ÜCRETLENDİRMEYE İLİŞKİN GENEL ÇERÇEVE
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.’nin Derecelendirme, değerlendirme ve analiz faaliyetleri kapsamında karşı
tarafların ücretlendirilmesine ilişkin uyguladığı politikanın genel çerçevesi aşağıda açıklanmıştır.
I- GENEL AÇIKLAMALAR:
a) Satış ve Aktif tutarı toplamının aritmetiksel ortalaması 50 Milyon TL’nin altında olan ve aynı zamanda,
düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından regüle edilmeyen firmalara kuruluşumuz tarafından rating
verilmemektedir.
b) Satış ve Aktif tutarı toplamının aritmetiksel ortalaması 50 Milyon TL’nin altında olsa bile düzenleyici
kurumlar tarafından regüle edilen firmalar ile Satış ve Aktif tutarı toplamının aritmetiksel ortalaması 50
Milyon TL’nin üzerinde olan firmalar için aşağıdaki kurallara göre rating ücreti belirlenmektedir.
c) Derecelendirme Kuruluşunun derecelendirme faaliyetleri sırasında yapacağı makul seviyedeki seyahat ve
konaklama giderleri ile derecelendirme kuruluşu tarafından yaptırılan mali sorumluluk sigorta primi
karşılığı, Hizmeti Talep Eden müşteri tarafından karşılanmaktadır.
d) Ücretler, her türlü vergilerden muaf, net olarak ödenecektir. KDV, stopaj ve yabancı taraflara uygulanan
dış borç ödemelerinden kesilen veya kesilebilecek her türlü bölgesel vergilerden muaf tutulmuş net olarak
belirlenmektedir.
II- KREDİ DERECELENDİRME ÜCRETİ:
a) Ücretler son faaliyet yılından firmaların satış ve varlık büyüklüklerinin aritmetik ortalaması esas alınarak
hesaplanan büyüklüğe göre farklılaştırılarak hesaplanmaktadır. Bu kapsamda hesaplanan ücretlerin Global
Ölçekli ve Ulusal Ölçekli notlardan herhangi birisinin tek başına veya topluca tayin edilmesi durumuna
bağlı olarak üst ve alt limitler aşağıda gösterilmiştir.

Yıllık Rating Ücreti
Global +Ulusal Ölçekli Notlar
Ulusal Notlar
Global Notlar

Alt LimitUSD
10.000
8.000
8.000

Üst LimitUSD
35.000
27.000
27.000

b) Banka ve Finansal Kuruluşların Satış Tutarı; Toplam Faiz Geliri-Toplam Faiz Gideri farkıdır.
c) Döviz üzerinden düzenlenecek faturaların Yerli para üzerinden ödenmesi halinde işlem anındaki Merkez
Bankası döviz satış kuru esas alınmaktadır.
III- KURUMSAL İLKELERE UYUM DERECELENDİRİLMESİ ÜCRETİ:
a) Ücretler son faaliyet yılından firmaların satış ve varlık büyüklüklerinin aritmetik ortalaması esas alınarak
hesaplanan büyüklüğe göre farklılaştırılarak hesaplanmaktadır. Bu kapsamda hesaplanan ücretlerin üst
limiti 15 bin USD civarında kalırken, alt limiti 10 Bin USD seviyesine kadar inebilmektedir.
b) Banka ve Finansal Kuruluşların Satış Tutarı; Toplam Faiz Geliri-Toplam Faiz Gideri farkıdır.
IV- ULUSLARARASI STANDARTLARDA DEĞERLEME ÜCRETLERİ:
a) Uluslararası gereksinimler ve/veya nitelikli yatırımcılar arasındaki girişimler dışındaki amaçlara yönelik
olarak kuruluşumuz değerleme hizmeti vermemektedir.
b) Ücretler son faaliyet yılından firmaların satış ve varlık büyüklüklerinin aritmetik ortalaması esas alınarak
hesaplanan büyüklüğe göre farklılaştırılarak hesaplanmaktadır. Firma dışındaki varlık değerlemelerinde ise
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piyasa rayici esas alınır. Bu kapsamda hesaplanan ücretlerin üst limiti 75 bin USD civarında kalırken, alt
limiti 40 Bin USD seviyesine kadar inebilmektedir.
V- MÜŞTERİ ADINA YAPILAN DUE-DİLİGENCE ÜCRETLERİ:
a) Ücretler, nezdinde due-diligence yapılan firmaların son faaliyet yılındaki satış ve varlık büyüklüklerinin
aritmetik ortalaması esas alınarak hesaplanan büyüklüğe göre farklılaştırılarak hesaplanmaktadır. Bu
kapsamda hesaplanan ücretlerin üst limiti 75 bin USD civarında kalırken, alt limiti 40 Bin USD seviyesine
kadar inebilmektedir.
b) Ayrıca, fon temini ve/veya hisse satışı halinde toplam fon tutarı veya satılan hisse tutarı üzerinden Yüzde
bir (1/100) oranında primi ödenmektedir.
VI- PROJE DERECELENDİRME ÜCRETİ:
a) Ücretler projelerin gelecek büyüklüklerinin net bu günkü değerleri esas alınarak hesaplanan büyüklüğe
göre farklılaştırılarak hesaplanmaktadır. Bu kapsamda hesaplanan ücretlerin üst limiti 75 bin USD
civarında kalırken, alt limiti 40 Bin USD seviyesine kadar inebilmektedir.
b) Ayrıca, derecelendirme sonrasına fon temini halinde de fon tutarının On binde üç buçuk (3,5/10.000)
oranında başarı primi alınmaktadır.
VIIYAPILANDIRILMIŞ FİNANSMAN DERECELENDİRME ÜCRETİ:
a) Ücretler yapılandırılan büyüklüğe dayalı olarak farklılaştırılarak hesaplanmaktadır. Bu kapsamda
hesaplanan ücretlerin üst limiti 75 bin USD civarında kalırken, alt limiti 35 Bin USD seviyesine kadar
inebilmektedir.
b) Ayrıca, İHRAÇ KOMİSYONU başlığı altında yer alan hesaplamalara göre On binde üç buçuk (3,5/10.000)
oranında ihraç primi ödenecektir.
VIIIİHRAÇ KOMİSYONU:
Firmaların ihraç tutarları üzerinden On binde üç buçuk (3,5/10.000) oranında hesaplanan tutardır. Rating
raporunun geçerli olması kaydıyla Derecelendirme sözleşmesi süresince ihraç edilecek olan vadeleri bir yıl ve bir
yıldan daha uzun menkul kıymetler için, toplam ihraç tutarının %0,0035 (on binde üç buçuk)’ i kadar ihraç ücreti
ayrıca ödenmektedir. Bir yıldan kısa vadeli menkul kıymetler için ise (gün/365) katsayısı ile %0,0035 (on binde üç
buçuk) oranı çarpılarak elde edilen oran ücret olarak uygulanmaktadır. Bu tutarlar yıllık rating ücretinden ayrı
olup her bir ihraç için geçerli olmaktadır.
IX- SCORİNG ÜCRETİ:
Düzenlenecek analiz raporlarının içeriğine göre değişmek kaydıyla üst limiti 1.500 USD civarında kalırken, alt
limiti 100 USD seviyesine kadar inebilmektedir.
X- RAPOR ÜCRETİ:
Düzenlenen raporların üçüncü taraflara açılması halinde rapor ücreti olarak 200 USD alınmaktadır.
XI- LİSTEYE ALINAN BANKALARIN KATILIM ÜCRET SKALASI
Bankacılık Kanunu'nda tarif edilmiş olan öngörülen derecelendirme uygulamalarında, JCR Eurasia Rating'in tayin
ettiği derecelendirme notlarının kullanımını taahhüt eden ve yönetmeliğin 25.Maddesinin (3) no.lu fıkrasının,
(Değişik: RG-20/1/2016-29599) (ç) bendinde yer alan düzenlemeye göre Kamuoyuna ilan edilecek olan
bankaların yıllık abonelik ücretleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Ücret tutarları Bankaların “Toplam Risk Ağırlıklı
Tutarları” ‘na göre sınıflandırılmıştır. Yıllık abonelik ücretin en yüksek tutarı 25.000.-USD, en düşük tutarı ise
8.000.-USD dir.
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Abonelik tutarının tespiti için, sözleşmenin imzalandığı tarihte ilgili banka tarafından en son açıklanmış olan
Sermaye Yeterliliği Hesaplamaları için dikkate alınmış olan “Toplam Risk Ağırlıklı Tutar” dikkate alınmakta ve ilk
yıl için yıl sonuna kadar kalan süreye göre kıstelyevm uygulanmaktadır. Devam eden yıllarda da tamamı Ocak
ayında ödenmek üzere bir önceki yılın 3.çeyrek dönemindeki SYR hesaplamaları için kullanılan “Toplam Risk
Ağırlıklı Tutar” dikkate alınmaktadır.
Listeye Alınan Bankaların Katılım Ücret Skalası
Toplam Risk Ağırlıklı Tutar-TL
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25.000
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