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YÖNETİCİ ÖZETİ
1. Kredi derecelendirme kavramı, açılacak kredilerin, zamanında ve tam olarak geri ödenmesi ihtimali husu-

sunda uluslararası sermaye piyasalarındaki ölçütlere uygun ve objektif bir ölçü sağlamak amacıyla, borçlu-
nun ihraç ettiği menkul kıymetlere yatırım yapılması halinde, yatırımcının bundan dolayı yükleneceği riskin 
belirlenmesidir. Bu nedenle kredi derecelendirme kuruluşlarından, yatırımcılara geleceğe yönelik yol gös-
terici bir rol üstlenmeleri beklenmektedir. Kredi derecelendirme kuruluşları sahip oldukları piyasa bilgisiyle 
piyasa aktörlerine aktaracakları bilginin, geleceğe yönelik doğru sinyalleri içermesi gerekmektedir. 

2. Derecelendirmeye olan bağımlılıktaki artış ve sektörün oligopolistik yapısı nedeniyle bu kuruluşlar, ekono-
mik krizleri derinleştiren bir unsur olarak görülmüştür. Kredi derecelendirme kuruluşlarına duyulan güveni 
azaltan bu durum, söz konusu kuruluşların yeniden düzenlenmesi ve şeffaflıklarının artırılması gerekliliğini 
gündeme getirmiştir.

3. Ülkelerin finansal yapısı ve ekonomik göstergelerinde önemli bir değişiklik olmamasına rağmen ülke not-
larının bir seferde birden çok indirimleri, yapılan derecelendirmenin sağlıklı olmadığı ya da verilen notların 
güvenilir olmadığı yönündeki endişeleri arttırmıştır.

4. Kredi derecelendirme kuruluşlarına gereksinim duyulmasının sebebi mevcut bilgilere ulaşabilmekten çok 
derecelendirdikleri finansal varlıkların gelecekteki durumlarına ilişkin sağlıklı ve gerçekçi sinyaller vereceği 
beklentisi olmuştur. Bu anlamda kredi derecelendirme kuruluşlarının hazırladıkları raporların doğru bilgiyi 
yansıtması hem derecelendirme kuruluşu hem de derecelendirilen ülke ve firma açısından çok önemlidir.

5. Kredi derecelendirme her ne kadar bir görüş niteliğinde olsa da verilen notlar, yatırımcıların yatırım karar-
larını etkileyebilmektedir. Aynı zamanda yerli yatırımcıların iş yapması, yurt dışından kredi almaları, tahvil 
alıp satmaları ve yurt dışı finansmanı isteyen büyük altyapı projelerinin düşük finansmanı gibi yatırıma dair 
finansal kaynakların hepsi bu kuruluşların verdikleri notlardan etkilenmektedir.

6. Başta ABD olmak üzere dünyanın birçok ülkesindeki fonlar bu notlara göre değerlendirilmektedir. Bu ne-
denle kredi derecelendirme, siyasi ve politik savaşın silahı haline gelebilmektedir. Avrupa ve ABD’deki fon-
ların içtüzüğünde yer alan yatırım yapılabilir seviyede olan ülkeye yatırım yapılması şartı, fon arz ve talep 
edenleri derecelendirmeye bağımlı hale getirmektedir. Örneğin Amerika’daki bireysel emeklilik fonları gibi 
trilyon dolarlık dev yatırım fonlarının başka bir ülkeye yatırım yapabilmesinin şartı, ülke derecelendirme 
notunun en az yatırım yapılabilir seviyede olmasıdır. Bu nedenle, Türkiye gibi uluslararası kabul gören kredi 
derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyede olmayan ülkelere fonların girişi engel-
lenmektedir. Bu ülkeler yatırım yapılabilir notu aldıklarında söz konusu fonlar çözülecek ve ülkeye düşük 
maliyetli önemli bir kaynak sağlanmış olacaktır. Bu nedenle kredi derecelendirmenin notu hem borçlanma 
maliyetlerini hem de yabancı fonların ülkeye girişini etkilemektedir.

7. Bu kuruluşların gelirleri yaptıkları derecelendirmeden çok tahvil ihracından elde ettikleri pay daha fazladır. 
Bu durum söz konusu kuruluşların uluslararası sermayenin çıkarları doğrultusunda hizmet verdikleri şeklin-
de eleştirilere neden olmaktadır. 

8. Kredi derecelendirme kuruluşlarının derecelendirme metodolojisinde ağırlıklı olarak finansal göstergeler-
den yola çıkılarak yapılan bir görüş olmasına rağmen,  sübjektif ve objektif unsurları arasında net sınırlar 
bulunmamaktadır.
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9. Kredi derecelendirme kuruluşlarının geleceğe yönelik güvenilir bilgi sağlamamalarının yanı sıra, mevcut 
objektif unsurlarına dayanarak yaptıkları değerlendirmelerde ele aldıkları objektif kriterlere göre verdikleri 
notların tutarsız olduğu görülmektedir.

10. Kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmeye aldıkları kriterlerdeki bu uyumsuzluk, analistlerin 
sübjektif yargılarını daha ön planda tutarak karar verdiklerini, bunun da kredi derecelendirme kuruluşlarının 
kredibilite ve geleceğe yönelik uyarı mekanizması işlevinin güvenilirliğini yitirmesine neden olmuştur. 

11. 2008 küresel krizi öncesinde derecelendirme kuruluşlarının uzun vadeli tahminlerde, özellikle krizden ağır 
yara alan ülkelere verdikleri kredi notları, bu kuruluşların analiz ve tahminlerinde tutarsızlıkların olduğunu 
ortaya koymuştur. Küresel krizin sorumlusu olarak görülen kredi derecelendirme kuruluşlarına yönelik eleş-
tiriler Euro Bölgesi’ndeki borç krizleriyle yeniden gündeme gelmiştir.  

12. Türkiye için kredi notu süreci 1991 yılına dayanmaktadır. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları 
1990’lı yıllara gelinceye kadar gelişmekte olan ülkeleri derecelendirmedikleri için mevcut metodolojileri ül-
kelerin sağlıklı değerlendirilmesine elverişli bir nitelik taşımamaktadır.

13. Türkiye’nin ekonomik göstergeleri birçok ülkeden iyi durumda olmasına rağmen kredi notu haksız bir şekil-
de uzun süredir yatırım yapılamaz seviyede tutulmaktadır.

14. Piyasayı oldukça geriden takip etmeleri ve bu nedenle ekonomik sorun yaşayan ülkenin kredi notunda ya-
pılan ani değişikliklerin piyasa algılamasını büyük ölçüde bozma potansiyeli, kredi derecelendirme kuruluş-
larının sistemik açıdan krizi etkiledikleri algısını oluşturmuştur. Herhangi bir kredi derecelendirme kurulu-
şunun sübjektif yargısına ihtiyaç bırakmayan, bir ülkenin borcunu veya faizini ödeme riski için kredi dere-
celendirme kuruluşlarından daha güncel kredi notları veren CDS’ler, ile kredi derecelendirme kuruluşlarının 
notları karşılaştırıldığında, piyasanın kredibiliteye verdiği not ile kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği 
not arasında büyük fark olduğu görülmektedir. Türkiye’nin gerçekleştirmiş olduğu ekonomik, finansal ve 
siyasi istikrar piyasalar tarafından kabul görürken, kredi derecelendirme kuruluşları piyasadaki bu kredibili-
teyi kredi notuna  yansıtmadıkları görülmüştür. 

15. Kredi derecelendirme kuruluşlarının uzun dönem projeksiyonlarını göz önünde bulundurduklarını iddia 
etmelerine rağmen bu kadar uzun bir süre CDS’lerden kopuk olmaları geleceğe yönelik uyarıda bulunma 
özelliklerini kaybettiklerinin bir göstergesidir.

16. Türkiye örneği kredi derecelendirme kuruluşlarının ülkelerin temel ekonomik, finansal ve politik unsurla-
rını izlemede piyasanın gerisinde kaldığını ve piyasa göstergelerinin ülke riskine karşı çok daha dinamik 
bir uyarıcı olduğunu göstermektedir CDS primleri yatırımcıların Türkiye’nin kredibilitesine inandıklarının bir 
göstergesidir. Türkiye ekonomisine duyulan bu güven yabancıların çok düşük bedelden sigorta yapmalarını 
beraberinde getirmektedir. Piyasaların Türkiye’ye verdiği notu kredi derecelendirme kuruluşları dikkate al-
mayarak, Türkiye’nin notunu artırmamışlardır.

17. Finansal piyasaların girift ve karmaşık yapıda olması sebebiyle artan sistematik risk ihtimali derecelendir-
me kuruluşlarının süreç boyunca çok hassas olmasını gerektirmektedir. Türkiye’de kredi derecelendirme, 
düzenleyici kuruluşlar tarafından zorunlu kılınmadığı için kredi derecelendirme kültürü henüz oluşmamış-
tır. Bu kültürün oluşabilmesi için derecelendirme kuruluşların yanı sıra düzenleyici kuruluşların daha aktif 
rol alması gerekmektedir.

18. Kredi derecelendirme kuruluşları uzun yıllardır aynı metodolojiyi kullandıklarından dolayı değişen konjonk-
türel ortama uyum sağlayamadığı konusunda eleştirilmektedir. Ayrıca, ülkelerin yapıları birbirinden farklı 
olduğundan dolayı tüm ülkelere uygulanan tek bir metodoloji finansal sisteme uyum sağlayamamıştır.
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19. Mevcut konjonktürde büyüme artık gelişmekte olan ülkelerde devam ederken, gelişmiş ülkelerin büyüme 
potansiyeli durma noktasına gelmiştir. Avrupa Birliği ülkelerinin mevcut durumu bunun en açık göster-
gesidir. Yaşanan ekonomik krizlerle birlikte dünyada ekonomik güç dengesi değişmeye başlamış ve bu 
bağlamda Çin, Hindistan, Brezilya, Türkiye ve Rusya gibi ülkeler daha fazla söz sahibi olmaya başlamıştır. 
Derecelendirme kuruluşları, bu değişimleri izlemedikleri ve kriterlerini değiştirmediklerinden dolayı deği-
şen dünya koşullarına uyum sağlayamamışlardır.  

20. Analistlerin tecrübesizliği derecelendirmede büyük öneme sahip olan sübjektif faktörlerin derecelendirme 
notuna yanlış yansımasına sebep olabilmektedir. Ülkeyi ve ekonomik koşullarını tanımayan analistler ge-
lişmekte olan ülkeleri oryantalist bir yaklaşımla değerlendirmektedir. 

21. Dünya genelinde başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede kredi derecelendirme kuruluşlarına alternatif 
oluşturma çalışmaları başlamıştır. Kredi derecelendirme kuruluşları ile ilgili beklenti ve uyum çerçevesinde 
bazı G-20 zirvelerinde derecelendirme kuruluşlarına aşırı derecede bağlılık konusunda önlemler alınması 
gerekliliği her fırsatta dile getirilmiştir.  

22. Türkiye’deki kredi derecelendirme sektörünün düzenlenmesi ve ulusal derecelendirme kuruluşlarının önü-
nün açılması gerekmektedir.

23. Türkiye’nin bölgede sağladığı politik güç, ekonomik boyuta taşınmalı ve kredi derecelendirme konusun-
da lider konumda olmalıdır. Bu kapsamda İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM) kurulması ile finansal enstrü-
manların çeşitlenmesi bu enstrümanlara kredi notu derecelendirmesi getirilmesi zorunluluğu, alternatif 
derecelendirme kuruluşların kurulmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu da hem ulusal kuruluşların (kurula-
cak-mevcut) güçlenmesine hem de mevcut uluslararası derecelendirme kuruluşlarına olan bağımlılığın 
azaltılmasını sağlayacaktır. Alternatif olarak, ya Türkiye Bankalar Birliği tarafından kurulacak bir kredi dere-
celendirme kuruluşu ya da İslami Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu (IIRA) gibi bölgesel derece-
lendirme kuruluşu  desteklenerek derecelendirme sektörünün oligopol yapısı kırılmalıdır.

24. Türkiye’ye uluslararası  sermaye akışının olmasının önünde en büyük engellerden birisi olarak görülen kredi 
derecelendirme notunun yatırım yapılabilir seviyeye çıkması  Türkiye’nin son 10 yılda ekonomide gerçekleş-
tirdiği performansın sürdürülebilirliği açısından  hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle, Türkiye kredi dere-
celendirme kuruluşlarının kurulması konusunda da öncü görev üstlenmelidir. 

25. Ulusal kredi derecelendirme kuruluşlarının yerelde güçlü olması, beraberinde uluslararası alanda güçlü 
olmayı getirecektir. Uluslararası alanda kredi derecelendirme yapmaya başlamak  bu kuruluşlar için re-
ferans olacak ve aynı zamanda bu kuruluşların portföyünü ve itibarını artıracaktır. Bunun yanı sıra ülke 
derecelendirmesi yapabilecek seviyeye gelen bu ulusal derecelendirme kuruluşlarının itibarı uluslararası 
anlaşmalarla artırılmalıdır.

26. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının raporları ile geleceğe yönelik tahminlerinin uyuşup uyuşmadı-
ğı sıkı bir şekilde izlenmeli, gerektiğinde firmalara yaptırım uygulanabilmeli, hızlı bir şekilde geri bildirim 
yapılmalıdır. Aynı zamanda bu kuruluşların yazdıkları ülke raporları geçmişe dönük olarak incelenmeli ve 
bu raporlardaki öngörülerin doğru çıkıp çıkmadığı tespit edilerek bu kuruluşlara izah edilmelidir. Bu kuru-
luşlara yönelik bu uygulama ülke derecelendirmesinde daha hassas davranmalarına katkı sağlayacaktır. 

27. Hazine müsteşarlığında kredi derecelendirmeye yönelik uzman kişilerden oluşan bölümler kurulmalıdır. Bu 
bölümler, derecelendirme kuruluşlarının verdiği notları analiz ederek, metodolojide ve öngörüde yaptıkları 
hataları tespit ederek yatırımcıları bilgilendirmelidir. Böylece bu kuruluşlarla müzakere gücü kazanılacaktır.
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ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından  yıllarca hiç de hak etmediği seviyede, yani yatırım 
yapılabilir seviyenin altında not verilen Türkiye’ye yatırım fonların girişi engellenmiş, bunun da ülkeye mali-
yeti ağır olmuştur. Çünkü, Türkiye’ye yatırım yapılabilir seviyede not verilmesi halinde hem söz konusu fon-
ların ülkeye girişi artacak hem de ülkeye  daha düşük maliyetli önemli sermaye girişi sağlanmış olacaktır.  Bu 
nedenle,  başta Türkiye’de olmak üzere, kredi derecelendirme kuruluşlarından rahatsız olan birçok ülkede 
mevcut kredi derecelendirme kuruluşlarına alternatif çabaların gündeme gelmesi hızlanmıştır.

Bu çalışmanın bir yandan akademik, diğer yandan karar alıcılar ve sorunun tarafları için referans değeri taşı-
ması aynı zamanda da gerçekçi ve yol gösterici olmasına özel önem verilmiştir. Kredi derecelendirme kuru-
luşlarının ortaya çıkışlarının, sebep oldukları problemlerin, bu kuruluşlara olan bağımlılığı azaltıcı çabaların 
ve alternatif önerilerin incelendiği bu raporda, literatür araştırması yanında saha çalışması da önemli bir yere 
sahiptir. Bu amaçla, yüz yüze görüşülen düzenleyici kuruluşlar ve düzenlenen kuruluşların görüşlerine olabil-
diğince yer verilmeye çalışılmıştır. Bu nedenle, raporun önemli bir kısmını, böyle bir rapor için gerekli temsil 
niteliğine, çeşitliliğe ve bu alanda faaliyet gösteren önde gelen  kurum ve kuruluşlarda  rapora katkıda bulu-
nacak niteliklere sahip kişiler  ile yapılan yüz yüze görüşmeler oluşturmuştur. Rapor kapsamında görüşülen 
kurumlar arasında, Hazine Müsteşarlığı, SPK, BDDK, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları ve ulusal 
kredi derecelendirme kuruluşları yer almıştır. Ayrıca, kredi derecelendirme sektöründe bilfiil çalışmış uzman-
lardan da yararlanılmıştır.  

Konuyu bütün yönleriyle ele alan raporun kredi derecelendirme kuruluşlarına alternatif oluşturma çabalarına 
önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Raporun hazırlık aşamasında görüşülen kişilerin hepsine, bu rapo-
ra verdikleri önem ve yaptıkları katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum.

Taha Özhan
SETA Başkanı, Eylül 2012
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1.  GİRİŞ
Kredi derecelendirme kavramı, açılacak kredilerin, zamanında ve tam olarak geri ödenmesi ihtimali hususunda ulusla-

rarası sermaye piyasalarındaki ölçütlere uygun ve objektif bir ölçü sağlamak amacıyla, borçlunun ihraç ettiği menkul 

kıymetlere yatırım yapılması halinde, yatırımcının bundan dolayı yükleneceği riskin belirlenmesidir.1 Küreselleşme ile 

birlikte piyasalarının entegrasyonunun artması sonucunda, karar alıcıların, portföylerinde bulunduracakları finansal ens-

trümanın ve yatırım yapacakları varlığın risk yapısını ve mevcut değerini doğru belirlemek amacıyla finansal bilgilere 

ihtiyaç artmıştır. Bu nedenle gerek yasal açıklamalar ve gerekse gönüllü açıklamalar çerçevesinde doğru, güvenilir ve 

ayrıntılı bilgilerin kamuya duyurulması büyük önem taşımaktadır.2 Finansal piyasalar ile karar alıcılar arasında önemli veri 

sağlayan aynı zamanda bilgi asimetrisini ortadan kaldıran işlem olarak tanımlanan kredi derecelendirme kavramı da bu 

gerekliliğin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.3

Bu nedenlerden dolayı kredi derecelendirme kuruluşlarından, yatırımcılara geleceğe yönelik yol gösterici bir rol üstlen-

meleri beklenmektedir. Aynı zamanda kredi derecelendirme kuruluşlarının sahip oldukları piyasa bilgisiyle piyasa aktör-

lerine aktaracakları bilginin, geleceğe yönelik doğru sinyalleri içermesi gerekmektedir. Bu doğrultuda piyasa tarafından 

kredi derecelendirme kuruluşlarına gereksinim duyulmaktadır. Çünkü kredi derecelendirme kuruluşları ölçek ekonomi-

lerinin4 sağladığı avantajlarla piyasa bilgisini daha ucuz maliyetlerle elde edebilmektedir. 

Kredi derecelendirmenin geçerli olabilmesi için herkes tarafından anlaşılabilir olması ve kabul görmesi gerekir. Kredi 

derecelendirme kuruluşunun objektif olmaması ülke ve/veya kuruluşun risk primini doğrudan etkilemekte, ülke ve/veya 

kuruluşun dış finansman imkanlarını zorlaştırabilmekte ya da kolaylaştırabilmektedir. Bu avantajlarının farkında olan ve 

piyasayı yanlış yönlendiren kredi derecelendirme kuruluşlarının finansal piyasadaki işlerliği sıkça tartışılmaya başlanmış-

tır. Derecelendirme işlemi ile amaçlanan, borçlunun, anapara ve faiz yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesini bir 

takım istatistiksel ve karşılaştırmalı analizlerle ölçülerek, borçlunun kredibilitesinin tarafsız bir yargı ile ifade edilebilme-

1. Karagöz, M. Aydın (1990), “Kredi Değerliliğinin Tespiti”, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Dergisi (1990/1).

2. Aslan, Sinan (2004), “Türkiye’de Kamunun Aydınlatılmasına Yönelik Finansal Bilgilerin Elektronik Ortamda Yayınlanması”, İktisat, İşletme ve Finans (220). 

3. AN Heng , Kam C. Chan (2008), “Credit Ratings and IPO Pricing”, Journal of Corporate Finance (14 584–595).

4. Ölçek ekonomileri, fabrika veya firmaların üretim kapasitelerinde meydana gelen artışlar sebebiyle birim üretim maliyetinde azalmalar 
şeklinde ortaya çıkan istifadeler veya tasarruflardır.

KREDI DERECELENDIRME KURULUŞLARI: 
ALTERNATIF ARAYIŞLAR
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sidir.5 Ayrıca, kredi derecelendirmesi, açılacak kredilere uluslararası sermaye piyasalarındaki kriterlere uygun ve objektif 

bir değerlendirme ölçüsü sağlamayı amaçlamaktadır.6 

Derecelendirmeye olan bağımlılıktaki bu artış ve sektörün oligopolistik yapısı nedeniyle bu kuruluşlar, ekonomik kriz-

leri derinleştiren bir unsur olarak görülmüştür. Kredi derecelendirme kuruluşlarına duyulan güveni azaltan bu durum, 

söz konusu kuruluşların yeniden düzenlenmesi ve şeffaflıklarının artırılması gerekliliğini gündeme getirmiştir. Derece-

lendirmede objektif unsurların yanı sıra kredi komiteleri tarafından yapılan sübjektif değerlendirmelerin kamuoyuyla 

yeterince paylaşılmadığı görüşü, 2001 yılından bu yana yanlış kredi notu verilmesine bağlı iflas eden şirketlerin olması 

ile perçinlenmiştir. 2001 yılında ABD’de yaşanan Enron skandalı, 2002 yılında yaşanan Worldcom, 2003 yılında Parmalat 

ve yakın tarihte Lehman Brothers’ın batmasının ardından, bu firmaların çöküşünden çok kısa bir süre önce verilmiş olan 

yüksek kredi dereceleri ile kredi derecelendirme kuruluşlarına duyulan güveni önemli ölçüde sarsmıştır. Sektörün en 

önemli üç firması olan Moody’s, Standard and Poor’s ve Fitch’in verdikleri tartışmalı kredi notları ile yoğun şekilde eleştiri-

ye uğramış, bu baskılar sonucunda 2008 yılı içinde yüksek kredi notuna sahip firmaların kredi derecelerini ani bir şekilde 

düşürmeleri ile küresel krizin derinleşmesindeki önemli bir etken olarak görülmüştür.7

2008 yılında, Lehman Borthers’ın iflasının ardından, kredi derecelendirme kuruluşlarının erken uyarı mekanizmaları işle-

vinin aksaması ve ülkelerin kredi not değişimlerinin piyasa göstergelerini geriden takip etmesi neticesinde bu kuruluşlar 

eleştirilerin odağı haline gelmiştir. Diğer yandan, ülkelerin finansal yapısı ve ekonomik göstergelerinde önemli bir deği-

şiklik olmamasına rağmen ülke notlarının bir seferde birden çok indirimleri, yapılan derecelendirmenin sağlıklı olmadığı 

ya da verilen notların güvenilir olmadığı yönündeki endişeleri arttırmıştır. Ayrıca, kredi derecelendirme kuruluşlarının 

metodolojilerini yeterince kamuoyuyla paylaşmadığı yönünde bir kanıyı da gündeme getirmiştir. Kredi derecelendirme 

kuruluşları metodoloji raporları yayınlamalarına rağmen, bu raporların, ülkelere verilen not verilme sürecinin aydınlatıl-

masında yetersiz kaldığı görülmüştür. Kredi derecelendirme kuruluşlarının not verme sürecinin nasıl işlediği, kredi notu-

nu etkileyen faktörlerin nasıl ağırlıklandırıldığı benzer ülkelerle karşılaştırmaların nasıl yapıldığı, ülkenin siyasi durumu 

gibi niteliksel unsurların karar aşamasında ne derece etkili olduğu raporlarda net olarak belirtilmediği, daha fazla ücret 

karşılığı daha yüksek not verilmesi gibi bir algının olduğu8 ve dolayısıyla küresel ekonomik krizin derinleşmesine neden 

olan baş aktörlerden birinin kredi derecelendirme kuruluşlarının olduğu iddia edilmiştir. 

Bu raporun, ikinci bölümünde kredi derecelendirme kuruluşlarının tarihsel süreçte ortaya çıkış süreçleri anlatılacak, son-

rasında sektörde lider olan kuruluşların derecelendirme süreçleri anlatılacaktır. Ayrıca, Türkiye’deki kredi derecelendirme 

süreci, kredi derecelendirmeye alternatif piyasa göstergeleri ve düzenleyici kuruluşların rolü açıklanacaktır. Üçüncü bö-

lümde kredi derecelendirme sektörünün oligopolistik yapısının sakıncaları üzerinde durulacak ve sektörün lideri olan 

firmaların değerlendirmesi yapılacaktır. Sonraki bölümde uluslararası sistemde bu kuruluşlara olan bağımlılığın azaltıl-

masına yönelik ortaya çıkan çabalardan bahsedilecek ve son olarak da kredi derecelendirme piyasasının daha işlevsel bir 

görünüm kazanmasına yönelik öneriler sunulacaktır. 

5. Kılıç, Berra, (1989), “Derecelendirme (Rating) İşlemi, ABD’de Tahvil Derecelendirme Süreci”, SPK Araştırma Raporu .

6. Karaöz, M. Aydın (1990), “Kredi Değerliliğinin Tespiti”, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Dergisi (1990/1). 

7. Öztürk, Hüseyin (2011), “Ülke Kredi Notu Değerlendirmelerinde Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülke Ayrımı Üzerine Bir İnceleme”, Hazine 
Uzmanlığı Yeterlik Tezi, Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ankara.

8. Öztürk, Hüseyin (2011), “Ülke Kredi Notu Değerlendirmelerinde Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülke Ayrımı Üzerine Bir İnceleme”, Hazine 
Uzmanlığı Yeterlik Tezi, Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ankara.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının erken uyarı mekanizmaları 

işlevinin aksaması ve ülkelerin kredi not değişimlerinin piyasa 

göstergelerini geriden takip etmesi neticesinde bu kuruluşlar 

eleştirilerin odağı haline gelmiştir.
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2.  TARİHSEL SÜREÇTE KREDİ DERECELENDİRME 
KURULUŞLARI

Kredi derecelendirme kuruluşlarının geçmişi 1837 yılına kadar dayanmaktadır. 1837 yılında ABD ekonomisinde yaşanan 

büyük çöküşün ardından, şirketler taahhütlerini yerine getirememiş, bu nedenle birçok yatırımcı mağdur durumda kal-

mıştır. Bu ekonomik çöküşten etkilenen yatırımcılardan biri olan Lewis Tappan da birçok yatırımcı adına şirketleri izlemek 

ve değerlendirmek amacıyla Mercantile Agency şirketini kurarak bu alanda faaliyete başlamıştır.9 Mercantile Agency şir-

keti, derecelendirme simgeleri kullanmadan belirli dönemlerde sadece üyelerini bilgilendirme faaliyetini yürütmüştür. O 

dönemde zarara uğrayan Tappan, kendisi ve arkadaşlarına ait müşteriler ile borçluların kredi değerliliğinin belirlenmesi 

için daha resmi bir yöntem geliştirmiştir. Bu yöntemle, Doğu ve Batı eyaletlerinde çoğunluğu avukat olan ve kendi böl-

gelerindeki işler ve kişiler hakkında bilgi toplayıp Tappan’a bildiren 180 muhabiri kapsayan bir ağ kurulmuştur. Tappan 

da seçilmiş bilgileri sözlü olarak müşterilerine iletmiştir. 

Derecelendirme, kavram olarak ise 1900’lü yılların başında ABD’de ortaya çıkmaya başlamıştır. Freeman Putney ve John 

Moody derecelendirmenin başlaması ve gelişmesinde en büyük katkıyı sağlamıştır. John Moody 1905 yılında ilk derece-

lendirme kuruluşu olan Moody’s Investors Service’yi kurarak 1909 yılında “Demiryolları Yatırımlarının Analizi” adlı eserin-

de ilk notları yayınlamıştır.10 Endüstriyel şirketler ve kamu kurumlarının derecelendirilmesine ise 1922 yılından itibaren 

başlamıştır. Riskin derecelendirmesi ABD’de sermaye piyasalarının gelişmesine paralel hatta bazen önünde bir seyir izle-

diği için uzunca yıllar yasal bir düzenleme yapılamamıştır. Çünkü derecelendirme, piyasaların ihtiyacından oluşan talep-

ler üzerine gelişmiştir. ABD’de bankaların kendi hesaplarına alabilecekleri menkul kıymetlerle ilgili yasal düzenlemelerde 

derecelendirmeye yer vermesi 1936 yılına rastlamaktadır. Düzenlenen bankacılık yasasına göre bankaların spekülatif 

yada düşük notlu varlıklara yatırım yapması yasaklanmıştır. Ancak bu yasal düzenleme bankaların portföy yapılarını et-

kilemesi nedeniyle de eleştiriye uğramış ve yürürlükten kaldırılmıştır. Bu yasa ile derecelendirme, ilk kez kanun koyucu 

tarafından ele alındığı için ayrı bir önem kazanmıştır.11 

Kredi derecelendirme kuruluşları 1981 yılında Avustralya’da, 1982’de Filipinler’de faaliyete geçmişlerdir. Kore’de ise ilk 

kuruluş 1986 yılında ikincisi de birkaç yıl sonra kurulmuştur. Hindistan’da 1988’de, Malezya’da 1991’de ilk örnekler görü-

lürken, Tayland bu konuda aktif olarak çaba göstermektedir. 1986’da Fransa ve İngiltere’de, 1987’de İsveç’te yerel firmalar 

kurulurken, bu ülkelerde üç büyük Amerikan derecelendirme kuruluşunun dereceleri kabul görmektedir. İspanya, İtalya 

ve Portekiz’de ise ulusal kuruluşlar hızla gelişmektedir. 

Kredi derecelendirme kuruluşlarının derecelendirme işlemi, bankaları, kamu kuruluşlarını, yerel yönetimleri ve genel 

olarak ülkeleri de kapsayan geniş bir alana yayılmıştır. Kredi derecelendirme kuruluşları günümüzde de çok fazla sayıda 

olmalarına karşın, piyasalarda Moody’s, Standard and Poor’s ve Fitch kredi derecelendirme sektöründe hakim kuruluş-

lardır. Finansal piyasaların son birkaç yıldır dramatik bir şekilde genişlemesi bu piyasalarda çeşitli yatırım risklerini de be-

raberinde getirmiştir. Söz konusu risklerin ölçümü herhangi bir finansal yatırım öncesinde temel ihtiyaç haline gelmiştir. 

9. Usman, Ediz ve Sunalı, Halil (1998), “Rating: Yatırımcılar ve İhraççılar Açısından Önemi”, Active Bankacılık ve Finans Dergisi (sayı:19, Ekim Kasım 1998).

10. Kılıç, Berra, (1989), “Derecelendirme (Rating) İşlemi, ABD’de Tahvil Derecelendirme Süreci”, SPK Araştırma Raporu.

11. Efe, Birol ve Hitay, Baran (1999), “Ülke Riski Kredi Derecelendirme Kuruluşları ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme”, İzmir Ticaret Odası 
(Yayın no:67, Ağustos 1999), İzmir.

Kredi derecelendirme kuruluşları günümüzde de çok fazla 

sayıda olmalarına karşın, piyasalarda Moody’s, Standard 

and Poor’s ve Fitch kredi derecelendirme sektöründe hakim 

kuruluşlardır.
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Minimum risk ile finansman ihtiyacı risk ölçümünde bir kıyaslamayı gerekli kılmıştır. Kredi derecelendirme kuruluşları 

da, risk ölçümünde esas öneme sahip olan kredi notuyla,12 bireylere ve kurumlarına yönelik bir bilgi kaynağı oluşturarak 

yatırımcıların karar alma süreçlerini doğrudan etkilemektedirler. 

Söz konusu kredi derecelendirme kuruluşları ise;

Moody’s Derecelendirme Kuruluşu

Moody’s derecelendirme kuruluşu, uluslararası finans piyasalarındaki en büyük derecelendirme kuruluşlarından biri 

olarak kabul edilmektedir. Dünyanın en eski derecelendirme kuruluşu olarak Moody’s Investors Service, kredi notları, 

araştırmalar ve risk analizlerinin önde gelen sağlayıcılarındandır. Dünya çapındaki etkinliği sebebiyle uluslararası faa-

liyet gösteren firmaların gerek kredi değerliliklerinin belirlenmesi gerekse firma değerinin tespiti konusunda özellikle 

tercih edilen bir derecelendirme kuruluşudur. Moody’s derecelendirme kuruluşu, 1900 yılında demiryolu yatırımlarının 

analizini yapan John Moody tarafından kurulmuştur. Moody’s 1900 yılında finansal kurumların, resmi dairelerin, imalat, 

madencilik, altyapı ve gıda şirketlerinin hisse senetleri ve tahvillerin istatistiklerini içeren detaylı bir kılavuz hazırlamış; 

iki ay içerisinde satılan bu kılavuz 1903 yılında dünya çapında bir patlama yapmıştır. 1907 yılında borsa çöktüğünde 

Moody’s hayatta kalmak için yeterli sermayeye sahip olmadığı için kılavuzunu satmaya zorlanmıştır. 1909 yılında yeni 

bir fikirle geri dönen Moody’s, ABD demiryollarının hisse senedi ve tahvil analizi işine girerek menkul kıymet pazarında 

bir ilki gerçekleştirmiştir. Moody’s demiryolları, yatırım analizi ile okuyucuları için demiryollarının faaliyeti, yönetimi ve 

finansı konusunda analitik ilkeleri tanımlamıştır. Moody’s firmaların yönetimi, sermayeleri ve hazırlanmalarında basit 

bilgiler toplamak yerine analizlerin daha güvenli olması için yatırımcılara yeni bir teklif sunarak demiryolları ve menkul 

kıymetlerinin analizini yapan bir kitap yayınlamıştır. Bu kitap, göreceli yatırım kalitesi hakkında yatırımcılara özet bilgi 

vererek, kısa zamanda yatırımcıların başlıca yatırım kılavuzu haline gelmiştir. 

1913 yılında ise Moody’s sanayi şirketleri ve yan kuruluşlarının analizlerini de değerlendirmeye başlayarak faaliyet alanını 

genişletmiştir. 1 Temmuz 1914 tarihinde Moody’s’in yatırım servisi kurulmuştur (Moody’s Investors Service). Aynı yıl, Mo-

ody’s, ABD’nin diğer kentlerinin ve belediyelerinin tahvillerini değerlendirerek kapsamını daha da genişletmiştir. 1924 

yılında Moody’s derecelendirmeleri, ABD tahvil piyasasının neredeyse yüzde 100’ünü kaplamıştır. Moody’s, 1929 büyük 

buhranında da ülkeleri izlemeye ve derecelendirmeye devam etmiştir.

1970›lerde, Moody›s de dahil olmak üzere büyük derecelendirme kuruluşları derecelendirme hizmetleri için ihraççıların 

yanı sıra yatırımcıların da kredi derecelendirme sistemine adapte edilmesi uygulamalarına başlamıştır. Moody’s, yerel 

derecelendirme kuruluşları ile ortak girişimler veya anlaşmalar yoluyla tahvil piyasasında genişlemeye devam etmiştir. 

Diğer kredi derecelendirme kuruluşları gibi Moody’s de kredi derecelendirme notlarını belirlerken analitik yöntemlerin 

yanında nitel yöntemlere de ağırlık vermektedir. Bunun sebebi olarak ise, analitik yöntemlerin hızla değişen veriler ve 

eklenen yeni değişkenler nedeniyle tek başına notlandırmada sağlıklı sonuçlar vermeyeceği iddia edilmektedir. 

Moody’s, tüm dünyada 110’dan fazla ülkede sahip olduğu firmaları ya da ortaklık kurduğu yerel derecelendirme kuru-

luşları ile 11.000 ihraççı şirket, 22.000 kamu finansmanı ihraççısı, 94.000 yapılandırılmış finansal tahvilinden fazlasını kap-

sayan borçları izlemekte ve derecelendirme faaliyetlerini sürdürmektedir. Moody’s Corporation 2011 yılında 2.3 milyar 

dolar bir gelirle dünya çapında yaklaşık 6.400 kişi çalıştırmakta ve 28 ülkede ofise sahiptir.

Standard and Poor’s Derecelendirme Kuruluşu

Standard & Poor’s (S&P), merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nin, New York eyaletinde, bulunan bir uluslararası kredi de-

recelendirme kuruluşudur. Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük iki derecelendirme kuruluşundan biri olan Standart 

& Poor’s (S&P), finansal kurumların piyasadaki değerlerini belirlemeye yardımcı olan ve onlara bağımsız görüş, analiz ve 

12. Gültekin-Karakas, Derya, Hisarcıklılar, Mehtap, Öztürk, Hüseyin (2011), “Sovereign Risk Ratings: Biased Toward Developed Countries?”,  
Emerging Markets Finance & Trade / May–June 2011, Vol. 47, Supplement 2, pp. 69–87.
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bilgi sağlayan bir derecelendirme kuruluşudur.13 S&P, 150 yılı aşkın süredir finans alanında liderliğini sürdüren bir firma 

olan ve tarihi 1860’lara kadar dayanan bir kuruluştur. S&P, 1860 yılında Henry Varnum Poor tarafından kurulmuştur. 1913 

yılında Luther Lee Blake Edward Shattuck’dan Bond Card System ve Bobson Stock’u Edward Shattuck’dan satın almıştır. 

Hızlı bir büyümeye sahip olan Standard Statistics 1914 yılında Standard Statistics anonim şirketi adını almıştır. 1941 

yılında “Standard Statistics Company” ve “Poor’s Publishing Company” adlı şirketler birleşerek Standard and Poor’s dere-

celendirme kuruluşunu kurmuşlardır. Bu kuruluş, 1946 yılında bilgileri depolamak ve toplamak için elektronik hesaplama 

sistemine geçmiştir. S&P’ nin hisseleri 1962’de New York borsasında alınıp satılabilen bir resmi şirket haline gelmiştir. S&P, 

1966 yılında bağımsız bir kuruluş olarak faaliyetlerine devam etmiş ve aynı yıl McGraw-Hill adlı şirketi bünyesine almıştır. 

1970’li yıllardaki ekonomik bunalımın getirdiği borç krizleri 1982 yılındaki Meksika’nın yaşadığı ekonomik sarsıntı, para 

sisteminin uluslararası işleyişinde öngörü gerektiren bir uyarı sisteminin doğmasına yol açmıştır. Bu uyarı sistemi S&P 

gibi kuruluşların varlığına anlam katmıştır. 

ABD’de 21, diğer ülkelerde 40 ofisi ve iştiraki bulunan S&P, yatırım ve finansal analiz konusunda deneyimli olan yakla-

şık 6300 analisti istihdam etmektedir. Tüm bu analistler dünyanın önde gelen ekonomistleri, geleceği tahmin metotları 

kullanan deneyimli analitik çalışma grupları ve istatistikçilerden oluşmaktadır. Standart & Poor’s derecelendirme kurulu-

şunun en büyük iştiraki Kanada Tahvil Derecelendirme (Canadian Bond Rating Service) kuruluşudur. 2000 yılına kadar fa-

aliyetlerini bağımsız şekilde yürüten Kanada Tahvil Derecelendirme kuruluşu (CBRS) bu tarihten sonra Standart & Poor’s 

ile birleşme kararı almıştır14 S&P ile birleştikten sonra CBRS’in derecelendirme notları küresel anlamda daha fazla kabul 

görmeye başlamıştır. 

Fitch Derecelendirme Kuruluşu

Fitch derecelendirme kuruluşu, John Knowles Fitch tarafından 1913 yılında New York’ta kurulmuş olup Amerika Birleşik 

Devletleri’nden de genel kabul görmüş ilk Avrupa kökenli derecelendirme kuruluşudur. Fitch, 1924 yılında, derecelendir-

me skalasını AAA - D olarak tanıtmış ve bunu geliştirmiştir. 1975’ te Moody’s ve Standard & Poor’s ile birlikte ulusal firma 

olarak tanınan derecelendirme kuruluşlarından biri olmuştur. İlk uzmanlık alanı bankaların derecelendirmesi olan Fitch, 

daha sonraları diğer sektördeki işletmelerin derecelendirmesine de başlamıştır. Fitch, 1989 yılına gelindiğinde sermaye 

yapısını yeniden düzenlemiş ve yönetim ekibini şekillendirilmiştir. 1932 yılında kurulan Duff and Phelps ile 1989 yılında 

kurulan IBCA ile birlikte 2000 yılının Nisan ayında birleşen Fitch daha sonra Bank Watch Birliğini Thompson şirketinden 

satın almıştır. Fitch IBCA ismini 2002 yılında Fitch Ratings olarak değiştirmiştir. Fitch derecelendirme kuruluşunun asıl 

merkezi Londra ve New York olup diğer büyük şubeleri Tokyo, Paris ve Barselona’dadır. Tüm dünyada 49 ofisi bulunan 

Fitch bugüne kadar 5.500 finans kurumunu, 1.800 anonim şirketi, 700 sigorta şirketini derecelendirmiş ve buna ek olarak 

halen 104 ülkenin derecelendirmesini yapmayı sürdürmektedir. 

Japon Kredi Derecelendirme Kuruluşu(JCR)

Uluslararası finansal piyasalardaki sermaye akışı, derecelendirme faaliyetlerinin deniz aşırı ülkelerde kurulup yayılmasını 

sağlamıştır. Bu durum neticesinde kredi derecelendirme yalnızca gelişmiş ülkelerde değil, gelişmekte olan ekonomiler-

de de uygulama alanı bulmuştur. Kredi derecelendirme kuruluşlarına olan talebi artıran bu gelişmeler derecelendirme 

kuruluşlarının sayısının hızla artmasına neden olmuştur. Bu kapsamda, JCR Japonya’nın önde gelen kurumsal yatırımcı 

grupları tarafından 1975 yılında Tokyo’da kurulmuş ve Japonya Maliye Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve SEC (Se-

curities and Exchange Commission) tarafından tanınan uluslararası bir derecelendirme kuruluşudur. Fakat JCR ismini 

ancak 1980’li yılların ortalarında duyurmaya başlamıştır. JCR daha çok ülke derecelendirmesine ağırlık vermiş durumda-

13. Standart&Poor’s Corporation: “History of Standart&Poor’s” Standart&Poor’s http://www.standardandpoors.com/About Us/ History.Html., 2004

14. Canadian Bond Rating Service: “Who is CBRS” CBRS http://www.cbrs.com/cbrs, 2004.
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dır. JCR’nin derecelendirme hizmetleri, orta ve uzun vadeli tahviller, öncelikli borçlar ve finansman bonosu gibi finansal 

ürünlerin de içerisinde bulunduğu geniş bir alanı kapsamaktadır. Bunun yanı sıra JCR, hayat ve hayat dışı sigorta şirket-

lerinin yükümlülüklerini yerine getirebilme ve varlığa dayalı menkul kıymetlerin de içinde bulunduğu yapılandırılmış 

finansman işlemlerini de derecelendirmektedir. JCR, Japonya’nın önde gelen kurumsal yatırımcı grubunun desteklediği 

bir derecelendirme kuruluşudur. JCR’nin 109 ortağı arasında Japonya’nın önde gelen sigorta şirketleri ve yatırım banka-

ları ile Norinchukin Bank ve Bank of Tokyo Mitsubishi gibi kuruluşlar bulunmaktadır.

İslami Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu (Islamic International Rating Agency, IIRA)

İslami Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu (IIRA) bölgesel ve ulusal finansal piyasaların gelişmesine kolaylık sağ-

layarak ve kredi riskini tanımlayarak kuruluşların risk profillerini oluşturup değerlendirmek için 2005 yılının Temmuz ayın-

da faaliyetlerine başlamıştır. IIRA, ağırlıklı olarak İslam ülkelerinin oluşturduğu sermaye piyasalarında gelişimi sağlamak 

ve bankacılık sektörünün özel nitelikli İslami finansal ürünlerinin tüm çeşitlerini kapsadığı derecelendirme görünümü 

vermek ve bu piyasalarda analitik uzmanlık düzeyini artırmak için kurulan tek yetkili derecelendirme kuruluşudur. IIRA, 

Bahreyn Merkez Bankası tarafından External Credit Assessment Institution15 olarak tanınmıştır. IIRA, İslam Kalkınma Ban-

kası tarafından onaylanmış derecelendirme kuruluşları listesinde de yer almaktadır. IIRA’nın geliştirilmiş derecelendirme 

sistemi, bir derecelendirme kuruluşunun nihai amacı olan kalite perspektifini genişletmenin İslami finansa özgü özellik-

lerini tanımakta ve bünyesine dahil etmektedir. IIRA, uluslararası kalkınma kuruluşları, lider bankalar, diğer finansal kuru-

luşlar ve derecelendirme ajansları tarafından desteklenmektedir. Bu derecelendirme kuruluşunun iştirakleri, 11 ülkede 

faaliyet göstermektedir. 

Tablo 1. IIRA’nın Sahip Olduğu İştirakler

A. Uluslararası finans kuruluşları B. Derecelendirme kuruluşları C. Bankalar, sigorta şirketleri ve diğerleri

1. Islamic Development Bank 
(IDB) , Suudi Arabistan

2. Islamic Corporation for the 
Development of the Private 
Sector, Suudi Arabistan 

1. Capital Intelligence Ltd., 
2. JCR-VIS Credit Rating Co. Ltd., 

Pakistan
3. Malaysian Rating Corporation 

Berhad (MARC)

1. Kuwait Turkish Participation Bank Inc., Türkiye 
2. Bahrain Islamic Bank B.S.C., Bahreyn
3. Arcapita Bank B.S.C., Bahreyn
4. Abu Dhabi Islamic Bank, Birleşik Arap Emirlikleri
5. Syarikat Takaful Malaysia, Berhad, Malezya
6. First Investment Company K.S.C., Kuveyt
7. Pakistan Kuwait Investment Company (Pvt.) Ltd., Pakistan
8. Arab Islamic Bank, Filistin
9. Dubai Islamic Bank, Birleşik Arap Emirlikleri
10. Bosna Bank International, Bosna
11. Al-Baraka Banking Group, Bahreyn
12. Jordan Islamic Bank, Ürdün
13. Bank Islam Malaysia Berhad, Malezya
14. Dubai Bank
15. The International Leasing & Investment Company (ILIC)
16. A. K. Bakri & Sons Holding
17. Saba Islamic Bank

Yukarıda değinildiği üzere dünyada yüzlerce derecelendirme kuruluşu vardır. Ancak, uluslararası sermaye piyasalarında 

genel kabul görmüş birkaç derecelendirme kuruluşu bulunmaktadır. Bunlar; Standart & Poor’s, Moody’s ve Fitch derece-

lendirme kuruluşlarıdır. Bu derecelendirme kuruluşları kendi ülkelerinin piyasalarında faaliyette bulunmalarının yanında 

dünyanın çeşitli yerlerinde de çalışmalarını sürdürmektedir. Kredi derecelendirme faaliyetlerini gelişmiş sermaye pazar-

larının olduğu ülkelerde kendilerine ait şubeleri kurarak, piyasalarda da yerel derecelendirme şirketleri ile ortaklık yolu-

na giderek devam ettirmektedir. Diğer taraftan, bölgesel olarak güçlü olan derecelendirme kuruluşlarının da pazarda 

önemli payları bulunmaktadır. Özellikle, Asya’da faaliyet gösteren derecelendirme kuruluşları Tokyo Shoko Research Ltd. 

ve Japan Credit Rating Agency, birçok derecelendirme şirketleri ile başa baş bir mücadele vermektedir. 

15. Dış kredi değerlendirme kurumu. Raporda bahsi geçen kredi derecelendirme kuruluşlarının tümü bu kategoridedir.
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Kredi Derecelendirme Notunun Önemi
Sermaye piyasalarında bilgiye ulaşmak, piyasa katılımcılarına zaman kaybına neden olmakta ve yüksek bir maliyet yükle-

mektedir. Bu nedenle piyasa aktörlerine doğru, güvenilir ve herkes tarafından anlaşılabilir bir analiz gerekmektedir. Kredi 

derecelendirme kuruluşlarına gereksinim duyulmasının sebebi mevcut bilgilere ulaşabilmekten çok derecelendirdikleri 

finansal varlıkların gelecekteki durumlarına ilişkin sağlıklı ve gerçekçi sinyaller vereceği beklentisi olmuştur. Fakat birçok 

bilgiye çok kısa sürede ulaşma çabası kredi derecelendirme kuruluşlarına yönelik bu beklentiyi artırmıştır. Piyasa aktörle-

rinin bu ihtiyacına binaen kredi derecelendirme kuruluşlarının ülkelerin ya da firmaların mevcut ekonomik görünümleri-

ni piyasaya bildirmeleri beklenmektedir. Bu anlamda kredi derecelendirme kuruluşlarının hazırladıkları raporların doğru 

bilgiyi yansıtması hem derecelendirme kuruluşu hem de derecelendirilen ülke ve firma açısından çok önemlidir.

Diğer yandan, kredi derecelendirme bir görüştür. Derecelendirme notunun amacı yatırımcıya alma satma veya yatırım 

yapma tavsiyesi değildir. Görüş belirtme sübjektif bir unsur olduğu için analistler derecelendirmeyi salt matematiksel bir 

süreç olarak değerlendirmemektedir. Derecelendirme kuruluşlarının verdikleri not, bu kuruluşların görüşünü yansıtmak-

tadır. Bu görüşün geleceğe yönelik doğru sinyaller vermesi derecelendirme kuruluşlarının kredibilitesini ve hazırlanan 

görüşe olan güveni artırmaktadır. Kredi derecelendirme her ne kadar bir görüş niteliğinde olsa da verilen notlar, yatırım-

cıların yatırım kararlarını etkileyebilmektedir. Aynı zamanda yerli yatırımcıların iş yapması, yurt dışından kredi almaları, 

tahvil alıp satmaları ve yurt dışı finansmanı isteyen büyük altyapı projelerinin düşük finansmanı gibi yatırıma dair finan-

sal kaynakların hepsi bu kuruluşların verdikleri notlardan etkilenmektedir.

Başta ABD olmak üzere dünyanın birçok ülkesindeki fonlar bu notlara göre değerlendirilmektedir. Bu nedenle kredi de-

recelendirme, siyasi ve politik savaşın silahı haline gelebilmektedir. Avrupa ve ABD’deki fonların içtüzüğünde yer alan 

yatırım yapılabilir seviyede olan ülkeye yatırım yapılabilmesi, fon arz ve talep edenleri derecelendirmeye bağımlı hale 

getirmektedir. Örneğin Amerika’daki bireysel emeklilik fonları gibi trilyon dolarlık dev yatırım fonlarının başka bir ülke-

ye yatırım yapabilmesinin şartı, ülke derecelendirme notunun en az yatırım yapılabilir seviyede olmasıdır. Bu nedenle, 

Türkiye gibi uluslararası kabul gören kredi derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyede olmayan 

ülkelere fonların girişi engellenmektedir. Bu ülkeler yatırım yapılabilir notu aldıklarında söz konusu fonlar çözülecek ve 

ülkeye düşük maliyetli önemli bir kaynak sağlanmış olacaktır. Bu nedenle kredi derecelendirmenin notu hem borçlanma 

maliyetlerini hem de yabancı fonların ülkeye girişini etkilemektedir.

Türkiye gibi uluslararası kabul gören kredi derecelendirme 

kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyede olmayan 

ülkelere fonların girişi engellenmektedir. Bu ülkeler yatırım 

yapılabilir notu aldıklarında söz konusu fonlar çözülecek ve 

ülkeye düşük maliyetli önemli bir kaynak sağlanmış olacaktır. 

Bu nedenle kredi derecelendirmenin notu hem borçlanma 

maliyetlerini hem de yabancı fonların ülkeye girişini 

etkilemektedir.
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Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Gelirleri
Kredi derecelendirme kuruluşları,16 ekonomik olarak ayakta kalabilmek için mali bir güvenceye ihtiyaç duymaktadırlar. 

Bunun için de piyasaya sundukları ürünleri satabilecekleri pazarın, yeterli ölçüde geniş olduğunu bilmeleri gerekmekte-

dir. Bu bilgi aynı zamanda şirketin fiyat politikasını belirlemesi için de gerekli olan çok önemli bir etkendir. Bazı derecelen-

dirme kuruluşları sadece gerçekleştirdikleri araştırmalar için aylık belli bir sabit ücret talep ederken bazıları aynı zamanda 

derecelendirmesini yaptıkları şirketlerden de ücret talep etmektedirler.17 Derecelendirme kuruluşları gelirlerini; derece-

lendirilmesi yapılan şirketlerden, abonelerden, gerçekleştirilen tahvil ihracından elde ettikleri komisyondan, yayınlamış 

oldukları süreli yayınlar ya da kitaplardan elde etmektedirler. Bu kuruluşların gelirleri yaptıkları derecelendirmeden çok 

tahvil ihracından elde ettikleri pay daha fazladır. Bu durum söz konusu kuruluşların uluslararası sermayenin çıkarları 

doğrultusunda hizmet verdikleri şeklinde eleştirilere neden olmaktadır. 

Kredi Derecelendirme Kuruluşları ve Not Sistemi
Derecelendirme kuruluşları, görüşlerini her kesimden yatırımcının anlayabileceği bir şekilde ilan etmek durumundadır. 

Harflerle ifade edilen sembollerin basitliği ve ifade ettiği anlamların arkasında, bu kuruluşların her derecelendirme için 

yaptığı çalışmalar ve elde ettiği bilgiler yer alır. Bu harf notlarının yanı sıra yatırımcılara duyurmak amacıyla, kredi notları 

not izleme kapsamına alındıklarında, büyük ihtimalle bir not değişikliği olabileceğini ve değişikliğin hangi yönde ola-

bileceğini belirtilir. Görünümler ise, 1–2 yıl içerisinde notun olası değişme yönünü belirtir. “pozitif”, “durağan”, “negatif”, 

“gelişen” şeklinde olabilir. Bu görünümler notun yanına parantez içinde yazılır. 

Standard & Poor’s ve Fitch en yüksek kredi derecesine sahip ülkelere “AAA” veya “AA” notunu vermektedirler. Bu kredi not-

ları, ülkenin finansal taahhütleri karşılamak için son derece güçlü kapasitesi olduğu anlamına gelmektedir. Yine yüksek 
bir kredi derecesi olan “A” notu ülke için, yine finansal taahhütleri karşılamak için güçlü kapasitesi olduğu fakat olumsuz 
ekonomik koşullardaki değişimlere karşı duyarlı olduğu anlamına gelmektedir. Yatırım yapılabilir kredi notuna sahip 
ülkeler “BBB” ve üstü ile simgelenmektedir. “BBB” kredi notunun piyasa için taşıdığı anlam, bu kredi notuna sahip ülkenin 
finansal taahhütleri karşılamak için yeterli kapasitesi olduğunu fakat ekonomide olumsuz koşullar olduğu şeklindedir. 
“BB” kredi notu ise piyasa katılımcıları tarafından düşünülen en yüksek riskli nottur. Spekülatif değer taşıyan ve yatırım 
yapılamaz durumda olan finansal varlıklar için ise “B”, “CCC”, “CC”, “C” ve “D” harfleri kullanılmaktadır. “B” seviyesi iş, finansal 
ve ekonomik koşullara karşı savunmasızdır fakat finansal taahhütleri karşılama gücü vardır anlamı taşımaktadır. “CCC” ise 
iş, finansal ve ekonomik taahhütlerini karşılamak için savunmasızdır ve bunları yerine getirmesi finansal ve ekonomik ko-
şullara bağlıdır anlamına gelmektedir. “CC”, “C” ve “D” notları ise en düşük ve spekülatif yatırım seviyelerini belirtmektedir.

Moody’s ise en yüksek kredi derecesine sahip ülkelere “Aaa” veya “Aa1, Aa2, Aa3” notunu vermektedir. Yüksek bir kredi 
derecesi olan “A1, A2, A3” notu ülke için, yine finansal taahhütleri karşılamak için güçlü kapasitesi olduğu fakat olumsuz 
ekonomik koşullardaki değişimlere karşı duyarlı olduğu anlamına gelmektedir. Yatırım yapılabilir bir görünüme sahip 
olan ülkelere verilecek notlar “Baa1, Baa2, Baa3” ile simgelenmektedir. “Ba1, Ba2, Ba3” kredi notu ise piyasa katılımcıları 

tarafından düşünülen en yüksek riskli nottur. Spekülatif değer taşıyan ve yatırım yapılamaz durumda olan finansal varlık-

lar için ise “B1, B2, B3”, “Caa, Caa3, Ca” ve “D” harfleri kullanılmaktadır. 

16. Derecelendirme şirketleri ayrıca Japonya dışındaki tüm ülkelerde bağımsız ve özel kuruluşlardır. Japonya’da kamu otoritesinin şirkete ortak 
olması ile derecelendirme şirketi yarı kamusal bir özellik taşımaktadır.

17. Cacchıone, Richard D (1991) “Establishing a Rating Agency in a Developing Capital Market”, New York, The Capital Markets Board’s  
Conference on Investor Protection Fitch Investors Service Inc., s. 13.
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Tablo 2. Kredi Derecelendirme Kuruluşları Not Sistemi

Standart&Poor’s Fitch Moody’s Not’un açıklaması

AAA AAA Aaa En yüksek derece

Yatırım Yapılabilir Seviye

AA+ AA+ Aa1

AA AA Aa2 Yüksek derece

AA- AA- Aa3

A+ A+ A1

A A A2 İyi kredi derecesi

A- A- A3

BBB+ BBB+ Baa1

BBB BBB Baa2 Ortanın altı seviye

BBB- BBB- Baa3

BB+ BB+ Ba1

Spekülatif Seviye

BB BB Ba2 Yatırım yapılmaz

BB- BB- Ba3

B+ B+ B1 Spekülatif

B B B2 Önemli derecede spekülatif

B- B- B3

CCC+ CCC Caa

CCC CC Caa3 Şiddetli riskli

CC C Ca Aşırı spekülatif

D DDD
DD
D

D Yükümlülüğünü yerine 
getiremez Default

Kaynak: S&P, Moody’s ve Fitch

Kredi Derecelendirme Kuruluşları Değerlendirme Kriterleri ve Süreci
Kredi derecelendirme işlemi, devlet ya da şirket gibi fon arz eden kurum ve kuruluşların ihraç ettikleri borç niteliğindeki 

menkul kıymetlerin anapara ve faizini vadesinde ve eksiksiz geri ödeme yeterliliğine ne ölçüde sahip olduklarını göster-

mek amacıyla bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan değerleme sonucunun kategorik ifadesidir.18 Ülke kredi derecelen-

dirmesi yapılırken önde gelen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları benzer yöntemleri izlemektedirler. Ülkelere 

borç vermek isteyen yatırımcılar ülkelerin kredi değerliliğine göre önerilen faizleri değerlendirmeye almaktadır. Bu kredi 

değerlendirmeleri kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği / vereceği derecelendirme notları ile belirlenmektedir. 

Uluslararası kuruluşların kredi notunun belirlenmesinde kullandıkları niteliksel ve niceliksel kriterler bulunmaktadır. Bu 

kriterler ülke ekonomisinin esnekliği, büyüme potansiyeli ve ekonomik istikrarı, borç oranları ve ödeyebilme kapasite-

si gibi ekonomik değerlendirmelerin yanı sıra ülkenin siyasi istikrarı, ülke liderlerinin durumu, dış politika gelişmeleri, 

siyasi gündemdeki riskler, Merkez Bankası’nın bağımsızlık derecesi vb. gibi siyasi değerlendirmelerde yer almaktadır. 

Özetle kredi analizi, derecelendirmesi yapılacak olan ülkenin ekonomik ve siyasi performansının geçmişine ve mevcut 

18. Çalışkan, Ömer Veysel, “Kredi Derecelendirme Kuruluşları ve Risk Değerlendirme Kriterleri”, http://web.sakarya.edu.tr/~adurmus/kredi_
derecelendirme/4104uygulamali%20calisma.pdf, erişim:27.08.2012.
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durumuna bakılarak yapılmaktadır.19 Kredi derecelendirme bir kıyaslama olduğu için kredi derecelendirme kuruluşları 

derecelendirdikleri şirketlerin en az üç yıllık geçmiş performanslarına bakarak mevcut durumlarını kıyaslamaktadırlar. 

Kredi derecelendirme kuruluşları, derecelendirme yapacakları kurum ve kuruluşlarla ile ilgili bilgileri hem ilgilinin ken-

disinden hem de düzenleyicilerden sağlamaktadır. Derecelendirme işlemi kurumun kendisinden alınan rakamsal veri-

ler değerlendirilerek bir projeksiyon yapılmaktadır. Kredi notları, analistlerin yürüttüğü sayısal ve sözel analizlerin kredi 

komitesinde değerlendirilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Komitede bu karar neticesinde ortaya çıkan not, derecelendirilen 

kurum ya da kuruluşlarla paylaşılmaktadır. 

Kredi derecelendirme notunu belirleme yöntemi kredi derecelendirme kuruluşlarında benzer şekilde işlemektedir. Me-

sela, S&P’nin kredi notu belirleme sürecinde ülkenin derecelendirme notunu politik, ekonomik, dışsal, mali ve parasal 

skorları olmak üzere beş ana faktör üzerinden incelemekte fakat hangi faktöre ağırlık verdiği bilinmemektedir.20 Bu beş 

skor daha sonra kriterler doğrultusunda birleştirilerek ülkenin devlet borçlarına yönelik politik ve ekonomik profili (ülke 

ekonomisinin dayanıklılığı, kamu kurumlarının güçlü yapısı ve etkili karar alma etkinliği) ile esneklik ve performans profili 

(mali denge ve borç yükünün sürdürülebilirliği) oluşturulur. Bu iki profil daha sonra “bir gösterge niteliğinde kredi dere-

celendirme seviyesi” belirlemek için kullanılır. Genel beklenti, ülkelerin yabancı para cinsinden kredi derecelendirmele-

rinin söz konusu ülkelerin benzerleriyle kıyaslandığındaki çoğunlukla gösterge niteliğindeki derecelendirme seviyesinin 

bir basamak altında veya üstünde olacağıdır. Örneğin, bir ülkenin politik ve ekonomik profilini “kısmen kuvvetli” olarak, 

esneklik ve performansı profilini ise “çok kuvvetli” görüyorlarsa, çok büyük ihtimalle “AA-”nin bir basamak altında veya 

üzerinde derecelendirme yapılır.21

Diğer yandan, derecelendirme faaliyeti finansal yükümlülüklerin yerine getirilebilme kapasitesini ölçmektedir. Bu doğ-

rultuda kredi derecelendirme kuruluşlarının derecelendirme metodolojisinde ağırlıklı olarak finansal göstergelerden 

yola çıkılarak yapılan bir görüş olmasına rağmen, sübjektif ve objektif unsurları arasında net sınırlar bulunmamaktadır. 

Kredi derecelendirme kuruluşları ulusal ve uluslararası olmak üzere iki skalada not vermektedir. Ulusal skala derecelendi-

rilen firmanın bulunduğu ülke içindeki konumunu gösterirken, uluslararası skala bulunduğu bölge içindeki konumunu 

göstermektedir. Kredi derecelendirme kuruluşları, derecelendirdikleri şirketler ile ilgili bilgileri yaptıkları sözleşmenin 

gizliliği nedeniyle üçüncü kişilere aktarmamaktadır. Kredi derecelendirme kuruluşlarının, derecelendirme yaptıkları şir-

ketlerle ilgili paylaştıkları bilgiler ilgili şirketlerin halka açık bilgileri ile sınırlıdır. Bu durum şirketlerin şeffaf olmadıkları 

yönünde eleştirilere maruz kalmalarına neden olmaktadır.

2.1 Ülke Kredi Notu (Sovereign Credit Rating)
Ülke kredi notu (sovereign credit rating), bir ülkede yatırım ortamının risk seviyesini ifade etmektedir.22 Türkiye için kredi 

notu süreci 1991 yılına dayanmaktadır.23 1989 yılından sonra sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi ile Türkiye’ye aşırı 

bir yabancı sermaye girişi yaşanmıştır. Aynı zamanda uluslararası tahvil piyasasına giriş yapılmış, başlangıçta ABD’nin 

savunma amaçlı kredilerine tanınan finansman olanağıyla başlayan dış piyasalarda tahvil satışı giderek yaygınlaşmıştır. 

Dünya para piyasalarından borçlanmaya başlanması ile Türkiye’nin kredi derecelendirme süreci başlamıştır.24 İlk olarak 

1989’da derecelendirme notu almış fakat Yankee Bond ve Japonya’da Samurai Bond ihraç edilmesi sebebiyle kredi notu-

nun açıklanması 1992 yılına kadar ertelenmiştir.

19. Standard&Poor’s (2011), “Sovereign Government Rating Methodology And Assumptions”, Ratings Direct on the Global Credit Portal

20. Standard&Poor’s (2011), “Sovereign Government Rating Methodology And Assumptions”, Ratings Direct on the Global Credit Portal.

21. Standard&Poor’s (2011), “Sovereign Government Rating Methodology And Assumptions”, Ratings Direct on the Global Credit Portal.

22. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının not uygulamalarında bir ülke notu vardır, bir de ülke tavanı notu vardır. Ülke tavan notu 
bir ülke sınırları içerisinde faaliyet gösteren özel şirketlerin sahip olabileceği en yüksek kredi notunu gösterir. Örneğin ne kadar sağlam yapıda 
olursa olsun, bir şirketin kredi notu AAA olamaz. Çünkü Türkiye’nin tavan notu BBB-dir. Böylelikle Türkiye’de faaliyet gösteren bir kuruluşun en 
yüksek kredi notu BBB ola bilir. Zira İş Bankası gibi bazı bankaların kredi notu BBB-dir (tavan not).

23. Akdoğdu, Serpil Kahraman, (2012), “Notlandırma esas olan görünüm değil ‘beklentiler’”, http://www.ekonomik-cozum.com.tr/ekonomi-
yazarlar/itemlist/tag/serpil%20kahraman%20akdo%C4%9Fu.html, erişim: 2 Eylül 2012.

24. Kepenek, Yakup ve Yentürk, Nurhan (2009), “Türkiye Ekonomisi”, Remzi Kitabevi, İstanbul.
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları 1990’lı yıllara gelinceye kadar gelişmekte olan ülkeleri derecelendirmedik-

leri için mevcut metodolojileri ülkelerin sağlıklı değerlendirilmesine elverişli bir nitelik taşımamaktadır. Nitekim 1990’lı 

yıllarda Türkiye ekonomisinin durumu, kamu sektörünün daha aktif olduğu, özel sektörün ise yeni kurulmuş aile şirket-

lerinden oluşmuş bir yapıdadır. Ekonomide kamu sektörü ağırlıklı olduğundan kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 

10 civarında, geri ödeme oranı ise daha düşük seviyelerde kalmıştır. Bu oranının düşük olmasına rağmen, 1989 yılında 

dışa açılma ile birlikte gelen yabancı sermaye parasal tabanı genişletmiş, bu parasal taban Merkez Bankası tarafından 

sterilize edilmek yerine büyük oranda hazine kağıtlarıyla likidite kamu tarafından kullanılır hale getirilmiş ve bu durum 

enflasyonist bir etki yapmıştır. Aynı zamanda açıklanan özelleştirmelerin yapılmaması ve enflasyonun yüksek düzeylerde 

seyretmeye devam etmesi sebebiyle 1993 yılına gelindiğinde ülke notu, kredi derecelendirme kuruluşu, Moody’s tara-

fından yatırım yapılabilir seviyeden (Baa3) spekülatif seviyeye (Ba1) indirilmiş, bu da Türkiye’yi ani olarak dalgalanmaya 

itmiştir. Bu durum 1994 krizini etkileyen unsurlardan biri olmuştur. 

Türkiye’nin geçmiş yıllar itibariyle kredi dereceledirme notları ilk derecelendirilme yılı olan 1992 ve 1993 yılları haricinde 

sürekli olarak yatırım yapılabilir seviyenin altında tutulmuştur. 1994 krizinde S&P ve Moody’s Türkiye’nin notunu art arda 

düşürerek yatırım yapılabilir seviyeden (BBB) spekülatif seviyeye (B+) indirmişlerdir. Fitch ise 1995 yılında Türkiye’nin kre-

di derecelendirme notunu yatırım yapılabilir seviyeden (BBB) spekülatif seviyeye (BB-), 1996 yılında ise (B+)’ya indirmiş-

tir. 2004 yılına kadar aynı seviyelerde kalan kredi derecelendirme notu 2004 yılında S&P (BB-), 2005 yılında da Moody’s 

(Ba3) ve Fitch tarafından (BB-) yükseltilmiştir. JCR ise 2001 krizine kadar Türkiye’nin kredi notunu değiştirmemiş yalnızca 

görünümünü değiştirmiştir. 2005 yılından sonra ise (BB)’ye yükseltmiştir. Türkiye’nin mevcut (2012) kredi notu ise S&P ta-

rafından (BB) ve görünümü durağan, Moody’s tarafından (Ba1) ve görünümü pozitif, Fitch tarafından (BB+) ve görünümü 

durağan; JCR tarafından ise (BB) ve görünümü durağan olarak belirlenmiştir (Tablo 3). Türkiye’nin kredi derece notlarında 

politik ve ekonomik belirsizlikler, belirleyici olmuştur. Türkiye özellikle 1990’lı yıllarda alınan bu düşük notlar neticesinde 

uluslararası piyasalarda borçlanırken vade yapısı ve maliyeti daha uygun olan piyasalardan borçlanamamıştır. Dış pazar-

larda uygun koşullarda borçlanamayan Türkiye ekonomisinde iç borca başvurulmuş, bu da ekonomiyi olumsuz etkile-

miştir. Ülkedeki kaynaklar kamu tarafından kullanıldığından reel sektörün ihtiyacı olan kaynak temini sağlanamamış, bu 

durum reel sektörün yüksek faiz şartlarında faaliyette bulunmasına neden olmuştur.

Türkiye için kredi notu süreci 1991 yılına dayanmaktadır. 1989 

yılından sonra sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi 

ile Türkiye’ye aşırı bir yabancı sermaye girişi yaşanmıştır. 

Aynı zamanda uluslararası tahvil piyasasına giriş yapılmış, 

başlangıçta ABD’nin savunma amaçlı kredilerine tanınan 

finansman olanağıyla başlayan dış piyasalarda tahvil 

satışı giderek yaygınlaşmıştır. Dünya para piyasalarından 

borçlanmaya başlanması ile Türkiye’nin kredi derecelendirme 

süreci başlamıştır.
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Tablo 3. Türkiye’nin Dört Kredi Derecelendirme Kuruluşu Tarafından Verilen Kredi Notları 
(Uzun Dönemli Yabancı Para Cinsinden)

Tarih Moody’s Tarih S&P Tarih Fitch Tarih JCR

05.05.92 Baa3 04.05.92 BBB (durağan)

08.10.93 Baa3 (olası not indirimi için izleme) 03.05.93 BBB (negatif )

13.10.94 Ba1 14.01.94 BBB- (negatif ) 10.08.94 B 18.01.94 BBB

06.04.94 Ba1 (olası not indirimi için izleme) 22.03.94 BB (negatif izleme ) 15.08.94 BB+

02.06.94 Ba3 29.04.94 B+ (negatif izleme )

16.08.94 B+ (durağan)

24.07.95 B+ (pozitif ) 26.09.95 BB- 02.11.95 BB+ 

18.10.95 B+ (durağan)

17.07.96 B+ ( negatif izleme ) 20.12.96 B+ 14.05.96 BB+ (izleme)

13.12.96 B (durağan) 19.11.96 BB 

09.01.97 Ba3 (olası not indirimi için izleme)

13.03.97 B1

10.08.98 B (pozitif ) 23.08.99 BB (izleme)

30.11.99 B1 (pozitif ) 21.01.99 B (durağan)

10.12.99 B (pozitif )

24.07.00 B1 (pozitif ) (olası not artırımı için izleme) 25.04.00 B+ (pozitif ) 10.04.00 B+ (pozitif izleme) 28.01.00 BB+

21.12.00 B1 (pozitif ) 05.12.00 B+ (durağan) 27.04.00 BB-

21.02.01 B1 (durağan) 21.Şub.01 B+ ( negatif izleme ) 22.02.01 BB- ( negatif izleme ) 07.03.01 BB

06.04.01 B1 (negatif ) 23.02.01 B ( negatif izleme ) 02.04.01 B+ (negatif izleme) 20.04.01 BB- (negatif )

16.04.01 B- ( negatif görünüm izleme ) 02.08.01 B (negatif ) 18.07.01 B+ (negatif )

27.04.01 B- (durağan)

11.07.01 B- (negatif )

30.11.01 B- (durağan)

15.01.02 B1 (durağan) 29.01.02 B- (pozitif ) 05.02.02 B (durağan) 01.03.02 B+ (durağan)

10.07.02 B1 (negatif ) 26.06.02 B- (durağan) 12.07.02 B+ (negatif )

09.0702 B- (negatif )

07.11.02 B- (durağan)

21.10.03 B1 (durağan) 28.07.03 B (durağan) 25.03.03 B- (negatif ) 02.09.03 B+ (durağan)

16.10.03 B+ (durağan) 06.08.03 B- (pozitif )

25.09.03 B (pozitif )

08.03.04 B+ (pozitif ) 09.02.04 B+ (durağan) 12.03.04 B+ (pozitif )

17.08.04 BB- (durağan) 25.08.04 B+ (pozitif )

11.02.05 B1 (pozitif ) 13.01.05 BB- (durağan) 10.03.05 BB- (pozitif )

14.12.05 Ba3 (durağan) 06.12.05 BB- (pozitif )

23.01.06 BB- (pozitif )

27.06.06 BB- (durağan)

10.05.07 BB- (durağan) 28.12.07 BB- (durağan)

03.04.08 BB- (negatif )

31.07.08 BB- (durağan)

13.11.08 BB- (negatif )

18.09.09 Ba3 (pozitif ) 17.09.09 BB- (durağan) 27.10.09 BB- (pozitif izleme)

03.12.09 BB+ (durağan)

08.01.10 Ba2 (durağan) 19.02.10 BB (pozitif ) 24.11.10 BB+ (pozitif ) 01.02.10 BB (durağan)

05.10.10 Ba2 (pozitif )

24.11.11 BB+ (durağan)

20.06.12 Ba1 (pozitif ) 01.05.12 BB+ (durağan)

Kaynak: Türkiye’nin Kredi Notu Gelişimi, Mynet Finans, http://finans.mynet.com/haber-detay.aspx?haber=105108902, erişim: 17.07.2012.
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Kredi derecelendirme kuruluşlarının geleceğe yönelik güvenilir bilgi sağlamamalarının yanı sıra, mevcut objektif unsur-

larına dayanarak yaptıkları değerlendirmelerde ele aldıkları objektif kriterlere göre verdikleri notların tutarsız olduğu gö-

rülmektedir. Hemen hemen aynı düzeylerde kredi notunu veren kuruluşlardan Standart & Poors’un verdiği kredi notları 

ile bazı ülkelerin büyüme oranları, mevcut dış borç stokları ve enflasyon verileri karşılaştırıldığında verilen notların belirli 

bir standarda sahip olmadığı görülmektedir (Tablo 4). Tablo 4’deki verilerden de görüldüğü gibi Türkiye’nin ekonomik 

göstergeleri birçok ülkeden iyi durumda olmasına rağmen kredi notu yatırım yapılamaz seviyede tutulmaktadır. İrlanda, 

İspanya, İzlanda gibi kamu borçları Türkiye’den daha yüksek olan, büyüme oranları ise çok düşük seviyede olan ülkelere 

de Türkiye ile aynı not verilmektedir. Bir çok ülkenin ekonomik göstergeleri çok kötü olmasına rağmen kredi notları yük-

sek seviyede tutulmaktadır. Örneğin, 2011 yılı kamu borcunun GSYH’ye oranı yüzde 107,8 olan ve yüzde 1,6 oranında 

küçülen Portekiz, Türkiye ile aynı kredi derecelendirme notuna sahiptir. Aynı şekilde 2011 yılı kamu borcunun GSYH’ye 

oranı yüzde 98,8 olan ve yüzde 3,1 oranında büyüyen İzlanda’nın kredi notu, kamu borcunun GSYH’ye oranı yüzde 39,4 

ve büyüme oranı yüzde 8,5 olan Türkiye’den daha yüksektir. Türkiye’nin cari açığının yüksek olduğunu ileri süren kuru-

luşlar, cari açığı yüzde 8 olan İzlanda’ya daha yüksek not vermekte, bu anlamda kendileriyle çelişmektedirler. Kredi dere-

celendirme kuruluşlarının değerlendirmeye aldıkları kriterlerdeki bu uyumsuzluk, analistlerin sübjektif yargılarını daha 

ön planda tutarak karar verdiklerini, bunun da kredi derecelendirme kuruluşlarının kredibilite ve geleceğe yönelik uyarı 

mekanizması işlevinin güvenilirliğini yitirmesine neden olmuştur. 

Tablo 4. Ülke Kredi Notu Karşılaştırmaları (2011)

Ülkeler GSYH Büyüme Oranı Kamu Borcu/ GSYH Enflasyon Oranı Cari Açık/GSYH Kredi Notu

Almanya 3 81,2 2,5 5,7 AAA

İrlanda 0,7 108,2 1,2 0,1 BBB+

Yunanistan -6,9 165,3 3,1 -9,8 CCC

İspanya 0,7 68,5 3,1 -3,5 BBB+

Fransa 1,7 85,8 2,3 -2,2 AAA

Kıbrıs 0,5 71,6 3,5 -8 BB+

Macaristan 1,6 80,6 3,9 1,4 BB+

Polonya 4,3 56,3 3,9 -4,3 A-

Portekiz -1,6 107,8 3,6 -6,4 BB

İzlanda 3,1 98,8 4,2 -8 BBB-

Brezilya 7,5 66,8 4,9 -2,1 A-

Arjantin 7,5 44,2 22 0,1 B

Tunus 3,7 42,4 4,5 -7,4 BB

Vietnam 6,8 37,9 11,8 0,2 BB-

Güney Kore 6,1 34 3 2,4 A

Mısır 5,1 76,4 12,8 -1,2 B

Meksika 5,5 43,8 4,1 -0,8 A

Rusya 4,3 9,6 6,7 5,5 BBB

Türkiye 8,5 39,4 6,5 -9,9 BB

Kaynak: Eurostat, TÜİK ve S&P verilerinden derlenmiştir.
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Credit Default Swap (CDS) ve Kredi Notları

2008 küresel krizi derecelendirme kuruluşlarının uzun vadeli tahminlerde, özellikle krizden ağır yara alan ülkelere verdik-

leri kredi notları, bu kuruluşların analiz ve tahminlerinde tutarsızlıkların olduğunu ortaya koymuştur. Küresel krizin so-

rumlusu olarak görülen kredi derecelendirme kuruluşlarına yönelik eleştiriler Euro Bölgesi’ndeki borç krizleriyle yeniden 

gündeme gelmiştir. Bu nedenle, bu kuruluşların şeffaflığına yönelik yapılan eleştiriler artmıştır. Piyasayı oldukça geriden 

takip etmeleri ve bu nedenle ekonomik sorun yaşayan ülkenin kredi notunda yapılan ani değişikliklerin piyasa algıla-

masını büyük ölçüde bozma potansiyeli, kredi derecelendirme kuruluşlarının sistemik açıdan krizi etkiledikleri algısını 

oluşturmuştur. Piyasalarda, ülkelerin borç riskini belirleyen, kamuya açık ve güncel piyasa bilgisini içeren Kredi Temerrüt 

Takası (Credit Default Swap, CDS)’nın önemi artmıştır. Böylece, herhangi bir kredi derecelendirme kuruluşunun subjektif 

yargısına ihtiyaç bırakmayan, bir ülkenin borcunu veya faizini ödeme riski için kredi derecelendirme kuruluşlarından 

daha güncel kredi notları veren CDS’lerin önemi artmıştır. CDS, bir finansal kredinin geri ödenmeme riskine karşı alacaklı 

tarafın verdiği borcu koruma altına alan, bunu da belirli bir bedel karşılığında yapan kredi türev enstrümanıdır. CDS primi 

ise finansal kredi riskini üstlenmek için verilen ücrettir.25 Bu oran bir ülkenin risk etmesine karşılık ödenmesi gereken risk 

primini göstermektedir. Risk priminin yüksekliği ülkenin kredibilitesinin düşüklüğünü ifade etmektedir. 

Kredi derecelendirme kuruluşlarının notları ile CDS primlerini karşılaştırıldığında, piyasanın kredibiliteye verdiği not ile 

kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği not arasında büyük fark olduğu görülmektedir. Türkiye’nin gerçekleştirmiş 

olduğu ekonomik, finansal ve siyasi istikrar piyasalar tarafından kabul görürken, kredi derecelendirme kuruluşlarının 

piyasadaki bu kredibiliteyi kredi notuna yansıtmadıkları görülmüştür. Türkiye ile daha yüksek kredi notuna sahip olan 

ülkelerin 5 yıllık CDS primleri karşılaştırıldığında, Türkiye’nin piyasa tarafından verilen kredi notunun daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Bu tablonun dikkat çekici hususlarından biri piyasa verileri ile kredi notları arasındaki bu kopukluğun bü-

yük ve uzun süreli oluşudur. Kredi derecelendirme kuruluşlarının uzun dönem projeksiyonlarını göz önünde bulundur-

duklarını iddia etmelerine rağmen bu kadar uzun bir süre CDS’lerden kopuk olmaları geleceğe yönelik uyarıda bulunma 

özelliklerini kaybettiklerinin bir göstergesidir. Şekil 1’de görüldüğü gibi piyasanın ülkelere verdiği notlarla kredi derece-

lendirme kuruluşlarının verdikleri notlar arasında çarpıcı farklar görülmektedir. Örneğin İrlanda, Slovenya, Belçika gibi 

kredi notu A, BBB+ olan ülkelerin risk primleri, yatırım yapılamaz seviyede kredi derecelendirme notu olan Türkiye’nin 

risk priminden çok daha yüksektir.

Piyasalardaki endişeler doğrultusunda yükselen CDS primleri ülkelerin riskinin arttığını söylerken, kredi derecelendirme 

kuruluşları söz konusu ülkelerin kredi notlarını henüz düşürmemiştir. Bu durumun tam tersi olarak finansal koşulları 

iyileşen ülkelerin CDS primleri azalarak ülke lehine bir değişim sergilerken, kredi derecelendirme kuruluşları bu ülkelerin 

notunu henüz artırmamıştır. Türkiye örneği de, kredi derecelendirme kuruluşlarının ülkelerin temel ekonomik, finansal 

ve politik unsurlarını izlemede piyasanın gerisinde kaldığını ve piyasa göstergelerinin ülke riskine karşı çok daha dinamik 

25. Kunt, Abdullah Selim ve Taş, Oktay (2008), “Kredi Temerrüt Swapları Ve Türkiye’nin CDS Priminin Tahmin Edilmesine Yönelik Bir Uygulama”, 
İTÜ Dergisi Cilt:5, (1,78-79), İstanbul.

CDS primleri yatırımcıların Türkiye’nin kredibilitesine 

inandıklarının bir göstergesidir. Türkiye ekonomisine duyulan 

bu güven yabancıların çok düşük bedelden sigorta yapmalarını 

beraberinde getirmektedir. 
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bir uyarıcı olduğunu göstermektedir 26 (Şekil 1). CDS primleri yatırımcıların Türkiye’nin kredibilitesine inandıklarının bir 

göstergesidir. Türkiye ekonomisine duyulan bu güven yabancıların çok düşük bedelden sigorta yapmalarını beraberinde 

getirmektedir. 

*Ülke isimlerinin yanındaki kredi notları S&P’nin söz konusu ülke için döviz cinsinden uzun vadeli kredi notudur. 

Kaynak: Bloomberg

CDS’lerin uzun dönemde aldığı değerler ülkeler itibariyle karşılaştırıldığında, özellikle Avrupa borç krizinden etkilenen 

ülkelerin 2008 küresel krizi öncesi ile sonrasında önemli farklar oluştuğu görülmektedir. Türkiye, İrlanda, İspanya, İtalya 

ve Macaristan’ın CDS spreadlerinin 2007 yılından bugüne kadar olan süreçte aldığı değerler 2008 küresel kriz öncesinde 

çok düşük seviyelerde iken, 2008 küresel krizinde çok yüksek seviyelere ulaşmıştır. Aynı zamanda söz konusu Avrupa 

Birliği üyesi ülkelerin küresel kriz öncesinde CDS spreadleri Türkiye’den düşük, kredi notları ise Türkiye’den yüksek kal-

mıştır. Fakat küresel kriz sonrasında 2009 yılından itibaren başlayan toparlanma ile Türkiye’nin CDS spreadleri küresel kriz 

öncesi seviyelere kısa sürede dönerken, diğer ülkelerde yüksek kalmaya devam etmiştir (Şekil 2). Fakat kredi notları Türki-

ye’den yüksek kalmış ve yatırım yapılabilir seviyede tutulmuştur. Piyasaların Türkiye’ye verdiği notu kredi derecelendirme 

kuruluşları dikkate almayarak, Türkiye’nin notunu artırmamışlardır.

26. Öztürk, Hüseyin (2011), “Ülke Kredi Notu Değerlendirmelerinde Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülke Ayrımı Üzerine Bir İnceleme”, Hazine 
Uzmanlığı Yeterlik Tezi, Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ankara.

Şekil 1. 5 Yıllık CDS Spreadleri (Bps, 28 Ağustos 2012 Tarihi İtibariyle*)
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Kaynak: Bloomberg

2.2 Sermaye Piyasası ve Kredi Derecelendirme Kuruluşları
Sermaye piyasaları orta ve uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalardır. Finans sistemindeki hızlı büyüme ve 

farklılaşma, piyasaya tam ve doğru bilgi akımının sağlanmasına yardımcı kuruluşlardan biri olan derecelendirme kuru-

luşlarının ön plana çıkmasına neden olmuştur. Kredi derecelendirmesinin diğer bir önemli katkısı, dış piyasalardan yerel 

bir piyasaya yatırımcı girmesini sağlamasıdır. Borç veren kesim ya da yatırımcı kendi yerel piyasasındaki durumu kolaylık-

la saptayabilir, fakat diğer piyasaların durumunu ancak kredi derecelendirme kuruluşları aracılığıyla hızlı ve güvenilir bir 

şekilde öğrenebilmektedir.27 Bu anlamda güvenilir, şeffaf ve istikrarlı kredi notu büyük önem arz etmektedir.

Kredi derecelendirme ekonomik ajanların dış kaynak teminini ve yurt içi piyasaların uluslar arası piyasalara entegre bir 

biçimde çalışmasını temin ederek bütünlük sağlar.28 Aynı zamanda derecelendirme işlemi menkul kıymetlerin alınıp sa-

tılması veya muhafaza edilmesine ilişkin kararların alınmasında risk faktörünün değerlendirilmesi bakımından kolay ve 

çabuk bir referans olmaktadır. Bu anlamda menkul kıymetlerin ikincil piyasalarda işlem görmesi bakımından derecelen-

dirme önemli bir göstergedir. Derecelendirme kuruluşları, yatırım kararlarının daha güvenilir bir temele dayandırarak 

menkul kıymetlerin fiyatlarının daha ekonomik ve istikrarlı oluşmasını sağlamak için, kullandıkları finansal bilgileri pi-

yasaya sağlarken öncelikle, yatırımcıları aydınlatma ve korumayı ilke edinmişlerdir. Derecelendirme kuruluşlarının faa-

liyetlerinin yürütülebilmesi için bağımsızlık ve gizlilik büyük önem taşımaktadır. Derecelendirme kuruluşları, gelişen ve 

27. Bakdur, Alper ve Duman, Gülyeter, (1999), “Kredi Notu Uygulaması ve Bazı Ülkelerin Kredi Notları”, DPT Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, 
Ankara.

28. Öztürk, Hüseyin (2011), “Ülke Kredi Notu Değerlendirmelerinde Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülke Ayrımı Üzerine Bir İnceleme”, Hazine 
Uzmanlığı Yeterlik Tezi, Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ankara.

Şekil 2. Seçili Ülkelerin CDS Spreadleri Trendi
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değişen ekonomik ve finansal koşulları sürekli izlemekte ve değişen koşullar doğrultusunda bilgilerini sürekli güncellemek-

tedirler. Bu faaliyetlerini sürdürürken eğitimli personele de sahiptirler. Derecelendirme kuruluşunun başarısı ve etkinliğin-

de, derecelendirme yöntemleri belirli açılardan farklılık gösterse bile deneyim ve bilgi birikimi önemli rol oynamaktadır. 

Kredi derecelendirme, bilgilerin geniş bir yatırımcı kitlesine yayılması ile borçluların girebileceği sermaye piyasalarının 

ve dolayısıyla finansman kaynaklarının artmasıdır. Şirket derecelendirmesinin başarılı bir şekilde yapılması için öncelikle 

derecelendirme kuruluşu firmanın faaliyet gösterdiği sektör ile ilgili geniş bir veri tabanına sahip olmalı, bunun yanı sıra 

ilgili firmanın bilanço ve bağımsız denetim raporlarını da elde etmelidir. Her ne kadar kredi derecelendirme faaliyeti bir 

görüş niteliğinde olsa da, verilen nottan yatırımcılar etkilenmektedir. Ayrıca finansal piyasaların girift ve karmaşık yapıda 

olması sebebiyle artan sistematik risk ihtimali derecelendirme kuruluşlarının süreç boyunca çok hassas olmasını gerek-

tirmektedir. Nitekim 2008 küresel krizinde kredi notları çok yüksek olan kurumların bir gecede notunun düşürülmesi, 

piyasada panik ortamını tetikleyerek krizin derinleşmesine neden olmuştur. Derecelendirme kuruluşlarının hassas dav-

ranmaması hem fon sahiplerinin zarar etmesine, hem de kendi itibarlarının zedelenmesine yol açmaktadır.

Türkiye’de ise şirket derecelendirmeleri düzenleyici kuruluşlar tarafından zorunlu tutulmamıştır. Bu nedenle özel sektör 

tahvil ve finansman bonosu piyasasında faiz oranlarının belirlenmesini daha güvenilir ve daha kolay hale getirecek dere-

celendirme kültürü Türkiye’de oluşmamıştır. Yakın zamanda faaliyete geçen KOBİ borsası, uluslararası fonların Türkiye’ye 

olan talebini arttırmıştır. Fakat denetleyici kurumlar tarafından derecelendirme faaliyetinin zorunlu tutulmaması, ayrıca 

KOBİ’lerin derecelendirme yaptıracak maddi güce sahip olmamaları nedeniyle derecelendirme yaptıramamaları, fon sa-

hiplerinin hangi firmaya yatırım yapmanın daha iyi olduğu konusunda eksik bilgi sahibi olmasına neden olmaktadır. Bu 

durum KOBİ’lerin düşük maliyet ile sermaye bulmasını engellemektedir. Piyasadaki firmalarla yapılacak halka açılma, 

kredilendirme gibi işlemlerin daha kısa sürede ve profesyonelce yapılması için derecelendirme kültürünün yerleşmesi 

kurumsal yatırımcıları piyasaya çekerek şirketlerin borçlanma imkanlarını genişletecektir.

İşletmelerin kredi derecelendirme işlemleri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 12.07.2007 tarih ve 6580 sayılı Resmi Ga-

zete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren “Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına 

İlişkin Esaslar Tebliği” adı altında gerçekleşmektedir. Ayrıca Tebliğ’de kredi derecelendirmesi “ortaklıkların ve sermaye pi-

yasası kurumlarının risk durumları ve ödeyebilme kapasiteleri veya borçluluğu temsil eden sermaye piyasası araçlarının 

anapara, faiz ve benzeri yükümlülüklerinin vadelerinde karşılanabilme riskinin, derecelendirme kuruluşları tarafından 

bağımsız, tarafsız ve adil olarak değerlendirilmesi ve sınıflandırılması faaliyeti”, olarak tanımlanmıştır. SPK tebliğine göre;

•	 “İşletmelerce derecelendirme yaptırılması ihtiyaridir. Ancak, Kurul tarafından gerekli görülen durumlarda derecelen-

dirme yaptırılması zorunlu tutulabilir.

•	 Derecelendirme kuruluşları, işletmelerin talepleri olmaksızın derecelendirme yapabilirler. Derecelendirme kuruluş-

ları, talebe bağlı olmayan derecelendirme çalışması ve sonuçları hakkında kamuya açıklama yapmadan önce ilgili 

işletmelere bilgi vermek zorundadırlar. Derecelendirme çalışmasında işletmeler hakkında esas alınan bilgilere ilişkin 

olarak ilgili işletme tarafından yapılan değerlendirmeler, derecelendirme kuruluşlarınca titizlikle dikkate alınır.

2008 küresel krizinde kredi notları çok yüksek olan 

kurumların bir gecede notunun düşürülmesi, piyasada panik 

ortamını tetikleyerek krizin derinleşmesine neden olmuştur. 

Derecelendirme kuruluşlarının hassas davranmaması hem 

fon sahiplerinin zarar etmesine, hem de kendi itibarlarının 

zedelenmesine yol açmaktadır.
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•	 Talebe bağlı olmayan derecelendirme çalışmasına bu Tebliğde belirlenen ilke, usul ve esaslara uygun olarak ilgili 

işletmenin birbirini izleyen 3 hesap dönemi süresince devam edilir. Verilen derecelendirme notu, en fazla 6 aylık 

dönemler itibariyle gözden geçirilerek, kamuya açıklanır.

•	 Talebe bağlı olmayan derecelendirmelerde, müşteriden veya diğer kişi, kurum ve kuruluşlardan varsa sağlanan veya 

sağlanması öngörülen ücret ve benzeri menfaatlerin, derecelendirme kuruluşları tarafından derecelendirme notu ile 

birlikte kamuya açıklanması zorunludur.”

Kısa sayılabilecek bir sermaye piyasası geçmişi olmasına rağmen, sıkı mali disiplin ve istikrarlı politik yapı neticesinde, 

bu konuda önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Türkiye’de mevcut durumda iki tip derecelendirme kuruluşu derecelendirme 

faaliyetine devam etmektedir. Bunlar Türkiye›de kurulan ve SPK tarafından yetkilendirilen derecelendirme kuruluşları ve 

Türkiye›de derecelendirme faaliyetinde bulunması SPK tarafından kabul edilen uluslararası derecelendirme kuruluşlarıdır.

Tablo 5. Kredi Derecelendirme Kuruluşları

Türkiye’de kurulan ve SPK tarafından yetkilendirilen 
derecelendirme kuruluşları

Türkiye’de derecelendirme faaliyetinde bulunması SPK 
tarafından kabul edilen uluslararası derecelendirme kuruluşları

1- Fitch Ratings Finansal Derecelendirme Hizmetleri AŞ
2- JCR Avrasya Derecelendirme AŞ
3- TCR Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme AŞ
4- Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ
5- Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim 
Hizmetleri AŞ
6- Turkrating İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri AŞ

1- Standards and Poor’s Corp.
2- Moody’s Investor Service Inc.
3- Fitch Ratings Ltd.

Kaynak: SPK

2.3 Bankacılık ve Kredi Derecelendirme Kuruluşları
Bankacılık alanında kredi derecelendirme faaliyetleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 

gerçekleştirilmektedir. BDDK’nın temel amacı, finansal piyasalarda güven ve istikrarı sağlanmak, kredi sisteminin etkin 

bir şekilde çalışmasına ortam hazırlamak ve tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korunmaktır. Bankalar ve banka 

dışı mali kurumların, kuruluş ve faaliyette bulunma izinleri için kuruma başvurmaları zorunludur. Yapılan başvurulardan 

durumu uygun bulunanlara gerekli izinler BDDK tarafından verilir.29 Kredi derecelendirme kuruluşları da banka dışı mali 

kurumlar çerçevesinde, kurulma ve faaliyette bulunmak için BDDK’nın iznine tabidir. Uluslararası derecelendirme kuru-

luşları da BDDK tarafından yetki almadığı sürece bankalar ile ilgili derecelendirme faaliyetinde bulunamamaktadır.

BDDK’nın kredi derecelendirme kuruluşlarına ve faaliyetlerine yönelik çıkardığı yönetmelik, oldukça ağır ve zorlayıcı ko-

şullar şart koşmaktadır. Bu yönetmeliğe30 göre kredi derecelendirme şirketleri; Türkiye’de anonim şirket olarak kurulacak 

ve hisselerinin tamamı nama yazılı olacaktır. Derecelendirme kuruluşları, derecelendirme faaliyetini gerçekleştirebilecek 

ölçüde yönetim yapısına, yeterli sayı ve nitelikte derecelendirme uzmanına, BDDK tarafından talep edilebilecek bilgi ve 

belgeleri istenen formatta oluşturabilecek ve derecelendirme uzmanlarının derecelendirme faaliyetlerini gerçekleştir-

mesine de yardımcı olabilecek yeterli düzeyde ve esneklikte bilgi sistemleri altyapısına, iletişim kanallarına, belge ve 

kayıt düzenine sahip olması gerekmektedir. Yetkilendirilecek derecelendirme kuruluşunun ortaklarının kalite güvencesi 

sisteminden sorumlu yönetim kurulu üyeleri, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanlarının başka 

bir derecelendirme, bağımsız denetim veya değerleme kuruluşunda ortaklığının bulunmaması, yönetim kurulu başkanı 

ya da üyesi, denetçi, yönetici olmaması, derecelendirme komitesi üyesi veya derecelendirme uzmanı, bağımsız denetçi 

ya da değerleme uzmanı unvanı altında çalışmaması zorunlu olacaktır. Anılan kişilerde yurt içinde veya yurt dışında 

29. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), (2012), Kurum bilgileri kitapçığı, http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Kurum_
Bilgileri/BDDK_Hakkinda/5802bddkkitapcik16_07son.pdf , erişim: 20.07.2012.

30. BDDK (Nisan 2012), Kredi Derecelendirme Yönetmeliği, Ankara.
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bağımsız denetim, değerleme veya derecelendirme yapma yetkisi iptal edilmiş kuruluşlarda, yetki iptaline neden olan 

faaliyetlerde sorumluluklarının tespit edilmemiş olması, derecelendirme faaliyeti ile yönetmelikte yapılmasına izin veri-

len diğer faaliyetler dışında ticari faaliyetinin bulunmaması şartı aranacaktır. Aynı zamanda derecelendirme kuruluşları, 

kurulca belirlenen ana varlık kategorileri ve bunlara bağlı alt varlık kategorilerinde ayrı ayrı yetkilendirileceklerdir. Her bir 

alt varlık kategorisinde yetkilendirilebilmek için şirketlerin o varlık kategorisinde piyasada en az üç yıl faaliyette bulun-

ması ve kabul gördüğünü kanıtlaması istenmektedir. 

BDDK’nın kredi derecelendirme kuruluşlarına getirdiği bu şartlar ilgili kuruluşlara ağır maliyet yüklemektedir. Bu nedenle 

ulusal kredi derecelendirme kuruluşları, maddi anlamda sıkıntı çekmektedir. Mevcut durumda ise, Basel uygulamasının 

faaliyete geçmesiyle BDDK’dan ön izin alan kuruluşlar31 olmakla beraber henüz tam yetkilendirilmiş bir derecelendirme 

kuruluşu bulunmamaktadır. Geçmiş yıllarda devletin tekelinde olan tahvil ihracı günümüzde bankalar tarafından da ge-

nellikle 1-2 yıl vadeli olarak yapılmakta ve piyasada finansman bonosu olarak adlandırılmaktadır. Çıkarılan bu tahvillerin 

derecelendirilmesi BDDK tarafından zorunlu tutulmadığı32 için kredi derecelendirme kuruluşlarının piyasada tutunması 

zorlaşmakta sektörün oligopolistik yapısı kırılamamaktadır.

Türkiye’de kredi derecelendirme, düzenleyici kuruluşlar tarafından zorunlu kılınmadığı için kredi derecelendirme kültürü 

henüz oluşmamıştır. Bu kültürün oluşabilmesi için derecelendirme şirketlerinin yanı sıra düzenleyici kuruluşların daha 

aktif rol alması gerekmektedir. Bu doğrultuda Basel uygulamaları, bu kültürün oluşmasında katkı sağlayacaktır. Basel 

uygulamaları neticesinde şirketler kefaletle değil, kendi ürettikleri değer karşılığında ve kendi kredi değerleriyle kredi 

kullanacaktır. Ancak, Basel doğrudan kredi derecelendirme ile alakalı olmadığı için bu kültürün oluşmasında tek başına 

yeterli olmayacaktır. Basel özünde bankaların sermaye yeterliliğinden emin olmak isteyen ve bu doğrultuda bankaların 

finansal yapılarının doğru olmasını sağlayan bir mekanizmadır. Basel’e göre kredi verilirken fon ihtiyacı olan tarafın kre-

di derecesi dikkate alınacak, bankalar buna göre karşılık ayıracaktır. Bu bağlamda verilen kredi derecesi iyiyse daha az 

karşılık ayrılacak, kredi derecesi kötü ise daha fazla karşılık ayrılacaktır. Derecelendirme kuruluşlarınca verilecek derece 

bilgileri, Basel II kapsamında bankalarca dış derece olarak değerlendirilerek kredi borçlusunun dâhil olduğu varlık sınıfı 

için belirlenen risk ağırlıklarının tespitinde kullanılacaktır. Her derecelendirme kuruluşu, kamuoyuna duyurmak zorunda 

olduğu derecelendirme metodolojisi kapsamında kullanacağı verinin tamamını derecelendirilecek firmadan talep ede-

cektir. Dolayısıyla derecelendirme için gerekli bilgi/belgeler derecelendirme kuruluşları arasında farklılık arz edebilecek-

tir. Bununla birlikte, risk ölçüm metodolojilerinin uluslararası kabul görmüş standartları, derecelendirilen firmanın mali 

yapısının objektif olarak değerlendirilmesini gerektirmektedir. Bu nedenle, derecelendirilecek firmalardan; güvenilir mali 

tablolar hazırlamalarını, kurum yöneticileri ile ilgili sektör deneyimi, şirket içindeki rolü, yönetim yetenekleri gibi bilgi-

lerin, firmanın derecelendirme dönemi ile ilgili gelir gider projeksiyonlarının ve ortaklık yapısına ilişkin bilgilerin talep 

edilmesi beklenebilecektir. Ayrıca kredilerin, en az riskliden en çok riskliye doğru sıralanması prensibi vardır. Firmaların 

derecelendirme notu düştükçe ödeyecekleri kredi faizi yükselmektedir. 

Kredilendirme süreçlerinde Basel II ile bir değişim olması beklenmemektedir. Zira söz konusu mevzuat, bankaların ser-

maye yeterliliklerini düzenlemeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Ancak kredilendirilen portföy yapısında, bankaların risk 

tercihleri ve sermaye seviyelerine bağlı değişiklikler olabilecektir. Bu durumun bankalarca sunulan kredi ürünlerine etki 

edebileceği düşünülmektedir. Basel II’de kredi fiyatları, kredi riskine göre hesaplanmaktadır. Kredinin fiyatı, kredi alacak 

şirketin taşıdığı risk ve bu kredinin bankaya getireceği sermaye yükümlülüğü ile orantılı olarak belirlenmektedir. Basel 

II’nin kredi fiyatlandırması, bankanın aldığı riske göre belirlenmektedir. Kredi değerlendirmesi iki farklı yöntemle yapıla-

caktır: Standart Yöntem ve İçsel Yöntem. Standart Yöntemde, dış değerlendirici kurumun verdiği notlara göre firmaların 

kredi riskleri belirlenirken, İçsel Yöntemde kredi riski, kredi verecek bankanın kendi değerlendirmesi sonucunda belirlen-

mektedir. Firmaların, bu değerlendirmede dikkate alınan kriterleri bilmeleri ve uymaları gerekecektir. Her iki yöntemde 

31. İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. , JCR Avrasya Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ve Kobirate Uluslararası Kredi De-
recelendirme Ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.

32. Bu durumun istisnası olarak 2 milyon Euro’nun üzerinde kredi kullanan müşterilerin kullandıkları krediler BDDK tarafından yetkilendirilen 
derecelendirme şirketleri tarafından yapılır.
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de firmaların kurumsal bir yönetim ile daha sağlam finansal bir yapıya sahip olması önem kazanmaktadır. Dış derecelen-

dirme kuruluşlarından alınan kredi notlarına göre, firmaların risk değerleri belirlenecek, değerlendirme notu yüksek olan 

şirketlerin, riskleri düşük bulunduğundan, düşük fiyatla kredi alabilmeleri mümkün olacaktır. Bunun bir sonucu olarak 

şirketler değerlendirme notlarını yükseltecek önlemleri almaya çalışacaklardır.

Basel III yaklaşımı ise esas olarak 2008 küresel krizinde ortaya çıkan aksaklıklar neticesinde gündeme gelmiştir. Bu düzen-

leme, Aralık 2009’da alınan G-20 zirvesi kararları doğrultusunda bankacılık sektöründe kırılganlığın azaltılması, sermaye-

nin nitelik ve niceliğinin arttırılması ve uluslararası bir likidite risk ölçüm ve izleme mekanizması oluşturulması konularına 

odaklanmıştır. Basel III düzenlemelerinin son hali ise G-20 zirvesinde alınan kararların tümünü içermemiştir. Bunun nede-

ni, pek çok gelişmiş ülkenin bankacılık sektörünün getirilen düzenlemelere uyum konusunda sıkıntılarla karşılaşacağının 

fark edilmiş olmasıdır. Bir hizmet sektörü olarak kredi derecelendirme kuruluşları, hizmet verdikleri müşterilerine karşı 

yanlı bir tutum izlemeleri, siyasi etkilerden arınmamış olmaları metodolojik unsurların yanında var olan mevcut sübjektif 

kanaat ülkelerini harekete geçirmiş ve bu doğrultuda somut adımlar atılması kararları alınmıştır. 

BDDK, Basel Komitesi tarafından yürütülen faaliyetler başta olmak üzere bankacılık alanında yaşanan uluslararası geliş-

meleri yakından takip etmektedir. Uluslararası gelişmelerin, Türkiye’nin bankacılık sistemi üzerinde olası etkilerine yöne-

lik çalışmalar yapmaktadır. Bu doğrultuda Basel II ve Basel III uygulamaları, sürecin kolaylaştırılmasına katkıda bulunmak 

amacıyla yapılan düzenlemelerdendir. Basel II ve Basel III düzenlemeleri, bankaların sermaye yeterliliklerinin ölçülmesine 

ve değerlendirilmesine ilişkin olarak Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) bünyesinde oluşturulan ve Basel Bankacılık De-

netim Komitesi (BCBS) tarafından yayımlanan ve birçok ülkede yürürlüğe giren standartlar bütünüdür. Basel yaklaşımına 

göre, bankaların kredi verdiği firmaların taşıdığı riskleri ölçümleyebilmek için içsel derecelendirme ve bağımsız kredi 

derecelendirme kuruluşlarının firmalara verdiği dışsal derecelendirme olmak üzere iki derecelendirme notu verilmek 

zorundadır.33 Derecelendirme faaliyetinin zorunluluğunu getirecek olan Basel uygulamasının 2007’de yürürlüğe girmesi 

beklenirken bir yıl ertelenmiştir. 2008 yılına gelindiğinde ise, küresel krizin patlak vermesiyle 1 sene daha ertelenmiş ve 

bu süreç 2012 Temmuz ayına kadar devam etmiştir. 

3. ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME 
KURULUŞLARINA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Kuruluşları 1800’lü yıllara kadar dayanan kredi derecelendirme kuruluşları, borçluların veya bunların ihraç ettiği menkul 

kıymetlerin riskinin tespitinde belirli bir standardizasyon sağlamayı amaçlamışlardır. Bu da ulusal ve uluslararası piyasa-

lara derecelendirdikleri finansal araç hakkında kapsamlı ve anlaşılabilir bilgi teminine katkı sağlamıştır. Özellikle 1929 

resesyonundan sonra bireysel yatırımcının yatırımını doğru yapabilmesi için notlandırma gibi basit bir metotla yatırımcı-

nın nasıl bir risk aldığını bilmesi için derecelendirme sistemi kullanılmıştır. Fakat derecelendirme kuruluşlarının riske dair 

öngörüleri krizlerde doğru çıkmayınca piyasadaki güvenirlikleri sorgulanmaya başlanmıştır. 

33. Öztürk, Hüseyin (2011), “Ülke Kredi Notu Değerlendirmelerinde Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülke Ayrımı Üzerine Bir İnceleme”, Hazine 
Uzmanlığı Yeterlik Tezi, Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ankara.

Türkiye’de kredi derecelendirme, düzenleyici kuruluşlar 

tarafından zorunlu kılınmadığı için kredi derecelendirme 

kültürü henüz oluşmamıştır. Bu kültürün oluşabilmesi için 

derecelendirme şirketlerinin yanı sıra düzenleyici kuruluşların 

daha aktif rol alması gerekmektedir.
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•	 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının sorgulanmaya başlanmasında önemli bir etken 1990’lı yıllardan iti-

baren gelişmekte olan ülkelerin sermaye piyasasına hızlı entegre olmasıdır. Kredi derecelendirme kuruluşlarının o 

döneme kadar gelişmiş ülkeler için uyguladıkları metodolojilerinin gelişmekte olan ülkelere uygun olmaması bu 

ülkelerin doğru analiz edilememesine neden olmuştur. Bu da ülkeler için verilen notların güvenilirliğini tartışmalı 

hale getirmiştir. Kredi derecelendirme kuruluşları uzun yıllardır aynı metodolojiyi kullandıklarından dolayı değişen 

konjonktürel ortama uyum sağlayamadığı konusunda eleştirilmektedir. Ayrıca, ülkelerin yapıları birbirinden farklı 

olduğundan dolayı tüm ülkelere uygulanan tek bir metodoloji finansal sisteme uyum sağlayamamıştır. Bununla be-

raber, bu kuruluşlar metodolojilerini değiştirmek istediklerinde ise ülkelere verdikleri notlarda ciddi değişimlerin ol-

ması riski nedeniyle, kredi derecelendirme kuruluşları bu metodolojilere bağlı kalmaya devam etmişlerdir. 

•	 Kredi derecelendirme kuruluşları not verme sürecinde kullanılan göstergeleri ve bu göstergelerdeki değişikliklerin 

yer aldığı metodoloji raporları yayınlamalarına ve zaman zaman bu raporları güncellemelerine rağmen, bu raporlar 

ülkelere not verme sürecini aydınlatmada yetersiz kalmaktadır. Kredi derecelendirme kuruluşlarının nihai karar sü-

reçlerinin nasıl işlediği, kredi notunu etkileyen faktörlerin nasıl ağırlıklandırıldığı, benzer ülkelerle karşılaştırmaların 

nasıl yapıldığı, niteliksel kriterlerin kredi değerliliğinin belirlenmesinde ne derece etkili olduğu, değerlendirilen ülke-

lerin niteliksel unsurlarının borç ödeme kabiliyeti ile arasında nasıl bir ilgi kurdukları ve ülkelerin siyasi durumu gibi 

niteliksel unsurların karar aşamasında ne derece etkili olduğu gibi hususlar net değildir.34

•	 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları, ülkelerin kredi notunu değerlendirirken ülkesel farklılıklarını göz ardı 

ettikleri için ekonomik şoklara karşı her birinin vereceği tepkileri kestirmede başarısız olmuşlardır. Örneğin, Türkiye 

ekonomisinin yakın tarihine bakıldığında 1980 ihtilali, 1.Körfez krizi ve sonrasında görülen ekonomik krizlerde yoğun 

mevduat kaçışı beklenmesine rağmen bu yönde bir eğilim gerçekleşmemiştir. Ancak, Latin Amerika gibi ülkelerde ise 

siyasi ve ekonomik krizler bankalardan mevduat kaçışına neden olmuştur. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluş-

ları da ülkelerin bu farklı yapısını derecelendirme kriteri olarak kabul etmemekte ve bu durum bankacılık sisteminin 

bir zafiyeti olarak görülürken, Türkiye bankacılık sistemi için bir zafiyet doğurmamıştır. 

•	 Bunun yanı sıra mevduatları fonlama kaynağı olarak kabul etmeyen uluslararası derecelendirme kuruluşlarının me-

todolojileri, yine bankacılık sistemine yönelik çeşitlendirilmiş fonlama tabanı olmadığı gerekçesiyle geleceğe yönelik 

olumsuz bir değerlendirmeye maruz kalmıştır. Fakat 2008 küresel krizinde görüldüğü gibi diğer fonlama kaynakları 

yok olurken, piyasa aktörleri mevduatlara başvurmak zorunda kalmıştır. Bu durum söz konusu kuruluşların geleceğe 

dönük öngörüsünün piyasanın oldukça gerisinde kaldığının bir başka göstergesidir.

•	 Kredi derecelendirme kuruluşlarının öngörülerine yönelik eleştiriler uzun yıllar aynı metodolojiyi kullandıklarından 

dolayı uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri değerlendirmelerinde de öne çıkmaktadır. Başta ABD, AB ve Japon-

ya ile ilişkilere öncelik veren bu kuruluşlar gelişen dünyadaki değişimi dikkate almamışlardır. Özellikle BRIC (Brezilya, 

Rusya, Hindistan ve Çin) olarak adlandırılan ülkelerin dünya ekonomisindeki yüksek payları dolayısıyla bu ülkeler ile 

olan ilişkiler bir kriter olarak değerlendirilmemektedir. Yaşanan ekonomik krizlerle birlikte dünyada ekonomik güç 

34. Öztürk, Hüseyin ve Gür, Timur Han (2011), “Ülke riski, derecelendirme kuruluşları, aksaklıklar ve yeni düzenlemeler”, Sosyoekonomi Tem-
muz- Aralık, 2011-2/110204.

Ülkelerin yapıları birbirinden farklı olduğundan dolayı tüm 

ülkelere uygulanan tek bir metodoloji finansal sisteme uyum 

sağlayamamıştır. ülkelerin kredi notunu değerlendirirken 

ülkesel farklılıklarını göz ardı ettikleri için ekonomik şoklara 

karşı her birinin vereceği tepkileri kestirmede başarısız 

olmuşlardır.
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dengesi değişmeye başlamış ve bu bağlamda Çin, Hindistan, Brezilya, Türkiye ve Rusya gibi ülkeler daha fazla söz 

sahibi olmaya başlamıştır. Derecelendirme kuruluşları, bu değişimleri izlemedikleri ve kriterlerini değiştirmedikle-

rinden dolayı değişen dünya koşullarına uyum sağlayamamışlardır. Diğer yandan, gelişmekte olan bir ülke olarak 

Türkiye’nin bankacılık sektöründeki sermaye yapısı incelendiğinde, 2001 yılı sonrası sermayelendirme programı 

çerçevesinde disiplinli bir politika izlenmiştir. Fakat kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’de daha fazla risk 

olduğuna yönelik bakış açısı ekonomide sermayenin daha çabuk kaybedileceği öngörüsünden kaynaklanmaktadır. 

Türkiye’deki mevduat oranları ve bankacılık yapısındaki taahhüt limitlerinin olmayışı kriz döneminde Türkiye için 

bir avantaj olmasına rağmen kredi derecelendirme kuruluşları bunu öngörememiştir. Fakat Avrupa Birliği krizinde; 

İspanya, İtalya, İrlanda ve Portekiz gibi güvenilir sayılan ülkelerin çöküşü derecelendirme kuruluşlarının metodolojik 

hatalarının olduğu görülmüştür.

•	 Derecelendirme notu verilirken sübjektif yargının objektif unsurlardan daha ön plana çıktığı, derecelendirme kuru-

luşlarına yönelik bir diğer önemli bir eleştiridir. Önde gelen kredi derecelendirme kuruluşlarının metodolojileri ve 

tecrübeleri gelişmekte olan ülkeleri analiz etmede yetersiz kaldığı için gelişmekte olan ülkelere yönelik önyargı hep 

negatiftir. Mevcut konjonktürde büyüme artık gelişmekte olan ülkelerde devam ederken, gelişmiş ülkelerin büyüme 

potansiyeli durma noktasına gelmiştir. Avrupa Birliği ülkelerinin mevcut durumu bunun en açık göstergesidir. 

•	 Kredi derecelendirme kuruluşlarında, bankaların ekonomik yapısının güçlülüğü farklı fonlama kaynaklarına sahip 

olması ile ilişkilendirilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde ise, çok fazla kredi verilmediği için bankacılık sistemin-

de mevduatların kredilere oranı düşük kalmaktadır. Bankalar mevduat, tahvil ihraçları gibi çeşitlendirilmiş fonlama 

tabanına sahiptir. Fakat krizle birlikte mevduat dışındaki fonlama kaynaklarının durması bu anlayışın doğruluğunu 

tartışılır hale getirmiştir.

•	 Kredi derecelendirme kuruluşlarının dikkate almadıkları bir başka husus temerrüt riskini ölçerken ödeme isteğini dik-

kate almıyor olmalarıdır. Temerrüt riski iki şeyi ölçer, bunlar ödeyebilme kabiliyeti ve ödeme isteğidir. Çünkü bir şirket 

hem ödeme gücüne sahip olduğunda hem de borcunu ödemediğinde temerrüde düşebilir. Fakat derecelendirme 

kuruluşları, firmaların ödeme isteklerini çok fazla dikkate almamaktadır. 

•	 Kredi derecelendirme kuruluşlarının analistlerinin sıklıkla değişmesi de kredi derecelendirme şirketlerine yöneltilen 

eleştirilerden bir diğeridir. Analistlerin tecrübesizliği derecelendirmede büyük öneme sahip olan sübjektif faktörlerin 

derecelendirme notuna yanlış yansımasına sebep olabilmektedir. Ülkeyi ve ekonomik koşullarını tanımayan analist-

ler gelişmekte olan ülkeleri oryantalist bir yaklaşımla değerlendirmektedir. 

4. KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINA OLAN 
BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASINA YÖNELİK ÇABALAR

Kredi derecelendirme kuruluşlarının olası ekonomik krizleri ya da durgunlukları önceden tespit ederek piyasaya doğru 

sinyaller verememeleri, derecelendirme kuruluşlarının oligopol hale gelmesi ve derecelendirme kriterlerinin sübjektif 

ağırlıklı olması, derecelendirme kuruluşlarına duyulan güvenin sarsılmasına neden olmuştur. Bu sebeple, kredi derece-

lendirme kuruluşlarının, rekabet yapısı, yükümlülükleri ve faaliyetleri bir çok ülkede tartışılmaya başlamıştır.

Bu kapsamda, 2001 yılında Avrupa Komisyonu tarafından kurulan Avrupa Menkul Kıymet Piyasa Düzenleyicileri Komitesi 

(Commitee of European Securities Regulators, CESR)’nin küresel kriz öncesi derecelendirme kuruluşlarına yönelik düzen-

leme ve denetleme çalışmaları yok denecek kadar sınırlı iken, kriz sonrası bu çalışmalar artarak devam etmiştir. Temmuz 

2008 tarihinde yapılan iki yeni değişiklikle derecelendirme sektöründe çıkar çatışmalarını önlemek, sektör içinde reka-

beti geliştirmek ve kredi derecelendirme kuruluşlarının şeffaflığının sağlanması talep edilmiştir. Bahsi geçen düzenleme 

planları ile derecelendirmenin bağımsızlığının sağlanması ve çıkar çatışmalarının önlenmesi, derecelendirme faaliyetle-
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rinin kalitesinin ve şeffaflığının yeniden tesis edilmesi ile efektif bir kayıt ve gözetim rejiminin kurulması hedeflenmiştir.35 

Ayrıca, kredi derecelendirme kuruluşlarının metodolojilerine yönelik eleştiriler nedeniyle Avrupa Tahvil ve Piyasalar De-

netleme Kurulu (ESMA) kurulmuştur. Bu kurumun amacı, kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirme metotlarını 

şeffaflaştırıp ortaya çıkacak yanlış izlenimleri ortadan kaldırmaya katkı sağlamaktır. 36

ABD’de küresel ekonomik kriz sonrasında 2010 yılı Temmuz ayında kredi derecelendirme kuruluşlarının şeffaflığını artır-

mayı, denetim standartlarını sıkılaştırmayı ve piyasadaki kredi derecelendirme kuruluşlarına olan bağımlılığı azaltmayı 

amaçlayan bir kanun37 ile kredi derecelendirme kuruluşlarında çıkar çatışmalarını azaltmanın yanı sıra, ABD Sermaye 

Piyasası Kurulu’na bu kuruluşların denetimi ve gözetimi hususunda daha fazla yetki verilmesi amaçlanmıştır. 

Aynı zamanda düzenleyici otoritelerin uluslararası çatı örgütü olan IOSCO (The International Organization of Securities 

Commissions), kredi derecelendirme sektörüne yönelik düzenleme ve denetleme faaliyetleri için yol gösterici bir ko-

numdadır. Yayımladığı İlerleme Raporlarıyla ülkelerin kredi derecelendirme sektörüne yönelik gerçekleştirdiği düzen-

leme ve denetleme faaliyetlerini izlemektedir. Kuruluşun herhangi bir yaptırım gücü olmamasına karşın, düzenleme ve 

denetleme faaliyetlerinde uluslararası koordinasyonun sağlanmasında büyük role sahiptir.38 Mayıs 2008’de kredi derece-

lendirme kuruluşlarının faaliyetlerinin düzenlenmesi amacıyla yeni bir çerçeve ortaya koymuştur. IOSCO tarafından çizi-

len bir çok düzenleme ABD ve AB olmak üzere birçok ülkede hayata geçirilmiştir.39 Türkiye’de, IOSCO’ya üyelik ile dünyaya 

entegre olmuş ve bu kurumun düzenlemelerini yasal mevzuata kazandıran ülkelerin başında gelmektedir.

Diğer yandan, özellikle de G-20 zirvelerinde, AB Maliye Bakanları Zirvelerinde ve Merkez Bankası Başkanlarının Toplantı-

larında, kredi derecelendirme kuruluşlarına olan bağımlılığın azaltılması, denetimlerinin ve şeffaflıklarının artırılmasına 

yönelik düzenlemeler yapılması yolunda çabalar devam etmektedir. Kredi derecelendirme kuruluşları ile ilgili beklenti 

ve uyum çerçevesinde bazı G-20 zirvelerinde derecelendirme kuruluşlarına aşırı derecede bağlılık konusunda önlemler 

alınması gerekliliği her fırsatta dile getirilmiştir. Bu önlemler, daha çok gelişmekte olan ülkelerin talepleri olan derece-

lendirme kuruluşlarının standartlara uygun bir şekilde faaliyetlerini sürdürmeleri ve kurumların gözetim ve denetiminin 

yapılması çerçevesinde şekillenmiştir. 

Bu amaçla, 15 Kasım 2008’de Washington DC’de gerçekleştirilen G-20 zirvesinde, finansal piyasalarda reform yapmak ve 

ortak ilkeler belirlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bu doğrultuda kredi derecelendirme kuruluşları üzerindeki gözetimi 

artırmak ve finansal piyasaları olumsuz etkilemeden düzenlemelerin yapılması ve ulusal düzenleyici sistemlerin şeffaf-

lığının artırılması kararı alınmıştır. 31 Mart 2009’da acil eylem toplantısında ise düzenleyicilerin kredi derecelendirme 

kuruluşlarının uluslararası organizasyonlarının standart ve güvenlik uygulamaları taleplerine karşılık verilecek şekilde 

gerekli önlemlerin alınması gerekliliği üzerinde durulmuştur. Bu doğrultuda kredi derecelendirme kuruluşlarının yatırım-

cılara sağlıklı ve kesin bilgilendirme hizmetleri sunarak çıkar çatışmalarından kaçınmaları beklenmektedir. Aynı toplantı 

kapsamında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının, menkul kıymet düzenleyici mekanizmalarının standartlara 

uygunluğunun kabul edilebilmesinin gözden geçirmesi de kararlaştırılmıştır. 

2 Nisan 2009 tarihinde Londra’da gerçekleşen G-20 toplantısında kredi derecelendirme faaliyetlerinin daha etkin göze-

timi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu doğrultuda piyasada büyük etkilere sahip olan derecelendirme kuruluşlarının 

amaçları dışına çıkmaması ve düzenli olarak gözetime tabi olmaları hususunda anlaşmaya varılmıştır. Aynı zamanda 

uluslararası otoriteler derecelendirme faaliyetlerinde ülkeye göre değil, güvenilirliği ve şeffaflığı koruyarak derecelen-

dirme faaliyetlerini sürdürülmelerini talep edileceği belirtilmiştir. Kredi derecelendirme kuruluşlarının özellikle, yapılan-

dırılmış ürünler için ayrı derecelendirme yapmaları ve kendi derecelendirme sicillerini tam olarak bildirmeleri de ayrıca 

35. Öztürk, Hüseyin ve Gür, Timur Han (2011), “Ülke riski, derecelendirme kuruluşları, aksaklıklar ve yeni düzenlemeler”, Sosyoekonomi Tem-
muz- Aralık, 2011-2/110204.

36. Anonim, (2012), AB Piyasaları ‘ESMA’ ile Denetleyecek, Avrupa işletmeler ağı, İstanbul, http://www.aia-istanbul.org/tr/content.
asp?PID={C584288B-8AE1-4E50-9E73-A3EC619A6546}&PT=AB%20piyasalar%FD, erişim: 20.07.2012.

37. Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act

38. Öztürk, Hüseyin (2011), “Ülke Kredi Notu Değerlendirmelerinde Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülke Ayrımı Üzerine Bir İnceleme”, Hazine 
Uzmanlığı Yeterlik Tezi, Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ankara.

39. Öztürk, Hüseyin ve Gür, Timur Han (2011), “Ülke riski, derecelendirme kuruluşları, aksaklıklar ve yeni düzenlemeler”, Sosyoekonomi Tem-
muz- Aralık, 2011-2/110204.
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vurgulanmıştır. Gözetim çerçevesi dâhilinde ulusal makamlar arasında uygun bilgi paylaşımı ile yargı arasında tutarlı 

olunması; ayrıca Basel Komitesi’nin derecelendirmede ihtiyatlı düzenleme yapma rolünü gözden geçirip herhangi bir 

uygun olmayan teşvik olup olmadığını inceleyip belirlemesi gerekliliği de kararlaştırılmıştır. 

25 Eylül 2009 tarihinde, Pittsburgh’ta ise düzenleme ve gözetimin kapsamını ilerletip daha kapsayıcı hale getirilmesi, 

ayrıca tezgâh üstü türevler, kredi derecelendirme kuruluşları ve yatırım fonları için daha ağır düzenlemelerin getirilme-

si gerektiği açıklanmıştır. 27 Haziran 2010 tarihinde ise, Toronto’da Hedge fonlarının şeffaflık ve düzenleyici gözetimi-

nin artırılması için güçlü tedbirlerin uygulanmasının hızlandırılıp, mali karar piyasa altyapısının güçlendirilmesi karar-

laştırılmıştır. Kredi derecelendirme kuruluşlarının, uluslararası düzeyde tutarlı ve ayrımcı olmayan bir şekilde hareket 

etmeleri gerekliliği vurgulanmış, uluslararası tutarlık ve ayrımcı olmayan bir şekilde, kredi derecelendirme kuruluşları 

ve türevlerinin şeffaflık ve düzenleyici gözetiminin artırılması için güçlü tedbirlerin uygulanmasının hızlandırılmasında 

kararlılık belirtilmiştir. Ayrıca emtia piyasalarının işleyişi ve şeffaflığının artırılması için kararlığın belirlendiği bu zirvede, 

kredi derecelendirme kuruluşlarının şeffaflık ve kalitesinin arttırılması ve çıkar çatışmalarının önlenmesi için ulusal de-

netim mekanizmalarının bu hususta odaklanmaları gerekliliği vurgulanmıştır. Aynı zamanda bazı kural ve düzenlemeler 

çerçevesinde derecelendirme sistemine bağımlılığı azaltma kararının desteklendiği belirtilmiştir. Düzenleyici sermaye 

çerçevesinde derecelendirme kullanımından ortaya çıkan olumsuz teşviklerden kaynaklı sorunların azaltılması için ça-

lışma hazırlıklarının yapıldığı ve yatırımcı ve ülkelerin derecelendirme bağımlılığını azaltmak için yetkililerin ve finansal 

kurumların genel ilkeleri geliştirmelerinin desteklendiği belirtilmiştir. 

4 Kasım 2011 tarihinde, Cannes’de mali kurumların kredi derecelendirme hususunda bağımlılığın azaltılması yönünde, 

standart belirleyicilerin, piyasa katılımcılarının, denetim otoriteleri ve merkez bankalarının, anlaşma sağlanan FSB (Fi-

nancial Stability Board) ilkeleri gereğince derecelendirmeye dayalı uygulamalarına son vermeleri açık bir şekilde dile 

getirilmiştir. 19 Haziran 2012 tarihinde, Meksika Los Cabos’da toplanan G-20 toplantısında ise, ulusal yetkililere ve stan-

dardı belirleme organlarına süreci hızlandırmaları ve kredi derecelendirme şirketleri arasındaki şeffaflığı ve rekabeti ar-

tırıcı adımları atmaları için çağrıda bulunulmuştur. Yüksek kalitede hesap ve muhasebe standartlarının uyumluluğu için 

yapılan çalışmaların desteklenmesi gerektiği ifade edilmiştir.

G-20 Zirve karar ve uygulamaları kredi derecelendirme kuruluşları hakkında bazı sorunların çözümü için sürdürülen ça-

lışmaların somut bir örneğidir. Derecelendirme kuruluşlarının denetlenmesi, bu kuruluşların şeffaflığı ve kalitelerinin 

artırılması öncelikli olarak vurgulanmıştır. Diğer taraftan hemen hemen her zirvede yatırımcıların ve gelişmekte olan 

ülkelerin kredi derecelendirme kuruluşlarının vermiş olduğu notlara bağımlı olmadan hareket etmeleri gerekliliği ehem-

miyetle vurgulanmıştır. Bu yaklaşım ve kararlar doğrultusuna belirtmek gerekirse; kredi derecelendirme kuruluşları hak-

kında yaygın ve genel olarak bir memnuniyetsizliğin var olduğu görülmektedir. Kredi derecelendirme kuruluşlarının 

ülkeler için yaptığı derecelendirmelerin olumsuz tabloları ortaya çıkarması, G-20 ülkelerinin daha çok tedbir ve kolektif 

hareket etme yolunda bir tavır almalarına neden olmuştur. Kredi derecelendirme kuruluşlarının tutarlı hareket etmeleri 

gerekliliği ve kalitelerinin artırılması yönünde iyileştirilmelerin yapılması beyanatları da diğer taraftan bu kuruluşlara 

olan güven olgusunun sorgulandığı sonucunu çıkarmaktadır. Dolayısıyla kredi kuruluşlarının derecelendirme faaliyet-

lerinde daha titiz ve analizlerinde daha hassas davranmaları gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Kararlarının ekonomiler 

üzerinde ciddi sonuçlar doğurduğu günümüz koşullarında, kredi derecelendirme kuruluşlarının şeffaflığı, ekonomik ve 

politik çıkarlara alet olmadan faaliyetlerde bulunması günümüz piyasalarında çok önemli hale gelmiştir.

 G-20 zirvelerinde, AB Maliye Bakanları Zirvelerinde ve Merkez 

Bankası Başkanlarının Toplantılarında, kredi derecelendirme 

kuruluşlarına olan bağımlılığın azaltılması, denetimlerinin ve 

şeffaflıklarının artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılması 

yolunda çabalar devam etmektedir. 
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5.  SONUÇ VE ÖNERİLER
Finansal piyasaların karmaşık ve spekülatif yapısı, kredi derecelendirme kuruluşlarına gereksinim duyulmasına neden 

olmuş ve zaman içerisinde bu kuruluşlara atfedilen önem artmıştır. Çünkü, risk derecelendirmesinin, ayrıntılı mali analiz 

yapma yeteneği olmayan ve şirket bilgilerine ulaşma olanakları yetersiz olan yatırımcılara, borçlanıcıların yükümlülükle-

rini yerine getirme ihtimali hakkında kapsamlı bilgi vermesi beklenmektedir. Derecelendirme analizlerinin yatırım karar-

larında referans durumuna gelmesi ve belli başlı kuruluşların kredi notlarına itibar edilmesi nedeniyle, çok sayıda kredi 

derecelendirme kuruluşu olmasına rağmen az sayıda kuruluşun derecelendirme faaliyetlerinde söz sahibi olmuştur. Bu 

nedenle kredi derecelendirme sektörü doğal bir oligopol piyasa haline gelmiş ve kredi derecelendirme kuruluşlarına 

bağımlılık artmıştır. 

Ayrıca, derecelendirme faaliyetlerinin ülkelere fon akımını yönlendirmesi nedeniyle oligopol bir yapının oluştuğu kredi 

derecelendirme piyasasında, bu kuruluşların verdikleri kararlarda yanlılık ya da politik kararlar ciddi tartışmalara neden 

olmuştur. Kredi derecelendirme sektörünün bu yapısı birtakım sorunları beraberinde getirmiş ve değerlendirmelerin 

objektifliği, şeffaflığı ve ileriye yönelik yaptığı tahminlerinin doğruluğu tartışılmaya başlanmıştır. 1997 Asya krizi, 2008 

küresel ekonomik krizi ve 2011 Avrupa borç krizi göstermiştir ki, bu kuruluşların verdikleri sinyaller yanıltıcı olabilmiş, 

en yüksek derecelendirme notuna sahip ülkeler veya firmalar ekonomik çöküşe maruz kalmıştır. Bu kuruluşlar piyasayı 

yanlış yönlendirdiği gerekçesiyle bu krizlerin temel nedenlerinden birisi olarak görülmüştür. 

Dünya genelinde saygınlığı sorgulanır hale gelen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının asıl görevlerinden 

uzakta olduklarını söylemek yanlış bir değerlendirme olmayacaktır. Bu yüzden, Dünya genelinde başta Avrupa olmak 

üzere birçok ülkede kredi derecelendirme kuruluşlarına alternatif oluşturma çalışmaları başlamıştır. 

•	 Kredi derecelendirme sektörünün oligopolistik yapısını kırmak için en çok dile getirilen çözüm kamu gücü ile kredi 

derecelendirme kuruluşu kurmak olmuştur. Fakat kamu tarafından kurulacak ulusal bir derecelendirme kuruluşunun 

taraflı olabileceği bu nedenle de objektif görüş yansıtmayacağı gerekçesiyle kamu ağırlıklı ulusal bir derecelendirme 

şirketi kurulması fikri destek görmemiştir. 

•	 Birden fazla finansal kuruluşun bir araya gelmesi ile kredi derecelendirme kuruluşu kurulacağı gibi, bazı ülkelerde 

başka derecelendirme kuruluşlarının katılabilmesinin yanısıra çok uluslu kalkınma bankalarının da katılabileceği böl-

gesel kredi derecelendirme kuruluşları fikri ortaya atılmıştır. Bu duruma çözüm olarak da alternatif bir “Avrupa Kredi 

Derecelendirme Kuruluşu (European Rating Agency)” kurulması tartışılmıştır. Bu durumun piyasada istenmeyen oli-

gopol yapıya son vereceği düşünülmektedir. 

•	 Başka bir alternatif olarak da yatırım yaparken kredi derece notunun değil, kredi derecelendirme kadar hantal ol-

mayan ve piyasa dinamikleri ile ikincil piyasada işlem gören CDS gibi piyasayı daha hızlı takip eden göstergelerin 

dikkate alınması dile getirilmektedir. CDS’ler çok likit enstrümanlar olduğu için bir ülkeye yönelik anlık kredi riskini 

yansıtabiliyor olmaları bu göstergelerin kredi derecelendirme yerine kullanılmasına engel olduğu ifade edilmektedir. 

CDS’lerin bu özellikleri nedeniyle piyasada derecelendirmeye alternatif bir yol olarak kabul görmemiştir. 

•	 Son olarak da, kredi derecelendirme kuruluşlarının, rekabet yapısına ve yükümlülüklerine ilişkin tartışmalar uluslararası 

kurum ve kuruluşlara ve platformlara taşınmasına sebep olmuştur. Bu platformlarda, kredi derecelendirme kuruluşlarına 

olan bağımlılıkların azaltılması konusunda iyi niyetli çabalar dile getirilmiş ancak henüz somut bir karar alınamamıştır.

Türkiye için öneriler;

Piyasayı yönlendirme gücü uluslararası otoritelerce güçlendirilen kredi derecelendirme kuruluşları, Türkiye’nin notunu 

haksız yere uzun zamandır artırmayarak tepkilere neden olmuş, bu durum Türkiye’yi de alternatif bir yol arayışına itmiştir. 

Çünkü piyasanın yapısı gereği önde gelen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının kendi aralarında anlaşmalı bir 

tutum izlediklerinden şüphelenilmektedir. Kredi derecelendirme kuruluşlarının firmalara ve ülkelere benzer notları ver-
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melerinden ve bu notların tahmin güçlerinin düşük olmasından dolayı akıllara soru işareti gelmektedir. Bu soru işaretinin 

giderilmesi ise piyasanın rekabetçi bir hale getirilmesi ile sağlanabilecektir.

•	 Türkiye’deki ulusal derecelendirme kuruluşlarının uluslararası standartta derecelendirme yapabilmeleri ve bunu ülke 

derecelendirmesi boyutunda yapabilmeleri için bir takım düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Alternatif kredi 

derecelendirme kuruluşlarının kurulması veya mevcut kuruluşlar ile derecelendirmenin sağlanması sektörün oligo-

polcü yapısını ortadan kaldırmaya yönelik bir çözüm önerisi olarak sunulmaktadır. Bu amaçla Türkiye’deki kredi de-

recelendirme sektörünün düzenlenmesi ve ulusal derecelendirme kuruluşlarının önünün açılması gerekmektedir. 

Alternatif olarak da, bankacılık sisteminin kredi derecelendirme sürecinde içsel denetimin ağırlıklı olması ve Basel ne-

deniyle Türkiye Bankalar Birliği tarafından kurulacak bir kredi derecelendirme kuruluşu önemli bir girişim olacaktır. 

Örneğin, Çin, mevcut kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlara tepki olarak kendi kredi derecelendirme 

kuruluşu olan Dagong Global kuruluşunu 1994 yılında kurmuştur. 40 Mevcut fon fazla olan Çin, fon çekmek isteyen 

ülkelere koşul olarak kendi kredi derecelendirme kuruluşundan not alınmasını zorunlu hale getirerek, kredi derece-

lendirme kuruluşunun tanınmasına çabalamaktadır.

•	 Türkiye’nin bölgede sağladığı politik güç, ekonomik boyuta taşınmalı ve kredi derecelendirme konusunda lider ko-

numda olmalıdır. Bu kapsamda İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM) kurulması ile finansal enstrümanların çeşitlenmesi 

bu enstrümanlara kredi notu derecelendirmesi getirilmesi zorunluluğu hem ulusal kuruluşların (kurulacak-mevcut) 

güçlenmesine hem de mevcut uluslararası derecelendirme kuruluşlarına olan bağımlılığın azaltılmasını sağlayacak-

tır. Alternatif olarak, İslami Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu gibi bölgesel bir derecelendirme kuruluşu 

desteklenerek güçlendirilmeli ya da bölgede ulusal kredi derecelendirme kuruluşları desteklenerek derecelendirme 

sektörünün oligopol yapısı kırılmalıdır. 

•	 Ulusal derecelendirme kuruluşları uluslararası düzeyde derecelendirme yapabilmek için, derecelendirmenin yüksek 

maliyetini karşılayabilecek finansal güce ulaşmaları gerekmektedir. Çeşitli ülkelere gitmek, ülkeyi ya da firmayı göz-

lemlemek ve doğru bilgiyi toplamak yüksek maliyetlere sebep olmaktadır. Bu yüzden, çevre ülkelerden ulusal kredi 

derecelendirme kuruluşlarına gelen kredi derecelendirme teklifleri değerlendirilmeli ve Bangladeş, Azerbaycan gibi 

derecelendirme isteyen bir çok bölge ülkesine öncülük edilmelidir. Bu çabalar ulusal firmaların güçlenmesine katkı 

yapacaktır. 

•	 Ulusal kredi derecelendirme kuruluşlarının yerelde güçlü olması, beraberinde uluslararası alanda güçlü olmayı ge-

tirecektir. Uluslararası alanda kredi derecelendirme yapmaya başlamak bu kuruluşlar için referans olacak ve aynı za-

manda bu kuruluşların portföyünü ve itibarını artıracaktır. Bunun yanı sıra ülke derecelendirmesi yapabilecek seviye-

ye gelen bu ulusal derecelendirme kuruluşlarının itibarı uluslararası anlaşmalarla artırılmalıdır.

•	 Ulusal derecelendirme kuruluşlarının uluslararası düzeyde yabancı yatırımcılara yönelik derecelendirme yapabilecek 

konuma gelmesi için yabancı yatırımcı tarafından tercih edilmeli ve pazar payının yükseltilmesi gerekmektedir. Türki-

ye’de yerel yatırımcı bazının olmaması derecelendirme kuruluşlarının pazar payını arttırmamaktadır. Başta emeklilik 

fonlarının ve sigorta fonlarının derecelendirilmek zorunda olmaması ulusal derecelendirme faaliyetlerinin yerel ya-

tırımcı bazında gelişmesini engellemektedir. Derecelendirme işlemi zorunlu tutulmadığından dolayı ulusal derece-

lendirme kuruluşlarının sundukları ürünler firmalar tarafından yeterince talep görmemektedir. Tahvil ihraçlarında ve 

yatırım fonlarında derecelendirme ön plana çıkarılarak ulusal derecelendirme kuruluşlarının güçlenmesi sağlanabilir. 

Böylece bu kuruluşların piyasada tutunmaları ve kredibilitelerinin yükselmesi ile 10-15 yılık bir süreç içerisinde ulus-

lararası piyasada söz sahibi olabilirler. Ulusal derecelendirme kuruluşları güçlenmeye başladığında çevre ülkelerde 

de söz sahibi olabilecektir.

•	 Ulusal derecelendirme kuruluşlarının uluslararası uygulamalarda söz sahibi olmasında düzenleyici kuruluşlara çok 

fazla iş düşmektedir. Bangladeş, Tayvan, Pakistan ve İran gibi sermaye piyasası küçük olan ülkelerde dahi yaklaşık 

40. Kar, Muhsin (2012), “Uluslararası Finans Sistemi de Değişmeli”, Yenişafak, http://yenisafak.com.tr/Yorum/?t=01.08.2012&i=387487, 
erişim:28.08.2012.
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yirmi yıllık bir derecelendirme kültürü bulunmaktadır. Bu ülkelerde düzenleyici kuruluşlar, derecelendirme faaliye-

tini şart koşmaktadırlar. ABD ve Avrupa’daki gelişmiş ülkelerde de aynı yapı mevcuttur. ABD gibi ülkelerde fonların 

yatırım yapılabilmesi için yatırım yapılacak ülke veya şirketin az yatırım yapılabilir seviyede olması gerekmektedir. 

Türkiye’de SPK’dan onaylı yatırım fonlarına yatırım yapılırken, böyle bir kısıtlama bulunmamaktadır. Bu kültürün geli-

şebilmesi için düzenleyici kuruluşların derecelendirme faaliyetini şart koşmaları gerekmektedir. 

•	 Düzenleyici kuruluşlar SPK ve BDDK arasında uzmanlaşma ve koordinasyon olmalıdır. Derecelendirme hususunda 

hangi kurumun yetkili olduğu çok açık belirtilmelidir. 

•	 Uzun vadede kurulacak derecelendirme kuruluşları bölgesel hatta küresel bir marka olabilir. Çünkü, İstanbul Finans 

Merkezi’nin kurulması ile bölge ülkelerinden ve kurulmuş iktisadi işbirliklerine üye ülkelerden (Karadeniz Ekonomik 

İşbirliği, İslam İşbirliği Teşkilatı) kurulacak derecelendirme kuruluşlarına rağbet artacaktır. Bu çabalar yeni ve alternatif 

uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının kurulmasına ve güçlenmesine önemli bir katkı sağlayacaktır. 

Mevcut uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarına yönelik öneriler;

•	 Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’de ofislerinin olması gerekmekte ve bu kuruluşların analistlerine 

yatırımcıların kolayca ulaşması yönünde düzenlemeler yapılmalıdır. Bu düzenlemeler, kuruluşların değerlendirmele-

rinin daha sağlıklı ve ülke gerçeklerini yansıtan notlar vermelerini sağlayacaktır. Aynı zamanda bu kuruluşlar en az 

bankalar kadar sıkı denetime tabi olmalı ve iyi bir şekilde regüle edilmelidir. 

•	 Kredi derecelendirmesi yapan kuruluşların kendilerine çeki düzen vermeleri, rekabet içinde faaliyette bulunmaları ve 

kurulacak yeni kuruluşların sağlıklı işleyebilmesi için, denetleme mekanizması büyük önem taşımaktadır. Bir ülkede 

derecelendirme kuruluşlarının tam anlamıyla faaliyet gösterebileceği ortamın sağlanması halinde, uluslararası yatı-

rım topluluğuna, bu ülkenin düzenli işleyen ve kaliteli bir piyasayı yaratma niyetinde ciddi olduğu konusunda bilgi-

lendirme ve yerel şirketlerin yalnızca ulusal pazarlar için değil uluslararası pazarlara da katılımı için kendi kendilerini 

sınayacak standartların yaratılması sağlanacaktır. 41 

•	 Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının raporları ile geleceğe yönelik tahminlerinin uyuşup uyuşmadığı sıkı bir 

şekilde izlenmeli, gerektiğinde firmalara yaptırım uygulanabilmeli, hızlı bir şekilde geri bildirim yapılmalıdır. Aynı 

zamanda bu kuruluşların yazdıkları ülke raporları geçmişe dönük olarak incelenmeli ve bu raporlardaki öngörülerin 

doğru çıkıp çıkmadığı tespit edilerek bu kuruluşlara izah edilmelidir. Bu kuruluşlara yönelik bu uygulama ülke dere-

celendirmesinde daha hassas davranmalarına katkı sağlayacaktır. 

•	 Siyasi arenada bu kuruluşları gereğinden fazla dile getirerek bu kuruluşlara önem atfedilmemelidir. 

•	 Düzenleyici kurulların ulusal kredi derecelendirme kuruluşlarına uyguladıkları şartları uluslararası derecelendirme 

kuruluşlarına da koşulmalıdır. Koşullara uyulmadığı takdirde Türkiye’de kurulan ve SPK tarafından yetkilendirilen de-

recelendirme kuruluşlarının yetkileri gözden geçirilmelidir. 

•	 Ülkelerin iç denetim mekanizmasının işlerlik kazanması bu doğrultuda atılacak somut bir adımdır, fakat bu süreçte 

ülkelerin inisiyatif alması gerekir. Pasif bir şekilde süreci izlemek yerine aktif bir şekilde katılım sağlanması gerek-

mektedir. Gerek düzenleme sürecinde gerekse uygulama sürecinde somut kararlar almalıdır. Tartışmaların, herkesin 

kendi derecelendirmesini yaptığı bir zeminde en yüksek notu kendine verir boyutundan çıkarıp denetim mekaniz-

malarının işlerliği için harekete geçilmelidir. 

•	 Küresel ekonominin içinde bulunduğu koşullar, gelişmiş ülkelerin içine düştüğü dar boğaz, uluslararası kredi derece-

lendirme kuruluşlarının yaşadığı itibar kaybı gelişmekte olan ülkelerin bu sektörde öne çıkması için bir fırsat olarak 

değerlendirilmelidir. Ayrıca körfez ülkelerinin sahip olduğu fon fazlasının ülkeye çekilmesi için iyi bir fırsat olarak 

değerlendirilmelidir.

41. “Adaleti Değil Rakamları Tartışın”, Finans Dünyası (Sayı 50, Şubat 1994).



K R E D I  D E R E C E L E N D I R M E 
K U R U LU Ş L A R I : 

A LT E R N AT I F  A R AY I Ş L A R

35

•	 Türkiye’deki kredi derecelendirme sektöründe uluslararası söz sahibi olabilmek için, kurumların düzenlenmesi yanı 

sıra kalifiye işgücünün, uzman kişilerin yetiştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Hazine müsteşarlığında kredi derece-

lendirmeye yönelik uzman kişilerden oluşan bölümler kurulmalıdır. Bu bölümler, derecelendirme kuruluşlarının ver-

diği notları analiz ederek, metodolojide ve öngörüde yaptıkları hataları tespit ederek yatırımcıları bilgilendirmelidir. 

Böylece bu kuruluşlarla müzakere gücü kazanılacaktır. Fakat kamuya yayılan tek yolun başarıya ulaşması güçtür bu 

sebeple kalifiyeli işgücünün kazanımı için uzun vadede üniversitelerde de derecelendirmeye ilişkin bölümler açılma-

lıdır.

•	 Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda ülkede firmaların güçlenmesi ve uluslararası piyasada daha çok pazar pa-

yına sahip olması, gerek ihracat gerekse büyüme oranları açısından büyük önem taşımaktadır. Söz konusu firmaların 

uluslararası piyasalarda pay alabilmesi ile kredi derecelendirme arasında doğrudan bir ilişki vardır. Bu ilişkinin ulusal 

firmaların lehine olması hem pazar paylarını artıracak hem de ülkeye daha çok yatırımcı gelmesine olanak sağla-

yacaktır. Bu sebeple ulusal derecelendirme kuruluşlarına yönelik hazırlanan düzenlemelerin, firmaların maliyetini 

azaltıcı nitelikte olması için daha esnek koşullar sağlanmalıdır. Doğru ve etkili bir rekabet ortamının sağlanması için, 

Türkiye’deki şirketler derecelendirilmeye hazır hale getirilmeli, bu doğrultuda şirketlerin şeffaflığı ve kamu yönetim 

ilkeleri düzenlenmelidir. Bu sebeple İMKB’de halka açık şirketlerin kurumsal yönetim derecelendirmeye tabii olmaları 

ve yeni halka açılacak şirketler için kredi derecelendirme SPK tarafından zorunlu tutulmalıdır.
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Finansal piyasaların karmaşık ve spekülatif yapıları kredi derecelendirme 
kuruluşlarına gereksinim duyulmasına neden olmuş ve zaman içerisinde bu 
kuruluşlara atfedilen önem artmıştır. Çok sayıda kredi derecelendirme kuruluşu 
olmasına rağmen, az sayıda kredi derecelendirme kuruluşunun notunun 
dikkate alınması nedeniyle bu sektörün oligopol haline gelmesine ve bu kredi 
derecelendirme kuruluşlarına olan bağımlılığın artmasına neden olmuştur. 
Ancak, 1997 Asya krizi, 2008 küresel krizi ve 2011 Avrupa borç krizi göstermiştir 
ki kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmeye aldıkları kriterlerdeki 
uyumsuzluk, analistlerin sübjektif yargılarının öne çıkması bunun da kredi 
derecelendirme kuruluşlarının kredibilite ve geleceğe yönelik uyarı mekanizması 
işlevinin yitirilmesine neden olmuştur.  Bu nedenle, dünya genelinde başta 
Avrupa olmak üzere birçok ülkede kredi derecelendirme kuruluşlarına alternatif 
oluşturma çabaları hızlanmıştır. 

Piyasayı yönlendirme gücü çok yüksek olan kredi derecelendirme kuruluşları, 
Türkiye’nin kredi derecelendirme notunu haksız bir şekilde uzun süredir 
artırmayarak tepkilere neden olmuştur. Türkiye’nin ekonomik göstergeleri 
birçok ülkeden iyi durumda olmasına rağmen kredi notu  uzun süredir yatırım 
yapılamaz seviyede tutulmaktadır. Ayrıca, kredi derecelendirme kuruluşlarının 
notları ile  CDS gibi piyasayı daha hızlı takip eden göstergeler karşılaştırıldığında, 
piyasanın kredibiliteye verdiği not ile kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği 
not arasında büyük fark olduğu görülmektedir. Türkiye’nin gerçekleştirmiş 
olduğu ekonomik, finansal ve siyasi istikrar piyasalar tarafından kabul görürken, 
kredi derecelendirme kuruluşları piyasadaki bu kredibiliteyi kredi notuna  
yansıtmadıkları  görülmüştür. 

Alternatif kredi derecelendirme kuruluşlarının kurulması ve bölgesel olarak 
kurulan kuruluşlar ile derecelendirmenin sağlanması sektörün oligopolcü yapısını 
ortadan kaldırmaya yönelik bir çözüm önerisi olarak öne çıkmaktadır. Ancak 
derecelendirme süreci birikimli bir süreç olduğu için, alternatif bir derecelendirme 
kuruluşunun kredibilitesinin oluşması zaman alacaktır. Ayrıca, Türkiye’ de mevcut 
ya da kurulacak ulusal derecelendirme kuruluşlarının uluslararası standartta 
derecelendirme yapabilmeleri ve bunu ülke derecelendirmesi boyutunda 
yapabilmeleri için,  düzenleyici kuruluşlara başta  BDDK ve SPK’ya  çok önemli 
görevler düşmektedir.

Son olarak, Türkiye’ye uluslararası  sermaye akışının olmasının önünde en 
büyük engellerden birisi olarak görülen kredi derecelendirme notunun yatırım 
yapılabilir seviyeye çıkması durumunda, Türkiye’nin son 10 yılda ekonomide 
gerçekleştirdiği performansın sürdürülebilirliği açısından  hayati önem 
taşımaktadır. Bu doğrultuda, Türkiye’nin bölgede sağladığı politik güç, ekonomik 
boyuta taşınmalı ve  kredi derecelendirme konusunda da öncü olmalıdır.
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