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Not (1): Bu risklerin dikkate alınma ya da alınmama hususunda rating kuruluşları arasında uygulama birliği yoktur
Not (2): International F/C Notlar döviz kazançlarının döviz yükümlülüklerini karşılama yeteneğini ölçer. Dolayısıyla Basel düzenlemelerine göre döviz yükümlülüklerinin risk
ağırlıklarının tespitinde bu notlar kullanılır. Bu notların uluslararası karşılaştırılabilir kapasitesi bulunmaktadır. Ülkelerin uluslararası FC notları o ülkedeki firmalar için tavan teşkil
etmektedir.
Not (3): International L/C Notlar yerel para kazançları ile herhangi bir döviz yükümlülüklerini karşılama yeteneğini ölçer. Dolayısıyla Basel düzenlemelerine göre dövize endeksli
yükümlülüklerinin risk ağırlıklarının tespitinde bu notlar kullanılabilir. Bu notlar da uluslararası karşılaştırılabilir özelliktedir. Ülkelerin uluslararası LC notları o ülkedeki firmalar için
tavan teşkil etmektedir.
Not (4): National notlar, ülkelerin ve firmaların yerel para kazançlarının yerel para yükümlülüklerini karşılama yeteneğini ölçer. National notların döviz yükümlülüklerinin yerine
getrilmesiyle direk olarak ilgilenmez. National notlar her ülke firmaları için verilmez. Sadece bellli ülkelere özellikle gelişmekte olan ve International notları düşük olan ülke firmaları
için verilir. Her ülkenin veya her ükenin hazinesinin Ulusal Notu AAA'dır. O ülkedeki firmaların ulusal notu bu AAA'nın altında sıralanır. Ulusal para cinsinden fon sağlamış olan
yatırımcılar açısından düzenleyici otoriteler FC/LC notlarla değil sadece bu ulusal notlarla ilgilenirler. Örneğin yerel para üzerinden bono ihraç ediliriken sermaye piyasası yetkilileri ve
aynı zamanda yatırımcılar sadece ulusal notlara göre karar vermektedirler. Aynı şekilde yerel para üzerinden tahsis edilen kredilerin risk ağırlıklarının tesbitinde de Basel direktifleri
çerçevesinde yetkili KDK'larca verilen ulusal notların temsil ettiği temerrüt oranları kullanılır. Ulusal Notlar yerel pazarların ihtiyaçlarını karşılamak için tanımlanmıştır. Ulusal ölçekli
notlar yalnızca ülkedeki diğer ulusal puanlarla karşılaştırılabilir, küresel notlarla direk olarak karşılaştırılamamakla birlikte ulusal notlarla international notlar arasında belirli bir
korelasyon bulunmaktadır. Ulusal Notlar, yerel piyasalardan yerel para cinsi üzerinden kredi alan veya borçlanma aracı ihraç eden yükümlüler için atanan notlardır. Bu notlar diğer
ülkelerle değil, sadece ülke içerindeki yükümlüler açısından karşılaştırılıbilir ölçek sağlamaktadır.
Bu notlar iki ayrı kitleye hitap etmektedir. Öncelikle, yerli yatırımcılara (örneğin bankalara, kurumlara, fonlara, aracı kuruluşlara, diğer finansal kuruluşlara), yerel para cinsi üzerinden
ihraç yapacak olan ihraccıların ve/veya borç alanların risk düzeylerini birbirinden ayıracak bir ölçü sunar. Diğer taraftan yerel borç alanların risk durumunu belirler. Milli ölçekli
derecelendirme kendi para birimi cinsinden bir ihraççı olarak egemen gücünü yansıtır. Ulusal notlar üç açıdan fayda sağlar: Firmaların risklilik düzeylerinin ayırtediciliği yönünden
uluslararası notların sıkıştıran baskısının bertaraf edilmesini sağlar, Yerel yatırımcılara yardımcı olur ve Yerel sermaye ve para piyasalarının gelişimine katkıda bulunur.
Not (5): Basel Düzenlemelerine göre, yetkili KDK’lar tarafından verilen ve döviz cinsi Yabancı para olan derecelendirme notları döviz yukümlülüklerinin, ulusal para cinsi
derecelendirme notları ise yerel para kredi ve yükümlülüklerin risk ağırlıklarının tespitinde kullanılır. Döviz ve Ulusal para cinsi notlar biribirinin yerşne kullanılamaz.
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