılın bütününü 3,7 trilyon TL’lik bir rakamla
kapatmıştır. Bu da bir önceki yıla kıyasla kredi hacminde %43’lük bir artış anlamına
gelmektedir. Daha önceki yıllarla kıyaslandığında bu rakam ülkemizde son on yılda gerçekleşen
en yüksek kredi artış oranı olarak dikkat çekmektedir. Bu artışın en önemli sebebinin dünyayı
ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını ve bu salgın sonucu devletlerin sağladığı
ekonomik teşvikler olduğu söylenebilir.
Ülkemizde salgınla mücadelede ekonomik aktivitenin canlanması ve özellikle salgınla beraber
faaliyetleri duran ya da ivmesi düşen bazı sektörlere kamu bankalarının öncülüğünde ve TCMB
ile BDDK kararları sonucu özel bankaların da teşvik edilmesiyle kredi desteği sağlanmıştır.
Özellikle bu kapsamda BDDK ve TCMB’nin aldığı bazı kararların bankaların kredi vermesini
yasal olarak zorlayıcı bir hale getirdiği söylenebilir.
Burada özellikle bahsedilecek iki husus BDDK’nin aktif rasyosu uygulaması ve TCMB’nin
zorunlu karşılıklara ilişkin almış olduğu kararlardır. BDDK tarafından uygulamaya konulan
aktif rasyosuna ilişkin düzenleme bankaları daha fazla kredi vermeye yönelten bir yöntem
olarak 2020 yılının Mayıs ayından itibaren uygulanmaya konulmuş ve 2020 Aralık ayında
sonlandırılmıştır.

Kaynak: (Eğilmez, 2020)
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Bu oran mevduat bankaları için yüzde 100, katılım bankaları için yüzde 80 olarak belirlenmiş ve
bu oranların altına düşülmesi halinde asgari 500.000 TL’den az olmayacak şekilde eksik kalan
miktarın %5’ine kadar ceza kesilmesine karar verilmiştir. Bu sayede bankalar oranı tutturmak
için özellikle yabancı para mevduatı olmak üzere mevduat miktarını azaltmak ve kredi miktarını
arttırmak gibi iki mecburi tercihe tabi tutulmaktadır. Bankaların kredi artışına gitmek yerine
menkul kıymetlere yönelmelerinin etkisini kırmak için de pay kısmında yer alan menkul kıymet
artışının ağırlığı %75’le sınırlandırılmıştır. Bununla beraber, mevduat bankalarının menkul
değerler cüzdanına bakıldığında, 2019 yılı sonunda 704.803 milyon TL olan bakiyenin 2020 yılı
sonunda 1.058.824 (milyon TL) olduğunu görmek; artıştaki en büyük payın da kamu mevduat
bankalarına ait olduğunu belirtmek uygun olacaktır. Her halükârda kredi vermenin rasyoyu
tutturmak adına daha etkili bir çözüm olacağı açıktır.
Burada BDDK’nın bu uygulamasının bankaların rasyoyu tutturmak adına daha fazla kredi
vermek için kriterleri gevşetmesi ve riskli gördüğü bazı müşterilere de kredi sağlaması gibi
sonuçlar doğurması açısından sakıncalıdır. Bu ise özellikle ilerleyen dönemlerde takipteki
alacakların artması ve batık kredilerin ortaya çıkmasına yönelik bir tehlike arz etmektedir.
Nihayetinde, BDDK bu uygulamadan 2020 yılı sonu itibarıyla vazgeçmiştir.
IFRS-9 kredi miktarına yönelik bir yükümlülük getirmese de, riske bağlı olarak bankaların
karşılık miktarını arttırma gereklilikleri, kârlılık ve sermaye yeterliliğini korumak adına
bankaların mevcut durumda risk almayıp kredi artışını sınırlı tutmalarına sebep olabilirdi.
Ancak alınan bu kararla bankaların kredi verme konusunda risk algısını daha aşağıya çekmeleri
beklenen bir sonuç olacaktır.
Öte yandan TCMB tarafından 19 Ağustos 2019 tarihinde alınan karar ile zorunlu karşılıkların
belirlenmesinde kredi büyümesi kriteri getirilmiştir. Bu karara göre;
 “Kredi büyümesi yüzde 10 ile yüzde 20 arasında (referans değerler) olan bankalar için
TL zorunlu karşılık oranları yüzde 2 olarak uygulanacaktır. Diğer bankalar için zorunlu
karşılık oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.
 Ayrıca, mevcut durumda TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan yüzde
13 faiz oranı, kredi büyümesi referans değerler arasında gerçekleşen bankalar için yüzde
15, diğer bankalar için yüzde 5 olarak dikkate alınacaktır.” (TCMB, 2019)
Bu karar da bankaların kredi vermesini etkileyecek nitelikte bir karar olması bakımından risk
algısını düşürecek bir etki ortaya çıkarabilir. Yine bu uygulama da 2020 Aralık ayı itibarıyla
yürürlükten kaldırılmış olup, düzenleyici kurumlar tarafından alınan kararların bankalarda
yarattığı etkiler 2021 yılı ve sonrası kredi miktarlarında daha net görülebilecektir.
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Kredilerin bankalara göre dağılımını gösteren Grafik 6 incelendiğinde BDDK’nın 2020 Aralık
ayı verilerine göre kredilerin %87’si mevduat bankaları tarafından verilirken, %7’si kalkınma ve
yatırım bankaları tarafından %6’sı ise katılım bankaları tarafından verilmiştir.
Grafik 6: Kredilerin Banka Faaliyet Türleri ve Sermaye Sahipliğine Göre Dağılımı (milyon TL)

Kaynak: (https://www.bddk.org.tr sitesinden alınan verilere göre düzenlenmiştir.)
Kredilerin büyük çoğunluğunun mevduat bankaları tarafından verildiği görülmektedir. Kredi
dağılımına bankaların sermaye sahipliğine göre bakıldığında ise, kredi miktarının %47’sinin
kamu bankaları tarafından verildiği ortaya çıkmaktadır. Yani 2020 yılında verilen kredilerin
neredeyse yarısı kamu bankaları tarafından verilmiştir. Bu son beş yılın verileri ile
kıyaslandığında oldukça büyük bir artış olarak ifade edilebilir. Bir önceki yıla kıyasla kredi
miktarlarındaki en büyük artış oranı yine kamu bankalarında gerçekleşmişken, kamu kesimi ile
diğer bankalar arasındaki fark neredeyse iki kat artmıştır. Aşağıdaki Grafik 7 bu durumu
özetlemektedir:
Grafik 7: Bankaların Sermaye Sahipliğine Göre Son 5 Yıla Ait Kredi Miktarları (milyon TL)

Kaynak: (https://www.bddk.org.tr sitesinden alınan verilere göre düzenlenmiştir.)
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Grafik 7’de görüldüğü üzere kamu bankalarının payı özellikle 2017 yılından itibaren istikrarlı
olarak artmış ve 2020 yılında bu artış zirve yapmıştır. 2016 yılında kamu bankalarının payı
%30’larda ve özel bankaların gerisinde iken, sonraki yıllarda bu payın giderek artmasında
özellikle Ocak 2017 yılında devreye giren Kredi Garanti Fonu destekli kredi paketlerinin de
etkisi olmuştur. 2020 yılındaki hızlı yükselişin temel sebebi ise bu bölümün başında değinildiği
üzere salgın kapsamında açıklanan ekonomik istikrar paketi kapsamında özellikle kamu
bankaları aracılığıyla sağlanan teşviklerdir. Bunların en önemlilerinden birisi Hazine Destekli
Kredi Garanti Sistemi kapsamında KGF teminat limitinin 2 kat arttırılarak 25 milyar TL’den 50
milyar TL’ye yükseltilmesi ve bu vesileyle tüm kesimlere toplamda 450 milyar TL’den fazla
kredi imkânından faydalanma olanağının sunulmuş olmasıdır.
Kredilerin kullanıcılara göre dağılımına bakıldığında karşımıza Şekil 19’daki gibi bir tablo
çıkmaktadır:
Şekil 19: Kredilerin Kullanıcılara Göre Dağılımı %

Kaynak: (Türkiye Bankalar Birliği, 2020)
Kredilerin %76’sı kurumsal %24’ü ise bireysel krediler olarak ayrılmıştır. Önceki yıllara göre
çok keskin bir değişim olmamıştır.
Krediler içerisinde ise ticari kredilerin payı ise %78 olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yıla göre
%41’lik bir artış meydana gelerek 2.978 milyar TL’lik bir hacme ulaşmıştır. Ticari krediler
içerisinde en büyük pay 827 milyar TL ile imalat sanayi sektörüne aittir. Bu noktada belirtmek
gerekir ki, imalat sanayi sektörünün donuk alacak seviyesinde de liderliği söz konusudur. Buna
göre, bu sektör %17,5 ile donuk alacakların sektörel dağılımında birinci sıradadır (ikinci sıra
toptan ve perakende ticaret (%16,2); üçüncü sıra elektrik, gaz ve su (%10,2)). Yakın izlemedeki
kredilerde ise ilk sırayı elektrik, gaz ve su sektörü (%16,7) almaktadır (ikinci sıra imalat sanayi
(%16,1); üçüncü sıra toptan ve perakende ticaret (%9,8)).
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Grafik 8’de kredilerin sektörlere göre yüzdesel payı ve tutarları yer almaktadır:
Grafik 8: Ticari Kredilerin Sektörel Dağılımı

Kaynak: (Türkiye Bankalar Birliği, TBB Risk Merkezi Ekim Ayı Aylık Bülten, 2020)
Kredi hacmindeki bu artış ve salgının olumsuz etkileri sonrası bankalar vermiş oldukları
krediler için nakit akış beklentilerini ve senaryo ağırlıklarını gözden geçirip ilgili etkileri
beklenen zarar karşılıklarına yansıtmış olmalıdırlar. Çünkü IFRS-9 makroekonomik
değişimlerin ayrılacak karşılıklara ve hesaplamalardaki risk parametrelerine yansıtılmasını
zorunlu tutan bir karşılık modeli sunmaktadır.
Bu kapsamda kredi karşılıklarından da genel olarak bahsetmek gerekirse 2020 yılı üçüncü
çeyrek verileri itibarıyla bankaların vermiş olduğu 3,5 milyar TL’lik kredi için bankalar
tarafından 170 milyar TL’lik bir karşılık ayrılmıştır. Yani verilen kredilerin %5’i kadar karşılık
ayrıldığı söylenebilir. BDDK verilerine göre ise katılım bankalarının ayırdıkları karşılıklarda
dâhil olmak üzere 2020 yılı sonu itibarıyla toplam 198 milyar TL’lik karşılık ayrılmıştır.
Grafik 9: Karşılıkların Bankaların Sermaye Sahipliğine Göre Dağılımı (milyon TL)

Kaynak: (https://www.bddk.org.tr sitesinden alınan verilere göre düzenlenmiştir.)
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Grafik 9’a bakıldığında; karşılıkların 2020 yılı sonu itibarıyla bankaların sermaye sahipliği
durumuna göre dağılımında en çok karşılığın yerli özel bankalar tarafından ayrıldığı
görülmektedir. Bankaların faaliyet türlerine bakıldığında ise en çok karşılık en fazla kredi veren
mevduat bankaları tarafından ayrılmıştır.
Tablo 11: 2020 Yılı Kredi ve Karşılıklar (milyon TL)

Yerli Özel
Kamu
Yabancı

Krediler
1.080.007,92
1.743.091,00
905.835,40

BKZ
74.522,30
60.756,88
63.377,63

Yüzde
7%
3%
7%

Kaynak: (https://www.bddk.org.tr sitesinden alınan verilere göre düzenlenmiştir.)
Karşılık miktarları, 2020 yılı içerisinde bankalar tarafından verilen kredi miktarlarıyla
kıyaslandığında daha anlamlı bir yoruma ulaşılabilir. Tablo 11’e bakıldığında kamu bankaları
1,7 trilyon TL kredi miktarı için %3’lük bir oranda 60 milyar TL karşılık ayırmıştır. Oysa
yabancı ve yerli özel bankalar sırasıyla 900 milyar ve 1 trilyon TL’lik kredileri için %7’lik
karşılık ayırmışlardır. Burada kamu bankalarının risk hassasiyetinin yabancı ve yerli özel
bankalara kıyasla daha düşük olduğu görülmektedir. IFRS-9, daha önce de bahsedildiği gibi,
kredi riskindeki artışı ölçme noktasında kesin belirleyici kurallardan ziyade firmaların sübjektif
değerlendirmelerini yansıtan bir yaklaşım sergilemektedir. Bu yaklaşım doğrultusunda kamu
bankalarının salgının etkili olduğu 2020 yılı içerisinde verdikleri krediler açısından daha iyimser
bir bakış açısıyla temerrüt riskini daha düşük bir düzeyde tuttukları söylenebilir.
Genel olarak kredi ve karşılıklardan bahsedildikten sonra TFRS-9 ve Karşılık Yönetmeliklerine
yer alan sınıflandırmalar doğrultusunda kredi ve karşılıklar ele alınmaya çalışılacaktır.

5.3.

KREDİLERİN KARŞILIK YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN GRUPLAR
ARASINDAKİ DAĞILIMI
5.3.1. Standart Nitelikli Krediler (Birinci Sınıf Krediler) ve 12 Aylık Beklenen Kredi
Karşılıkları (1’inci Aşama Karşılıklar)

Krediler, Karşılık Yönetmeliği ve TFRS-9 sınıflandırmasına göre incelendiğinde 2020 yılı
üçüncü çeyrek verileri itibarıyla kredi grupları arasındaki en büyük artışın birinci grup
kredilerde olduğu görülecektir. Birinci grup krediler risksiz olarak nitelendirilebilecek ve en
düşük karşılık miktarlarının ayrıldığı kredilerdir. 2020’nin 9’uncu ayındaki tutarlara göre
standart nitelikli kredilerin toplam krediler içerisindeki payı %85 olarak gerçekleşmiştir.
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Grafik 10: Standart Nitelikli Krediler (milyon TL)

Kaynak: (https://verisistemi.tbb.org.tr sitesinden alınan verilere göre düzenlenmiştir.)
Grafik 10’a bakıldığında standart nitelikli kredilerin bir önceki yıla göre %30 arttığını
görmekteyiz. Salgın nedeniyle yaşanan kredi artışı göz önünde bulundurulduğunda bunun
normal karşılanabileceği söylenebilir. Sektörde kredi hacminin %87’sine sahip olan mevduat
bankalarını sermaye sahipliğine göre ayırarak birinci grup kredilerin dağılımına bakıldığında ise
karşımıza Grafik 11 çıkmaktadır. Kamu sermayeli mevduat bankalarının birinci grup
kredilerdeki payının yıllar itibarıyla giderek arttığı görülmektedir. Bu payın oranı 2018’de özel
sermayeli mevduat bankalarıyla aynı olup %37 seviyesindeyken, ilerleyen yıllarda ağırlığı
artmış ve %47’ye ulaşmıştır. Yani 2020’nin dokuzuncu ayı itibarıyla mevduat bankaları
tarafından verilen kredilerin neredeyse yarısı kamu bankaları tarafından verilmiştir.
Grafik 11:Sermaye Sahipliğine Göre Mevduat Bankalarında 1’inci Grup Krediler

Kaynak: (https://verisistemi.tbb.org.tr sitesinden alınan verilere göre düzenlenmiştir.)
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Burada ekonomik konjonktürle paralel olarak 2020 yılının üçüncü ve altıncı ayı arasındaki
keskin artış salgının ülkemizde ağırlığını hissettirdiği aylardır. Ancak özel bankalar ve yabancı
bankalardaki artışın kamu bankalarındaki artıştan farklı olarak doğrusal bir seyir izlediği
görülmektedir. Hatta mevduat bankaları tarafından verilen toplam krediler içinde özel ve
yabancı sermayeli bankaların payı azalmıştır. Burada risk algısında özel ve yabancı sermayeli
bankaların daha temkinli davrandığı görülmektedir.
Standart nitelikli krediler için ayrılan karşılıklara bakıldığında ise birinci grup krediler için
ayrılan karşılıkların payının 2020 yılı içerisinde nispeten yükseldiği görülmektedir. Bunun kredi
artışının doğal bir sonucu olduğu söylenebilir.
Zaten bu grup için ayrılan karşılıklar genel karşılık olarak ifade edilmekte ve kredi riski düşük
krediler için ihtiyatlılık gereği ayrılmaktadır. 2020 yılı mevduat ve kalkınma yatırım
bankalarının standart nitelikli kredilerine ait dokuz aylık verileri incelendiğinde yaklaşık 3
trilyon TL’lik bir kredi verilmiş ve bunlar için 17 milyar TL’lik bir karşılık ayrılmıştır. Buna
göre, verilen kredi miktarının %0,6’sı kadar bir karşılık ayrıldığı görülmektedir.
Tablo 12: Birinci Grup Kredi ve Karşılık Tutarları
Birinci Grup Krediler (milyon TL)
Yıl

Mevduat
Kamu

03.2020
06.2020
09.2020

12 Aylık BKZ Karşılıkları (milyon TL)

Mevduat
Özel

Mevduat
Yabancı

Kalkınma
Yatırım

Mevduat
Kamu

Mevduat
Özel

Mevduat
Yabancı

Kalkınma
Yatırım

1.007.559

736.597

521.764

228.696

4.796

4.115

2.784

402

1.206.861

783.576

562.185

253.435

6.459

4.840

4.891

516

1.304.643

853.751

615.028

274.182

6.590

6.159

3.631

681

Grafik 12: 12 Aylık BKZ Karşılıkları/Standart Nitelikli Krediler

Kaynak: (https://verisistemi.tbb.org.tr sitesinden alınan verilere göre düzenlenmiştir.)
Tablo 12’de mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına ait kredi ve karşılık
miktarlarının 2020 yılı içerisindeki tutarları, Grafik 12’de ise karşılık/kredi oranları yer
almaktadır. TBB veri sisteminde kalkınma ve yatırım bankaları için sermaye sahipliği
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durumuna göre raporlama yapılamadığından toplu olarak grafiğe dâhil edilmiştir. 2018 ve 2019
yıllarında yatay seyreden karşılık/kredi oranı 2020 ile beraber ufak bir hareketlenme yaşamıştır.
Burada dikkat çekici olan bir diğer husus en çok kredi veren kamu bankalarının mevduat
bankaları arasında yine en düşük karşılık miktarına sahip olmasıdır. 2020’nin üçüncü çeyrek
verilerine göre kamu bankalarının karşılık/kredi oranı %0,5 iken özel bankaların %0,7, yabancı
bankaların ise 0,6’dır. Yabancı bankaların ikinci çeyrekte %0,8 olan karşılık/kredi oranının,
küresel eğilimlerle uyumlu olarak üçüncü çeyrekte biraz azaldığı görülmektedir.
Grafik 13’de ise kredi miktarının ve karşılık tutarlarının üçer aylık dönemler itibarıyla
değişimine yer verilmiştir. Mavi sütunlar kredi miktarlarındaki üçer aylık değişimi gösterirken
kırmızı çizgi ise karşılıklardaki değişimi göstermektedir. Özellikle 2020’nin üçüncü ayı ile
altıncı ayı arasındaki sıçrama dikkat çekicidir. 2020’nin birinci çeyreğinde standart nitelikli
kredi olarak 212 milyar TL kredi verilirken karşılıklarda 400 milyonluk bir azalış söz
konusudur. Ancak ikinci çeyrekte birinci grup krediler salgınla beraber artarken karşılıkların
artışı ise çok daha keskin olmuş ve bu üç aylık dönemde 4.6 milyar TL’lik bir karşılık
ayrılmıştır.
Grafik 13: Standart Nitelikli Kredi ve 12 Aylık BKZ’lerin Değişimi (milyon TL)

Kaynak: (https://verisistemi.tbb.org.tr sitesinden alınan verilere göre düzenlenmiştir.)
5.3.2. Yakın İzlemedeki Krediler (İkinci Sınıf Krediler) ve İkinci Aşama Karşılıklar
(Ömür Boyu BKZ)
İkinci olarak canlı alacakların bir diğer ayağı olan ve IFRS-9’a göre kredi riskindeki artıştan
dolayı ömür boyu beklenen kredi zararı ayrılan yakın izlemedeki kredilerden bahsedilecektir.
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Grafik 14: Yakın İzlemedeki (2’inci Aşama) Krediler

Kaynak: (https://verisistemi.tbb.org.tr sitesinden alınan verilere göre düzenlenmiştir.)
Grafik 14’ten de görüleceği üzere, yakın izlemedeki kredilerde de standart nitelikli kredilerde
olduğu gibi bir artış meydana gelmiş ve 300 milyon TL’den 362 milyon TL’ye çıkmıştır. Yakın
izlemedeki kredilerin toplam krediler içerisindeki payı son veriler itibarıyla %10,2 olmuştur.
Yakın izlemedeki kredilerdeki artış diğer gruplardan bu gruba taşınan kredilerden kaynaklı
olabileceği gibi kullandırıldığı esnada borçlunun önemli ölçüde finansal risk taşıması nedeniyle
bu grupta sınıflandırılan kredilerden de kaynaklı olabilir. 2018’den itibaren TFRS-9’un
uygulanmaya başlanmasıyla beraber özellikle standart nitelikli kredilerin bu gruba taşınmasıyla
bir hayli artış yaşandığı görülmektedir. Bunun nedeni çalışmanın ilk bölümlerinde bahsedildiği
üzere bankaların, TFRS-9 standardına geçilmesi sonucu tahsilinde sıkıntı yaşanan kredilerin
yanı sıra ödemelerinde henüz sorun olmamasına rağmen BKZ model sonuçlarına göre “kredi
riskinde önemli derecede artış” olan kredilerin de ikinci aşamada sınıflandırılmaya başlanmış
olmasıdır. Bu nedenle 2018 yılında yakın izlemedeki kredi tutarı oldukça artmıştır. 2019
yılında ise yatay bir seyir izlerken 2020’de artışa geçtiği söylenebilir.
Grafik 15’e bakıldığında özellikle özel sermayeli mevduat bankalarında 2019 yılında yatay
seyreden ikinci grup kredilerin 2020 yılı itibarıyla artışa geçtiği görülmektedir. Bu da verilen
krediler için risk düzeyi ve karşılık miktarlarındaki artış manasına gelmektedir. Kamu bankaları
ise yakın izlemedeki kredi miktarı itibarıyla uzun süre sonra 2020’nin üçüncü çeyreğinde
yabancı bankaları geçmiştir. Bu kıyaslamadan özel mevduat bankalarının risk hassasiyetinin
daha çok olduğu gibi bir çıkarım yapılabilir. Dikkat çeken bir diğer husus da sağ panelde yer
alan grafikte görüldüğü üzere üç grup mevduat bankasında da salgın öncesi yakın izlemedeki
kredilerin 2019 yıl sonu rakamlarıyla aynı ya da yakın sevideyken salgından sonraki altı aylık
dönemde yüksek artışların meydana gelmiş olmasıdır.
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Grafik 15: Sermaye Sahipliğine Göre Mevduat Bankalarında 2’nci Grup Krediler (milyon TL)

Kaynak: (https://verisistemi.tbb.org.tr sitesinden alınan verilere göre düzenlenmiştir.)
Yakın izlemedeki krediler için önemli olan bir diğer husus bu grupta yer alan krediler arasındaki
yeniden yapılandırılan kredilerdir. İkinci grup krediler içerisindeki yeniden yapılandırılan
kredilerin oranı 2019 yılında %44 iken 2020 yılı 2’nci çeyrekte bu rakam %50’lere
yükselmiştir. Üçüncü çeyrek itibarıyla ise %49 olarak gerçekleşmiş ve 134 milyar TL’den 178
milyar TL’ye yükselmiştir. Aslında bu krediler yeniden yapılandırılarak yüzdürülen yani
bankaların bilançolarında canlı krediler olarak takip edilmeye devam edilen krediler olarak da
nitelendirilebilir. Bunların arasında ödenemediği için yeniden finanse edilen krediler de
mevcuttur.
Grafik 16: Yeniden Yapılandırılan Kredilerin Yakın İzlemedeki Krediler İçerisindeki Oranı %
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Grafik 17: Yakın İzlemedeki Krediler/Normal ve Yeniden Yapılandırılanlar (milyon TL)

Kaynak: (https://verisistemi.tbb.org.tr sitesinden alınan verilere göre düzenlenmiştir.)
Grafik 16 ve Grafik 17’den de görülebileceği üzere salgın sonrası yakın izlemedeki krediler
içerisindeki yeniden yapılandırılan kredilerin payının arttığını söyleyebiliriz. Bunda elbette
salgın dolayısıyla sağlanan destekler kapsamında kredi kullananlara yönelik olarak verilen
yeniden yapılandırma fırsatlarının da etkisi olduğu söylenebilir. Öte yandan yukarıdaki sağ
panelde yer alan grafiklere bakıldığında yeniden yapılandırma oranının mevduat bankaları
arasında en fazla olduğu banka grubunun özel mevduat bankaları olduğu görülecektir. Bu oran
bir önceki yılın üçüncü çeyreğinde %50 iken 2020’nin üçüncü çeyreğinde %59’a kadar
yükselmiştir. Genel itibarıyla ikinci gruptaki kredilerin yarısı yeniden yapılandırılan kredilerden
oluşmaktadır. Bunların takibe dönüşmesi ve donuk alacak halini alması durumunda bankalar
için büyük bir yük olacağı açıktır.
Yakın izlemedeki krediler için ayrılan karşılıklara bakılırsa sektör genelinde7 2020 yılı 9’uncu
ayı itibarıyla 362 milyar TL’lik kredi için 48 milyar TL’lik bir karşılık ayrılmıştır. İkinci grup
krediler için ayrılan karşılıklar ömür boyu beklenen kredi zararlarına göre ayrılmaktadır. Bu
grupta kredi riskinde önemli derecede artış söz konusu olduğundan karşılık miktarı da oldukça
artmaktadır. Nitekim karşılık miktarı ikinci grup kredilerin %13’ünü oluşturmaktadır. Bu rakam
birinci grup kredilerde %1 bile değildi.

7

Katılım Bankaları hariç tutulmuştur.
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Grafik 18: İkinci Aşama Karşılıklar (milyon TL)

Kaynak: (https://verisistemi.tbb.org.tr sitesinden alınan verilere göre düzenlenmiştir.)
Grafik 18’de sol panelden de görüleceği üzere IFRS-9 kapsamında ikinci aşama karşılık olarak
ifade edilen karşılıkların 2020’nin ilk üç aylık döneminde 2019 sonuna kıyasla düşerken sonraki
üç aylık dönemde %56’lık bir artış yaşandığı görülmektedir. Oysa bu üç aylık dönemde kredi
miktarındaki artış sadece %8 kadardır. Bunu yukarıda sağ panelindeki kredi ve karşılıklardaki
üç aylık değişimleri gösteren grafikten de görmek mümkündür. 2020’nin üç ila altıncı ayı
arasındaki karşılıklar verilen kredi miktarından daha fazladır. Bu yeni verilen kredilerden ziyade
salgının

ortaya

çıkardığı

risklerin

karşılık

hesaplarına

yansıtılmış

olmasından

kaynaklanmaktadır. Üçüncü çeyrekte ise küresel ölçekte yaşanan ılımlı bakış açısının bir
yansıması olarak karşılıkların azaldığı görülmektedir. Virüsün kış aylarında daha etkili olması,
aşı çalışmalarında son aşamaya gelinmesi gibi yaşanan gelişmeler beklenen kredi zararları
modelinde hesaplamalara yansıtılmaktadır.
Bankalar özelinde karşılık/kredi oranına baktığımızda karşımıza Grafik 19 çıkmaktadır. Grafiğe
göre 2018 yılından bu yana yeni uygulamaya geçildiğinden beri en yüksek karşılık oranlarına
çıkıldığı söylenebilir. Risk hassasiyetinin daha yüksek olduğu özel bankalarda 2019’dan bu
yana bu oran %11’den %16’ya yükselmiştir. Sektör genelinde ise karşılık oranları %10’dan
%13’e çıkmış gözükmektedir. Özellikle yabancı bankalarda 2020’nin ikinci çeyreğinde çok
yüksek bir artış meydana gelmiş ancak küresel bankalarda olduğu gibi üçüncü çeyrekte ciddi bir
gerileme görülmüştür. Genel itibarıyla yakın izlemedeki krediler için ayrılan karşılıklarda bir

111
artış meydana gelmiştir ve bu artışın ortaya çıkışındaki temel sebebin salgın sonucu temerrüt
riskinde meydana gelen artış olduğu söylenebilir.
Grafik 19: Karşılık/Kredi Oranları %

Kaynak: (https://verisistemi.tbb.org.tr sitesinden alınan verilere göre düzenlenmiştir.)
Öte yandan ülkemizde salgına yönelik hükümetin ve düzenleyici kuruluşların almış olduğu
kararların TFRS-9’un etkilerini sınırlayıcı birtakım özellikler arz ettiği söylenebilir. Nitekim
BDDK’nın;
 Kredilerin yakın izlemedeki kredi grubuna aktarılması için öngörülen 30 günlük
gecikme süresinin, standart nitelikli krediler için 90 güne çıkarılmasına,
 Yeniden yapılandırılarak yakın izlemedeki krediler grubunda yer alan alacakların bir
yıllık izleme süresi içerisinde ödemelerinde otuz günden fazla gecikme yaşanması ya da
tekrar yapılandırmaya maruz kalması durumunda 3’üncü grup-Tahsil İmkânı Sınırlı
krediler altında sınıflandırılmasını zorunlu tutan hükmün uygulanmamasına,
 Yeniden yapılandırılan tahsili gecikmiş kredilerin yakın izlemedeki krediler grubu
içerisinde sınıflandırılması için sağlanması gereken bir yıllık izleme süresinin altı ay
olarak uygulanmasına ve
 Kredilerin tahsili gecikmiş kredi olarak sınıflandırılması için öngörülen 90 günlük
gecikme süresinin, 180 gün olarak uygulanmasına
yönelik olarak alınan kararlarının böyle bir etkiye sahip oldukları söylenebilir.
Ayrıca alınan bu kararların uygulaması 2021 yılının ortalarına kadar uzatılmış bulunmakta ve
2021 yılı Eylül ayına kadar devam ettirileceği yönünde söylemler bulunmaktadır. Bu kararlar
hem standart nitelikli kredilerin yakın izlemedeki kredi grubuna taşınmasını hem de yakın
izlemedeki

kredilerin

donuk

alacak

olarak

sınıflandırılmasını

geciktirici

hükümler
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doğurmaktadır. Nitekim özellikle ikinci grup kredilerdeki yeniden yapılandırma oranlarındaki
artış göz önünde bulundurulduğunda alınan kararların da bunda bir etkisi olduğu söylenebilir.
Çünkü hem donuk alacak kategorisinde iken ikinci sınıf yeniden yapılandırılan kredi sınıfına
aktarılması için gereken bir yıllık izleme süresi altı aya indirilmiş hem de izleme sürecinde
ödemede gecikme yaşanması durumunda tekrar donuk alacak grubuna aktarılması hükmü askıya
alınmıştır. Öte yandan ikinci grupta yer alan kredilerin donuk alacak olarak sınıflandırılması
için geçerli olan üç aylık gecikme süresinin altı aya çıkarılması da bu gruptaki geçişleri
engelleyici bir hüküm olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm bunların sonucunda alınan kararların
bankaların sorunlu kredilerinin finansal tablolarında olduğundan daha az görünmesine ve
ayrılacak karşılıkların da düşmesine sebep olduğu söylenebilir. Nitekim 3 trilyon TL tutarındaki
standart nitelikli krediler toplamı için %0,6 (17 milyar TL) karşılık ayrılmışken 360 milyar
TL’lik yakın izlemedeki krediler için %13 oranında (48 milyar TL) karşılık ayrılmıştır.
Dolayısıyla karşılık oranlarındaki keskin fark kredilerdeki sınıf değişikliklerinin bankalara ne
kadar karşılık yükümlülüğü getireceğini göstermektedir. Alınan kararlar ise bankaları bu
yükümlülükten geçici olarak kurtararak kârlılıklarını arttıracak ve sermaye baskısını
azaltacaktır.
TCMB’nin 2020 Kasım ayında yayımladığı finansal istikrar raporunda ikinci grup kredilerle
ilgili olarak Şekil 20’ye yer verilmiş ve 2020’nin ikinci yarısında, bankaların daha temkinli
davranmasının bir sonucu olarak ikinci grupta sınıflandırılan ticari kredilerin oranında sınırlı bir
artış meydana geldiği ifade edilmiştir.
Şekil 20: Yakın İzlemede Sınıflandırılan Kredilerin Kullanıcılara Göre Oranı

(Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2020)
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Zaten aynı raporda yakın izlemedeki kredilerin canlı krediler içerisindeki payında gözlenen
düşüş; BDDK kararları, yapılandırma ve taksit öteleme uygulamaları, kredi hacminde sağlanan
yüksek artış ve ekonomik etkinlikte meydana gelen çabuk toparlanmaya bağlanmıştır. Ayrıca
2020’nin ikinci yarısında özellikle ikinci grup altında sınıflandırılan ticari kredilerde ortaya
çıkan artışın ilerleyen dönemde TGA bakiyesine ne ölçüde yansıyacağı, salgının ve iktisadi
faaliyetin seyrine bağlı olacaktır denilerek bu gruptaki kredilerin donuk alacak haline gelme
riskine dikkat çekilmiştir.
İlerleyen dönemlerde BDDK kararlarının ve geri ödemelerin ertelenmesi, faiz indirimleri,
yeniden yapılandırma gibi destekler sonlandırıldığında hem birinci grup kredilerden ikinci
gruba hem de ikinci grup kredilerden donuk alacak niteliğindeki kredi sınıflarına ciddi
geçişlerin olması önemli bir risk olarak bankaların karşısında bulunmaktadır.
5.3.3. Tahsili Gecikmiş Krediler ve Üçüncü Aşama Karşılıklar
Canlı alacak olarak isimlendirilen ilk iki grupta yer alan kredilerin ardından tahsili gecikmiş
alacaklar ya da donuk alacaklar olarak nitelendirilen, karşılık yönetmeliğinde üçüncü, dördüncü
ve beşinci grup krediler olarak sınıflandırılan krediler bu başlık altında tartışılmaktadır. IFRS-9
standardında üçüncü aşama risk grubunda yer alan söz konusu kredilerin toplam büyüklüğü
TBB’den alınan 2020 yılına ait ilk dokuz aylık verilere göre 158 milyar TL’dir.
Grafik 20: Takipteki Kredilerin Toplam Krediler İçerisindeki Payı %

Kaynak: (https://verisistemi.tbb.org.tr sitesinden alınan verilere göre düzenlenmiştir.)
Grafik 20’de takipteki kredilerin toplam krediler içerisindeki payı gösterilmektedir. Grafikten
görüleceği üzere 2018 yılından başlayarak 2019 yılına kadar geçen süreçte takipteki kredilerin
toplam krediler içerisindeki payı oldukça yükselmiş ve %5,7’lik bir orana ulaşmıştır. Bunda
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elbette 2018 yılında yaşanan kur şoku sonrası özellikle özel sektörün sahip olduğu yabancı para
cinsinden kredilerin de etkili olduğu söylenebilir. Bu 2000’li yılların başındaki batık krediler
kadar olmasa da 2008 KFK sonrası yaşanan artıştan daha yüksek bir düzeydedir. 2020’de ise bu
oranın azaldığı görülmektedir.
Ancak bu azalışın salgın dolayısıyla alınan önlemlerin ve kredi hacminde yaşanan artışların bir
neticesi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Yukarıda bahsedildiği üzere TCMB’nin 2020
Kasım ayı Finansal İstikrar Raporunda; “TGA oranları 2019 yılı sonunda yüzde 5,4
seviyesindeyken BDDK’nın kredilerin yakın izleme ve TGA olarak sınıflandırma sürelerini
uzatan düzenlemesi, yapılandırma ve taksit öteleme uygulamalarına ek olarak 2020 yılında kredi
hacminde yaşanan kuvvetli artış ve iktisadi faaliyetteki hızlı toparlanma sektörün aktif kalitesi
görünümünü desteklemiştir. Bu çerçevede, mevcut rapor döneminde TGA bakiyesi yatay
seyrine devam ederken, atılan adımların da katkısıyla canlı kredilerin hacmi güçlü bir şekilde
artmış ve sektörün TGA oranı 2020 yılı Eylül ayında yüzde 4,1 düzeyine gerilemiştir. Ayrıca,
döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak YP kredilerin TL karşılığının yükselmesi de TL cinsi canlı
kredi bakiyesini artırarak TGA oranı düşüşünde rol oynamıştır.” denilmiştir.
Yakın izlemedeki krediler başlığı altında da zikredildiği üzere BDDK’nın almış olduğu
kararların TGA bakiyesini etkilediği söylenebilir. İlk defa finansal tablolara alınmasından bu
yana kredi riski önemli ölçüde artmış olan finansal varlıklar IFRS-9 standardına göre 1’inci
aşamadan 2’nci aşamaya aktarılmaktadır. Yani 12 aylık beklenen kredi zararları kadar karşılık
ayrılırken kredi riskindeki artıştan ötürü ömür boyu beklenen kredi zararları miktarında karşılık
ayrılmaya başlanmakta ve krediler 1’inci grup krediler olmaktan çıkıp 2’nci grup krediler haline
gelmektedirler. Bunların belirlenmesinde IFRS-9’da özetle temerrüt süresi,

yeniden

yapılandırma ve temerrüt riskinde artış gibi kriterler etkilidir.
Ancak BDDK tarafından Covid-19 salgını kapsamında Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere alınan ve 2021 Haziran ayına kadar uzatılmış olup 2021 Eylül ayına kadar
uzatılması gündemde olan kararlar neticesinde;
1’inci aşamadaki kredilerin 2’nci aşamada sınıflandırılması için geçerli olan 30 günlük süre 90
gün olarak uygulanmaya başlanmıştır. Bu, birinci gruptan ikinci gruba geçişleri azaltacaktır.
Yukarıda bahsedilen birinci grup kredilerdeki aşırı artışın bir nedeni de kredilerin yakın
izlemede kalmasını sağlamaya yönelik olarak alınmış bu karardır. Aynı zamanda bu krediler
için ömür boyu beklenen kredi zararları kadar karşılık ayrılacakken 12 aylık beklenen kredi
zararları kadar karşılık ayrılmış olacaktır.
Öte yandan 2’nci aşamadan 3’üncü aşamaya geçişte kullanılan temel kriterlerden biri olan
alacağın tahsilatında 90 günün üzerinde gecikme olması kriteri yine BDDK tarafından alınan
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kararla aynı tarihler aralığında 180 gün olarak uygulanmaya başlanmıştır. Bu da yukarıda ifade
edildiği gibi yakın izlemedeki kredilerin takipteki kredi haline gelmesini engelleyici ve
ayrılması gereken karşılık tutarını çok büyük miktarda azaltıcı bir sonuç doğuracaktır.
Ayrıca daha önce, donuk alacakken yapılandırma sonucu ikinci sınıf kredi grubuna aktarılan
alacakların ödemesinde 30 günden fazla gecikme yaşanması halinde bunlar tekrar donuk alacak
olarak sınıflandırılmakta idi. Ancak yapılan düzenleme neticesinde bu uygulama değiştirilerek
bu tip kredilerin tahsilinde sorun olsa bile ikinci grup altında sınıflandırılmaya devam edilmesi
sağlanmıştır. Alınan bir başka karar ise takip hesaplarında yer alan kredilerin yapılandırılması
sonucu yakın izlemeye alınabilmesi için bir yıllık bir izleme süresi bulunurken bu sürenin altı
aya indirilmiş olmasıdır. Tüm bu kararların Tablo 13’te özetlendiği gibi hem yakın izleme ve
TGA bakiyesindeki kredilerin risk grupları arasındaki transferini engelleyici hem de karşılıkları
azaltıcı nitelikte olduğu söylenebilir.
Tablo 13: BDDK Kararlarının Kredi Sınıflandırması ve Karşılıklarına Etkisi
BDDK Kararları

1'inci gruptan 2'nci gruba geçişte 30 gün olan
gecikme süresinin 90 güne çıkarılması
Yeniden yapılandırmayla 2'nci grupta tutulan
kredilerin bir yıllık izleme süresi içinde
ödemelerinde 30 günü aşan gecikme olması ya da
tekrar yapılandırmaya konu edilmesi halinde 3'üncü
gruba geçiş hükmünün uygulanmaması
TGA bakiyesinde yer alan yeniden yapılandırılmış
kredilerin 2'nci gruba aktarılması için belirlenen bir
yıllık izleme süresinin altı aya düşürülmesi
Kredilerin 2'nci gruptan TGA grubuna aktarılması
için geçerli olan 90 günlük temerrüt süresinin 180
güne çıkarılması

Kredi ve Karşılıklara Etkisi
2'nci
TGA Kredi Karşılıkları
Grup
Sorunlu kredilere
geçişi engellediği
Arttırıcı Azaltıcı için karşılıkları
azaltıcı
Yakın izlemede yer
alan sorunlu
kredilerin TGA
Arttırıcı Azaltıcı
grubuna geçişini
engellediği için
karşılıkları azaltıcı
TGA grubundaki
kredilerin yakın
Arttırıcı Azaltıcı izlemeye geçişini
kolaylaştırdığı için
karşılıkları azaltıcı
Yakın izlemedeki
kredilerin TGA'ya
Arttırıcı Azaltıcı geçişini ertelediği
için karşılıkları
azaltıcı
1'inci
Grup

BDDK kararlarının yanı sıra TCMB’nin uygulamış olduğu düşük faiz politikasının da TGA
oranının düşmesine katkıda bulunduğu söylenebilir. Düşük faiz oranı ortamında kredi
genişlemesi, firmaların borçlarını çevirmelerini kolaylaştırmış, kredilerin takibe düşmesini
engellemiştir. Dahası, reel sektörü desteklemek maksadıyla kullandırılan düşük faizli krediler
takipteki kredilerin ödenmesinde de kullanılmıştır. TCMB, faiz oranlarını düşük tutmasının bir
sonucu olarak TL’nin değer kaybını önlemek amacıyla döviz rezervlerinin önemli bir kısmını
satmıştır. Ancak TCMB tarafından yapılan ciddi miktardaki döviz satışlarına rağmen kurların
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yükselmesinin önüne geçilememiştir. Nitekim Türk Lirası 2020 yılbaşından bu yana yaşadığı
değer kaybıyla salgın döneminde en çok değer kaybeden para birimlerinden biri durumuna
gelmiştir.
Görüleceği gibi alınan bu ve benzeri kararlar kredilerin banka bilançolarında canlı kredi olarak
tutulmasına yöneliktir. Bu sayede takip hesaplarında izlenmesi gereken kredi hacmi
muhasebesel olarak düşük gösterilmektedir. Dolayısıyla sene başında %6 iken yıl sonunda
%4,1’e düşen alacak takip oranındaki azalışın, alınan bu kararlar ve kredi hacminde meydana
gelen büyüme ışığında değerlendirilmesi durumunda ne kadar objektif bir rakam olduğu
tartışmalı bir hale gelecektir. Ayrıca ayrılan karşılık miktarı da bu sayede daha düşük olmakta;
bu da hem banka kârlılığını hem de sermaye yeterlilik rasyosunu etkileyen bir unsur olmaktadır.
Ancak buradaki sıkıntı, sorunun çözülüyor oluşu değil, sadece gelecek yıllara öteleniyor
olmasındandır. Oysa IFRS-9’un uygulanmasındaki bir amaç da 2008 küresel finansal krizinde
olduğu gibi bankaların varlıklarını olduğundan daha yüksek göstermesinin önüne geçilerek
ileride yaşanacak olası sorunları peyderpey ayrılan karşılıklarla zamana yaymaktır. Riskin
maliyetini taksitlere bölmek, sorunların ötelenip baş edilmesi güç bir noktaya geldikten sonra
çözüm aramaktan daha rasyonel bir davranış olacaktır.
Bahsedildiği gibi halihazırda gerek yakın izlemede yer alan krediler içerisindeki yeniden
yapılandırılan kredi oranının artışı gerekse takipteki krediler içerisindeki zarar niteliğindeki
kredilerin artışı ilerleyen dönemler için bankalar açısından büyük bir risk unsuru taşımaktadır.
Yakın izlemede yer alan ve yeniden yapılandırılan 178 milyar TL’lik kredinin takibe düşmesi
durumunda takipteki alacaklar ikiye katlanarak 330 milyar TL’lik bir boyuta ulaşacak ve
bankaları büyük bir sorunun eşiğine getirecektir. Zira takipteki alacakların %85’ini oluşturan
zarar niteliğindeki krediler bankalar tarafından ya satılarak ya da zarar yazılarak bilançolarından
çıkarılabilmektedir.
Nitekim 27 Kasım 2019 tarihli ve 30961 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kredilerin
Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te; “Bu Yönetmelik uyarınca Beşinci
Grup-Zarar Niteliğindeki Krediler altında sınıflandırılan ve borçlunun temerrüdü nedeniyle
ömür boyu beklenen kredi zararı karşılığı veya özel karşılık ayrılan kredilerin geri
kazanılmasına ilişkin makul beklentiler bulunmayan kısmı, bu Grupta sınıflandırılmalarını takip
eden ilk raporlama döneminden (ara dönem veya yıl sonu raporlama dönemi) itibaren TFRS-9
kapsamında kayıtlardan düşülebilir.” hükmü getirilmiştir.
Yukarıda bahsedilen yönetmelik kapsamında bankalar, zarar niteliğindeki kredilerden geri
kazanılma olasılığı bulunmayanları kayıtlarından silinerek bilanço dışına çıkarabilmektedir.
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Nitekim bankalar kredilere ait bu riskler sebebiyle TFRS-9 kapsamında beklenen kredi zararı
karşılıkları ayırmaktadır.
Grafik 21: Aktiften Silinen ve Satılan Krediler (milyon TL)

Kaynak: (https://verisistemi.tbb.org.tr sitesinden alınan verilere göre düzenlenmiştir.)
Karşılık Yönetmeliği’ne yapılan eklemenin etkisini Grafik 21’de görmek mümkündür. Söz
konusu değişikliğin ardından bilanço döneminin sonu itibarıyla 5’inci grup krediler içerisinden
5,2 milyar TL’lik bir kayıttan düşme gerçekleşmiştir. Yani yaklaşık 5 milyar TL’lik bir kredi
tutarı bankalar tarafından zarar olarak yazılmış ve bilançolarından çıkarılmıştır. Ancak salgın
sonucu gerçekleşen yeniden yapılandırmalar, borç ertelemeleri ve yeniden kredi sağlanması gibi
imkânlar 2020 yılı içerisinde kredilerin banka bilançolarından çıkarılma hızını da azaltmıştır.
Grafik 22: Tahsili Gecikmiş Alacakların Bakiyesi

Kaynak: (https://verisistemi.tbb.org.tr sitesinden alınan verilere göre düzenlenmiştir.)
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Tahsili gecikmiş alacak hareketlerini üçer aylık dönemler itibarıyla gösteren Grafik 22’ye
bakıldığında ise özellikle 2019 yılında tahsili gecikmiş kredilere intikal sürekli artarken, 2020
yılı içerisinde bunun dalgalı bir hal aldığı ve aynı zamanda intikal ve tahsilat oranlarının
birbirlerine yakın miktarda gerçekleştiği görülmektedir. Dolayısıyla TGA bakiyesinin
azalmasında alacakların takibe düşmesinin ertelenmesi ve kredilere ilişkin yeniden yapılandırma
imkânlarının genişletilmesi sonucu intikal tutarlarının azalmasının doğrudan bir etkisi olduğu
söylenebilir.
Nitekim tahsili gecikmiş alacaklara intikalin 2020 yılında oldukça azaldığını görmekteyiz. 2020
yılı ilk üç aylık intikal rakamı 2019 yılı ilk üç aylık rakama yakın olarak gerçekleşmiş ve 11
milyar TL olmuştur. Ancak daha sonra 2019 yılındakinin aksine artış trendi devam etmemiş ve
ikinci çeyrekte neredeyse yarı yarıya düşmüş üçüncü çeyrekte ise sadece ufak bir miktar
artmıştır. Bu dalgalanmada açıkça kredilerin takibe dönüşümünü engelleyici kararların etkili
olduğu söylenebilir. Buna rağmen Grafik 23’ten de görülebileceği üzere tahsilat oranları intikal
oranlarının altında kalmıştır.
Grafik 23: Tahsilat İntikal Oranı %

Kaynak: (https://verisistemi.tbb.org.tr sitesinden alınan verilere göre düzenlenmiştir.)
TGA bakiyesinin bankalar arasındaki dağılımına bakıldığında karşımıza Grafik 24 çıkmaktadır.
Buna göre 2001-2002 krizlerinin ardından kamu bankalarının TGA bakiyesi toplam içerisinde
istikrarlı bir şekilde düşerken, özel bankalarda ise birkaç yıllık artışın ardından düşüşe
geçmiştir. Ancak üç banka grubu içinde 2015’den beri toplam TGA bakiyesine düşen payda çok
ciddi bir değişim gözlenmemiştir. Toplam TGA bakiyesi içerisinde yatırım ve kalkınma bankası
ile TMSF’ye devredilmiş mevduat bankaları da yer almakta olup, rakamları önemsiz miktarda
olduğundan grafikte yer verilmemiştir. Buna göre 2020 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla TGA
bakiyesinin %28’i kamu mevduat bankaları, %39’u özel mevduat bankaları ve %31’i ise
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yabancı mevduat bankalarına aittir. En düşük TGA stokunun kamu bankalarına ait olduğu
görülmektedir. Buna göre kamu bankalarının verdikleri kredilerin kalitesini ölçmede daha esnek
davrandıkları söylenebilir. Özellikle yabancı bankalar olmak üzere diğer bankalar ise kredi
izlemeye, sınıflandırmaya ve karşılık ayırmaya ilişkin yasal düzenlemelere ve banka iç
politikalarına uyum konusunda daha titiz davrandıklarından daha yüksek TGA stoklarıyla
yüzleşmek durumunda kalmış olabilirler.
Grafik 24: TGA Bakiyesinin Bankalara Göre Dağılımı

Kaynak: (https://verisistemi.tbb.org.tr sitesinden alınan verilere göre düzenlenmiştir.)
TGA stokunda meydana gelen tüm hareketler aşağıda yer alan Tablo 14 ve Grafik 25’te
özetlenmiştir. 2019 yıl sonunda 156 milyar TL olan sorunlu kredi hacmi 2020’nin üçüncü
çeyreği itibarıyla 158 milyar TL’de kalmıştır. 2018’den 2019 yılı sonuna kadar %63’lük bir
artış yaşanırken 2019’dan 2020 üçüncü çeyrek sonuna kadar sadece %1,2’lik bir artış olmuştur.
Bunun temel sebebi 2019’da 97 milyar TL olan intikal tutarının 2020’nin dokuz aylık
döneminde 27 milyar TL’de kalmasıdır.
Tablo 14: TGA Bakiyesindeki Hareketler
Tarih
09.2018
12.2018
03.2019
06.2019
09.2019
12.2019
03.2020
06.2020
09.2020

Dönem
Sonu
83.919
96.034
106.423
117.663
136.006
156.163
157.807
157.325
158.033

Pozitif Etki
İntikal
41.407
75.048
16.034
35.240
62.670
97.322
11.318
17.234
27.036

Giriş

Çıkış

35.540
53.892
27.346
53.051
85.024
117.945
33.689
62.207
90.534

-35.571
-54.009
-27.365
-53.075
-85.057
-118.004
-33.689
-62.207
-90.534

Negatif Etki
Kayıttan
Tahsilat
Düşme
-13.828
-224
-24.986
-7.436
-4.937
-68
-10.023
-181
-15.667
-576
-23.015
-5.801
-7.810
-2.117
-13.433
-2.965
-22.702
-3.576

Kaynak: (https://verisistemi.tbb.org.tr sitesinden alınan verilere göre düzenlenmiştir.)

Satış
-3.985
-7.054
-914
-3.801
-6.752
-8.954
-455
-713
-942
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Grafik 25: TGA Bakiyesine Ait Dönem İçi Hareketler8

Kaynak: (https://verisistemi.tbb.org.tr sitesinden alınan verilere göre düzenlenmiştir.)
Öte yandan Grafik 25’ten de görülebileceği üzere 2020 yılı içerisinde kayıttan düşme ve
satışlarda ciddi miktarda düşüşler yaşanmıştır. Satış işlemi sorunlu kredilerin varlık yönetim
şirketlerine satılması yoluyla bilançodan çıkarılması iken, kayıttan düşme bankalar tarafından
tahsil edilemeyeceği anlaşılan kredilerin zarar yazılarak bilançodan çıkarılmasıdır. 2018 ve
2019 yıllarında sorunlu kredilere ait satışlar kayıttan düşülenlerden oldukça fazlayken, 2020 yılı
ilk dokuz aylık verilere göre kayıttan düşme tutarları satış tutarlarını geçmiş görünmektedir.
Burada ayrıca yıl içinde kayıttan düşme tutarlarının önceki dönemlerin ilk üç çeyreğiyle
kıyaslandığında oldukça fazla olduğu görülecektir. Sorunlu kredilerin satışı ise neredeyse durma
noktasına gelmiştir. 2020’nin dokuz aylık sorunlu kredi satışı önceki iki yılın ilk altı aylık satış
tutarlarının neredeyse üçte biri kadardır. Yeniden yapılandırmalar, ödeme ertelemeleri, yeniden
finansman kolaylığı gibi salgın nedeniyle alınan bu gibi önlemlerin sorunlu kredi satışını da
8

İntikal: Dönem içinde canlı alacaklardan bu gruba yapılan intikal, Giriş: Diğer donuk alacak
hesaplarından giriş, Çıkış: Diğer donuk alacak hesaplarına çıkış.
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etkilediğini söylemek mümkündür. Bu tarz önlemler genel olarak bankaların portföy arzını
erteleyerek sorunlu kredilerin banka bilançolarında yönetilmesinin devamına sebep olmuştur.
Tahsilat miktarının önceki yıllara kıyasla çok düşmediği söylenebilir. Donuk alacakların kendi
aralarındaki hareketlerinde ise 2020’nin ilk üç aylık verisine göre 90 milyar TL’lik bir gruplar
arası aktarım olduğu görülmektedir. Bu aktarımların çoğu ilk iki gruptan beşinci gruba yapılan
aktarımlar kapsamındadır. Bu da kredi kalitesindeki düşüşün bir başka göstergesidir.
Tahsili gecikmiş kredilerin genel olarak değerlendirilmesinin ardından TGA grubunu oluşturan
kredi sınıflarının hareketleri de ayrıca incelenmeye çalışılacaktır.
5.3.3.1. TGA Grubu İçinde Yer alan Krediler (Genel Değerlendirme)
Donuk alacakların karşılık yönetmeliğindeki üç kredi grubuna düşen paylarına bakıldığında 158
milyar TL’lik TGA bakiyesinin; 4,6 milyar TL’si tahsili şüpheli (3’üncü grup), 18,5 milyar
TL’si tahsil imkânı sınırlı (4’üncü grup) iken 134,9 milyar TL’si zarar niteliğindeki kredilerden
(5’inci grup) oluşmaktadır. Yani takipteki kredilerin %85’lik bölümünü zarar niteliğindeki
krediler oluşturmaktadır. Oysa 2019 yılında takipteki kredilerin %56’sı zarar niteliğindeki
kredilerden oluşmaktaydı.
Grafik 26: 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci Grup Kredilerin Dağılımı

Kaynak: (https://verisistemi.tbb.org.tr sitesinden alınan verilere göre düzenlenmiştir.)
Grafik 26’dan da görülebileceği üzere göze çarpan bir husus özellikle salgın sonrası 3’üncü ve
4’üncü grup krediler azalırken 5’inci grup kredilerin yüksek miktarda artışıdır. Grafikte kırmızı
sütunlar toplam TGA bakiyesini, diğer sütunlar kredi gruplarının tutarını ve çizgiler ise bu
grupların toplam TGA bakiyesindeki oranını göstermektedir. Kırmızı kesikli çizgi ise TGA
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bakiyesindeki değişim oranını göstermektedir. 2018 yılından beri TGA bakiyesi sürekli artarken
2020 yılında bu artış grafikte kırmızı kesikli çizgiyle gösterildiği üzere %1 civarında
gerçekleşmiştir. Oysa 2019’un dört çeyreği boyunca TGA bakiyesinde %10-15 arası bir artış
gözlenmiştir. Bunun sebeplerine yukarıda değinilmiştir. Öte yandan 3’üncü grup kredilerin
toplam TGA stoku içerisindeki payı 2019 sonunda %25 iken 2020 sonu itibarıyla %12’ye,
4’üncü grup kredilerin ise %19’dan %3’e düşmüştür. 5’inci grup krediler ise %56’dan %85
yükselerek TGA içerisindeki payını oldukça arttırmıştır. 2020 yılı içerisinde TGA bakiyesinde
artış olmamış ancak 3’üncü ve 4’üncü grup krediler 5’inci gruba süpürülmüştür.
Tablo 15: TGA Bakiyesini Oluşturan Kredi Sınıflarının Tutar ve Oranları
DÖNEM
12.2019
03.2020
06.2020
09.2020

Krediler (Milyon TL)
3. Grup
4. Grup
5. Grup
29.041
39.210
87.913
15.604
44.039
98.164
8.684
31.890
116.750
4.628
18.536
134.869

TOPLAM
156.164
157.807
157.324
158.033

3. Grup
19%
10%
6%
3%

Yüzde %
4. Grup
25%
28%
20%
12%

5. Grup
56%
62%
74%
85%

Kaynak: (https://verisistemi.tbb.org.tr sitesinden alınan verilere göre düzenlenmiştir.)
Grafik 26’ya ait rakamlar Tablo 15’ten daha net bir şekilde görülecektir. Buna göre 3’üncü grup
kredilerde 2020 yılı içerisinde 24,4 milyar, 4’üncü grup kredilerde ise 20,6 milyar bir azalış
meydana gelmiş ve bu iki grupta toplam 45 milyarlık bir azalış olmuştur. Öte yandan 5’inci
grup kredilerde ise 46,9 milyarlık bir artış yaşanmıştır. Buradan tahsil imkânı sınırlı (3’üncü
grup) ve tahsili şüpheli (4’üncü grup) kredilerin yaklaşık %65’ine tekabül eden 45 milyar TL’lik
tutarın 5’inci grup krediler olan zarar niteliğindeki krediler sınıfına taşındığı görülmektedir. Bu
2020 yılı içerisindeki kredi kalitesinde meydana gelen düşüşün en net göstergesi niteliğindedir.
Böyle yüksek bir miktarın 5’inci gruba aktarılması hem bu krediler için ayrılacak karşılık
miktarlarını arttıracak hem de bu durum bankaların kârlılık ve sermaye yeterlilik rasyosunu
etkileyecektir. Zira 5’inci grup kredilerin neredeyse tamamı için karşılık ayrıldığından bu
bankalar için büyük bir maliyet demektir. Bu krediler ise ya zarar yazılarak aktiflerden
düşülecek ya da düşük meblağlara satılarak kayıtlardan çıkarılabilecektir.
TGA bakiyesini oluşturan grupların birbirleri arasındaki hareketlere ilişkin verilere bakıldıktan
sonra bu grupların kendi içindeki hareketleri incelenecektir.
5.3.3.2. Tahsil İmkânı Sınırlı (3’üncü Grup) Krediler
2018 ve 2019 yıllarında sürekli artan dönem sonu bakiyesinin 2020 yılı içerisinde giderek
azaldığı görülmektedir. 2019 sonunda yaklaşık 30 milyar TL olan bu rakam 2020’nin üçüncü
çeyreği itibarıyla toplam 4,6 milyar TL’ye gerilemiştir. Elbette bunun en büyük nedeni daha
önce bahsedildiği gibi intikal tutarlarının ciddi miktarda düşmesidir. İntikal tutarları 80 milyar
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TL seviyesinden 20 milyar TL’nin altına inmiştir. 4’üncü ve 5’inci grup kredilerden bu gruba
kredi transferi neredeyse sıfır düzeyindeyken bu gruptan diğer donuk alacak gruplarına transfer
bir önceki yıl düzeyinden düşükte olsa devam etmiştir. 2019’un üçüncü çeyreğinde diğer donuk
alacak gruplarına yapılan transferler 45 milyar TL iken bu rakam 2020’nin üçüncü çeyreğinde
36 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
Grafik 27: 3’üncü Grup Kredilerin Dönem İçi Hareketleri9

Kaynak: (https://verisistemi.tbb.org.tr sitesinden alınan verilere göre düzenlenmiştir.)
2020 yılında tahsilat oranları da oldukça düşük kalmış ve 2019’a kıyasla epeyce azalmıştır.
Grafik 27’nin sağ panelinde 3’üncü grup kredilerin satış ve kayıttan düşme tutarları
gösterilmektedir. Hem kayıttan düşme hem de satışlar çok ciddi miktarlarda düşmüştür. 2019
yılında 400 milyon TL seviyelerinde olan bu iki kalem 2020 yılında 50 milyon TL’nin bile
altında kalmıştır. Grafik 27’de gösterilen veriler Tablo 16’da sunulmaktadır:
Tablo 16: Tahsil İmkânı Sınırlı Kredi (3’üncü Grup) Bakiyesindeki Hareketler
Tarih
03.2018
06.2018
09.2018
12.2018
03.2019
06.2019
09.2019
12.2019
03.2020
06.2020
09.2020

Dönem
Sonu
6.631
12.950
16.332
19.818
14.111
16.516
23.567
29.041
15.604
8.684
4.628

Pozitif Etki
İntikal
6.770
20.054
37.198
65.034
13.542
30.565
53.398
82.074
8.308
11.557
15.397

Giriş
5
1
0
114
0
0
0
1
0
0
6

Çıkış
-5.604
-11.036
-22.955
-35.668
-17.738
-30.654
-45.061
-65.697
-20.036
-29.334
-36.635

Negatif Etki
Kayıttan
Tahsilat
Düşülen
-1.178
-7
-2.694
-12
-4.480
-15
-9.733
-6.311
-1.481
-30
-3.077
-94
-4.363
-178
-6.344
-446
-1.696
-1
-2.563
-5
-3.163
-5

Satış
0
-0
-52
-253
-14
-57
-60
-409
-12
-12
-13

İntikal: Dönem içinde canlı alacaklardan bu gruba yapılan intikal, Giriş: Diğer donuk alacak
hesaplarından giriş, Çıkış: Diğer donuk alacak hesaplarına çıkış.
9
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Kaynak: (https://verisistemi.tbb.org.tr sitesinden alınan verilere göre düzenlenmiştir.)
Özetle yıl içinde bu grupta 15,4 milyar TL’lik artış yaşanırken 39,8 milyar TL’lik bir azalış
meydana gelmiş ve 2020 üçüncü çeyreğe ait dönem sonu bakiyesi 4,6 milyar TL’ye inmiştir. 15
milyar TL’lik artışın neredeyse tamamı canlı alacaklardan bu gruba yapılan intikallerden
kaynaklanırken azalışların büyük kısmı ise bu gruptan diğer donuk alacak gruplarına yapılan
transferlerden kaynaklanmıştır.
5.3.3.3. Tahsili Şüpheli (4’üncü Grup) Krediler
4’üncü grup tahsili şüpheli kredilere bakarsak aşağıdaki gibi bir grafik (Grafik 28) ve tabloyla
(Tablo 17) karşılaşmaktayız:
Grafik 28: 4’üncü Grup Kredilerin Dönem İçi Hareketleri10

Kaynak: (https://verisistemi.tbb.org.tr sitesinden alınan verilere göre düzenlenmiştir.)
2018 ve 2019 yıllarında sürekli artan dönem sonu bakiyesinin 2020 yılı içerisinde giderek
azaldığı görülmektedir. 2020’nin ilk üç aylık diliminde bir önceki yıl sonu rakamına göre artış
yaşanmış ve 39 milyar TL’den 44 milyar TL’ye çıkmıştır. Ancak pandemiden sonraki altı aylık
dönemde bu tutar Tablo 17’den de görülebileceği üzere 18,5 milyar TL’ye düşmüştür. Yani
2019 yılsonu rakamına kıyasla %50’den fazla bir düşüş meydana gelmiştir.

İntikal: Dönem içindeki İntikal, Giriş: Diğer donuk alacak hesaplarından giriş, Çıkış: Diğer
donuk alacak hesaplarına çıkış.
10
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Tablo 17: 4’üncü Grup Kredilere Ait Dönem İçi Hareketler
Tarih
03.2018
06.2018
09.2018
12.2018
03.2019
06.2019
09.2019
12.2019
03.2020
06.2020
09.2020

Dönem
Sonu
9.318
11.189
17.672
24.263
30.468
30.534
27.500
39.208
44.036
31.886
18.531

Pozitif Etki
İntikal
223
724
1.692
3.214
1.208
2.358
4.555
7.727
910
1.562
5.184

Giriş
5.663
11.401
23.018
35.446
18.248
31.587
45.863
66.308
20.015
28.859
35.945

Negatif Etki
Çıkış
-4.542
-7.815
-12.611
-18.320
-9.608
-22.389
-39.964
-52.245
-13.653
-32.873
-53.899

Tahsilat
-813
-1.823
-2.915
-4.837
-1.812
-3.468
-5.279
-7.108
-2.544
-5.016
-8.094

Kayıttan
Düşme
-1
-2
-3
-11
-4
-13
-27
-42
-18
-22
-24

Satış
0
-53
-161
-260
-39
-86
-138
-156
-32
-52
-52

Kaynak: (https://verisistemi.tbb.org.tr sitesinden alınan verilere göre düzenlenmiştir.)
Bu sınıftaki düşüşün temel nedeni ise 3’üncü grup kredilerdeki intikal tutarının düşüşünden
ziyade diğer donuk alacak hesaplarından bu hesaba yapılan girişlerin azalmasından kaynaklıdır.
Hatta intikal oranları aynı yılın bir önceki üçüncü çeyrek verileriyle kıyaslandığında
değişmemiştir. 2019 yılı tamamında bu gruba diğer donuk alacaklardan 66 milyar TL’lik bir
kredi transferi olurken 2020 ilk dokuz aylık dönemde 36 milyar TL’lik bir giriş olmuştur. Bu
grup kredilerdeki satışlarında ciddi bir miktarda düştüğünü söylemek mümkündür.
5.3.3.4. Zarar Niteliğindeki (5’inci Grup) Krediler
Grafik 29 ve Tablo 18’den, TGA bakiyesindeki son grup krediler olan 5’inci grup zarar
niteliğindeki kredi hareketlerine bakılacak olursa şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 2019 yıl
sonunda 87,9 milyar TL olan 5’inci grup krediler 2020 yılı ilk dokuz aylık süre içerisinde 134,8
milyar TL’ye yükselmiştir. 2019 yılı içerisinde 5’inci grup kredilerin tutarı 28 milyar TL
artmışken 2020’nin dokuz aylık bölümünde 46,9 milyar TL’lik bir artış yaşanmıştır.
Grafik 29: 5’inci Grup Kredilere Ait Hareketler

Kaynak: (https://verisistemi.tbb.org.tr sitesinden alınan verilere göre düzenlenmiştir.)
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Bunda en birincil sebep diğer donuk alacak gruplarından bu gruba aktarılan kredilerdir.
Özellikle 2020’nin üçüncü ayından sonra bu transferlerin arttığı söylenebilir.
Tablo 18: 5’inci Grup Kredilerin Hareketleri11
Tarih
03.2018
06.2018
09.2018
12.2018
03.2019
06.2019
09.2019
12.2019
03.2020
06.2020
09.2020

Dönem
Sonu
45.808
46.437
49.403
51.821
59.747
68.490
82.722
87.913
98.164
116.750
134.869

Pozitif Etki
İntikal
464
1.326
2.516
6.800
1.285
2.317
4.716
7.522
2.101
4.115
6.456

Giriş
4.473
7.885
12.522
18.332
9.097
21.464
39.161
51.637
13.674
33.348
54.583

Negatif Etki
Çıkış
-14
-4
-4
-20
-19
-32
-32
-62
0
0
0

Tahsilat
-2.061
-4.214
-6.433
-10.417
-1.644
-3.478
-6.025
-9.563
-3.570
-5.854
-11.445

Kayıttan
Düşme
-143
-157
-205
-1.113
-34
-75
-371
-5.313
-2.098
-2.938
-3.547

Satış
-1.634
-3.171
-3.772
-6.541
-861
-3.657
-6.554
-8.388
-411
-649
-877

Kaynak: (https://verisistemi.tbb.org.tr sitesinden alınan verilere göre düzenlenmiştir.)
2019’un tamamında bu gruba 51 milyar TL’lik bir transfer söz konusuyken 2020’nin ilk üç
aylık diliminde 54 milyar TL’lik sorunlu kredi transferi yaşanmıştır. Ayrıca 2020 yılında bu
gruptan diğer donuk alacak gruplarına hiç aktarım yapılmamıştır. Salgınla beraber risk
düzeyindeki artış bankaları TGA bakiyesindeki kredileri bu grupta toplamaya itmiş
gözükmektedir. Bunun bir diğer nedeni yukarıda değinildiği üzere Karşılık Yönetmeliğinde
yapılan değişiklikle 5’inci grupta yer alan kredilerin kayıtlardan çıkarılabilecek olmasıdır. Öte
yandan kredilerin bu gruba transferinin bankalar açısından en sıkıntılı sonucu karşılık
tutarlarının artacak olmasıdır.
Tahsilat miktarı bu sınıftaki kredi hacminin genişlemesinin bir sonucu olarak artmış
gözükmektedir. Ayrıca kayıttan düşülen kredilerde artış yaşanmıştır. 2019 üçüncü çeyrekte 371
milyon TL kayıttan düşülen kredi varken 2020 üçüncü çeyrekte bu rakam 10 kat artarak 3,5
milyar TL’ye yükselmiştir. Yıl sonu rakamının çok daha yüksek olacağı öngörülmektedir.
Bunda satış rakamlarının azalmasının da bir etkisi olduğu söylenebilir. Pandemi dolayısıyla
sorunlu kredilerin satışı neredeyse durma noktasına gelmiş gözükmektedir.

11

İntikal: Dönem içindeki İntikal, Giriş: Diğer donuk alacak hesaplarından giriş, Çıkış: Diğer
donuk alacak hesaplarına çıkış.
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5.3.4. TGA Bakiyesi İçin Ayrılan Karşılıklar (Üçüncü Aşama Karşılıklar)
Şimdiye kadar TGA bakiyesi, oranı ve TGA’yı oluşturan kredi gruplarının durumundan
bahsedilmiştir. Bu noktada ise TGA için TFRS-9 kapsamında ayrılan üçüncü aşama
karşılıklardan bahsedilecektir.
Genel olarak takipteki krediler ve bunlar için ayrılan karşılıklara bakıldığında kredilerdeki artışa
ve artan riske bağlı olarak ikisinin de doğru orantılı olarak arttığı söylenebilir. Ancak karşılık
artışının oran olarak kredi artışından daha fazla olduğunu söylemek mümkündür. Zira üçüncü
aşama karşılıkların krediler içerisindeki payı 2019 yılında %60 iken 2020’nin üçüncü
çeyreğinde bu oran %67 olarak gerçekleşmiştir.
Grafik 30: Üçüncü Aşama Karşılıklar/Takipteki Krediler (milyon TL)

Kaynak: (https://verisistemi.tbb.org.tr sitesinden alınan verilere göre düzenlenmiştir.)
Özellikle 2020 yılı içerisinde takipteki kredilerin düzeyi sabit seyrederken karşılık miktarlarında
artış olduğu görülmektedir. 2020 sene başında 156 milyar TL olan TGA bakiyesi için 93 milyar
TL karşılık ayrılmışken 2020 üçüncü çeyrekte 158 milyar TL olan TGA bakiyesi için 105
milyar TL’lik bir karşılık ayrılmıştır. TGA bakiyesinde sadece 2 milyar TL’lik bir artış söz
konusuyken ayrılan karşılıklarda 11,8 milyar TL bir artış meydana gelmiştir. Bu durum
yukarıda bahsedildiği üzere TGA bakiyesini oluşturan kredilerin çoğunun üç grup kredilerin
içerisinde en riskli sınıf olarak nitelendirilen zarar niteliğindeki 5’inci grup kredilere aktarılmış
olmasından kaynaklanmıştır. Değerlendirmeler takipteki kredilerin içerisindeki gruplara
yöneltilirse durum daha net görülebilecektir.
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Tablo 19: Takipteki Krediler ve Üçüncü Aşama Karşılıklar
DÖNEM
12.2019
03.2020
06.2020
09.2020

3. Grup
29.041
15.604
8.684
4.628

Krediler
4. Grup
39.210
44.039
31.890
18.536

5. Grup
87.913
98.164
116.750
134.869

3. Grup
13.374
7.367
3.939
2.113

Karşılıklar
4. Grup
19.628
23.598
17.456
10.278

5. Grup
60.241
67.833
80.223
92.744

Kaynak: (https://verisistemi.tbb.org.tr sitesinden alınan verilere göre düzenlenmiştir.)
Tablo 19’dan da görülebileceği gibi takipteki kredilerin büyük bir kısmı zarar niteliğindeki
kredilerden oluşmaktadır. Üçüncü ve dördüncü grup krediler 45 milyar TL azalmışken zarar
niteliğindeki beşinci grup krediler ise 46,9 milyar TL artmıştır. Bu 45 milyar TL’lik gruplar
arası transfer sonucu yaklaşık 12 milyar TL daha karşılıklarda artış meydana gelmiştir. Bu
artışın temerrüt riskinden kaynaklı bir artış olduğu söylenebilir.
5’inci grup olan zarar niteliğindeki kredilerin %69’una karşılık ayrılmıştır. Yani 92 milyar
TL’lik kredinin tahsil edilemeyeceği beklenmektedir. Bunun önümüzdeki dönemlerde özellikle
temerrüt sürelerine yönelik kararların normal haline dönmesiyle daha da artacağını öngörmek
makul bir tahmin olacaktır.
Grafik 31: TGA Bakiyesi İçerisindeki Krediler ve Karşılıkları (Grup Bazında)

Kaynak: (https://verisistemi.tbb.org.tr sitesinden alınan verilere göre düzenlenmiştir.)
Grafik 31’den de görülebileceği gibi 3’üncü ve 4’üncü gruptaki kredi ve karşılıklar azalırken
bunlar 5’inci gruba taşınmış ve bu grup içerisindeki kredi ve karşılıklar artış trendini devam
ettirmiştir. TGA bakiyesindeki krediler için %70’e yakın karşılık ayrıldığı görülmektedir. Oysa
birinci grup krediler için %0,6 ikinci grup krediler içinse %13 karşılık ayrılmıştır. Dolayısıyla
kredilerin tahsile dönüşüm sürelerini uzatan kararların canlı krediler ile donuk krediler arasında
gözlenen karşılık oranlarındaki bu farklar değerlendirildiğinde banka kârlılıklarına ne kadar etki
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edeceğini görmek mümkündür. Bu vesileyle hem bankaların TGA oranı düşük kalmış hem de
ayrılacak karşılıklar açısında bankalar rahatlamıştır. Zira karşılıkların aynı zamanda sermaye
yeterlilik oranına da etkisi vardır. Karşılıkların artışı bankalar üzerinde sermaye baskısı
yaratacak bu da bankaların kredi hacmini daraltacaktır.
Tablo 20: Takipteki Kredi ve Karşılıkların Bankalara Göre Ayrımı (milyon TL)
Dönem

Mevduat Kamu
Kredi
Karşılık

Mevduat Özel
Kredi
Karşılık

09.2019
12.2019
03.2020
06.2020
09.2020

38.272
45.925
46.953
46.141
44.933

54.632
61.413
61.678
61.472
61.699

24.778
29.328
30.878
31.722
31.887

31.245
35.473
37.716
38.779
39.946

Mevduat Yabancı
Kredi
Karşılık
40.925
46.346
46.785
47.050
48.805

Kalkınma Yatırım
Kredi
Karşılık

25.291
27.159
28.870
29.564
31.971

2.122
2.422
2.333
2.598
2.532

1.076
1.227
1.276
1.490
1.268

Kaynak: (https://verisistemi.tbb.org.tr sitesinden alınan verilere göre düzenlenmiştir.)
Tablo 20’ye bakıldığında ise en çok takipteki kredi ve karşılık tutarının özel mevduat
bankalarına ait olduğu görülmektedir. İkinci sırada kamu mevduat bankaları gelirken üçüncü
sırada da yabancı mevduat bankaları gelmektedir. Oran olarak bakıldığında kamu mevduat
bankaları %71 karşılık ile en çok karşılık oranına sahip bankalar olarak görülmektedir.
Grafik 32: Bankalara Göre Üçüncü Aşama Karşılıklar/Takipteki Krediler %

Kaynak: (https://verisistemi.tbb.org.tr sitesinden alınan verilere göre düzenlenmiştir.)
Takipteki krediler için ayrılan karşılıklar banka kârlılıklarını etkilediği için yabancı ve özel
bankaların bu konuda daha hassas davrandıkları, kamu bankalarının ise karşılık ayırmada daha
rahat davrandıkları söylenebilir.
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5.4.

BANKA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARINA YÖNELİK İNCELEME VE
TESPİTLER

Bir önceki başlık altında, en güncel (2020/9) TBB verilerinden istifade ederek salgın döneminde
alınan kararların banka bilançolarındaki kredi ve karşılıklara olan etkilerine yönelik
çıkarımlarda bulunulmuştur. Bu başlık altında ise bankaların güncel (2020/12 ve/veya 2021/3)
bağımsız denetim raporlarından elde edilen bulgular paylaşılacaktır. Öncelikle mevduat
bankalarının kredilerindeki değişim oranlarından bahsedilmesinde fayda görülmektedir. Tablo
21’den de görüleceği üzere gerek TL gerek yabancı para cinsinden kredi artışında en büyük
yükseliş kamu bankalarında yaşanmıştır.
Tablo 21: Kredi Değişim Oranları
Kamu
Yerli özel
Yabancı özel

TL krediler (%)
40,1
26,7
30,4

YP krediler (%)
4,6
-7,3
-4,2

TBB verilerine göre, bu artışla birlikte, kamu bankalarının özellikle 2018 yılıyla birlikte büyük
bir ivme yakalayan kredi pazar payı da son durum itibarıyla %47,7 olmuştur. Bankalar kredi
vererek mevduat yarattıkları için, kamu bankalarının mevduat pazar payı da %45,4’e
yükselmiştir. Bu bağlamda bankacılık sektöründe kamu bankalarının pazar payının özel
sermayeli bankalarınkine eşitlenmesi kaçınılmaz gibidir. Bununla birlikte, mevduatta vadenin
giderek kısaldığını da belirtmek gerekir. Nitekim, 2019 yılında vadesiz ve 3 aya kadar vadeli
mevduat toplam mevduatın %88,5’i iken, bu oran 2020 yılında %92 olarak gerçekleşmiştir. Bu
durum, önemli bir aktif-pasif eşleşme (matching) riskini özellikle kamu bankaları için akıllara
getirmektedir. Şöyle ki, salgın döneminde düşük faizle kullandırılmış bulunan uzun vadeli
krediler aktifte taşınmaya devam ederken, mevcut durumda kısa vadeli mevduata yüksek faiz
ödenmesi söz konusudur. Bu da bilhassa kamu bankaları için önemli bir operasyonel kârlılık
sıkıntısı anlamına gelmektedir. Kârlılık sıkıntısı yaşayan bankaların zamanla zayıflayacağı,
özkaynağının yetersiz hale geleceği, likidite kaybına uğrayacağı tabiidir.
Gerçekten de, kamu bankalarının 2020 yılının ilk çeyreğinde yüksek seviyede bulunan
kârlarının, 2021 yılının ilk çeyreği itibarıyla çok sert düştüğü gözlemlenmektedir. Buna göre,
Ziraat Bankası’nın kârı %48,6, Vakıfbank’ın kârı %56,3, Halkbank’ın kârı ise %92,8
gerilemiştir. Aksine yerli ve yabancı özel bankaların 2021 ilk çeyrek dönem kârlarında geçen
yıla göre artış yaşanmıştır. Bu durum aşağıda Tablo 22’de gösterilmektedir:
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Tablo 22: Bankacılık Sektörü Kârlılık Gelişimi

Görüldüğü üzere, sektörün dönem net kârı yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre
%4,3 artmıştır. Sektörün net faiz geliri faiz oranlarındaki artışla önemli oranda (%18,5)
azalmıştır. Net faiz gelirlerindeki azalış ise diğer faaliyet gelirlerindeki artış ile telafi edilmiştir.
Bu gelirler içerisinde ağırlıklı olarak geçmiş dönemlerde ayrılan karşılıkların iptali rol
oynamaktadır. Sonuç olarak, sektörün faaliyet gelirleri toplamı sınırlı bir artışla 75,1 milyar TL
tutarında gerçekleşmiştir. Faaliyet giderleri 25,3 milyar TL’ye yükselmiş olup, bu artış karşılık
giderlerindeki azalışla telafi edilmiştir. Nitekim toplam karşılık giderleri 1,9 milyar TL azalarak
30,5 milyar TL’ye gerilemiştir.
Kamu bankalarında oluşan kârlılık azalışına neden olan unsurlar banka bazında aşağıda Tablo
23’de özetlenmektedir:
Tablo 23: Kamu Bankalarında Kârlılık Azalışı
Ziraat Bankası
Vakıfbank
Halk Bankası

Net dönem kârı (%)
-48,6
-56,3
-92,8

Faiz Gelirleri (%)
26,7
41,1
29,4

Faiz Giderleri (%)
94,5
120,8
137,3

Gerek kamu bankalarında gerekse özel bankalarda karşılık giderlerindeki düşüş ve karşılık
iptalleri kârlılığın seyrinde önemli rol oynamıştır. Şöyle ki, salgın dönemindeki karşılık
uygulamaları kamu bankalarında kâr azalışını sınırlamış; özel bankalarda ise kâr artışının
bizatihi nedeni olmuştur.
Diğer taraftan, kredilerin sermaye sahipliği açısından risk durumlarına göre ayrımına
bakıldığında Tablo 24’de yer verilen veriler karşımıza çıkmaktadır:
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Tablo 24: Krediler ve Risk Durumlarına Göre Dağılımları
1. Grup (%)
89,4
81,6
77,7

Kamu
Yerli özel
Yabancı özel

2. Grup (%)
7,4
12,4
16,3

3.,4. ve 5. Grup (%)
3,2
6,0
5,9

Tüm bunlardan hareketle, salgın dönemi olarak ifade edebileceğimiz 2020 yılının en agresif
kurumlarının kamu bankaları olduğunu belirtmek abartılı olmayacaktır. Gelinen noktada, her ne
kadar TGA oranı azalsa da 2’nci grup kredilerde artış ciddi seviyelere gelmiş durumdadır.
Kamu bankalarında kritik olan bir diğer husus da toplam sorunlu kredi miktarının, Vakıfbank ve
Halkbank için, özsermayelerinden fazla olmasıdır. Bu durum aşağıda Tablo 25’de
resmedilmektedir:
Tablo 25: Kamu Bankalarında Sorunlu Krediler ve Özsermaye Durumu

Ziraat Bankası
Vakıfbank
Halk Bankası
5.5.

2. Grup (bin
TL)
37.938.000
17.443.000
37.751.000

BANKALARIN

TGA

3.,4. ve 5. Grup
(bin TL)
13.895.000
34.848.000
17.510.000
BAKİYESİNE

Toplam Sorunlu
Krediler (bin TL)
51.833.000
52.291.000
55.261.000
İLİŞKİN

Özsermaye
(bin TL)
93.291.545
46.484.000
42.930.000

DEĞERLENDİRME

VE

ÖNERİLER
Gerek salgın sebebiyle kredi hacminde yaşanan büyük artış gerekse sorunlu kredilerin TGA
hesaplarına geçişini erteleyici önlemler her ne kadar TGA oranını %4’lere düşürmüş gözükse de
bunun gerçekçi bir oran olmadığı ve önümüzdeki dönemlerde bu oranda ciddi artışlar olacağı
beklenmektedir. Son yıllarda sürekli artış gösteren TGA bakiyesinin halihazırda Türk
Bankacılık sistemi için korkulacak bir boyutta olmamasına rağmen ilerleyen yıllarda bankacılık
sektörü, özellikle kamu bankaları, açısından sorun teşkil etmemesi adına gerekli adımların
zamanında atılması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda gerek Cumhurbaşkanlığı tarafından
alınan ekonomik tedbir paketinin finansal sektörün güçlendirilmesine yönelik kararları gerekse
mevcut

uygulamalar üzerinden salgın sonrası finans sektörünün hızlı bir şekilde

toparlanabilmesi için neler yapılması gerektiğine dair bazı tedbir, eleştiri ve önerilerin ortaya
konmasında yarar vardır.
13 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan ve finans sektörünün
güçlendirilmesini amaçlayan ekonomi reform paketinde;
1. “Kredi Yaşam Döngüsü Projesinin hayata geçirilmesi,
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2. İkinci grup kredilere yönelik olarak bankacılık sektöründe yeniden yapılandırma ve
firma rehabilitasyonuna yönelik mekanizmaların oluşturulması,
3. Sorunlu kredilerin çözümüne yönelik olarak Girişim Sermayesi Fonlarının kurulmasına
ilişkin çalışmalar yapılması,
4. Tahsil imkânı kalmamış zarar niteliğindeki kredilerin Varlık Yönetim Şirketlerine satışı,
kayıtlardan düşülmesi gibi finansal tablo dışı bırakma yöntemlerinin teşvik edilmesi ve
buna yönelik olarak tedbir mekanizmalarının oluşturulması,
5. İkinci sınıftan beşinci sınıfa kadar olan ve sorunlu krediler olarak nitelendirilen
kredilerin menkul kıymetleştirilebilmesine imkân tanıyacak yasal düzenlemelerin
yapılarak bilanço dışına çıkarılmalarına yönelik alternatif seçeneklerin arttırılması,
6. VYŞ’lerin daha sağlam bir sistem içerisinde faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli
hukuki düzenlemelerin yapılması,
7. Sektörün daha rekabetçi ve kurumsal bir sisteme sahip olabilmesi için VYŞ’lere beş yıl
süreyle tanınan damga, harç ve Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi gibi
istisnaların devamlı hale getirilmesi ve
8. VYŞ’lerin Finansal Kurumlar Birliği’ne üyeliğinin sağlanması.”
gibi önemli maddeler yer almaktadır. Yukarıda sıralanan söz konusu tedbirler bankaların TGA
sorununun kamu otoriteleri tarafından da görüldüğü ve çözümüne yönelik bazı stratejilerin
geliştirildiği anlamına gelmektedir. Ancak TGA stokunun çözümü belirli bir süreç
gerektirdiğinden söz konusu tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu sorunun
çözümü özellikle Covid-19 sonrası ortaya çıkacak sorunlar göz önünde bulundurulduğunda
ekonomi adına da önem teşkil etmektedir. Nitekim bankalar toparlanmayı desteklemek için
ekonomide finansmanı sürdürerek Covid-19 krizinin etkilerini hafifletmede çok önemli bir role
sahiptirler. Ancak takipteki krediler bankaların kârlılığını etkilemekte, üretken kaynakları
tüketmekte ve genellikle kredi standartlarının sıkılaşmasına ve riskten kaçınmalarına sebep
olmakta, bu da bankaların kapasitelerini ve reel ekonomiye borç verme isteklerini
sınırlamaktadır. Dolayısıyla TGA sorununun etkin bir şekilde çözüme kavuşturulması banka
sermayelerinde rahatlama sağlayacak ve bunun sonucu olarak kredi arzı, yatırımlar, istihdam,
bütçe gelirleri ve GSYH’de artışlar meydana getirerek makroekonomik düzeyde önemli faydalar
sağlayacaktır.
Reform paketinde açıklanan bu maddelerin bankaların son yıllarda giderek artan TGA bakiyesi
için; yeniden yapılandırma, menkul kıymetleştirme ve satış gibi alternatif seçeneklerin
geliştirilmesi ve iyileştirilmesi yoluyla bilanço içi ve bilanço dışı çözümler sunduğu
görülmektedir. Ancak, bilanço içi çözümler, sermaye ve kârlılık üzerinde bankaların mali
sağlamlığını bozacak etkilere neden olabilmekte ve bunun sonucu olarak bankaları risk alma ve
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borç verme kabiliyeti açısından daha zayıf bir duruma düşürebilmektedir. Bu nedenle bankaların
mevcut yapılarının sağlamlaştırılması adına bilanço içi çözümlerden ziyade bilanço dışı
çözümlere yönelmesi daha faydalı olacaktır.
Reform paketindeki maddeler ele alınacak olursa; bahsedilen çözüm önerilerinden biri olan
Kredi Yaşam Döngüsü projesi ile kredilere ilişkin kararların doğru bir şekilde verilmesi, canlı
kredilerin sağlıklı bir şekilde takip edilmesinin sağlanması, erken uyarı mekanizmalarıyla
toplam krediler içerisinde sorunlu kredilerin payının düşürülmesi hedeflenmektedir (Ateş,
2021). Ancak halihazırda kredi veren kuruluşlarca uygulanan TFRS-9 standardı zaten böyle bir
amaca hizmet etmekte, kredilerin etkin bir şekilde kalite sınıflandırmasına tabi tutulmasını
sağlamaktadır. Ancak salgın döneminde alınan bazı kararların Kredi Yaşam Döngüsü projesinin
hedefleriyle çeliştiği düşünülmektedir. Çalışmanın önceki bölümlerinde alınan bu kararların
kredi sınıflandırması ve karşılıkları üzerindeki etkilerine ayrıntılı bir şekilde değinilmiş olup
burada tekrar onlardan bahsedilmeyecektir.
Alınan bu kararlar içerisinde TGA stokunu en çok etkileyecek olan temerrüt sürelerine ilişkin
değişikliğin diğer ülkeler tarafından başvurulan bir tedbir olmadığı görülmektedir. Nitekim
bununla ilgili olarak Dünya Bankası tarafından 2020 Aralık ayında yayınlanan bir raporda
(WorldBank, Aralık 2020, s. 24, 27) bu durumdan bahsedilmiştir. “Avrupa ve Orta Asya
Bölgesinde Covid-19 ve Tahsili Gecikmiş Kredilerin Çözümü” başlıklı raporda; Arnavutluk,
Bosna, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Türkiye gibi seçilmiş bazı Orta
Avrupa ülkelerindeki kredi borçlularına yönelik tedbirler tablo halinde sunulmuştur. Ülkeler
tarafından alınan önlemlere bakıldığında borç ertelemeleri, kredi vadelerinin uzatılması, yeni
finansman imkânlarının sağlanması gibi pek çok önlem bulunduğu ancak temerrüt sürelerinin
Türkiye ve Kuzey Makedonya dışında değiştirilmediğinden bahsedilmiştir. Söz konusu raporda
bu duruma dikkat çekilerek Orta Avrupa ülkelerinin çoğunun temerrüt süreleri bakımından
uluslararası hükümleri olduğu gibi uyguladığı ancak Türkiye ve Kuzey Makedonya’da bu
sürelerin esnetildiği belirtilmiştir. Kuzey Makedonya, kredi riski yönetimi yönetmeliğinde 90
günlük gecikme süresi kriterinin 150 gün olarak gevşetildiği bir değişiklik yayınlamış ve Ekim
ayı itibarıyla 90 günlük süreye geri dönmüşken, Türkiye 90 günlük süreyi 180 gün olarak
değiştirmiş, önce bu süreyi 2020’nin sonuna kadar ertelemiş daha sonra ise bu kararı 2021
Haziran ayına kadar uzatmıştır. Sürenin Eylül 2021’e uzatılacağı hususu da gündemdedir. Yani
Türkiye’de uluslararası standartlarla uyumlu bir şekilde belirlenmiş bulunan temerrüt süreleri
uzunca bir süredir esnetilmiş vaziyettedir. Bu durum kriz dönemlerinde sorunlu kredileri kontrol
etmeyi amaçlayan IFRS-9 standardının da etkisini azaltacaktır.
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Bu sebeplerle gerçekte donuk alacak statüsünde bulunan ancak alınan kararlarla canlı kredi
gruplarında sınıflandırılan kredilerin ivedilikle son üç grup içerisinde ilgili hesaplara aktarılarak
gerekli karşılıkların ayrılması gerekmektedir. Zira zarar hızını yavaşlatmaya ilişkin yasal tedbir
ve kurallar ile banka yönetimi kararları bankaların mali raporlarında kredi zararlarının
zamanlamasını ve muhasebeleştirilmesini etkilemektedir. Bunun sonucu olarak 2008-2009 mali
krizi sonrasında olduğu gibi bankalar tarafından kredi zararlarının tanınmasındaki gecikmeler
veya bu tür zararların raporlanmasındaki şeffaflık eksikliği yatırımcıların bankalara olan
güvenini zedeleyecek, salgın sonrası dönemde iyileşmeyi geciktirecek sonuçlara sebebiyet
verecek, aşırı esneklik ise muhasebe standartlarının yanlış uygulanmasına ve finansal tabloların
manipüle edilmesine zemin hazırlayabilecektir.
Nitekim BCBS (Basel Committee on Banking Supervision), EBA (European Banking
Authority), PRA (Prudential Regulation Authority, United Kingdom), IASB (International
Accounting Standards Board), FED (Federal Reserve Board) gibi yabancı ülke ve uluslararası
denetim otoriteleri ile KGK (Kamu Gözetimi Kurumu) gibi ülkemiz denetim otoritesi
tarafından; Covid-19'un finansal ve ekonomik etkisini hafifletmek için birçok ülkede
uygulamaya konulan olağanüstü destek önlemlerinin, bankalar tarafından ECL'lerini
hesaplarken dikkate alınması ve kamu garantileri veya ödeme moratoryumları gibi gönüllü
olarak kamu yetkilileri veya bankalar tarafından sağlanan yardımların, kredi riskinde artış
meydana geldiği sonucuna varmak için tek başına otomatik bir tetikleyici olarak görülmemesi
gerektiği belirtilmiştir.
Yani bir nevi uluslararası denetim otoriteleri IFSR-9’un zaten kendi içerisinde bir esneklik
taşıdığını ve bunun doğru uygulanması gerektiğini vurgulamışlardır. Zira IFRS-9’un kredi
kalitesini ölçme mantığı; borçluların ödemelerini geciktirir geciktirmez bir sonraki kredi risk
grubuna taşınmasını gerektiren bir mekanizma öngörmemektedir. Kişinin ödemesinde yaşanan
gecikme eğer geçici bir durumsa, olağanüstü bir durumdan kaynaklıysa ve buna ilişkin makul
ve desteklenebilir bir bilgi söz konusuysa borçlu ödemesini kanuni süreleri içerisinde yapmasa
dahi bankaya kredinin sınıfını değiştirmeme olanağı tanınmaktadır. Üstelik standardın çıkış
amacı da böyle bir esnekliğe hizmet ederek kaliteli krediler ile kalitesizleri ayırıcı bir
mekanizmayı ortaya koyabilmektir. Bu nedenle tahsil sürelerini geciktirici hükümler, kredi
veren kuruluşları, salgından olumsuz etkilenerek ödeme güçleri kalıcı olarak bozulan kişilerin
kredi kalitesindeki bozulmayı da bilançolarına yansıtmamaları konusunda yanlış uygulamalara
sevk edebilir.
Dolayısıyla burada bankaların kredi itibarlarını geri kazanma olasılığı düşük olanları, kredi
durumları uzun vadede salgından önemli ölçüde etkilenmeyecek borçlulardan ayırt
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edebilmelerine yönelik destekleyici dokümanların yayınlanması daha sağlıklı bir çözüm
olacaktır. Bu konuda yapılacak bir diğer öneri bankaların kredi sınıflandırmasını daha rahat
yapabilmeleri amacıyla salgın sebebiyle artan karşılık yükümlülüklerini birkaç yıla yayarak
ayırabilmelerinin sağlanması olabilir. Elbette bu da salgının maliyetinin ötelenmesi manasına
gelecektir ancak en azından sorunlu krediler banka bilançolarında şeffaf bir şekilde raporlanmış
olacaktır.
Ekonomik tedbir paketinde de bahsedilen ve yukarıda sıralanan 2-4’üncü maddeler kapsamında
bankalar tarafından temerrüt durumundaki kredilerin tahsilatı için çaba harcanmalı, ödeme
zorluğu yaşayan borçlular için yeniden yapılandırma seçenekleri sunulmalıdır. Ancak sorunlu
kredilerin çözümü için bilanço içi bir yöntem olan ve ülkemizde bankalar tarafından çok sık
kullanılan kredilerin yeniden yapılandırılması genellikle sorunlu kredilere sahip olan şirketlerin
tekrardan ekonomiye kazandırılabilmesi için yeterli bir enstrüman değildir. Üstelik bu yöntemde
sorunlu krediler bankalar tarafından yönetilmeye devam edilmekte ve karşılık ayırma, takip vb.
sorunlar bankalar için sıkıntı yaratmaktadır. BDDK’nın 2019 yılı Eylül ayına ait basın
açıklamasında da belirttiği gibi sorunlu kredilerde son dönemlerde ortaya çıkan önemli
miktardaki artışların, yeniden yapılandırmadan ziyade daha temel ve sorunun kökenine yönelik
bir çözüm ihtiyacını ortaya çıkardığı açıktır (GSG Hukuk, 2019).
Öte yandan tahsil imkânı olmayan donuk alacaklar için diğer alternatif seçenekler aktiften silme
ve varlık yönetim şirketlerine satıştır. Ancak bu süreç içinde bankaların sermayelerinin daha da
güçlendirilmesi gerekmektedir.
Nitekim TBB’den alınan 2020’nin üçüncü çeyrek verileri itibarıyla yaklaşık 360 milyar TL
yakın izlemede ve 158 milyar TL’de tahsili gecikmiş alacak kategorisinde bulunan, toplam 520
milyar TL’lik bir sorunlu kredi hacmi bulunmaktadır. Bunlar için toplam 153 milyar TL karşılık
ayrılmış bulunmaktadır. Özellikle yakın izlemedeki 360 milyar TL’lik kredinin 178 milyar
TL’sinin yeniden yapılandırılan ve sözleşme koşullarında değişiklik yapılan kredilerden
kaynaklı olduğu göz önünde bulundurulur ve salgın dolayısıyla alınan kararların bunların canlı
krediler içerisinde kalmasını sağladığı düşünülürse önümüzdeki dönemlerde batık kredilerin
bankalar açısından büyük bir sorun potansiyeline sahip olduğu görülecektir. Yakın izlemedeki
kredilerin yarısının donuk alacak kategorisine taşındığı varsayılırsa 340 milyar TL’lik bir TGA
bakiyesi ortaya çıkacaktır. Bu rakam TGA oranının %10’lara kadar çıkmasına sebep olabilecek
bir büyüklüğe sahiptir. Bankaların 2020 üçüncü çeyrek itibarıyla özkaynakları 600 milyar TL
civarıdır. Halihazırda donuk alacakların yaklaşık %70’ine karşılık ayrıldığı düşünülürse 340
milyar TL için ayrılacak toplam karşılık 238 milyar TL olacaktır. Bu da bankaların
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özkaynaklarını ciddi miktarda azaltarak ilerleyen dönemlerde özkaynak sorunu yaşanmasına ve
sermaye yeterlilik sorununun ortaya çıkmasına sebep olabilir.
Yukarıda sıralanan tedbirlerden 6, 7 ve 8’inci sıralarda bahsedilen varlık yönetim şirketlerine
ilişkin hususlar hem işletmelerin yaşamaya devam etmesi, finansal özgürlüklerine kavuşması
hem de bankacılık sisteminin daha sağlıklı işlemesi ve salgın sonrası dönemde kritik bir role
sahip olması açısından önemlidir. Nitekim Türkiye Varlık Yönetim sektörünün kuruluş amacı;
kişilere borçlarını ödeme imkânı sağlayarak ekonomik aktivitelerinin devamını sağlamak, tahsil
imkânı sınırlı borçların satın alınması yoluyla finansal kuruluşlara kaynak yaratmak ve
bankaların finansal tablolarını olumsuz etkileyen sorunlu kredilerden arındırmaktır. Bu sayede
bankalar bilançolarını tahsili gecikmiş kredilerden arındırarak finansal görünümlerini
güçlendirecek ve esas faaliyet alanlarına yeniden yoğunlaşabilecektir.
Nitekim gelişmiş ülkeler TGA'larını yüksek satışlar yoluyla azaltmışlardır. Örneğin KFK'dan
sonra 2016 yılına kadar Avrupa Birliği’nde 1 trilyon Euro'ya ulaşan TGA stoku; 2015-2020
yılları arasında yapılan 700 milyon Euro’luk satışlar sayesinde 2020 Eylül ayında 510 milyon
Euro’ya indirilmiştir (Tarmur, Karamanoğlu, & Cığızoğlu, Mayıs 2021, s. 12). Avrupa ve diğer
VYŞ sektörü gelişmiş ülkelerde en etkili çözüm sorunlu kredilerin satışı olarak görülmekte ve
buna yönelik alternatif modeller uygulanmaktadır.
Ülkemizde TGA’ları devralmak, tahsil etmek, yeniden yapılandırmak veya satmak üzere BDDK
izni ile kurulan ve faaliyet gösteren VYŞ’ler, TGA’ların ekonomiye geri kazandırılmasında
önemli bir işleve sahiptirler. Ancak bu yöntem sonucunda bankalar sorunlu alacaklarını elden
çıkarırken zararına satış yapmak zorunda kalabilmektedir. Nitekim Covid-19 salgınının temerrüt
riskini artırması, kredi teminatlarının değerini azaltması ve geleceğe dair belirsizliklerin artması
gibi durumlar kredilerin satışında uygulanan ıskonto oranını arttıracak ve zarar miktarının daha
da yükselmesine sebep olacaktır.
Öte yandan tüm kredi segmentlerinde salgın dolayısıyla sağlanan yeniden yapılandırmalar,
ödeme ertelemeleri, re-finansman kolaylığı ve salgının ortaya çıkardığı ekonomik belirsizlik
kredi satışlarını da etkilemiştir. Ancak özellikle önümüzdeki yıllarda kredi satışının artan
sorunlu kredi miktarıyla orantılı olarak bankalar açısından çok daha önemli bir opsiyon olması
muhtemeldir. Burada ortaya çıkan önemli bir sorun varlık yönetim şirketleri sektörünün
Türkiye’deki bankaların TGA bakiyelerini etkin bir şekilde satın alabilecek bir büyüklüğe sahip
olmadıkları ve yetersiz kaldıklarıdır. Bu anlamda, VYŞ’lerin banka kredileri ve borçlanma aracı
ihraçlarıyla piyasadan fon temin ederek portföylerini finanse etmeye çalıştıkları görülmektedir.
Mevcut durumda payları halka arz edilmiş bir VYŞ bulunmamakla birlikte, Gelecek Varlık
Yönetimi A.Ş.’nin halka açılmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunduğu
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anlaşılmıştır. Bu durumun, ileride bankaların TGA bakiyelerinin satın alınması öncesinde
yapılan bir ön hazırlık olarak değerlendirilmesi mümkündür.
Grafik 33: TGA Bakiyesi ve VYŞ'ye Satışlar

Kaynak: (https://verisistemi.tbb.org.tr sitesinden alınan verilere göre düzenlenmiştir.)
Grafik 33’ten de görüleceği üzere 2019 yılında 156 milyar TL’lik TGA bakiyesine karşılık
sadece 8,9 milyar TL’lik bir satış gerçekleşmiştir. 2020 yılında ise TGA bakiyesi artmamış
ancak satış oranları %80’den fazla düşüş göstermiş ve bir milyarlık bir hacme bile ulaşmamıştır.
Ancak salgından sonraki süreçte verilen kredilere sağlanan ödeme ertelemeleri, devletin
sağladığı mali yardımlar, takibe dönüşüm sürelerinin uzatılması gibi bir dizi önlemin sona
ermesi sonucunda sorunlu kredi bakiyesindeki hızlı yükseliş beklentisi bankalar için büyük bir
risk unsurudur. Dolayısıyla bu sektörün geliştirilmesi ve genişletilmesi özellikle salgın sonrası
dönem için büyük bir öneme sahiptir.
VYŞ’lerle ilgili bir başka husus Türkiye’de faaliyet gösteren VYŞ’lerin temel olarak, kredi
kartları ve tüketici kredilerinden doğan sorunlu kredilerin tahsil edilebilmesi amacına yönelik
olarak kurulmuş olmasıdır. Ancak TGA bakiyesindeki kredilerin niteliğine bakıldığında TGA
stokunun yaklaşık %90’ı KOBİ, ticari ve kurumsal alacaklardan oluşurken, aynı şekilde ikinci
grup kredilerin içerisinde de KOBİ, ticari ve kurumsal kredilerin oranı %90 civarındadır.
Üstelik bu kredilerin önemli bir bölümü yeniden yapılandırılan kredilerden oluşmaktadır.
Nihayetinde TGA’ya aktarılacak olan kredilerin de yine bu nitelikteki kredilerden olacağı
tahmin edilmektedir (Ünlüdoğan, 2020). Bu doğrultuda son yıllarda Grafik 34’ten de görüleceği
üzere VYŞ’lere satılan kredilerde ticari ve kurumsal kredilerin payı artmıştır:
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Grafik 34: VYŞ'ye Satılan Kredilerin Niteliği

Kaynak: (https://verisistemi.tbb.org.tr sitesinden alınan verilere göre düzenlenmiştir.)
Burada üzerinde durulması gereken önümüzdeki dönemlerde bankalar için büyük bir sorun
olma potansiyeline sahip olan batık kredilerin satış opsiyonlarının daha makul seviyelere
çekilmesi zorunluluğudur. Zira sorunlu kredilerin büyük bölümü ticari, KOBİ ve kurumsal
kredilerden oluştuğu için bu kredilerin ortaya çıkardığı kayıplar da daha yüksek olacaktır.
Dolayısıyla bu krediler için satış ya da takip seçeneği göz önünde bulundurulduğunda satış
imkânları çok cezbedici olmadığı taktirde takip seçeneğinin kullanılması bankalar açısından
daha makul olacaktır. Nitekim yatırımcıların TGA'lar için ödemeye razı oldukları fiyatlar ile
banka bilançolarındaki net defter değerleri arasında büyük bir uçurum vardır. Ancak bu
kredilerin takip edilmesi de bankalar için ek maliyet, zaman ve iş gücü kaybı anlamına
gelmektedir.
Varlık yönetim şirketleri sektörünün halihazırda bankaların sorunlu kredi hacmini karşılayacak
düzeyde olmamasının yanı sıra bankaların genellikle bireysel ve teminatsız kredilerini satmak
istemesi ve teminatlı ticari ve kurumsal kredilerini satmak için yeterli teşviklerin bulunmaması,
bankaların TGA portföylerinin satışı için VYŞ'ler tarafından verilen teklifleri yetersiz bulması,
sorunlu kredilerin (yakın izleme ve TGA bakiyesinde yer alan üç kredi grubu) menkul
kıymetleştirilmesinin önünde yasal engellerin bulunması gibi bir dizi başka sorunlar da
bulunmaktadır.
Bu sorunlar mevcut varlık yönetim şirketleri tarafından da tespit edilmiş ve bu amaçla Varlık
Yönetim Şirketleri Derneği ve PWC tarafından TGA bakiyelerinin bankalardan satın alınmasına
yönelik yeni bir çözüm stratejisi geliştirilmiştir. Söz konusu çözüm stratejisi dört ayaktan
oluşmaktadır:
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1. Sektörün varlığını olumsuz etkileyen vergi belirsizliklerinin giderilerek, borçlulara ödeme
sıkıntısı yaşatan harç ve vergi uygulamalarına istisnalar getirilmesi,
2. Satılan TGA portföylerinin icra ve iflas kapsamı dışında tutularak yabancı yatırımcıların da
ilgisini amaçlayan ve ayrıca sorunlu kredilerin tahsilini ve rehabilitasyonunu mümkün kılan
rekabetçi ve esnek bir sistemin oluşturulması,
3. Bankaların sahip oldukları TGA’ları satmaya teşvik etmek amacıyla ortaya çıkacak
zararların zamana yayılmasına olanak tanınması, vergi teşvikleri, kâr paylaşım
mekanizması ve tercihe bağlı olarak sınırlı bir devlet sigorta yapısının kurgulanması,
4. İcra iflas kanunun uygulanması sürecinde icra daireleri ve icra mahkemelerinin hızlı ve
doğru karar almasının sağlanması, yetkinliklerinin ve kadro sayılarının arttırılmasıdır.
Söz konusu sistemin oluşturulması için BDDK, SPK, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile diğer
düzenleyici kuruluşların önerilen çözüm modeline yönelik yasal çerçevenin oluşturulması ve
güçlendirilmesi için koordineli bir şekilde çalışması gerekmektedir.
Önerilen yapıya ait şema Şekil 21’de gösterilmektedir.
Şekil 21: VYŞ Derneği Tarafından Önerilen TGA Satış Modeli

Kaynak: (Varlık Yönetim Şirketi Derneği, 2021)
Önerilen sisteme göre işleyiş şu şekilde olacaktır;
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① Fonun Kurulması: Belirli bir havuzda toplanan yakın izleme ve TGA bakiyesinde yer alan
alacaklar için geçerli olmak üzere VYŞ’ler tarafından bir Varlık Finansmanı Fonu ve Girişim
Sermayesi Yatırım Fonu kurulmalıdır.
② Varlıkların Fona Transferi: Banka ya da VYŞ’ler TGA’larını ya da bu TGA’lar sonucu
kendilerine devrolunan şirket paylarını nakit veya menkul kıymet/katılma payı karşılığında fona
devreder. Devir bedeli ise rekabetçi bir ihale ortamında belirlenir.
③ Yönetim: Fonun yönetimi VYŞ’ler tarafından üstlenilir.
④ Hizmet Sağlayıcı: Fonda biriken sorunlu kredilerin tahsil edilmesi ve rehabilitasyonunun
belli ücret karşılığında VYŞ’ler tarafından üstlenilmesi önerilmektedir. Yani hizmet sağlayıcı
rolü VYŞ’lere aittir.
⑤ Menkul Kıymetleştirme: Fon farklı haklara sahip menkul kıymetler/katılma hakları ihraç
edebilir.
⑥ Menkul Kıymetlerin Elden Çıkarılması: Yatırımcılar kendi yatırım stratejilerine göre fon
tarafından çıkarılan bu menkul kıymet/katılma paylarını belli bir ücret karşılığında satın alabilir
ve kendi aralarında sorunsuz bir şekilde devredebilir.
⑦ Devlet Sigortası (Opsiyonel): Devletin onayına tabi olan bu aşamada, devletin menkul
kıymetleştirilmiş senetlerin belirli dilimlerine bir sigorta olarak koruma sağlaması
önerilmektedir. Bankalarda bu korumaya karşılık olarak piyasa seviyesinde devlete bir sigorta
primi öderler.
Önerilen bu sistemde sorunlu alacakların VFF’ye devredilmesinin amacı tahsilattır. Çünkü VFF
faaliyeti icabı varlığa dayalı menkul kıymet ihraç edecek olup, bu kıymetlerin yatırımcılarına
ödeme yapabilmesi için alacak portföyünün tahsili gerekir. Bankaların ve VYŞ’lerin sorunlu
alacaklar karşılığı almış olduğu şirket paylarını GSYF’ye devretmelerindeki amaç ise
rehabilitasyondur. Hem şirket paylarının hem de sorunlu alacakların GSYF’ye devredilmesi ise
hem tahsilat hem rehabilitasyon amacı içermektedir. Bankaların amaçladığı bu hizmetlerin
sağlayıcısı da yukarıda belirtildiği üzere VYŞ’ler olacaktır.
Sektörde halihazırda faaliyet gösteren düşük sermayeye sahip varlık yönetim şirketlerinin
gelişememesinde fonlama sıkıntısı öne çıkmaktadır. Bu nedenle fon sahibi yabancı şirketlerin
sektöre çekilmesi, bunun için gerekli hukuki altyapının oluşturulması ve Avrupa ülkelerinde
TGA yönetimi konusunda denenen ve başarılı sonuç veren uygulamaların incelenerek, ayrıntılı
bir çalışma ortaya konması sektörün ilerlemesi bakımından önemlidir. Bu sistemde de
görüldüğü üzere sektörün sorunlu kredi hacminin çözümüne yönelik bir mekanizma
önerilmiştir. Burada kurulacak fon aracılığı ile hem varlıklar için çıkarılacak menkul kıymetler
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vesilesi ile her kesimden yatırımcının ilgisi çekilecek hem de tek bir fonun varlığı sorunlu
kredilere yapılan ıskonto oranlarını düşürerek bankaların satışını kolaylaştıracaktır. Öte yandan
VYŞ’ler tarafından sağlanan rehabilitasyon hizmeti sayesinde borçlularında yeniden ekonomiye
kazandırılması gibi çift yönlü bir fayda yaratılmış olacaktır.
Nitekim ekonomik reform paketinde de söz konusu bu mekanizmayı destekleyecek bazı
kararların olduğu görülmektedir. Bunlardan biri ikinci sınıf ve tahsili gecikmiş alacak grubunda
yer alan kredilerin menkul kıymetleştirilebilmesine olanak sağlayacak yasal değişikliğin
yapılmasıdır. Bu yöntem sorunlu kredilerin bilanço dışına aktarılmalarının sağlanması adına
önemli bir opsiyondur. Türkiye’de varlığa veya ipoteğe dayalı olarak yapılabilen bilanço dışı
menkul kıymetleştirme Türk hukukunda Sermaye Piyasası Kurulu’nun Varlığa veya İpoteğe
Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1) ile düzenlenmiştir. Ancak söz konusu tebliğin
16’ncı maddesi sadece birinci grupta yer alan kredilerin menkul kıymetleştirilmesine olanak
tanımaktadır. Oysa sorunlu krediler son üç grupta yer almakta olup, TGA’ların menkul
kıymetleştirilebilmesi için yürürlükte bulunan sermaye piyasası mevzuatının değiştirilmesi
gerekmektedir. Mevcut durumda TGA’lar yalnızca yurtdışında gerçekleştirilecek bir ihraç ile
menkul kıymetleştirilebilecek ancak bu durumda da yüksek maliyet ve faiz riski gibi sorunlar
meydana gelecektir (GSG Hukuk, 2019). Dolayısıyla TGA bakiyesinde yer alan 3’üncü, 4’üncü
ve 5’inci grup krediler ile TGA bakiyesine geçiş ihtimali yüksek olan 2’nci grup kredilerin
menkul kıymetleştirilebilmesi için Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği’nin
ilgili maddelerinde gerekli değişikliklerin yapılması gerekmektedir.
Ayrıca reform paketinde yer alan Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarının kurulması da TGA
bakiyesinin azaltılmasına yardımcı olabilecek bir başka yöntem olarak karşımıza çıkmakta ve
VYŞ Derneği tarafından önerilen yapıyla uyuşmaktadır. Bu yöntem bankaların şirketlere vermiş
olduğu borçların geri ödenememesi durumunda söz konusu borçlar karşılığında alınan şirket
paylarının satılmasında kullanılmaktadır. Ancak donuk alacağı önemli seviyelerde olan
şirketlere yatırım yapmak yüksek risk taşıyacağından bu paylara alıcı bulmak zor olacaktır.
Dolayısıyla taşıdığı riskler sebebiyle, bu tarz finansal varlıklara yatırım yapanlar genellikle
girişim sermayesi yatırım fonları ve bu fonların yatırımcıları olmaktadır. Bu noktada girişim
sermayesi yatırım fonları, kredi borcunun şirketin payıyla takas edilmesinden sonra söz konusu
bu payların elden çıkarılabilmesi adına önemli bir role sahiptir (GSG Hukuk, 2019). Bu açıdan
girişim sermayesi yatırım fonlarının kurulması pay satışlarının gerçekleştirilmesinde önemli bir
rol üstlenecek ve bankalara TGA’larını azaltmak için alternatif bir seçenek daha sunulmuş
olacaktır.
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Bu kapsamda VYŞ Derneğinin önerisinin yanı sıra alternatif mekanizmalar da söz konusu
olabilir. Avrupa’daki varlık yönetim şirketi örneklerinde olduğu gibi devletin direkt olarak
kurup yönettiği ya da devlet fonlamasıyla kurulan bir merkezi varlık yönetim şirketi projesinin
hayata geçirilmesi buna bir örnek olarak verilebilir. Kredi Garanti Fonu’nun ortaklık yapısına
benzer bir şekilde BDDK, TMSF ve TBB’nin öncülüğünde başta kamu bankaları olmak üzere
büyük ticari bankaların da ortaklık yapısı içerisinde olduğu merkezi bir varlık yönetim şirketinin
kurulmasının sektörü rahatlatacak önemli bir yöntem olabileceği düşünülmektedir. Nitekim bu
amaca yönelik olarak TBB’nin Ernst&Young Şirketini bankacılık sektörü için ortak bir VYŞ
kurulmasına yönelik bir rapor hazırlaması için yetkilendirdiği bilinmektedir (Eraslan, Haziran
2020). Raporun hazırlanarak bankalara gönderildiği bilinmekle beraber henüz böyle bir şirketin
kurulmasına ilişkin herhangi bir gelişme olmamıştır. Bu husus özellikle kamu bankalarının
sorunlu alacaklarının likiditasyonunda daha sağlıklı bir yöntem olarak değerlendirilebilir.
Birçok ülkede TGA sorunlarının üstesinden gelmek için merkezi VYŞ'ler kurulmuştur. İsveç'te
Securum ve Retrieva, Endonezya'da Danaharta, Güney Kore'de KAMCO, İrlanda'da NAMA,
Letonya'da REVERTA, İspanya ve Slovenya'da DUTB bunlara örnek olarak verilebilir (OECD,
Mart 2021). Nitekim merkezi bir VYŞ’nin kurulması ölçek ekonomilerinin yaratılmasında ve
piyasa başarısızlıklarının giderilmesinde temel çözüm yolu olarak görülmektedir. Bu sayede
merkezi VYŞ yaklaşımıyla, borçların daha etkin bir şekilde yeniden yapılandırılması
sağlanabilecek, söz konusu merkezi kuruluş daha geniş bir varlık havuzuna sahip olacağı için
varlığa dayalı menkul kıymetleştirme de daha kolay yapılabilecektir. Ayrıca teminat
sahipliğinin de tek elde toplanması borçların ifasını sağlamada daha etkili bir yönetim
sunabilecektir. Böylelikle bankalar TGA havuzundan daha büyük miktarları daha avantajlı
tutarlara satarak asıl faaliyetlerine odaklanabilecek ve piyasaya sürülmek üzere daha fazla
kaynak yaratılmış olacaktır. (Daniela, 2000, s. 5).
Bankaların TGA satışını arttıracak ve bu satışlardan kaynaklı zararlarını azaltacak bir diğer
öneri ise kârdan pay vermeye odaklı bir satış modelidir. Örneğin bankanın 1000 birimlik bir
sorunlu kredisi olsun ve bunu 500 birime bir VYŞ’ye satsın. Burada bankanın %50’lik bir kaybı
söz konusu olacaktır. Başka birtakım parametreler ıskonto oranının daha da yükselmesine sebep
olabilir. Dolayısıyla banka böyle bir durumda sorunlu krediyi satmak yerine takibe devam
etmeyi seçebilir. İşte bankaların sorunlu kredilerinin satışını teşvik etmek ve maruz kaldıkları
zarar miktarını düşürebilmek için VYŞ’lerin satın aldığı sorunlu kredilerden elde ettiği kârın
bankayla paylaşılması önerilmektedir. Yani VYŞ 500 birimlik sorunlu krediden elde ettiği kârı
maliyetlerini düştükten sonra bankayla paylaşacaktır. Diyelim ki VYŞ söz konusu sorunlu
kredinin 700 birimini tahsil edebildi ve bunun içinde 50 birimlik bir masraf kalemi oluştu. Bu
masraf kalemi düşüldükten sonra geriye kalan 150 birimlik kâr banka ve VYŞ arasında
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paylaşılacaktır. Öte yandan VYŞ’nin bu alımlardan zarar etme ihtimaline karşı kâr payı oranları
kredinin risk durumuna göre değiştirilebilir. Sistem bankanın zarara da belli oranda ortak olması
gibi çeşitli senaryolarla geliştirilebilir. Böylece bankalar TGA satışına daha sıcak bakacak ve
piyasa da hareketlenmiş olacaktır.
Aslında bahsedilen tüm bu öneriler aynı zamanda yabancı yatırımcıların ülkeye çekilmesinin de
temelini oluşturmaktadır. Nitekim bankaların içinde bulunduğu sorun sadece ülke içinde
bulunan mevcut kaynaklarla çözülecek boyutu aşmış görünmektedir. Dolayısıyla özellikle
sorunlu kredilerin satışında yabancı yatırımcılarında ülkeye çekilmesi adına daha köklü yapısal
reformların gerçekleştirilmesi zaruri bir ihtiyaçtır. Bu anlamda yeni yatırımcıların kendini daha
güvende hissetmelerini sağlayacak şeffaf, ekonomik ve hukuki reformların ciddiyetle
uygulanması aslında yukarıda sayılan tüm bu mekanizmaların işler hale gelebilmesi için temel
bir koşuldur.
Öte yandan ülkemizin içinde bulunduğu döviz krizi de göz önünde bulundurulduğunda yukarıda
bahsedilen adımların atılabilmesi amacıyla IMF12, Dünya Bankası vb. uluslararası kuruluşlardan
ilave kaynak temin edilmesi de ayrı bir seçenek olarak görülebilir. Nitekim Dünya
Bankası’ndan 2020 yılında Covid-19 salgınının sağlıkla ilgili etkilerine yönelik ilk beş yılı geri
ödemesiz 100 milyon dolar, 2021 yılında ise deprem, enerji ve iklim konularında kullanılmak
amacıyla 400 milyon dolarlık kredi kullanılmıştır. Finans sektörünün içinde bulunduğu
sorunların daha da derinleşmeden çözülmesi ve yukarıda bahsedilen önlemlerin ivedilikle
hayata geçirilmesi adına böyle bir kaynağa başvurulması ortaya koyacağı etki açısından ülkeye
maliyetinden daha faydalı bir sonuç verecektir. Nitekim gerekli adımlar zamanında atılmazsa
bankacılık sektörü önümüzdeki yıllarda büyük bir krizle karşı karşıya kalma riskine sahiptir.

12

Bu noktada, IMF tarafından Türkiye ekonomisine yönelik olarak yapılan yıllık
değerlendirmede, pandemi azaldıkça BDDK'nın getirdiği esnekliğin ve kredi ertelemelerinin
kademeli olarak tersine çevrilmesi gerektiği ve üçüncü taraf varlık kalitesi incelemesinin banka
sağlığının iyi anlaşılmasına yardımcı olacağı vurgulanmıştır. Bu değerlendirmeye
https://www.imf.org/en/News/Articles/2021/06/11/pr21169-turkey-imf-executive-boardconcludes-2021-article-iv-consultation linkinden erişilebilir. Bu bağlamda, ilerleyen dönemde
banka kredi kalitesinin IMF değerlendirmeleri ışığında bağımsız bir şekilde ortaya konmasının
ve konuya şeffaflık kazandırılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
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SONUÇ
Çalışmanın ana bölümünde Covid-19 salgının Türkiye’deki bankaların kredi kalitesi ve
karşılıkları üzerindeki etkileri analiz edilmeye çalışılmıştır. Salgın dünya genelinde olduğu gibi
ülkemiz içinde büyük bir ekonomik sorun teşkil etmiş ve salgın öncesi ekonominin içinde
bulunduğu döviz krizi, işsizlik ve enflasyon sorunlarının daha da derinleşmesine neden
olmuştur.
Küresel ölçekte salgının ortaya çıkardığı sorunların çözümü amacıyla ülkeler çeşitli politikalarla
piyasaları ayakta tutmaya çalışırken merkez bankaları da likidite imkânlarını arttırarak
piyasaların sıkışıklığını gidermek suretiyle salgından en fazla etkilenen hanehalkı ve firmaların
desteklenmesine imkân tanımıştır. Salgın boyunca tüm ülkeler tarafından genişletici maliye
politikaları uygulanarak salgının ortaya çıkardığı ekonomik daralma hafifletilmeye çalışılmıştır.
Ülkemizde uygulanan politikaların bir yönü de kamu bankaları aracığıyla kredi kanalının
kullanılması suretiyle firma ve hanehalkının nakit ihtiyacının sağlıklı bir şekilde devam etmesini
sağlamak olmuştur. Dahası Merkez Bankası ve BDDK tarafından uygulanan ve çalışmada
değinilmiş olan bazı kararlar vesilesiyle özel bankaları da kredi vermeye mecbur edici bazı
düzenlemeler yapılmıştır. Nitekim 2020 yılı içerisinde kredi hacminde bir önceki yıla kıyasla
%43’lük bir artış yaşanmış ve sağlanan kredilerin neredeyse yarısı kamu bankaları tarafından
sağlanmıştır.
Salgının da etkisiyle ortaya çıkan söz konusu kredi artışı 2018 yılında uygulamaya konulan ve
kredi kalitesi ve karşılıklarına yönelik hükümler getiren IFRS-9 standardının bankaları nasıl
etkileyeceği

sorusunu

akla

getirmiş

ve

IFRS-9

standardı

için

ilk

gerçek

sınav

değerlendirmesinde bulunulmuştur. Zira çalışmanın başlarında belirtildiği üzere 2008 küresel
finansal krizinin ağırlıkla sorunlu varlıklara ilişkin değer düşüşlerinin göz ardı edilmesi ve
yeterince karşılık ayrılmamasının bir sonucu olarak ortaya çıktığı yaygın bir görüştür. İşte bu
noktada IFRS-9 açısından bankaların vermiş olduğu kredilerdeki artışların söz konusu kredilerin
niteliği ve karşılıklarına etkisini anlamak standardın kriz zamanlarında ne kadar etkili olduğu
konusunda bir fikir verebilecektir.
Bu kapsamda yapılan incelemeler göz önünde bulundurulduğunda ülkemizde bankacılık sektörü
adına alınan kararların IFRS-9 standardının etkilerini kısıtlayıcı nitelikte olduğu görülmüştür.
Özellikle yukarıda ayrıntılı bir şekilde bahsedildiği üzere bankaları kredi vermeye zorlayıcı bazı
kararlar ile takibe dönüşüm oranlarını erteleyen hükümler standardın ortaya çıkacak zararın
önceden öngörülerek karşılık ayırmak suretiyle firmaları hazırlıklı hale getirme mantığına ters
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olduğu söylenebilir. Alınan bu kararlar kredi kalitesini maskelemekte ve sadece varlık
kalitesindeki düşüşün zarara yansımasını ertelemektedir.
Alınan kararlar bankalar açısından değerlendirildiğinde özellikle sorunlu ve ödenemeyen
kredilerin canlı kredi gibi banka bilançolarında izlenmesine ve donuk alacak olması gereken
kredilerin finansal tablolarda muhasebesel olarak daha az gösterilmesine yönelik olduğu
söylenebilir. Salgın dolayısıyla sağlanan desteklerin sona ermesi ve temerrüt sürelerine yönelik
kararların mevcut geçerlilik tarihi olan 2021 Haziran ayından itibaren uzatılmaması durumunda
(2021 Eylül ayına kadar uzatılması gündemdedir) hem yakın izleme ve takipteki kredilerin hem
de bunlar için ayrılan karşılıklarında artacağı değerlendirilmektedir. Yani destek mekanizmaları
ortadan kalktığında sorun daha net bir şekilde görülebilecektir.
Bilhassa TGA bakiyesi incelendiğinde; takibe dönüşüm oranlarına ilişkin alınan kararlar,
yeniden yapılandırma fırsatları, taksit ve ödeme erteleme imkânları sonucu TGA bakiyesi salgın
döneminde artış göstermese de bunun yanıltıcı bir durum olduğu değerlendirilmiştir. Nitekim
salgının ortaya çıkardığı belirsizlikler ve risk artışı kendini 3’üncü ve 4’üncü gruptaki kredilerin
5’inci grup kredilere taşınmasında göstermiştir. Bir önceki yıl nerdeyse 100 milyar TL olan
canlı alacak gruplarından donuk alacaklara yapılan intikal tutarı 2020’nin ilk dokuz aylık
döneminde 27 milyar TL ile sınırlı kalmıştır. Bu standardın sorunları büyümeden çözmek
mantığına ters olarak sorunların katlanarak sonraki yıllara ötelenmesi sonucunu doğuracaktır.
Salgın sebebiyle sağlanan kredi genişlemesinin ardından özellikle desteklerinde kesilmesiyle
ortaya çıkacak sorunlu krediler bankaların TGA sorununu daha da derinleştirecektir. Bu sorun
birçok kez bahsedildiği gibi henüz finansal tablolara yansıtılmamış olsa da önümüzdeki yıllarda
çok büyük artışlar ortaya çıkarma potansiyeline sahiptir. Mevcut TGA bakiyesi bankaların
toplam özkaynaklarının yaklaşık %33,4’ü iken, bu miktara ikinci grup krediler dâhil edildiğinde
bu oran %98,3’e yükselmektedir. Yalnızca yeniden yapılandırılanlar bile göz önüne alındığında
TGA’ların özkaynaklara oranı %62,4 gibi çok ciddi bir paya ulaşmaktadır (Eraslan, Haziran
2020). Dolayısıyla TGA sorununun çözülmesi özellikle salgın sonrası dönemde Covid-19
krizinin yarattığı sorunlarla baş edilmesinde bankaların daha etkili bir rol oynayabilmesi adına
oldukça önemlidir. Dolayısıyla sorunların ertelenmesine yönelik kararlar yerine bu sorunları
çözmeye yönelik adımların atılması ilerisi adına büyük önem taşımaktadır.
Nitekim Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 Mart ayında açıklanan ekonomik reform paketi söz
konusu sorunların tespit edildiği ve çözümüne yönelik planlamaların yapıldığının önemli bir
göstergesidir. Burada önemli olan husus; dünya genelinde TGA sorununun aşılması için
kullanılan en etkili yollardan biri olan VYŞ sektörünün geliştirilmesi, yabancı yatırımların bu
alana çekilmesini sağlayacak yasal alt yapının oluşturulması, TGA’ların satışına yönelik
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işlemlerin çeşitlendirilmesi gibi bir dizi önlemin ivedilikle uygulamaya konulmasıdır. Aksi
takdirde bu sorun bankaların özkaynaklarını tüketecek bir boyuta ulaşarak içinden çıkılamaz bir
hal alabilecektir.
Bu doğrultuda çalışma içerisinde de bahsedilmiş olan; öncelikle yabancı yatırımcıların ülkeye
çekilmesine olanak sağlayacak yapısal reformların yapılması ve bunun akabinde VFF ve
GSYF’lerin kurulması, sorunlu varlıkların menkul kıymetleştirilmesine yönelik mevzuat
değişikliğinin yapılması, devlet destekli merkezi bir VYŞ kurularak sektörün geliştirilmesi,
VYŞ’lere vergi istisnalarının getirilmesi ve tüm bu kararların ivedilikle hayata geçirilmesi için
gerekli olduğu takdirde uluslararası kuruluşlardan kaynak temin edilmesine kadar bir dizi
önlemin yürürlüğe konulması bankacılık sektörünün geleceği ve Covid-19 sonrası dönemde
toparlanmaya vereceği katkı açısından oldukça büyük bir önem taşımaktadır.
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