Firmanın
güncel
finansalları,
faaliyetlerindeki değişimler, diğer
istihbari bilgiler, faaliyet gösterdiği
sektör
dinamikleri
ve
makroekonomik gelişmelere göre
derecelendirme
sonuçları
periyodik olarak gözden geçirilir.
Not değişimine neden olan
gelişmeler olması durumunda
derecelendirme notu revize edilir.

Firmanın finansal ve finansal
olmayan verileri ile sektör, ülke ve
makroekonomik veriler de dikkate
alınarak analiz edilir. Akabinde
inceleme çalışması (Due Diligence)
toplantısı gerçekleştirilir.
Analizlerde kullanılan model ve
metodolojiler varlık sınıfı, sektör,
firma büyüklüğü vb. kriterlere göre
değişebilmektedir.

Raporun yayınlanmasını takiben
geçen 1 yıllık izleme süresinin
sonunda verilen notun geçerlilik
süresi dolar.

Aksi bir talep olmadığı sürece
sözleşme otomatik olarak yenilenir
ve derecelendirme süreci yeniden
başlatılır.

Derecelendirme
Hizmet
Sözleşmesi standart bir sözleşme
biçimidir ancak belirli ihtiyaçlara
göre sınırlı ölçüde değişiklik
gösterilebilir.

Analistler tarafından hazırlanan
rapor Derecelendirme Komite’si
onayına sunulur.

Komitede nihai karar alınır, gerekli
durumlarda rapor analistlere iade
edilebilir.

ANALİST
ATANMASI

SÖZLEŞME

ÜCRETLENDİRME

Fiyatlama dinamik bir süreçtir ve
derecelendirme
raporunun
hazırlanması
için
gereken
adam/güne
göre
değişiklik
gösterir.

Taraflar arasında Derecelendirme
Hizmet Sözleşmesi imzalanır.

BİLGİLENDİRME &
YAYIMLAMA

Derecelendirme
raporunun
eksiksiz
ve
doğru
biçimde
hazırlanması amacıyla kamuya açık
bilgilerin dışında kamuya açık
olmayan bilgiler de talep edilebilir.

Belirlenen kriter ve metodolojiye
göre derecelendirme hizmetine
ilişkin ücret teklif edilir.

KOMİTE ONAYI

Analist, analize başlamadan önce
karşı tarafa süreç hakkında bilgi
verir ve gerekli bilgi ve belgeleri
talep eder.

ANALİZ&
RAPORLAMA

Başvurular telefon veya e-mail ile
alınır.

SÜRECİN DEVAM
ETTİRİLMESİ

Sözleşme
Süreci

DERECELENDİRME
TALEBİ
BİLGİ TEMİNİ
İZLEME

3

Analiz
Süreci

2

İzleme
Süreci

1

Derecelendirme hizmeti almak
isteyen
firmaların/kurumların
başvuruları ile süreç başlar.

Firmaların faaliyette bulunduğu
sektör, analistin geçmiş tecrübesi,
iş yoğunluğu vb. kriterler dikkate
alınarak analist ataması yapılır.

İş akışına göre sözleşmede
belirtilen analist değiştirilebilir
ve/veya ilave analistler atanabilir.

Komite tarafından onaylanan
rapor firmaya iletilir, varsa rapora
ilişkin görüşleri alınır.
Raporun nihai hali firma ile
paylaşılır, gerekli durumlarda basın
açıklaması ve gerekli yasal
bildirimler yapılır.
Sürecin
tamamlanması ile sözleşmede
belirlenen tutar faturalandırılır.

