DERECELENDİRME TANIMLARI

Ortaklardan Bağımsızlık Notları
Kategori
A

AB
B

BC
C

CD
D

E

Tanım
Çok güçlü bir kuruluşu belirtir. Olağanüstü karlılık, bilanço bütünlüğü ve imtiyazları, yönetimi, faaliyet
ortamı ve beklentileri ifade eder. Dış destek olmadan yükümlülüklerini en rahat şekilde yerine getireceği
beklenir.
A ve B notlarının arasında kaldığını gösterir.
Güçlü bir kuruluşu belirtir. Güçlü karlılık, bilanço bütünlüğü/imtiyazları, yönetimi, faaliyet ortamı ve
beklentileri ifade eder. Kuruluşla ilgili herhangi büyük bir endişe yoktur. Dış destek olmadan
yükümlülüklerini rahat şekilde yerine getireceği beklenir.
B ve C notlarının arasında kaldığını gösterir.
Orta düzeyde yeterli bir kuruluş olduğunu belirtir. Yeterli düzeyde karlılık, bilanço
bütünlüğü/imtiyazları, yönetimi, faaliyet ortamı ve beklentileri ifade eder. Dış destek olmadan
yükümlülüklerini yerine getireceği beklenir.
C ve D notlarının arasında kaldığını gösterir.
İçten veya dıştan kaynaklanan bazı zayıflıkları olan bir kuruluşu belirtir. Karlılık, bilanço bütünlüğü ve
imtiyazları, yönetimi, faaliyet ortamı ve beklentileri hakkında endişeler vardır. Dış destek olmadan
yükümlülüklerini yerine getirmesinde belirsizlikler söz konusudur.
Harici desteğe ihtiyacı olan ve ciddi sorunları olan bir kuruluşu belirtir. Dış destek olmadan
yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği varsayılır.

Desteklenme Notları
Kategori
1
2
3

4
5

Tanım
Dış destek ihtimali yüksektir. Desteğin sahibi en yüksek kredi notuna sahiptir ve destekleme eğilimi çok
yüksektir. Toplumsal ve kamusal destek en üst düzeydedir.
Dış destek ihtimali mâkûl seviyededir. Desteğin sahibi yüksek kredi notuna sahiptir ve destekleme
eğilimi yüksektir. Toplumsal ve kamusal destek yüksektir.
Dış destek ihtimali yeterli seviyededir. Bazı belirsizliklere rağmen, desteğin sahibinin destekleme
eğilimi, mali durumu ve kabiliyeti ile toplumsal ve kamusal desteğin yeterli düzeylerde olduğu
varsayılır.
Dış destek ihtimali kısıtlı seviyededir. Desteğin sahibinin destekleme eğilimi ve kabiliyeti konusunda
belirsizlikler vardır. Toplumsal ve kamusal destek konusunda belirsizlikler söz konusudur.
Dış destek ihtimali var ama belirsizdir. Desteğin sahibinin destekleme eğilimi ve kabiliyetinin
olmadığını veya zayıf olduğunu belirtir. Toplumsal ve kamusal destek en düşük düzeydedir.

Uzun & Kısa Dönem Notları
Kategori
Yatırım
Yapılabilir
Seviye
Spekülatif
Seviye
Temerrüt
Seviyesi

Tanım
Uzun dönem notları, kuruluşun bir yılı aşan süre zarfındaki, kısa dönem notları ise bir yıla kadar olan
süre içindeki geri ödeme kapasitesini belirtir. Geri ödeme kapasitesi; ‘en yüksek’, ‘çok yüksek’,
‘yüksek’ ve ‘yeterli seviye’ kategorilerinde sınıflandırılır.
Uzun dönem notları, kuruluşun bir yılı aşan süre zarfındaki, kısa dönem notları ise bir yıla kadar olan
süre içindeki geri ödeme kapasitesini belirtir. Geri ödeme kapasitesi; ‘ekonomik koşullara bağlı’,
‘düşük seviye’ ve ‘temerrüt ihtimali’ kategorilerinde sınıflandırılır.
Uzun dönem notları, kuruluşun bir yılı aşan süre zarfındaki, kısa dönem notları ise bir yıla kadar olan
süre içindeki geri ödeme kapasitesini belirtir. Geri ödeme kapasitesi; ‘yüksek temerrüt riski’, ‘çok
yüksek temerrüt riski’ ve ‘temerrüt hali’ kategorilerinde sınıflandırılır.

JCR EURASIA RATING NOTASYON EKLERİ
• Geri çekilmiş : JCR EURASIA RATING kendisine sunulan bilgilerin yetersiz, sağlıksız olduğu kanaati
taşıyorsa veya borç ve yükümlülüğün vadesinin dolması, geri çağrılması, yeniden finanse edilmesi
hallerinde durumu “geri çekilmiş” ifadesiyle belirtir.
• Not İzleme: Yatırımcıları bilgilendirmek ve onlara duyurmak gayesiyle, verilmiş kredi notları Not
İzleme kapsamına alındıklarında, bu büyük bir olasılıkla verilmiş notun değiştirileceği ve değişikliğin
hangi yönde olabileceğini belirtmek anlamında algılanmalıdır. Bunlar, potansiyel bir artırımı ya da
düşüşü tanımlayan ‘Pozitif’, ‘Negatif’, veya artırılabilir, azaltılabilir ya da sürdürülebilirse ‘Gelişen’
şeklinde olabilirler. Not İzleme sürecinin kısa sürede çözümlenmesine ve sürüncemeye
bırakılmamasına azami dikkat gösterilir.
• Not Görünümü: Bir iki yıl içerisinde notun olası değişim yönünü belirtir. Görünümler, Pozitif, Stabil
veya Negatif şeklinde tariflenecektir. ‘Pozitif’ veya ‘Negatif’ bir görünüm, ilerleyen dönemlerde
yatırımcılara not değişikliğinin olma ihtimalinin bulunduğunu gösterir. Ancak mutlaka bu değişikliğin
yapılacağı anlamına gelmez. ‘Stabil’ görünüm ise, şartların olumluya ya da olumsuza doğru bir
değişiklik göstermesi ihtimalinin zayıf olduğunu ve mevcut durumun aynen devam edeceği ihtimalinin
daha yüksek olduğunu gösterir.
• (pa): Notlara (pa) eklenmiş ise derecelendirmenin not alacak kurum tarafından sağlanmış bilgilere
dayalı olsa da çoğunlukla halka açık olan bilgiler ışığında gerçekleştirildiğini belirtir. Genellikle talebe
bağlı olmayan derecelendirmeler için geçerlidir. Ancak, JCR EURASIA RATING, talebe bağlı olmadan
yapılacak derecelendirme yöntemini tercih etmemektedir.
• (np): Notlara (np) eklenmiş ise sözleşmede belirtilen bedelin derecelendirilen kuruluş tarafından
ödenmediği anlaşılmalıdır.
• (gg): Notlara (gg) eklenmiş ise işlemde kamu garantisinin olduğunu gösterir.

