JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR) tarafından sağlanan derecelendirme hizmetine ilişkin süreç
detaylarına aşağıda yer verilmiştir.
✓

JCR, Kuruluşunuz ile birlikte derecelendirme ihtiyaç ve kapsamını belirler,

✓

Fiyatlama çalışması yapılması amacıyla fiyatı belirleyecek değişkenler Kuruluşunuz tarafından (Yıl
sonu aktif büyüklüğü, ciro bilgileri ve güncel Kredi Kayıt Bürosu risk raporu) mail yoluyla JCR’ye
gönderilir,

✓

JCR tarafından fiyatlama çalışması yapılır ve tarafınıza teklif iletilir (Fiyat teklifi, gönderilme tarihinden
itibaren 10 iş günü için geçerlidir.),

✓

Talep edilmesi durumunda sözleşme tarafınıza iletilir,

✓

Sözleşme iki nüsha halinde düzenlenir, her sayfasında paraf olacak şekilde, ilgili alanlar kaşe
vurulmak suretiyle Şirket yetkilileri tarafından imzalanır,

✓

İmzalanan sözleşme yetkili kişilerin imza sirküleri ile birlikte JCR’ye gönderilir,

✓

Sözleşmelerin sürecinin tamamlanmasını takiben derecelendirme raporunu hazırlayacak olan
analist aracılığıyla tarafınızla iletişim kurulur,

✓

Derecelendirme çalışmaları, Kuruluşunuzun bağımsız denetimden geçmiş son 5 yıllık finansal
raporlarına, güncel kurumsal bilgilerine, yatırım planlarına, projelerine ve bütçe öngörülerine
dayandırılır,

✓

Derecelendirme çalışmaları esnasında ihtiyaç duyulabilecek diğer bilgi ve belgeler süreç içerisinde
analistlerimizce tespit edilerek Kuruluşunuz yetkililerinden ayrıca talep edilebilir,

✓

Derecelendirme, gerekli bilgi ve belgenin temin edilmesinden itibaren süreç sonuna yakın
taraflardan ilgili kişilerin katılımı ile gerçekleştirilecek olan inceleme çalışmaları (Due Diligence)
toplantısı da dâhil olmak üzere ortalama 25-30 günlük bir sürede tamamlanır,

✓

Derecelendirme, “National Rating”, “Issue Rating”, “Sponsor Support”, “Stand Alone” ve
“International Rating”alanlarında geçerli olan tüm süreç ve faktörleri kapsar,

✓

Taslak derecelendirme rapor ve ekleri ‘Due Diligence’ toplantısı sonrasında tarafınıza iletilir,

✓

1 iş günü içerisinde tarafınızca taslak rapora ilişkin geri dönüş yapılması beklenir ve teyidinizi
takiben süreç sonlanarak rapor yayımlanır, ilgili kamu otoritelerine bildirimler yapılır,

✓

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirimde bulunmayan firmalar için derecelendirme raporunun
kamuya açıklanması firmanın ihtiyarındadır. (Yasal gereksinimler kapsamında SPK, BDDK, Risk
Merkezi vb. ilgili mercilere ve kuruluşlara gerekli bildirimler yapılır.)

✓

Raporun geçerlilik süresi 1 yıl olup, aksi bir durum oluşmadıkça sözleşme her yıl otomatik olarak
yenilenir ve derecelendirme süreci yeniden başlar,

✓

Fatura rapor yayım tarihini takiben 5 işgünü içerisinde kesilir ve rapor ücreti tarafınızdan tahsil
edilir,

✓

Raporun geçerli olduğu 1 yıllık zaman diliminde JCR, Kuruluşunuzun Derecelendirme Notuna etki
edecek bir değişim olup olmadığını izlemekle yükümlüdür. Bu kapsamda gerekli görüldüğü
durumda tarafınızdan güncel finansal ve diğer bilgileri talep edebilir. Ayrıca Kuruluşunuz dan
önemli bir gelişme olduğu zaman JCR’yi bilgilendirmeniz beklenir.
Saygılarımızla

