JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI
Amaç
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. paydaşları ve kamu ile şeffaf, zamanında ve tutarlı bilgi
paylaşımının gerekliliği inancıyla ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgilerin ve açıklamaların
ilgililere zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve düşük maliyetle ulaşılabilir olarak, eşit
koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.
Kapsam
Bilgilendirme Politikası, JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.’nin yazılı ve sözlü iletişimini
düzenlemektedir. Mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını, bu
bilgilerin ne şekilde ve hangi yollardan kamuya duyurulacağı ve benzeri hususları içerir.
Yetki ve Sorumluluk
Bilgilendirme Politikasını Yönetim Kurulu hazırlar ve kamuya açıklar.
Bilgilendirme politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim
Kurulu sorumludur.
Derecelendirme ilişkilerinden sorumlu GMY, Bilgilendirme Politikasını ve şirketin hak ve
menfaatlerini gözeterek müşteri firmalar ve ilgili bütün diğer taraflarla iletişimi koordine eder.
Bilgilendirme Politikasında Genel İlkeler
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.,
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

İş ve işlemlerini Şirketin hakkını ve yararını da gözetecek şekilde, doğru, eksiksiz, açık, anlaşılır
ve gerçeğe uygun bir şekilde açıklar,
Yanıltıcı, abartılı ve yanlış kanaat uyandırıcı, gerçeğe aykırı bilgilendirmede bulunmaz,
Sermaye piyasalarının JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. ’de üretilmiş ve kamuya açıklanması
gereken her türlü veri ve bilgiye tam ve doğru bir şekilde ulaşmasını sağlayacak tedbirleri alır,
Kamuya yaptığı açıklamalarda ve duyurularda açık ve net ifadeler, basit kavram ve terimler
kullanır, tereddüde neden olabilecek belirsiz ifadelerden kaçınır,
Bireysel derecelendirme notlarına ulaşılabilirlik açısından, bölgesel, ulusal ve uluslar arası
kuruluşlar açısından ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik ilkesine aykırı muamele ve uygulama yapmaz.
Kamuoyuna doğru ve güvenilir bilgiler verme konusunda kararlıdır. Derecelendirme
notasyonları, bunların anlamları, temerrüt tanımı, derecelendirme prosesleri ve metodolojisi ile
bu kapsamdaki her türlü bilgileri kamuya açık halde tutar.
Yapılan tüm açıklamalar, doğru, dürüst, zamanında yapılmış ve sadece gerçeği yansıtan
açıklamalar olmalıdır.
Bilgilendirmeyi yapan yetkililer sermaye piyasalarına hizmeti her türlü menfaatin üzerinde tutar.
Hizmet gereklerine uygun hareket eder.
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Bilgilendirmede Yetkili Kişiler
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Ana Sözleşmesi çerçevesinde Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı
temsili ve sorumluluğu Yönetim Kuruluna aittir.
Bilgilendirmede yetkili kişiler; JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerini, Genel
Müdürü, görevlendirilen Genel Müdür Yardımcıları ile Grup Başkanlarını ve bunların yanında, Genel
Müdürce Şirket hakkında bilgilendirme yapma yetkisi ve sorumluluğu verilen kişileri ifade eder.
Bilginin düzeyine göre yetkilendirilmiş kişiler hariç şirket çalışanları soru taleplerini cevaplamaya
yetkili değildir.
Bilgilendirmede Görevlendirme Yapılan Kişiler
Derecelendirme faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için
Derecelendirmeden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ile Finansal Kurumlar, Yapılandırılmış
Finansman, Sukuk, Ülke Derecelendirme Grup Başkanı, Kurumsal Derecelendirme, Kurumsal
Yönetim, Skorlama ve Araştırma Grup Başkanı ile Kurumsal İletişim ve Yatırımcı İlişkilerinden
Sorumlu Müdür görevlendirilmiştir.
Söz konusu yetkililer Yönetim Kurulu ile yakın çalışarak bu sorumluluklarını ifa ederler.
Yazılı ve görsel medyaya yapılan basın açıklamaları Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ile
Yönetim Kurulunun uygun göreceği JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. çalışanlarınca yapılır.
Bilgilendirme Yöntem ve Araçları
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. finansal piyasalar, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile menfaat
sahiplerinin bilgilendirilmesine ilişkin araçlara erişimin kolay, anlaşılabilir, eksiksiz, etkin ve düşük
maliyetli olmasını hedeflemektedir. Bilgiye erişim; istenen bilgi veya belgenin niteliğine göre, kurum
ve kuruluşlarca, başvuru sahibine söz konusu bilgilendirmenin yapılmasını ifade etmektedir.
Bilgilendirmeler; derecelendirme raporları, mali tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, kurumsal
web sitesi, basın bültenleri, e-bülten, sosyal medya gibi bilgilendirme araçları ile yapılır. Bilgi,
aşağıda yer alan yöntem ve araçlar vasıtasıyla oluşturulan iletişim sistemi ile paydaşlara ve kamuya
ulaştırılmaktadır:
•
•
•
•
•

Faaliyet Raporu
Kurumsal Web Sitesi (www.jcrer.com.tr)
Önemli gelişmelere paralel olarak yapılan medya ve basın açıklamaları
Genel mektup ve genel duyurular
Toplantılar/Ziyaretler
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•
•
•
•

Paydaşlar için hazırlanan bilgilendirme dokümanları
Ticaret Sicili Gazetesi ve gerektiğinde ulusal ve yerel diğer gazeteler yoluyla yapılan ilan ve
duyurular
Haber kanalları, veri dağıtım kuruluşları tarafından yapılan açıklamalar
Elektronik posta, telefon, mektup vs. gibi iletişim araçları vasıtasıyla yapılan açıklamalar

1. JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Kurumsal Web Sitesi (www.jcrer.com.tr)
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.’ nin kurumsal web sitesinde; Derecelendirme mevzuatı,
Derecelendirme Raporları, Derecelendirme Listeleri, Notasyonlar, Notasyon karşılaştırması,
istatistiksel veriler, eğitim materyalleri ve bazı temel veriler kullanıcılara Türkçe ve İngilizce olarak
sunulmaktadır. Derecelendirme faaliyetleri ile ilgili bu bilgilerin yanı sıra JCR Avrasya
Derecelendirme A.Ş.’ nin ticaret sicili bilgileri, ortaklık ve yönetim yapısı, değişikliklerin
yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte Şirket Ana Sözleşmesinin son hali,
finansal raporlar, faaliyet raporları, genel kurul toplantılarına ilişkin dokümanlar, kâr dağıtım
politikası, bilgilendirme politikası, etik kurallar, İnsan Kaynakları Politikası, ücretlendirme
politikası, iş sağlığı ve güvenliği politikası gibi Şirketin kurumsal yapısıyla ilgili bilgiler de internet
sitesinde yer almaktadır. İnternet Sitesinin sürekli olarak güncel tutulmasına özen gösterilir.
2. Faaliyet Raporu
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret
Kanunu, Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik,
Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve BDDK Mevzuatına göre düzenlenir,
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.’nin ilgili yıla ilişkin faaliyetleri ile her yönüyle finansal durumunu
doğru, eksiksiz, açık, anlaşılır ve gerçeğe uygun bir şekilde yansıtır ve karşılaşılması muhtemel
riskleri belirtir. Yıllık Faaliyet Raporu’nda genel bilgilerin yanı sıra, JCR Avrasya Derecelendirme
A.Ş.’nin faaliyetleri, finansal durum, yönetim organının değerlendirmesi ve diğer hususlar hakkında
bilgi verilir.
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