
Proje Kapsamı

Sunulan Çözüm 

Experian, geliştirdiği yeni risk segmentasyonu yaklaşımı sayesinde Yapı Kredi ’nin 
risk iştahını değiştirmeden kredi kartı limitleri için ortalama; 

Yapı Kredi, bireysel müşterilerine sunduğu teminatsız bireysel kredili ürünlerine ait tüm 
kanallarındaki başvuru süreci müşteri ve limit yönetim süreçlerini verimli, kararlarda birbiriyle 
uyumlu ve müşteri deneyimini en üst seviyeye taşıyacak geniş kapsamlı bir dönüşüm projesi 
başlattı. Banka, bu geniş kapsamda, Experian'ın müşterilerine sunduğu teminatsız tüketici kredisi, 
kredi kartı ürünleri için kredi başvurusu değerlendirme ve müşteri yönetimi (ön onaylı limit, kredi 
kartı limit yönetimi) strateji ve süreçlerini gözden geçirip yeniden tasarlaması aşamasında birlikte 
çalışmak istedi. Bahsedilen ürün ve süreçler için kredi politika ve stratejileri Experian karar destek 
sistemi olan Powercurve SM'de (PCSM) yönetiliyordu.

Proje başlangıcındaki en önemli zorluk, yukarıda açıklanan kapsamın dört ay içinde 
tamamlanmasıydı. Bir başka zorluk da projenin başlangıç tarihinin pandemi başlangıcıyla çakışmış 
olması ve projenin uzaktan çalışılarak bitirilmek zorunda kalınmasıydı. 

Banka'nın bu projeye başlarken  en önemli motivasyonları;

PCSM'nin kullanılmaya ilk başlamasından bu yana, Banka değişiklikleri ve gerekli yenilemeleri, 
rekabetçi pazara ayak uydurabilmek ve hızlı aksiyon alabilmek için karmaşık bir yaklaşımla 
gerçekleştirmiş ve bu yaklaşım, PCSM üzerinde bazı sorunlara sebep olarak Banka’nın PCSM’den 
tam kapasite ile faydalanmasını zorlaştırıyordu.

Zamanla Banka, sistem içerisine yeni kanallar, kurallar ve stratejiler eklemiş ve bu da bazen aynı 
müşteri için farklı kararlar ortaya çıkmasına sebep oluyordu.

PCSM içerisindeki karmaşıklık ve yapılandırılmamış tasarım, kullanıcılarının sistemi yönetmesini, 
hızlı simülasyonlarla alınan karar değişikliklerinin etkisini ölçmesini zorlaştırıyordu.

Veri sözlüğü granüler düzeyde değildi ve Banka verilerin kullanımında daha esnek olmak istiyordu.

Bankanın sadece mevcut stratejileri basitleştirip tasarlamamızı ve ardından uygulamaya 
yardımcı olmamızı isteği doğrultusunda, alanında en deneyimli ve yetenekli danışmanlarımızdan 
oluşan bir ekiple Banka’ya projeyi kendilerine daha çok yardımcı olacak ve onları sınıfının en iyisi 
olarak pazara götürecek yapısal bir şekilde ele almasını teklif ettik.

%21

artış şağlamasına
destek oldu. 



Teminatsız ürünler için Tüketici Kredisi Oluşturma süreçlerinin gözden geçirilmesi ve 
gerekirse yeniden tasarlanması,

Önerdiğimiz bakış açısının detayları şu şekilde:

Sonuçlar

Proje ile mevcut kuralların üçte ikisi kaldırılarak basitleştirilen bir strateji ile daha hızlı, 
yönetilebilir, verimli ve yapılandırılmış, sınıfının en iyisi PCSM Banka’nın kullanımına hazır hale 
geldi.

Müşterinin başvurular ve portföyü daha iyi izlemesine yardımcı olan tüm Teminatsız Tüketici 
Ürünleri için geçerli olan yeni bir Risk Segmentasyonu yaklaşımı uygulamaya alındı. Bu yeni 
risk segmentasyonu yaklaşımıyla tasarlanan yeni limit yönetimi stratejisi ile, bankanın risk 
iştahını değiştirmeden kredi kartı limitleri için ortalama % 21 lik bir artış şağlandı.

Yeni risk segmentasyou sayesinde mevcut bir stratejinin değiştirilmesi veya yeni bir kural 
eklenmesi, strateji ve kararlarla ilgili birimler arasında dokümantasyonun tutulması, portföy ve 
başvuru kalitesinin üst yönetime raporlanması artık Banka için çok daha kolay ve hızlı.

Hem daha hızlı bir karar süreci sunulması hem de aynı müşterinin farklı başvuruları arasında 
tutarlılık sağlanması ile doğrudan müşteri deneyimine etki sağlandı.

Banka, kullanıcı dostu yapıların kullanımını benimsemiştir. Bundan yola çıkarak, karar destek 
sistemi yönetimi için, daha sonraki aşamalarda eski karmaşık yapıya dönülmesini 
engelleyecek bir şekilde geliştirilmiştir.

Proje aşamasına ek olarak Powercurve SM 2.5'ten 2.12'ye sürümün yükseltilmesi ile Ön Onaylı 
stratejiler ve Online stratejiler aynı çözüm içerisinde yönetilmeye başlandı. Bu sayede her iki 
strateji için ortak kullanılan karar mekanizmalarını yönetmek daha kolay hale geldi.

Risk bazlı bölümleme yaklaşımı ile karar alma sürecine yeni bir anlayış getirilmiştir. Böylelikle 
yeni segmentasyon, Banka'nın risk iştahını daha tutarlı ve doğru portföy dağılımı ile kontrol 
etmesini ve izlemesini sağlamıştır.

Artık Banka için yeni yaklaşımı Teminatlı Kredi Yaratma Süreçlerine uyarlayarak bu projenin 
aynı fırsatlarından faydalanması çok daha kolay.

PCSM yönetiminden sorumlu personel, sistemi aynı tasarıma paralel olarak yönetmek için 
artık daha iyi yeterliliklere ve deneyime sahiptir.

Banka'nın mevcut politika ve süreç kurallarının yeniden veriye dayalı tasarım ve analizlerle 
oluşturulması. Teminatsız ürünler için başvuru süreçlerine ait karar verme kredi politika ve 
stratejilerinin yeniden tasarlanması, iyileştirilmesi, sadeleştirilmesi ve optimize edilmesi 
(segmentasyon, karar ağaçları, kararlar).

Ön Onaylı Tüketici limit stratejilerine genel bir bakış. Yukarıda listelenen ürünlere sahip 
müşteriler için veri odaklı tasarım ve limit artırma/azaltma stratejileri ve ön onaylı limit 
stratejilerinin oluşturulması.

Experian ile birlikte Teminatsız Tüketici Ürünlerinin tamamı için geliştirdiğimiz risk 
segmentasyon yaklaşımını uygulamaya almaktan dolayı çok memnunuz. Bu yaklaşımla hem 
müşteri başvuru aşamasında hem de müşteri portföy yönetiminde önemli iyileştirmeler 
sağladık. Tüm bunlara ek olarak da Risk segmentasyon yaklaşımıyla tasarlanan yeni limit 
yönetimi stratejisi ile bankanın risk iştahını değiştirmeden kredi kartı limitleri için 
ortalama %21’lik bir artış yakalamayı başardık.

Yapı Kredi Bankası Kredi Risk Yönetimi Grup Direktörü İrem Can 
proje ile ilgili şunları söyledi:  


