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Finansal Hizmetler Endüstrisinde
UFRS 9 Uygulamaları
Halihazırda yürürlükte olan
UMS 39 Finansal Araçlar:
Muhasebeleştirme ve
Ölçme standardı 1 Ocak
2018’den itibaren yerini
UFRS 9 Finansal Araçlar
standardına bırakacaktır.

UFRS 9 ile birlikte gelen en önemli
değişiklikler nelerdir?

Yeni standardın özellikle finansal
sektör üzerinde önemli etkileri olması
beklenmektedir. Standardın Temmuz
2014’te yayınlanan değer düşüklüğü
fazı, uygulama zorlukları ve finansal
sonuçlar üzerindeki olası önemli etkileri
nedeniyle ön plana çıkmaktadır. Değer
düşüklüğü fazına ilişkin en önemli
değişim; yürürlükteki gerçekleşmiş
kredi zarar modelinden beklenen kredi
zarar modeline geçiştir. Böyle köklü
bir değişikliğe ihtiyaç duyulmasının
temel nedeni; özellikle finansal kriz
dönemlerinde kredi zararlarının geç

kayda alınmasını engellemek ve tüm kredi
portföyü için ilk kullandırım hatta limitin
ilk tahsis edildiği günden itibaren kredi
karşılıklarının hesaplanması ve kayda
alınmasını sağlamaktır. Sağlıklı geçmiş
yıl verileri ve birikmiş kredi tecrübesi
şüphesiz beklenen kredi zararlarının
belirlenmesi için iyi bir başlangıç
noktasıdır. Ancak beklenen kredi
zararlarının hesaplanmasına ilişkin en
kompleks ve yargıya dayalı kısım mevcut
modellere geleceğe yönelik olarak
krediye özgü veriler ile makroekonomik
beklentileri birden fazla senaryoyu baz
alarak entegre etmektir.
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UFRS 9 değer düşüklüğü fazının etki
alanı nasıl olacak?

UFRS 9’un sektör genelinde kredi
fiyatlandırma politikalarından ürün
çeşitliliklerine, IT sistemlerinden reyting
ve izleme modellerine, hatta sermaye
yeterlilik yönetimlerine kadar dokunan
oldukça geniş bir etki alanı var. Dolayısıyla
tüm bu yönleriyle UFRS 9 Finansal
Sektör için geleneksel iş yapış biçimini
değiştirmesi nedeniyle, bir muhasebe
politikasından çok daha büyük bir
anlam ifade etmektedir. Bu nedenle
de yayınlandığı ilk günden itibaren
tüm dünyada yönetim kurullarının,
denetim komitelerinin ve diğer üst düzey
yöneticilerin ajandasında önemli bir yer
tutmaktadır. Özellikle bu yılın ilk aylarında
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu (“BDDK”) tarafından yayınlanan
yeni karşılık yönetmeliği ile birlikte
UFRS 9’un 1 Ocak 2018’den itibaren
yasal finansal tablolarda da uygulanma
zorunluluğu nedeniyle, Türkiye’de
banka yöneticilerinin bu standarda
ilişkin ilgilerinin önemli ölçüde arttığını
gözlemlemekteyiz.

Global bankaların şu ana kadar UFRS 9
uygulama projelerinden elde ettikleri
önemli sonuçlar nelerdir?

Deloitte’un en son gerçekleştirdiği
global bankacılık UFRS anketinin dikkat
çektiği hususları değerlendirdiğimizde,
UFRS 9’a ilişkin uygulama zorluklarının
ağırlıklı olarak birikmiş sağlıklı veri
eksikliği, yeni kural setinin pratikte
uygulanmasına ilişkin yorum farklılıkları
ve bankaların finans, kredi, risk ve bilgi
işlem fonksiyonları arasındaki içsel
koordinasyon sıkıntıları olduğunu
gözlemliyoruz. Ayrıca bankalar UFRS
9 modellerini kurgularken BASEL
kriterleri uyarınca oluşturdukları IRB
modellerini baz olarak kullanmayı
tercih etmektedirler. Son olarak yapılan
sayısal etki analizleri UMS 39’dan UFRS
9’a geçişin finansal tablolar üzerinde
kredi karşılıklarının %50’ye kadar artış
göstereceğine dikkat çekmektedir. Ancak
Türkiye’de halihazırda yürürlükte olan
karşılık yönetmeliğinin UMS 39’a göre
çok daha ihtiyatlı hükümler içermesi
nedeniyle Türkiye’de UFRS 9’a geçişin
karşılık rakamları üzerindeki etkisinin çok
daha limitli olması beklenmektedir.

Deloitte; İngiltere mevzuatına göre kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) şirketini,
üye firma ağındaki şirketlerden ve ilişkili tüzel kişiliklerden bir veya birden fazlasını ifade etmektedir.
DTTL ve üye firmalarının her biri ayrı ve bağımsız birer tüzel kişiliktir. DTTL (“Deloitte Global” olarak da
anılmaktadır) müşterilere hizmet sunmamaktadır. Global üye firma ağımızla ilgili daha fazla bilgi almak
için www.deloitte.com/about adresini ziyaret ediniz.
Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited,
onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından
profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi,
finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin
bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer
alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan
sorumlu değildir.
© 2017. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime
geçiniz.

Görünen o ki UFRS 9 bankacılık sektörü
için uzun ve heyecan verici bir yolculuk
olacak. Standardın yürürlüğe girmesine
bir yıldan az bir zaman kaldığını
düşünürsek bugün harekete geçmenin
tam zamanı diyoruz.

