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JCR Eurasia Rating, “Ak Faktoring A.Ş.”’yi ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu    
‘BBB- (Trk) ’, Kısa Vadeli Ulusal Notu’ nu ‘A-3 (Trk) ’ olarak belirlemiş olup Kısa Vadeli Ulusal Notu’nun görünümünü ise ‘Pozitif ‘  olarak 
belirledi.   
 

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para : BB+ / (Stabil Outlook) 
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : BBB-/ (Stabil Outlook) 
Uzun Vadeli Ulusal Notu : BBB- (Trk) / (Stabil Outlook) 
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para : A-3 / (Stabil Outlook) 
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : A-3 / (Stabil Outlook) 
Kısa Vadeli Ulusal Notu : A-3 (Trk) / (Pozitif Outlook) 
Desteklenme Notu : 2 
Ortaklardan Bağımsızlık Notu : BC 

 
1992 yılında kurulan Ak Faktoring A.Ş.’nin 2011 yılında ortaklık yapısının değişerek Altınhas Holding A.Ş. ve uluslararası düzeyde tanınan 
Altınbaş Holding A.Ş’nin nitelikli ortaklarından İnan ALTINBAŞ ve Hüseyin ALTINBAŞ’a satılmak suretiyle devredilmesine paralel olarak, 
yavaşlatılmış faaliyetleri tekrar canlanmış ve artmıştır.   
 
Türkiye’de faktoring sektörü, finans sistemi içindeki payını, finansal servislerinin çeşitliliğini arttırarak büyümesini ve derinleşmesini 
sağlayarak yukarı yön vermiştir. Bankacılık dışı finansal şirketlerinin etkin denetim ve gözetimi için gerekli yasal altyapının oluşmasına zemin 
hazırlamak amacıyla bu alanda yapılan ilk yasal düzenleme özelliğini taşıyan ‘Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri’ Kanunu, 
Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 
Türk Bankacılık Sektörü sahiplik açısından Türk Faktoring Sektöründe büyük önem ve paya sahip olarak fon sağlama konusunda sektörün en 
büyük destekçisi olmakla birlikte, 2012 yılında artış gösteren sermaye piyasalarına yönelim uzun vadeli fon çeşitliliği sağlamak amacıyla 2013 
yılında da artarak devam etmektedir. Türkiye’deki faktoring sektörünün Banka ve Bankalara ait kuruluşlar tarafından domine edilmiş yapısı 
içerisinde faaliyetlerini Türkiye’de yürüten  Ak Faktoring A.Ş., yoğun rekabete ve faaliyet tecrübesi yeni olmasına rağmen 2012 yılı içerisinde 
dikkat çekici bir büyüme sergilemiş ve pazar payını yükseltmiştir. Sorunlu alacaklarının olmaması, sektörün üzerinde seyreden yüksek karlılık 
rasyoları, sektörel dağılımının çeşitliliği risk dağılımına olanak vermesi, ortaklık yapısının varlık kalitesine süreklilik ve katkı sağlaması yatırım 
yapılabilir seviyede değerlendirilmesinin ana faktörleridir. Ak Faktoring A.Ş’nin planlamaların realize olma kabiliyetinin yüksek olduğu ve 
oluşacak nakit akımlarının anapara ve faiz ödemelerine uygun olarak gerçekleşeceği kanaatiyle Şirketin görünümü kısa vade için ‘Pozitif’ 
olarak belirlenmiştir.  
 
Ak Faktoring büyümeye yönelik likidite ihtiyacını 2013 yılında tahvil ihracı ile desteklemiş ve gelecekte de sermaye artırımı ve ilave tahvil 
ihracı projeksiyonu ile devam ettirmeyi planlamaktadır. Ortaklık yapısında kontrolü elinde tutan şirket yönetim biriminin finansal 
piyasalardaki deneyimleri ve piyasa bilinirlilikleri, Ak Faktoring A.Ş’ nin ihtiyaç duyması halinde kontrolü elinde tutan ortakların finansal 
güçlerinin yeterliliğine bağlı olarak yeterli ölçüde uzun vadeli likidite ve özkaynak temin edebilecek olduğu ve etkili operasyonel destek sunma 
deneyimine sahip oldukları görüşüne varılmıştır. Bu kapsamda, Şirketin Desteklenme Notu JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde (2) olarak 
belirlenmiştir. 
 
Öte yandan, JCR Eurasia Rating olarak, ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, Şirketin büyüme 
potansiyeli, aktif kalitesi, NPL rasyolarının sektör değerlerinin oldukça altında gözlenen değerleri, organizasyon ve likidite yapısı dikkate 
alındığında, müşteri portfoyünü genişleterek gelir yaratma kapasitesini arttırması kaydıyla üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek yeterli 
deneyime sahip olduğu kanaatine varılmaktadır. Bu kapsamda, JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde, Ak Faktoring A.Ş.’nin Ortaklardan 
Bağımsız Notu (BC) olarak belirlenmiştir. 
 
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz 
analistlerinden Sn. Gökhan İYİGÜN ve Sn. Merve BÖLÜKÇÜ ile iletişim kurulabilir. 
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Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BBB-’ 
Kısa Vadeli Ulusal Notu’na ilişkin görünümünü ise ‘Pozitif’ olarak belirledi.  

 


