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1. Ratingin(derecelendirme) Tarihçesi ve Gelişimi 
 

19. y.y. da ABD’de borç talep edenler ile fon sağlayanlar arasındaki ilşikilerin 

gelişmesi sonucu rating giderek yayılmış ve bugün dünya genelinde başta 

ülkeler için olmak üzere bir çok kuruluş tarafından kullanılmaya başlanmıştır. 

Ratingin kilometre taşları aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir: 

 

-1841 - 1837’de ABD ekonomi’sindeki büyük  çöküşün ve şirketlerin 

taahhütlerini yerine getirememesinin ardından Lewis Tappan ilk rating şirketini 

kurmuştur. 

 

-1900 - John Moody : “Moody’s Manual of Industrial &    Corporation 

Securities”i  yayınlamıştır. 

 

-1909 - Moody ilk kez firma borcu için derecelendirme yapmıştır: 

            A - En yüksek kalitedeki borç 

            B - Orta kalitedeki borç 

            C - Düşük kalitedeki borç 

 

-1931 - Wall Street’in çöküşünün ardından ilk kez derecelendirmeler 

düzenleyici amaçlarla kullanılmıştır. 

 

-1932 - Duff & Phelps’in kuruluşu 

 

-1941 - S&P’nin oluşumu 

 

-1950’lerde uluslararası ihraçcı şirketler ve bankalar incelenmeye başlandı. 

-1960’larda ticari senet  (commercial paper) piyasasının hızlı büyümesi, 

belediyelerce ihraç edilen tahviller ratingin önemini artırdı 

-1970 ve 80’lerde makroekonomik değişkenlerdeki hareketlilik (Enflasyon, faiz 

oranları, kurlar) riskleri artırarak ratinge olan ihtiyacı şiddetlendirdi.  

-1990’lı yıllarda ise bir yandan artan rekabet karşısında şirketlerarası 

birleşmeler, liberalizasyon, globalizasyon ve menkul kıymetleştirme eğilimleri, 
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diğer yandan yaşanan finans krizleri ratinge olan ihtiyacı en üst düzeye 

çıkardı. 

-NRSRO (Nationally Recognised Statistical Rating organisations) tarafından 

tanınan dört rating kurumu vardır 

 

Dünyanın en büyük rating şirketleri ise: 

 

*Standart & Poors(ABD) 

*Moody’s(ABD) 

*Fitch (Fitch IBCA-DCR)(Ingiltere) 

*JCR(Japonya) 

 

2. Rating Nedir? Çeşitleri Nelerdir? 
 
Rating, borçlanma araçları üzerindeki faiz ve ana paranın geri ödenmeme 

riskinin belirlenmesi işlemidir Bir menkul kıymeti satın alma, satma veya elde 

tutma  tavsiyesi değildir 

 

Rating Çeşitleri: 

 

A) Vadelerine göre rating (Uzun-Kısa) 

İhraççının kurumsal kalitesi üzerinde, bulunduğu sektördeki temel ekonomik 

ve finansal karakteristiklere dayanılarak oluşturulan uzun dönemli kanaattir.  

Bu kanaate ulaşırken ekonomik konjonktüre duyarlılık  ve çeşitli riskler 

içeren rekabet, kanuni düzenlemeler, teknolojik gelişmeler, talep 
değişimleri, yönetim kalitesi gibi unsurlardan  etkilenme düzeyi göz 

önünde bulundurulur. Bir yıla kadar olan tüm yükümlülükler üzerinde likidite 
ve sermaye kaynaklarına ulaşabilme kabiliyeti göz önüne alınarak 

oluşturulan kanaattir. 

 

B) Türlerine  göre rating 

 
Uluslararası Döviz Cinsinden  Rating 
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Kurumun Döviz cinsi yükümlülüklerini döviz yaratarak ödeyebilme kabiliyeti 

değerlendirilir. Tüm ülke riskleri konvertibilite riski dahil göz önüne alınır. 

 

Uluslararası Yerel Para Cinsinden  Rating 

Kurumun Yerel Para cinsi yükümlülüklerini yerel para yaratarak ödeyebilme 

kabiliyeti uluslararası kriterlere göre değerlendirilir Konvertibilite riski hariç tüm 

ülke riskleri göz önüne alınır. 

 

Ulusal Yerel Para Cinsi Rating 

Kurumun Yerel Para cinsi yükümlülüklerini yerel para yaratarak ödeyebilme 

kabiliyeti ulusal kriterlere göre değerlendirlir. Ülke Riskleri göz önüne alınmaz. 

 
3. Rating Grupları 
 

Ülke
Ratingi

Belediyeler

Sinai ve
Ticari Sirketler

Kamu Kurumlari

Sigorta Sirketleri

Bankalar
Finans Kurumlari

Kurumsal
Rating

Yapılandirilmis Finansman

Tahvil

İhraç Ratingi Proje
Ratingi

 
 
4. Ratingin Başarı Koşulları 
 

Yeterli sayıda yatırımcı nezdinde kredibiliteye sahip olması (Geniş bir tabanda 

kabul görmesi, yatırımcılar nezdinde yüksek itibara ve güvenilirliğe sahip 

olması) 

 Tutarlılık arz etmesi  

 Bağımsız denetimin kalitesi konusunda kuşku duyulmaması  
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5. Düzenleyici Otoriteler Neden Rating Kullanır 
 

a) Finansal  istikrarı sağlamak için ihraç şartı olarak minimum kredi 

ratinginin sağlanması 

 

b)Yatırımcıların korunması: Kurumsal yatırımcıların düşük ratingli 

kağıtları almalarını yasaklamak veya kısıtlamak. 

 

c) Finansal kurumlar için ratingin sermaye yeterlilik kriteri olarak 

kullanılması 

 

c)Piyasa etkinliğinin sağlanması 

 

6. Derecelendirmede Kullanılan Kriterler  
 

Şirketlerin üstendikleri yükümlülükler ile ihraç edilen menkul kıymetin kalitesi 

hakkında önemli veriler vermesi nedeniyle risk derecesinin ortaya konulması 

yatırımcılar açısından önemlidir. Analizler çerçevesinde öncelikle borçlunun 

ekonomik ve mali durumu ile mal varlığı, borçlarını tam olarak karşılamaya 

yetip yetmeyeceği, önemlidir. Şirketin yapısına göre, bu sorular değişiklik  

gösterdiğinden kullanılan yöntemler farklıdır.  

 

Ülke Riski 

 

Uluslararası kriterler, her ülkenin yasalarına, muhasebe tekniklerine, 

ekonomik koşularına rekabet ortamına ve düzenleyici kurallarına göre 

değişiklik göstermektedir.  Bir ülke veya kuruluşun borçlanması sırasında 

ülkenin ekonomik durumu dikkate alınmamakla birlikte uluslararası finansman  

temininde ekonomik poltik  ve sosyal yönlerden ayrıntılara inen bir çok analiz 

yapılmaktadır. Kısaca ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumun da 

değerlendirilmesi yapılmaktadır. Ülkelere verilecek risk dereceleri aynı 

zamanda bu ülkede döviz cinsinden borçlanan firmalar için de genellikle 

alabilecekleri en üst derece olmaktadır. Çünkü bir şirketin devletten daha fazla 

döviz bulma, para basma veya elindeki kaynakları dövize çevirme kabiliyeti 
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olmayacağı mantığından hareket edilmektedir. Bir ülkenin dış borçlarını tam 

ve zamanında ödeyebilmesi uzun dönemde ihracat gelirlerinin artmasına 

bağlıdır. Bu amaca yönelik politikaların temelinde ülkenin genel ekonomik 

yapısı, büyüme hızı  ve ülke idaresi gelmektedir. Ülkelerin ekonomik ve politik 

olmak üzere 2 riski vardır.  

 

Endüstri Riski 

 

Şirketlerin gelecekteki durumlarının sağlıklı olabilmesi için, faaliyete bulunulan 

şirkerin analizinin yapılması gerekir. Şirketler birden fazla endüstride faaliyette 

bulunuyorlarsa analizin gerçekçi bir sonuç yansıtabimesi için her sektörün ayrı 

ele alınarak değerlendirilmesi faydalı olacaktır. Bunun dışında ülkedeki yasal 

düzenlemeler, teknolojik değişimler, maliyet faktörleri de firmanın kredi 

notunun belirlenmesinde başlıca kriterlerdir. Bunun yanında yönetimin kalitesi 

ve stratejiler, pazar payı, büyüme hızı, muhasebe uygulamaları da kalitatif 

diğer yaklaşımları oluşturmaktadır.  

 

7. Ratingin Finans Kurumlarına Faydaları 
 

 Faiz oranlarının riske göre farklılaşmasını sağlar 

 Risk faktörüne göre mali  kurum tercihi yapılmasına imkan verir. 

 Bankalarda mevduat maliyetinde tasarruf sağlar. 

 Mali yapının güçlenmesini ve  risklerin  sınırlandırılmasını teşvik 

eder, etkinliği artırır. 

 Devlet garantisi olmaksızın  sisteme güven duyulmasını sağlar. 

 Uluslararası finans çevreleri ile ilişkileri geliştirir ve dış kaynak 

kullanım maliyetinde tasarruf sağlar. 

 Büyük kredilerin derecelendirilmesi problemli kredilerin oluşumunu 

sınırlandırır ve aktif kalitesinin  yükselmesini sağlar. 

 Bankaların VDMK ihraçlarında üstlenilen riskin belirlenmesini 

sağlar. 
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8. Ratingin Firmalara Yararları 
 

 Kurumsal yatırımcıları çekerek şirketlerin borçlanma imkanlarını 

genişletir. 

 Yapılandırılmış finansman tekniklerini geliştirerek şirketlerin 

alternatif fon kaynaklarına ulaşabilmelerine, aktif-pasif vade uyumu 

ve likidite planlaması yapabilmelerini mümkün kılar. 

 Piyasalarda yeterince tanınmayan küçük ve orta ölçekli işletmelerin 

borçlanma piyasasına girmelerini sağlar. 

 Borçlanma operasyonunda maliyet tasarrufu sağlar ve 

derecelendirilen şirketleri avantajlı kılar. 

 Şirket yöneticilerini kuruluşlarına daha farklı bakmaları ve stratejik 

kararlarını yeniden gözden geçirmeleri için zorlar. 

 Kurumların otokontrol sistemlerini ve yönetim kalitesinin gelişimini 

teşvik eder, etkinliği artırır.  

 Yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili çevrelere kurumun mali ve mali 

olmayan yapısı hakkında kapsamlı bilgi sağlar. 

 

9. Ratingin Yatırımcılara Yararları 
 

 Üstlenilen riskin kolay anlaşılabilir semboller aracılığıyla yatırımcılara 

anlatımını sağlar. 

 Yatırımcıların yapamayacakları derinleştirilmiş analizlerin dereceler 

kanalıyla yatırımcılara ulaştırılmasını sağlar. 

 Çeşitli borç enstrümanları arasındaki kalite farkının, dolayısıyla 

üstlenilecek riskin ortaya konmasına imkan verir. 

 Yatırımcıların risk eğilimlerine göre menkul kıymet tercihi 

yapabilmelerine imkan sağlar.  

 İkincil  piyasaların gelişimine yardımcı olur. 

 Kurumların mali  yapısı ve kalitesinin düzenli olarak incelenmesini 

sağlar. 
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Özetle yatırımcılar için güvenli bir nitelik kriteri oluşturur. 

 

10. Ratingin Sermaye Piyasalarına Yararları 
 

 Menkul kıymet alım-satımında bir tavsiye niteliğinde olmamakla 

birlikte hızlı referans unsuru oluşturur. 

 Risk tespitinde standardizasyon sağlar. 

 Menkul kıymet fiyatlarındaki spekülatif dalgalanmaları sınırlandırır 

ve bir denge unsuru oluşturur. 

 Kurumsal yatırımcıları çekerek piyasanın derinleşmesini sağlar.  

 Yabancı yatırımcıların  piyasaya girmelerini teşvik eder ve 

uluslararası piyasalarla entegrasyonu kolaylaştırır. 

 Uzun vadeli yatırım eğilimini güçlendirir. 

 

Özetle Rating, sermaye piyasalarının güvenilirliği ve sağlıklı gelişimi için temel 

ve zorunlu bir unsurdur.  

 
11. Ratingin Ekonomiye Yararları 
 

 Ekonomiye güvenilir ve istikrar içinde gelişen mali piyasalar 

kazandırır. 

 

 Ekonominin dış kaynak teminini, piyasaların uluslararası piyasalarla 

bütünleşmesini  sağlar. 

 Ekonomideki genel risk düzeyini sınırlandırırken mali işlemlerin 

etkinliğini artırır ve büyümenin daha etkin finansmanını sağlar.  

 
12)  Türkiye’de ratingin gelişimi, ve ekonomiye etkisi 
 

Türkiye rating ile 1991 yılında tanışmıştır. Türkiye ilk kez sovereign yani ülke 

ratingi almış ve bu şekilde yurt dışı piyasalardan borçlanma imkanı 

sağlanmıştır. Günümüzde kredi notu olmayan ülke sayısı oldukça azdır. 
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Bunlar daha çok az gelişmiş ülkelerdir. Notu “AAA” yani en yüksek kategoride 

olan ülke sayısı 7’dir. ABD, Almanya, Kanada, İtalya, İngiltere, Japonya ve 

Fransa. 

 

Türkiye’de global piyasalara paralel olarak finans kesimi de rating olgusu ile 

tanışarak son 5 yılda 6 milyar dolarlık bir ihracın ratingi derecelendirilmiştir. 

Finans kesimininin yanısıra 25 firma ve belediye de rating alarak yurt dışı 

piyasalardan en iyi şekilde yararlanma imkanı bulmuştur. Şunu unutmamak 

gerekir ki notu BB- kategorisinde olan Türkiye BBB yani yatırım yapılabilir 

notunun biraz altında olmasına rağmen gerek Hazine olarak gerekse firmalar 

olarak yurt dışında tahvilllerin satışı başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.  

 

Türkiye’de faaliyet gösteren tek rating şirketi ise bugunkü adıyla Fitch’dir. 

Geçtiğimiz yıl Duff& Phelps’i satın alarak faaliyetini halen sürdürmektedir. 

Dünyanın en büyük 2 rating şirketi olan S&P ve Moody’s ise yurt dışından 

derecelendirme yapmaktadır. Fitch ise 3. sırada yer almaktadır. Dünyanın en 

büyük şirketleri bir ratinge sahiptir. Rating olmadan yurt dışı finans 

piyasalarından borçlanmak imkansız hale gelmiştir. Global finans 

piyasalarında rating en önemli gösterge olarak kabul edilmektedir.  

 

13.  Rating Neden Gereklidir? 
 
1-Corporate (Kurumsal) Rating Açısından 

 

 Halka Açılmalarda ( ulusal ve uluslararası ) kullanılabilecek en etkili 

yöntemdir.  

 

 Şirketlerin kredi ve garanti İşlemlerinde kolaylık ve prestij sağlar. 

 

 Yurt içi ve yurt dışı menkul kıymet ihraçları ( tahvil vs )nda etkindir. 

 

 Private Placement ( özel plasmanlar ) alanında yarar sağlar. 
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 Belediye ve diğer kuruluşlarının kamu ihalelerine ve 

konsorsiyumlara girmede avantaj sağlar. 

 

 Şirket devirlerinde etkili olur. 

 

 Yabancı kuruluşlarla ortaklıklar ve birleşmelerde önemli rol oynar. 

 

 Yabancı ülkelerin otoriteleri ile yapılan işlemlerde avantaj sağlar. 

 

 Projelerin finansmanına destek sağlar. 

 

 Kurumların otokontrol sistemlerinin ve yönetim kalitesinin 

geliştirilmesine yardımcı olur. 

 

 Stratejik kararların yeniden gözden geçirilmesi yönünde yarar 

sağlar. 

 

2- Structured Finance Rating ( Yapılandırılmış Finansman ) Açısından  

 

 Grubun yurt içi ve yurt dışı piyasalarda gerçekleştireceği geleneksel 

ihraçların veya alternatif teknik oluşturan 

“menkulkıymetleştirmelerin” ratingi ile ülke ratingi üzerinde not 

alabilme ve uygun fonlama imkanı sağlar. 

 

3- Project Rating ( Proje Ratingi ) Açısından 

 

 Yurt içi ve yurt dışı “projelerin ratingi” ile orta veya uzun vadeli 

fonlama 
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14. Ratingde Türk Firmalarının Genel Olarak Avantajları ve 
Dezavantajları Nelerdir?  
 

Önce dezavantajlarını ele alırsak, Türkiye de bir çok kuruluş halen audit 

yaptırmamış ya da son yıllarda yaptırmaya başlamıştır. Oysa şeffaflık ve yurt 

dışı piyasalara açılmanın ilk şartlarından biri bağımsız denetimden geçmekle 

mümkündür. Öte yandan Türk şirketlerinin yine büyük bir kısmı tanıtıma son 

yıllarda ağırlık vermeye başlamıştır. Rating, finansal bilgilerin şeffaflığı kadar, 

kurumun yönetim yapısını da gözönüne almaktadır. Nitekim Türk firmalarının 

büyük bir kısmı halen aile şirketi olarak faaliyetini sürdürmektedir. Oysa batılı 

şirketler profesyonelleşmeye daha ağırlık vermektedirler. Türk firmalarının 

avantajlarına gelince. Reel sektör, geçtiğimiz yıllarda ekonomik ve politik 

koşullara rağmen bugüne kadar oldukça büyük performans göstermiştir. 

İhracatta son yıllarda AB ülkeleri yanında değişik ülkere yönelme başlamıştır. 

Türk müteahhitlik firmaları, bankalar ve bazı sanayi kuruluşları yurt dışında 

şube açma ve yatırım yapma yönünde büyük adım atmışlardır. Bazı firmalar 

dünya devleri ile gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ortak yatırımlara 

gitmişlerdir. Tüm bunlar rating açısından oldukça önemli artılar sağlamaktadır.  

 

15. İhracatı Artırmaya Yönelik Bir Finans Yöntemi Olan Seküritizasyon 
ile Türk Firmaları  Ne Gibi Avantajlar  Sağlayabilir?  
 
Türkiye, 25 milyar dolar seviyesindeki ihracatı  ile bazı ülkelerle 

karşılaştırıldığında  önemli bir avantaja sahiptir. Fakat bu rakam yeterli 

değildir. Gelecekteki ihracat gelirlerine dayalı menkul kıymetleştirme ya da 

Seküritizasyon dediğimiz yöntem ile başta Tekel olmak üzere bir çok kamu ve 

özel kuruluş bu imkandan yararlanabilir. Türkiye de otomotiv, demir çelik, 

tekstil ve gıda ihracatı ağırlıktadır. Bu alanda faaliyet gösteren firmların yurt 

dışından en uygun şartlarda ( LIBOR+1,2 5-7-10 yıl vadeli) borçlanmaları 

mümkündür. Fakat şirketler bugüne kadar bu imkandan yararlanmamıştır.  

Oysa Latin Amerika ülkeleri başta olmak üzere bir çok gelişmekte olan ülke bu 

imkanı en iyi şekilde değerlendirmiştir. Türkiye’nin ihracatı, seküritizasyon ile 

2005 yılına kadar 100 milyar dolarlık bir  rakama ulaşabilecektir.  
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SONUÇ: Rating Sektöründe Marketing ve Strateji 
 
Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, Türkiye de Ratingin Geliştiğini Söylemek 

Mümkün mü? diye bir soru sorabiliriz. 

 

Türkiye ratingde bir çok ülkeye göre en üst sıralarda yer almaktadır. Türk 

şirketleri gerek AB sürecinde gerekse ABD ile giderek artan finansal 

ilişkilerinde ratingi daha etkin kullanmalıdır. Rating ABD de olduğu gibi yakın 

bir gelecekte yasal otoriteler tarafından zorunlu hale getirilecektir. AB sürecine  

paralel olarak yabancı evliliklerde de artışlar yaşanacaktır. Çünkü dünya 

devlerinin rekabetinden sonra bu süreç kaçınılmaz olacaktır. Bu süreçte 

büyük holdinglerimiz başta olmak üzere bir çok kuruluşumuz yakın bir 

gelecekte finans otoriteleri tarafından zorunlu hale getirilebilecek bir süreç 

olan ratinge kendilerini şimdiden hazırlamalıdır. Rating, uluslararası finans 

çevrelerinin dikkat ettiği en önemli veridir. Rating, beraberinde rekabeti, 

şeffaflığı ve finansal yapısı güçlü kurumları getirecektir. Türkiye de piyasaların 

şeffaflığa ve güvene olan ihtiyaçları ancak rating ile giderilebilir. 

Unutulmamalıdır ki, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında halka arzlar 

artacak, ratingi olan firmalar bir yoruma gerek kalmaksızın kendi yapısını en 

etkin şekilde ortaya koyabilecektir. Para piyasaları kadar sermaye 

piyasalarının da gelişimi rating ile işlerlik kazanacaktır.  

 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerin dış finansman kaynakları içinde 

uluslararası kuruluşlardan sağlanan fonlar, uluslararası banka kredileri ve 

diğer kaynaklar bulunmaktadır. Rating firmaları, devletin veya bir kuruluşun 

etkisi altında kalmadan çalışan bağımsız kuruluşlardır. Sermaye piyasalarının 

geliştiği ülkelerde, rating, yatırımcıların yatırım kararı almada  ve şirketin 

yükümlülüklerini yerine getirme kriterlerini değerlendirmede en çok başvurulan 

kaynaklardır. Ortaya çıkan risk dereceleri ise firmanın borçlarını ödememe 

veya piyasa değerini kaybetme olasılığının bir göstergesi olmaktadır.  

 

Rating stratejik açıdan çok özel bir hizmet  sektörüdür. Dünyanın en büyük 3 

rating şirketi S&P, Moody’s ve Fitch gerek gelişen gerekse gelişmekte olan 

pazarlarda bir rekabet içerisindedir. Fitch, son 4 yılda Türkiye pazarına yönelik 

 13



 14 

stratejisinde başarılı bir performans sergilemiştir. Nitekim Türkiye de ofisi 

bulunan tek rating firması olması dolayısıyla firmalarla ve T.C.Hazinesi ile 

olan ilşkilerde daha başarılı bir performans sergilemiştir. Fitch’in marketing 

stratejilerinden birisi de sürekli firma ziyaretleri ile ratingin önemini ve 

gerekliliğini firma düzeyinde ve özel prezentasyonlarla hazırlayarak pazar 

payındaki liderliğini koruyabilmiş olmasıdır. S&P dünyada rating pazarında 1. 

sırada olmasına rağmen, Türkiye de 2.sıradadır. Fitch Turkey bugüne kadar 

39 banka ve finansal kuruluş, 25 özel-kamu firması ve 1 belediyeyi 

derecelendirmiştir. 

 

Fitch’in Türkiye’ye yönelik  marketing stratejilerini özetlersek; 

 

1. Türkiye’yi gelişmekte olan pazarlar arasında ilk sıralarda 

konumlandırarak gereken desteği vermesi 

 

2. Türkiye ekonomisine uygun stratejiler geliştirmesi 

3. Elemanlarını yabancılar kadar Türklerden de seçmesi, böylece pazarın 

daha iyi tanınabilirliğinin sağlanmasına olanak tanınması 

 

4. Periyodik olarak konferanslar düzenlenmesi 

 

5. Stratejik firmalarla sürekli görüşülmesi 

 

6. Firmalara yönelik özel raporlar hazırlayarak rating hizmetlerinden daha 

iyi yararlabilmelerine olanak sağlanması 

 

7. Gelişigüzel seçilmiş firmalar yerine ratingin amacına uygun firmaların 

önceden saptanarak iyi bir araştırma sonrası firma ziyaretine gidilmesi 

 

8. Basın ile etkili iletişim kurulabilmesi 
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KAYNAKLAR: 
 

Fitch Credit Rating 
 
Moody’s Credit Rating 
 
S& P  
 
Euromoney 
 
Capital Intelligance Unit 
 
SPK:Risk Derececelendirmesi  
 
Nesrin Şirvan-Türkiye’de Rating ve Marketing 
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EK 1: Rating Tanımları (Borçlanma Araçları) 
 
A) Kısa Vadeli  Rating Tanımları                                                                   
 

Not Tanım 
AAA En yüksek kredi kalitesi. Risk unsurları yok denecek düzeyde, 

Devlet Tahvili ve Hazine Bonosunun hafif üzerinde. 
 
AA 
 

 
Yüksek kredi kalitesi, Koruma unsurları güçlü. Risk unsurları düşük 
düzeyde ancak zaman zaman ekonomik koşullara bağlı olarak hafif 
değişim gösterebilir.  

 
A 
 

 
Koruma unsurları ortalama düzeyde ancak uygun. Buna karşılık, 
risk unsurları ekonomik stres dönemlerinde daha değişken ve 
yüksek. 

  
BBB 
 

Koruma unsurları ortalamanın altında olmakla birlikte, temkinli 
yatırım için yeterli. Konjonktürel dalgalanmalarda risk unsurlarında 
önemli değişkenlik.  

 
BB 

 
Yatırım derecesinin altında ancak  yükümlülüklerini zamanında 
yerine getirebileceğine inanılıyor. Bu kategoride derecenin yukarı 
ya da aşağı yönde büyük bir değişme potensiyeli var.  

 
B 

 
Yatırım derecesinin altında ve  mevcut ya da beklenen mali koruma 
faktörleri sektörel koşullara ve kurumsal gelişmelere bağlı olarak 
önemli dalgalanmalar  gösteriyor. 
 
 

CCC Yatırım derecesinin çok altında. Anapara, faiz ve imtiyazlı temettü 
(preferred dividends) ödemelerinde büyük bir belirsizlik mevcut. 
Koruma faktörleri zayıf. Olumsuz nitelikteki ekonomik, sektörel ve 
kurumsal gelişmeler yüksek risk yaratabilir. 
 

DD Ödenmemiş borçlar . İhraçcı anapara ve faiz ödemesini belirlenmiş 
tarihlerde yapmamış durumda. 
 

DP 
 

İmtiyazlı hisse senedinin temettü ödemesi henüz yapılmamış.0 

 
B) Kisa Vadeli Borç Tanımları 
 

Not Tanım 
 Yüksek Derece 
D-1+ Zamanında ödeme güvencesi en yüksek. Gerek kurum içi 

faaliyetlerden, gerekse alternatif kaynaklardan kısa vadeli likidite 
sağlama imkanları olağan dışı. Emniyet derecesi hazine bonolarının 
hafif altında, riski sıfır.  

D-1 Zamanında ödeme güvencesi çok yüksek. Likidite unsurları 
mükemmel ve iyi derecedeki temel korunma faktörleriyle 
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destekleniyor. Risk unsurları minimum düzeyde. 
D-1- Zamanında ödeme güvencesi yüksek. Likidite unsurları güçlü ve iyi 

derecedeki temel koruma faktörleriyle destekleniyor. Risk unsurları 
çok küçük.  
 

 İyi Derece 
D-2 Zamanında ödeme güvencesi iyi. Likidite unsurları ve şirket 

göstergeleri güvenli. Artan fon kullanımının toplam fonlama ihtiyacını 
artırabilmesine karşın, sermaye piyasasından kaynak sağlama 
imkanları iyi. Risk unsurları küçük.  
 

 Tatminkar Derece 
D-3 Tatminkar likidite ve diğer koruma faktörleri ihracın yatırım kalitesinde 

olmasını sağlıyor. Risk unsurları daha önemli ve değişken. Yine de 
zamanında ödeme bekleniyor. 
 

 Yatırım-Dışı Derece (Non-Investment Grade) 
D-4 Spekülatif yatırım nitelikleri. Likidite durumu borç ödeme güçlüklerini 

aşmaya yeterli değil. Faaliyet unsurları ve piyasa imkanlarında  önemli 
değişmeler olabilir. 
 

D-5 
 
 
 

Ödenmemiş Borç (Default) 
İhraççı kurum anapara ve/veya faiz ödemesini öngörülen zamanda 
yapmamış durumda. 

 
AAA+ 
AAA 
AAA- 
 
AA+ 
AA 
AA- 
 
BBB+ 
BBB 
BBB- 
 
BB+ 
BB 
BB- 
 
B+ 
B 
B- 
 
CCC 
CC 
C 
D 
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