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DERCELEND‹RME VE DENET‹M
Girifl
Dereceleme, bir varl›¤›n tafl›d›¤› baz› özelliklerin kalite düzeyinin belirlenmesini ifade etmektedir. Finansal piyasalar aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, dereceleme iflleminin farkl› alanlarda kullan›ld›¤› görülmektedir. Derecelendirme, özellikle
uluslararas› piyasalardan kaynak sa¤layan ülke ve kurulufllar›n d›fl borç anapara
ve faiz ödemelerini zaman›nda ödeyememe riskini ölçmek için kullan›lan bir
araçt›r.
Öncelikle derecelendirme ifllemini yapan ve derecelendirme flirketi olarak bilinen ba¤›ms›z flirketlerin oldu¤u, bu flirketlerin de menkul k›ymetler, flirketler,
banka ve benzeri finansal kurumlar ve devletler için derecelendirme yapt›¤› belirtilmelidir.
Finansal piyasalarda ifl bölümünün ve uzmanlaflman›n giderek artt›¤› bir süreç
yaflanmaktad›r. Finansal piyasalarda ifllem yapan taraflar giderek karmafl›klaflan
piyasa yap›s› ve iflleyifli içinde baflar›l› olmak için uzmanlaflma zorunlulu¤u duymaktad›rlar. Buna ba¤l› olarak da ifl bölümü gerçekleflmektedir.
Derecelendirme kurulufllar›, yukar›da belirtilen süreç içinde kredi veya ülke riskinin analizinde uzmanlardan oluflan bir yap›ya sahiptirler. Uzman olduklar›
alanla ilgili aç›klamalar›, sermaye piyasalar›nda ifllem yapanlar›n ayr› bir ayr›nt›l› de¤erlendirme yapma gereksinimini ortadan kald›rmaktad›r. Derecelendirme
kurulufllar›, zamanla edindikleri deneyimlerin de katk›s›yla herhangi bir yat›r›mc›n›n kendi teknik ve bilgi donan›m› ile yapma olana¤›ndan yoksun oldu¤u analizleri yapmakta, sonuçlar›n› aç›klamaktad›rlar. Bu nedenle piyasa kat›l›mc›lar›
için ço¤unlukla güvenli bir yat›r›m referans› olufltururlar.
Derecelendirme kurulufllar›, yapt›klar› de¤erlendirmeler (veya derecelendirmeler) ile ba¤lant›l› olarak ne borçlulara ne de yat›r›mc›lara karfl› herhangi bir sorumluluk da üstlenemezler. Yanl›fl de¤erlendirme veya derecelendirme yapan
derecelendirme kurulufllar›n›n, güvenilirlikleri veya ticari itibarlar› azal›r.
Derecelendirme talebi ile derecelendirme kurulufllar›na bafl vuran kurulufllar›n
derecenin aç›klanmamas›n› isteme hakla› da vard›r. Genel bir kural olarak, hiçbir flirket ülkesinden daha yüksek not alamaz.
Derecelendirme genellikle tahvilleri ihraç edecek flirketler için yap›lmaktad›r.
Bu tür derecelendirmeler, tahvil derecelendirme (bond rating) olarak bilinir. Bunun yan›s›ra derecelendirme kurulufllar›, flirketlere (kurumsal derecelendirme)
ve ülkelere de (ülke derecelendirmesi) kredi notu vermektedirler.
1 A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi ‹flletme Bölümü ocelik@politics.ankara.edu.tr
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Derecelendirmeler, derecelendirilmesi yap›lan “varl›¤a veya ihraçç›ya” göre;
tahvil derecelendirilmesi, ülke derecelendirilmesi, kurum de¤erlendirilmesi gibi
çeflitli flekillerde yap›lmaktad›r. Ayr›ca derecelendirmeler genellikle vadelerine
göre, uzun ve k›sa dönem olmak üzere iki flekilde belirlenmektedir. Bir baflka
ifade ile örne¤in, Türkiye için yap›lm›fl bir ülke derecelendirilmesi ayn› anda
hem k›sa vadeli hem de uzun vadeli dereceler olarak aç›klanmaktad›r. Uzun dönem derecelendirilmesinde, "ihraçç›”n›n kurumsal kalitesi hakk›nda, bulundu¤u
sektördeki temel ekonomik ve finansal özellikler dikkate al›narak; uzun dönemli beklentilere göre görüfl oluflturulmaktad›r.
Derecelendirme yapan kurulufllar taraf›ndan kamuoyuna aç›klanan ve güncellenen dereceler (önemli derecelendirme kurulufllar›, verdikleri dereceleri kendi internet sayfalar›nda aç›klamaktad›rlar) yat›r›mc›lar›n davran›fllar›n› önemli ölçüde etkilemektedir. Bunun en önemli sonucu, uluslararas› sermaye piyasalar›ndan
fon talep edenlerin ödeyece¤i risk primini ve sa¤lanacak kaynak ile ilgili koflullar› olumlu veya olumsuz yönde etkilemekte olmas›d›r.
Derecelendirme, genellikle, derecelendirilmesi yap›lacak taraf›n talebi ile ve bir
bedel (ücret) karfl›l›¤›nda gerçeklefltirilmektedir. Derecelendirme ifllemi, bir kez
yap›ld›ktan sonra tamamlanan bir süreç de¤ildir. Derecelendirme flirketleri derecelendirdikleri kurum ve kurulufllar› izlemekte ve ilgili kurum ve kurulufllar›n
derecelerini olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilecek de¤ifliklikler ortaya
ç›kt›kça, yeni durumu ifade edecek flekilde dereceleri de¤ifltirmektedirler.

Derecelendirme ve Denetim
Derecelendirmenin ortaya ç›kmas›ndaki temel neden finans›n temel problemi
olan asimetrik bilgi sorununa çözüm bulabilmektir. Kredi piyasas›nda, menkul
k›ymet ihraç eden taraf kendi borç ödeyebilme gücü hakk›nda yat›r›mc›dan daha fazla bilgiye sahiptir. Kredi derecelendirme, menkul k›ymet ihraç eden taraf
ile yat›r›mc› aras›ndaki söz konusu bilgi asimetrisi sorununu azaltmay› amaçlamaktad›r. Bu flekilde sermaye piyasalar›n›n etkinli¤ine katk›da bulunmaktad›r.
Kurulufllar›n faaliyetlerini ve yeterliliklerini analiz etmeye yönelik bir ifllem
olan derecelendirme sermaye piyasalar›yla ilgili çeflitli fonksiyonlar› üstlenmektedir. Derecelendirme ifllemi afla¤›daki fonksiyonlar› yerine getirir:
- Menkul k›ymetlerin al›n›p-sat›lmas› veya muhafaza edilmesine iliflkin kararlar›n al›nmas›nda risk faktörünün de¤erlendirilmesi aç›s›ndan kolay ve çabuk bir
referanst›r.
- Çeflitli borçlular›n ve bunlar›n ihraç ettikleri menkul k›ymetlerin ortak bir kritere oturtulmas› ile riskin tespitinde belli bir standardizasyon sa¤lar.
- tam olarak yap›lm›fl derecelendirme ifllemi fonlama konusunda yat›r›mc›lar›n
daha rahat ve güvenilir bir flekilde yat›r›m karar› vermelerinde yard›mc› olur.
- Bilgilerin genifl bir yat›r›mc› kitlesine yay›lmas› ile borçlular›n girebilece¤i
sermaye piyasalar›n› ve dolay›s›yla finansman kaynaklar›n› art›r›r.
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- Yat›r›m kararlar›n› daha güvenilir bir temele dayand›rarak menkul k›ymetlerin
fiyatlar›n›n daha ekonomik ve istikrarl› bir fleklide oluflmas›n› sa¤lar.
Derecelendirme süreci firmalar aras›nda fazla bir fark göstermemektedir. Genellikle derecelendirme, firmalar›n flirketlere yönelik derecelendirme süreci befl
aflamadan oluflmaktad›r. Bu aflamalar flu fleklide ifade edilebilir:
- Tan›t›m toplant›s›
- Yöneticilerle toplant›
- Derecelendirme karar›
- Derecenin aç›klanmas›
Firmalar›n derecelerinin hesaplanmas›nda girdi olarak kullan›lan bilgiler temelde muhasebe bilgileridir. Bir baflak ifade ile derecelendirilen flirketin muhasebe
sistemi taraf›ndan üretilmifl, finansal tablolarda sunulan bilgiler arac›l›¤› ile hesaplanmaktad›r. Bu nedenle derecelendirme yapacak kurulufla sunulan muhasebe bilgilerinin tam, do¤ru ve güvenilir olmas› gerekmektedir.
fiirketler taraf›ndan piyasaya sununla bilgilerin finansal bilgi manipülasyonu nedeniyle flirketlerin gerçek finansal durumlar›n› ve faaliyet sonuçlar›n› yans›tmamas›, hem yat›r›mc›lar›n bireysel olarak hem de bilgi arac›s› olarak hizmet veren kurumlar›n yanl›fl de¤erlendirmeler yapmas›na, böylece yanl›fl bilgi üzerine
al›nan kararlar›n ekonomideki fonlar›n yanl›fl ve verimsiz alanlara tahsis edilmesine neden olur. Bu durumda muhasebe bilgilerinin do¤rulu¤unu garanti eden
ba¤›ms›z denetim sisteminin güçlü olmas›d›r.
Basel II süreci derecelendirme sürecini tüm taraflar aç›s›ndan gündeme getirmifltir. Basel II’de kredi riski krediyi alan taraflar›n derecelendirme notlar›na göre belirlenmektedir. Basel II’de yer alan baz› yöntemler ba¤›ms›z derecelendirme flirketleri taraf›ndan verilen derecelendirme notlar›n› kullan›r. Kredi riskinin
hassas ölçümü ve riskler karfl›l›¤› asgari düzeyde özkaynak tahsisinde flu yöntemler tan›mlanm›flt›r:
- Standart yöntem
- Temel içsel derecelendirme yöntemi
- Geliflmifl içsel derecelendirme yöntemi
Sermaye piyasalar›n›n sa¤l›kl› ifllemesi için gerekli olan bilginin da¤›l›m› için
piyasalarda rol oynayan üç önemli aktör bulunmaktad›r. Bunlar, bilginin kayna¤› olan bilgiyi oluflturduklar› sistemler yard›m›yla üreten ve sunan iflletmeler ve
çeflitli kurulufllar, yani bilgi üreticileri, bilginin nas›l sunulaca¤›na, niteli¤ine ve
niceli¤ine iliflkin kararlar› veren düzenleyici kurulufllar ve son olarak uzmanl›k
alan› üreten bilgileri kullanarak de¤erlendirmeler yapan ve yat›r›mc›ya yol gösterme amac› tafl›yan analistler, yani bilgi arac›lar›d›r. Bu zincirin son halkas› ise
edindikleri bilgilere yat›r›m kararlar›n› veren yat›r›mc›lar, yani bilgi kullan›c›lar› oluflturmaktad›r.
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Sonuç
Kredi derecelendirme kurulufllar› bu süreçte, hem bilgi kullan›c›s› hem de bilgi
arac›s› rolünü üstlenmektedir. Do¤ru de¤erlendirmeler yapmalar› ve iyi bir bilgi arac›s› olabilmeleri için de¤erlendirme sürecinde girdi olarak kulland›klar›
bilginin kalitesi büyük önem tafl›maktad›r. ‹ster ba¤›ms›z bir kredi de¤erlendirme kuruluflu, isterse bir banka birimi taraf›ndan yap›l›yor olsun, derecelendirme
için iki önemli faktör bulunmaktad›r: iflletme yönetimi taraf›ndan sunulan bilgilerin kalitesi ve bu bilgilerin ba¤›ms›z denetim kurumlar› taraf›ndan do¤rulanm›fl olmas›d›r. Bu iki koflulun sa¤lanmas› için öncelikle bilginin üretim yeri olan
iflletmelerin muhasebe sistemlerinin sa¤l›kl› iflliyor olmas›, uygulanan muhasebe standartlar›n›n yorumlanmas› ve uygulanmas›nda risk odakl› yaklafl›m›n benimsenmesi gerekmektedir. Bunun yan› s›ra, ba¤›ms›z denetim kültürünün yerleflmesi, ba¤›ms›z denetim kurulufllar›n›n güvenirli¤ini zedeleyecek uygulamalardan kaç›n›lmas› gereklidir.
Sonuç olarak derecelendirme sistemi yat›r›mc›lar aç›s›ndan karar alma süreçlerinde kullan›lan önemli bir araçt›r. Bu arac›n güvenirli¤ini sa¤lamak için derecelendirme sisteminin temel girdisi olan muhasebe bilgilerinin güvenirli¤ini
sa¤lamaya çal›flmak tüm finansal sistemin fleffafl›k ve güvenirli¤ine katk›da bulunacakt›r.
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