
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞl'NA 

İstanbul, 18.04.2022 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 17 Nisan 2012 tarih ve 28267 sayılı Resmi 
Gazete'de yayınlanan (Değişik: RG-02/04/2015-29314, RG-20/01/2016-29599, RG-09/07 /2018-
30470); Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar 
Hakkında Yönetmeliği'nin 12. Maddesi 3. ve 4. Fıkraları doğrultusunda, 2021 yıl sonu itibariyle 
gerçekleştirilen Kalite Güvencesi Sistemi'nin "gözden geçirilmesi" amacıyla ilgili rapor 
hazırlanmıştır. 

Kalite Güvence Sistemi: Yetkili derecelendirme kuruluşları ortaklarının, yönetim kurulu başkan ve 
üyeleri ile yöneticilerinin, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanlarının 
BDDK'nın ilgili Yönetmeliğinde belirlenen mesleki gereklilik ve yeterliliği haiz, yapılan 
derecelendirmelerin ilgili düzenlemelere uygun ve doğru olduğunu teyit eden süreçler bütünüdür. 

Bu kapsamda derecelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak hem BDDK Yönetmeliği hem de SPK 
Tebliğlerinde belirtilen; 

• Bağımsızlık
• Tarafsızlık
• Şeffaflık
• Hesap Verebilirlik
• Gizlik ve Sır Saklama

temel ilke ve esaslarımız doğrultusunda derecelendirme sürecinin bağımsız bir yapıda etkin olarak 
yürütülmesini sağlamak, verilen notların doğruluğunu kontrol etmek, iç düzeni operasyonel açıdan 
oluşturmak, her türlü prosedürü yazı hale getirip operasyonel süreçleri yeknesak ve takip edilebilir 
hale getirmek, şirketin yasal düzenlemelere ve şirket içi kurallara adaptasyon gücünü artırmak, 
müşterilere ait sır kapsamındaki bilgilerin gizlilik içerisinde saklanmasını sağlamak ve bunların 
saklanmasına yönelik fiziki ve güvenilir ortamlar oluşturmak, Şirket kriterlerini korumak, 
geliştirmek, etik kurallar ile mesleki ilkelere uyum derecesini artırmak üzere mevzuatlarda 
öngörülen iç kontrol ve kalite güvence sistemleri, ikişer yönetim kurulu üyesinden oluşan Kalite 
Güvence Sistemi ve İç Denetim Komiteleri ile oluşturulmuş, derecelendirme faaliyetlerinin 
mevzuata uyumunu kontrol etmek, model validasyon çalışmalarını gerçekleştirmek ve sonuçlarını 
doğrudan yönetim kuruluna raporlamak üzere SPK mevzuatında öngörülen Kontrolörlük faaliyeti 
için tam zamanlı iki kişi görevlendirilmiş, kurumumuzun risk yönetimi, kontrol ve kurumsal 
yönetim süreçlerini değerlendirerek, bu süreçleri geliştirmek üzere iç denetim birimi oluşturulmuş

ve 2022 yılı itibarıyla tam zamanlı çalışacak bir personel istihdam edilmiştir. Kurumumuz, mevzuat 
gereği yönetim kurulunca kabul edilmesini müteakip, her yıl Nisan ayı sonuna kadar Kalite 
Güvence Sistemi Raporunu hazırlayarak BDDK'ya gönderir ve internet sayfasında kamuya açıklar. 

Yönetmeliğin 12. Madde 4. Fıkrasında belirtilen ilkelere uyum düzeyi dikkate alınarak 
gerçekleştirilen Kalite Güvencesi Sisteminin gözden geçirilmesi sonucunda ulaşılan değerlendirme 
ve görüşlere aşağıda yer verilmiştir. 

Mesleki Yeterlilik Kapsamında; Kalite güvencesi sisteminden sorumlu yönetim kurulu üyeleri, 
derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanlarının ilgi Yönetmeliğin 7. Maddesinde 
belirtilen eğitim, mesleki yeterlilik sertifikası, tecrübe/ deneyim ve ikametgah hususlarına ilişkin 
öngörülen nitelikleri taşıdığı ve işe alım / işten ayrılma / atama durumlarında gerekli SPK ve 
BDDK bildirimlerinin yapıldığı tespit edilmiştir. 



Mesleki Gereklilikler Kapsamında; Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve 
Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6, 8, 9, 11, 23 ve 24. maddelerinde düzenlenen
sırasıyla meslek ilkeleri, bağımsızlık, bağımsızlığın ortadan kalkması, mesleki özen ve titizlik, 
derecelendirme faaliyeti ve sırların saklanması hususlarına ilişkin hükümlere, Kuruluşumuzun, 
yönetim kurulu başkan ve üyelerimizin, kalite güvence sisteminden sorumlu yönetim kurulu 
üyelerimizin, derecelendirme komitesi üyelerimizin ve uzmanlarımızın uygun davrandığı 
belirlenmiştir. 

Görev Dağılımında; Derecelendirme çalışmasının gerekli düzeyde bilgi, mesleki yeterlilik ve 
tecrübeye sahip derecelendirme uzmanları tarafından gerçekleştirildiği ve nihai derecelendirme 
notunun bu çalışmaların sonuçları dikkate alınarak derecelendirme komitesi tarafından verildiği ve 
her bir derecelendirme notunun komite üyeleri tarafından imzalanan komite kararına bağlandığı 
tespit edilmiş ve görülmüştür. 

Yönlendirme; Derecelendirme sürecinin her safhasında, işin istenilen kalitede olabilmesi ve tam ve 
doğru görüş bildirilmesini teminen, yapılan işlerin her seviyede hem sistemsel olarak hem de 
organizasyonel yapı içerisinde takım liderleri, supervisorlar ve grup başkanlıkları tarafından düzenli 
olarak gözden geçirilerek takip edildiği, analistlerin görevleri konusunda gerekli noktalarda 
bilgilendirildiği ve yönlendirildiği ve gelişmelerden tüm personelin bilgi sahibi olmasını teminen 
Kurumumuz içi bilgilendirme toplantılarının sık aralıklarla tekrar edilmekte olduğu görülmüştür. Ek 
olarak, 2022 yılında oluşturulan Baş Ekonomistlik biriminin haftalık ve aylık yayımladığı "ekonomik 
bülten" ve İstihbarat biriminin yayımladığı günlük "istihbarat ve sektör bülteni" ile
bilgilendirmelerin düzenli olarak yapıldığı görülmüştür. 

Görüş Alına; BDDK'nın "sırların saklanması" başlıklı 24. Madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 
gerekli görülen durumlarda konuyla ilgili deneyimi ve bilgisi bulunan kişilerden, derecelendirme 
faaliyeti veya başka bir süreç ile ilgili olarak düzenleyici ve denetleyici kamu otoritelerinden görüş 

alınmaktadır. Ayrıca, BDDK, Merkez Bankası, SPK, Hazine gibi, fınansal kuruluşlara yön veren 
kuruluşlar başta olmak üzere diğer kuruluşların aldığı kararların dikkatli bir şekilde izlendiği, verilen 
notların etkinliğini artırmak üzere ulusal ve uluslararası referans değerlerin gözden geçirildiği, 
sektörel, ulusal ve uluslararası politik ve ekonomik gelişmelerin yakından takip edilerek gelişmelerin 
derecelendirilen firmalara olası etkilerinin analiz edildiği görülmüştür. 

Görev Kabulü ve Devamlılık; Derecelendirme hizmetinin devamlı, objektif ve bağımsız bir 
şekilde yürütülmesi ve çıkar çatışmalarından kaçılması konusunda gerekli önlemlerin alındığı, yeni 
görev kabulü ve faaliyetlerde devamlılığa yönelik fızibilite, projeksiyon ve bütçeleme çalışma ve 
değerlendirmelerinin yapıldığı, hızlı bir şekilde artan iş hacmi sürecinde faaliyetlerin etkin bir şekilde 
devamlılığını sağlamak için gerekli kaynağın ayrıldığı görülmüştür. 

Geriye Yönelik Testlerin Yapılması; 17 Nisan 2012 tarih ve 28267 sayılı Resmi Gazete 'de 
yayımlanan "Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar
Hakkında Yönetmelik" in 26. Madde hükmüne uygun olarak 2021 yıl sonu için hazırlanmış olan; 

• Gözlemlere ilişkin veriler,

• Geçiş matrisleri,

• Birikimli temerrüt istatistikleri,

31.01.2022 tarihinde BDDK'ye iletmiş ve internet sitesinde kamuya açıklamıştır. 

Kurumumuz her yıl Ocak ayı içerisinde ilgili madde kapsamında çalışmalarını BDDK'ye iletmekte 
ve internet sitesinde kamuya açıklamaktadır. 



Derecelendirme Notlarının Takibi; Derecelendirme notlarının yılda en az bir kez gözden 
geçirildiği, bunun dışında İstihbarat ve İzleme Biriminin bulguları doğrultusunda (periyodik 
karşılıksız çek, gecikme, yapılandırma, ticaret sicil gazetesi, iflas-konkordato takip ve raporlaması) 
notlarda veya görünümde değişiklik meydana getirecek önemli değişikliklerin vuku bulması halinde 
de derecelendirme notlarının gözden geçirilerek sonuçların, düzenleyici kuruluşlar ve kamuoyu ile 
paylaşıldığı tespit edilmiştir. 

17 Nisan 2012 tarih ve 28267 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Derecelendirme Kuruluşlarının 
Yetkilen dirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik" in 18. Maddesine uygun 
olarak 2021 yıl sonu için hazırlanan doğrulama raporu, ilgili Yönetmeliğin 31. Maddesi kapsamında 
2022 Mart ayında BDDK'ye iletmiştir. Kurumumuz, bu doğrultuda yılda en az bir defa Mart ayı 
sonuna kadar derecelendirme metodolojilerinin ölçüm performansına ve derecelendirme 
süreçlerine yönelik doğrulama raporu düzenlemektedir. 

Doğrulama raporu kapsamında; 

• İyi kötü müşterileri ayrıştırma gücüne ilişkin analizlere ve test istatistiklerine,
• Verilerin kalitesine ilişkin analizlere ve değerlendirmelere,
• Süreçlerde elde edilmiş olan tüm derecelendirme notları için atanan uzun vadeli temerrüt

olasılıklarının kalibrasyon kalitesinin ölçülmesine ilişkin analizlere,
• Müşterilerin derecelendirme başvurusu yapmasından verilen nihai derecelendirme notunun

kamuoyuna açıklanmasına kadar geçen derecelendirme sürecinin geleneksek ve alışılmış
süreler ve ayrıca uluslararası uygulamalarla uyum durumuna,

• Birikimli temerrüt oranı istatistiklerine,
• Geçiş matrisi değerlendirmelerine,
• Kalibrasyon istatistiklerine,
• Yapılan analizlerde kullanılması önerilen zaman aralığı ve doğrulama tarihlerine

yer verilmiştir. 

2021 yıl sonu doğrulama çalışmaları kapsamında metodoloji performanslarının ölçümü için, gerek 
JCR-ER gözlem verilerine daha uygun olduğu düşünüldüğünden, gerek ise sektörde en sık 
kullanılan performans ölçüm yöntemleri olmaları nedeniyle AUROC (ROC eğrisi altındaki alan) ve 
Gini istatistikleri kullanılmıştır. 

Doğrulama çalışmaları kapsamında metodolojilerin açıklayıcı güçlerinin hesaplanması için her bir 
metodoloji bazında yeterli sayıda gözlem olmadığı için tüm gözlemler üzerinden AUROC ve Gini 
hesaplamaları yapılmıştır. Oluşan Gini ve AUROC ölçümleri kapsamında metodolojilerin aşağıda 
tabloda yer alan genel kabul görmüş referans değerlerine göre "Yeterli" düzeyde olduğu 
değerlendirilmiştir. 

AUROC Gini Değerlendirme 

90-100 80 -100 Mükemmel 

80-90 60-80 iyi 

70-80 40-60 Yeterli 

50-70 0-40 Zayıf 

Mevcut metodoloji ve modellerin uluslararası en iyi uygulamaları da göz önünde bulundurularak 
gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarında, BDDK'nın "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin 
Yönetmelik 8. Madde 3. Fıkra" sında belirlenen kriterlere uyan firmalara derecelendirme notu alma 
zorunluluğu getirmesi kapsamında, öncelik kurumsal fırmaların kredi derecelendirme 
metodolojilerine verilmiştir. Bu amaçla, 2021 yılında yürütülen metodoloji geliştirme çalışmaları 
neticesinde oluşan jenerik kurumsal derecelendirme metodolojisi, üst yönetime yapılan detaylı 
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sunumlar sonrası 2021 Aralık ayında Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Yönetim Kurulu 
tarafından onaylanan metodoloji kapsamında oluşturulan modeller, BDDK'nın değerlendirme 
süreci sonrasında yeni sistemsel altyapının (JCR-ER Analytics) uygulamaya alınması ile birlikte 2022 
yılı ilk çeyreğinde Kurum içerisinde kullanılmaya başlanmıştır. 

Yeni metodolojinin (I<:.urumsal Jenerik Model) "başlangıç doğrulama raporu", 17 Nisan 2012 tarih 
ve 28267 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine 
ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik" in 18. Maddesi kapsamında, SPK mevzuatı 
gereği Yönetim Kurulu tarafından atanan ve doğrudan Yönetim Kuruluna bağlı konumlanan 
Kontrolörlük tarafından, 18. Madde hükümleri ile sektör iyi uygulamaları dikkate alınarak ve 
bağımsızlık ilkesine en üst seviyede uyum gösterilerek hazırlanmıştır. Başlangıç Doğrulama Raporu 
kapsamında Kurumsal Jenerik Modele yönelik yapılan analiz ve değerlendirmeler sonucunda nihai 
görüş "Olumlu" olarak oluşmuştur. 

Yeni sistemsel altyapı (J CR-ER Analytics) ile birlikte aşağıdaki uygulamalar Kurumumuz 
çalışanlarının hizmetine sunulmuştur. 

• Süreç Yönetim Uygulaması
• Karar Destek Ürünü (Rating Motoru)
• Raporlama ve Dashboard Ürünü
• Veri Analitik ve Modelleme Ürünü

• Model Yönetim Ürünü

Proje kapsamında yapılan çalışmalarla birlikte modernize edilmiş ve kullanıcı dostu bir 
derecelendirme süreci tasarlanarak, derecelendirme modellerinin hızlı ve esnek bir şekilde 
yönetilebilmesi için gerekli altyapı sağlanmıştır. Ayrıca, Kurumsal Jenerik Model haricindeki diğer 
metodoloji ve modellerin de uluslararası en iyi uygulamalar göz önünde bulundurularak gözden 
geçirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına başlanmıştır. 

İzleme; Kalite güvencesi yöntemlerinin yukarıda anlatılan ve uygulanan tüm çalışmalar kapsamında 
yeterli ve işlevsel olduğu değerlendirilmiştir. Kuruluşumuzun artan iş hacmi ve iş çeşitliliğine paralel 
olarak 2020 yılında Dönüşüm Projesi çalışmalarına başlanmıştır. Bu proje kapsamında 
derecelendirme metodoloji ve modellerinin ölçüm performansı izlenerek iyi uygulamalara uyumlu 
revizyonlarla geliştirilmesi sağlanmış, bütün derecelendirme sürecini uçtan uca sistemsel olarak 
yönetilebilecek bir alt yapı geliştirilmiştir. Kurumumuz bağımsızlık, şeffaflık, hesap verebilirlik, 
gizlilik ve sır saklama ile çıkar çatışmalarından uzak durma ana ilkeleri doğrultusunda geliştirilmesi 
gereken alanların belirlenmesi ve tespit edilen eksiklerin giderilmesi yönündeki çalışmalarına 
aralıksız devam etmektedir. 

Yukarıda anlatılan hususlara ek olarak Yönetmeliğin 12. Maddesi 5. Fıkrasında belirtilen hükme 
uygunluğa ve Kalite Güvence Sistemi kapsamında gerçekleştirilen derecelendirme faaliyeti 
süreçlerinin doğruluğuna yönelik diğer önemli görüşlere aşağıda yer verilmiştir. 

► Derecelendirme faaliyeti kapsamında müşterilere verilen derecelendirme notları, bu notların
oluşturulmasında esas alınan veriler, çalışma kağıtları, derecelendirme komitesine sunulan
raporlar ve derecelendirme komitesi kararları oluşturulan sistemsel altyapı ile saklanmakta
ve derecelendirme raporları Yönetmeliğin 23. Madde 2. Fıkrasındaki asgari hususlara uygun
olarak hazırlanmaktadır.

► Yeni geliştirilen Kurumsal Jenerik Modele ilişkin metodoloji dokümanları Yönetmeliğin 15.
Maddesi hükmüne uygun olarak hazırlanmış, Yönetim Kuruluna onaylatılmış, önemli olup
olmamasına bakılmaksızın derecelendirme metodolojilerinde meydana gelen değişikler ve
analizler detaylı ve sistematik olarak kayıt altına alınmış ve Yönetim Kurulu karar defterine 
işlennllştir. )-f-+ 



► Mesleki sorumluk sigortası kapsamında; müşteri ile imzalan derecelendirme sözleşmesinde
öngörülen tutarın iki katından az olmamak üzere, şemsiye sigorta poliçesi yaptırılmasına
özen gösterildiği ve bu kapsamda hali hazırda olay başına 972,040 TL toplamda ise
29,161,200 TL'lık mali mesuliyet sigortası yaptırılmıştır ve gerektiği takdirde sigorta tutarı
2022 yılında artırılacaktır.

► 2016-2021 yılları içerisinde bağımsız denetim kuruluşuna yaptırılan Bilgi Sistemleri denetimi
faaliyetine izleyen yılda da devam edilecektir.

► Dönüşüm projesi kapsamında yapılan geliştirme faaliyetlerine yönelik ISO 9001 Kalite
Yönetim Sistemleri ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri kalite sertifıkasyonları
2021 yılı içerisinde alınmıştır.

Kuruluşumuzun artan iş hacmi ve iş çeşitliliğine paralel olarak Bilgi Teknolojileri alanında 2021 yılı 
içerisinde; 

• Bilgi Güvenliği Analiz ve Yatırım Planlaması Kapsamında;

- Bilgi güvenliği farkındalık eğitimi verilmiş ve aylık bilgi güvenliği bültenleri yayımlanmış,
- Merkezi İz Kayıtları (Log) kurulumu ve entegrasyonu sağlanmış,
- Kurulu sistem ve cihazlarda güvenlik sıkılaştırmaları yapılmış,
- Bilgi Güvenliği ve BGYS kapsam prosedür ve talimatnameleri hazırlanmış,
- Veri sızıntısı önleme (DLP) ve veri sınıflandırma altyapısı kurulmuş,
- Kullanıcı bilgisayarlarında disk şifreleme (bitlocker) altyapısı kurulmuş ve

yaygınlaştırılmış,
- Sızma testi gerçekleştirilmiş ve raporlanmış,
- 2021 Yılı Risk Merkezi Denetimi gerçekleştirilmiş,
- Ağ (Network) Segmantasyonu oluşturulmuştur.

• BT Alt Yapı Projesi Kapsamında;

- Misafır Ağı oluşturulmuş ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların
Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında
kanununa uyum sağlanmış,

- Offline Backup Sistemi devreye genişletilmiş,
Sunucu ve tüm cihazlarda versiyon ve uygulama yönetiminin merkezileştirilmesi
sağlanmıştır.

• Bilgi Teknolojileri Yazılım ve Veri Analitiği Kapsamında;

- Yeni Derecelendirme yazılımımız son kullanıcı testine açılmış,
- ERP Projesi CRM/Muhasebe/İK modülleri devreye alınmış,
- EBYS sistemi devreye alınmış, iç/ dış yazışmaların KEP hesabı ile entegrasyonu

sağlanmış,
- BT için proje yönetimi, talep ve görev takip sistemi oluşturulmuş,
- Kaynak kod takibi için gerekli alt yapılar kurulmuş ve versiyon takibi yapılmaya

başlanmış,
- Çalışan Portal'ı devreye alınmıştır.



2022 yılı içerisinde de aşağıda yer alan işlemlerin tamamlanması yönünde çalışmalar 
sürdürülmektedir. 

- Veri sızıntısı önleme Faz 2 çalışmaları,
- Bilgi güvenliği seviyesinin artırılması,
- Felaket Kurtarma Merkezinin oluşturulması,
- Dosya paylaşım Platformunun alt yapısının analizinin yapılması ve oluşturulması,
- 2022 yılı sızma testlerinin gerçekleştirilmesi,
- Sistem yedekliliklerinin artırılması,
- Web Uygulama Güvenlik Duvarı (WAF) çözümünün devreye alınması,
- Yeni Web Sitesinin devreye alınması,
- İnsan Kaynakları için Eğitim Takip Modülü ve Performans Takip modülünün devreye

alınması,
- Risk Merkezine eklenen servislerin ''JCR-ER Analytics" ile entegrasyonunun sağlanması,
- Risk Merkezine kurumumuz tarafından yapılan raporlamalara ilişkin web servis

entegrasyonunun sağlanması hedeflenmektedir.

Yukarıda anlatılan bilgiler doğrultusunda derecelendirme hizmetinin tam bir bağımsızlık, dürüstlük 
ve doğruluk gösterecek şekilde yürütülmesi için gerekli önlemler alınmaya veya alınan önlemlerde 
değişiklik yapılmaya devam edilecektir. 

Görüş ve onaylarınıza sunarız. 

Kalite Güvencesi Sisteminden Sorumlu 

Yönetim Kurulu Üyeleri 

I 


