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JCR Eurasia Rating, “Sardes Faktoring A.Ş.”’nı ulusal düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal 
Notu’nu ‘BBB- (Trk)’, Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A-3 (Trk)’ olarak belirlemiş olup Uzun Vadeli Ulusal Notu’nun görünümünü ise 
‘Pozitif’ olarak belirledi. Diğer notlar detayları ile birlikte aşağıda gösterilmiştir: 
 

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

 

Finansal servislerinin çeşitlenmesi, büyümesi ve derinleşmesinde önem arz eden bankacılık dışı finansal sektörler, finans sistemi 
içindeki payını 2009 yılından itibaren artırmasına rağmen halen gelişme aşamasındadır. Bu alanda yapılan ilk yasal düzenleme özelliğini 
barındıran ve Aralık 2012’de yürürlüğe giren ‘Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri’ Kanunu’nu ile bankacılık dışı 
finansal alanlarında da gözetim ve denetimi için gerekli yasal altyapı oluşturulmuştur. 
 

Bankacılık dışı finansal sektör içindeki payı 2012 yılının son çeyreğinde hızlı artırma kabiliyetini gösteren Faktöring Sektöründe, ana 
faaliyet alanında gelir seviyesini artarken faktöring dışı gelirlerin etkinliğinde azalma yaşanmıştır. Bunun yanı sıra takibe dönüşüm 
sayısındaki yükseliş işlem hacmiyle paralel olarak devam etmektedir. Türkiye’de ki faktöring sektörünün Banka ve Bankalara ait 
kuruluşlar tarafından domine edilmiş yapısı içerisinde faaliyetlerini yerel bazda Türkiye’de yürüten ve mevcut durumda pazar payı 
düşük olan Sardes Factoring A.Ş, yoğun rekabete ve çok genç bir kuruluş olmasına rağmen 2012 yılı içerisinde dikkat çekici büyüme 
göstermiştir. Düşük düzeyde sorunlu alacak seviyesi, yüksek karlılık rasyoları, müşteri portföy çeşitlendirerek riskini düşük seviyede 
tutma başarısı kaydederek varlık kalitesini desteklemiştir. 
 

Sardest Factoring’in mevcut öz kaynak seviyesi yasal alt limitlerin üzerinde olmakla birlikte, büyümeye yönelik oluşan likidite ihtiyacını 
2012 yılında tahvil ihracı ile desteklemiş ve gelecekte de sermaye artırımıyla güçlendirmeyi, orta vadedeki tahvil ihracı projeksiyonu ile 
de devam ettirmeyi planlamaktadır. Şirket yönetim biriminin finansal piyasalarda olan tecrübesi ve profesyonel alt yapısının ilerleyen 
dönemlerde sektör ortalamasından pozitif yönlü ayrışmasında başlıca etken olacaktır. Planlamaların realize olma kabiliyetinin yüksek 
olduğu ve oluşacak nakit akımlarının anapara ve faiz ödemelerine uygun olarak gerçekleşeceği kanaatiyle Şirketin görünümü orta ve 
kısa vadede ‘Pozitif’ olarak belirlenmiştir. 
 

Ortaklık yapısında kontrolü elinde tutan Hakan EMİNSOY ile Kazım Cenk TÜLÜMEN Şirketleri’nin ihtiyaç halinde Sardes Faktoring 
A.Ş.’ye finansal güçlerinin yeterliliğine bağlı olarak uzun vadeli likidite veya öz kaynak temin edebilecek yeterli arzuya ve ayrıca etkili 
operasyonel destek sunma deneyimine sahip oldukları bilgi ve kanaatine ulaşılmıştır. Bu kapsamda, Şirketin Desteklenme Notu JCR-ER 
notasyonu içerisinde (3) olarak belirlenmiştir.  
 

Öte yandan, JCR-ER olarak, ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, Şirketin büyüme potansiyeli, 
aktif kalitesi, organizasyon ve likidite yapısı dikkate alındığında, mevcut müşteri tabanını genişleterek gelir yaratma kapasitesini 
artırması kaydıyla üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek yeterli deneyime ulaştığı düşünülmekte ve altyapıya iyileştirmeleri devam 
etmektedir. Bu kapsamda, JCR-ER notasyonu içerisinde, Sardes Faktoring A.Ş.’nin Ortaklardan Bağımsızlık notu (B) olarak 
belirlenmiştir. 
 

Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz 
analistleri Sn. Gökhan İYİGÜN ve Sn. Orkun İNAN ile iletişim kurulabilir. 
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