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BASIN AÇIKLAMASI 
İstanbul – 15 Ekim 2012 

JCR-Eurasia Rating, 
Bilkent Holding A.Ş.’nin  

Uzun Vadeli Ulusal Notunu “A-(Trk)” teyit etmiş,  görünümünü ise ‘Durağan’dan 
“Pozitif” e çevirmiştir. 

 
JCR‐Eurasia Rating Bilkent Holding A.Ş.’yi yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘A‐(Trk)’, görünümünü ise 
“Durağan” dan “Pozitif” e çevirmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notu (BB), ve diğer notlarla birlikte tüm detayları aşağıda 
gösterilmiştir.  
 

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu : BB/(Durağan görünüm)  

Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : BB/(Pozitif görünüm)  

Uzun Vadeli Ulusal Notu  : A- (Trk)/(Pozitif görünüm)  

Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu : B/(Durağan görünüm)  

Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : B/(Durağan görünüm)  

Kısa Vadeli Ulusal Notu  : A -1(Trk)/(Durağan görünüm)  

Desteklenme Notu  : 4 

Ortaklardan Bağımsızlık Notu  : AB  
 

Bilkent Üniversitesi’nin sahibi olduğu Bilkent Holding A.Ş., Doğramacı Ailesi tarafından kurulan ve  inşaat, mobilya, savunma, sigorta, enerji, matbaacılık, 
gayrimenkul yönetimi, fitness center işletmeciği, özel güvenlik servisi, turizm & otelcilik ve havaalanı işletmeciliği alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin, 
yeniden yapılandırılarak 1986 yılında tek çatı altında bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş bir şirketler topluluğudur. Grubun faaliyetleri 80’i aşan şirketleri ve 
30 bini aşan personeliyle birlikte 3 kıtada 21 ülkeye yayılmıştır.  
 
2011 yılında İDO-İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.’yi “TASS-Tepe-Akfen-Souter-Sera” ortak girişimiyle İstanbul Belediyesi’nden satın alarak iştirak ve faaliyet 
çeşitliliğini artırmıştır. Kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında öğrencilere burs sağlamak amacıyla, kazançlarının önemli bir bölümünü Bilkent Üniversitesine 
aktaran holding bu özelliği ve ortaklık yapısıyla diğer holdinglerden ayrışmaktadır.  Tepe İnşaat ve iştirakleri IDO, TAV gibi küresel ölçekte tanınan ve öne çıkan 
markaları ile birlikte piyasa etkinliği artıran Bilkent Holding’in savunma sanayindeki çalışmaları ve projeleri gelecek dönemlerde belirgin bir şekilde öne 
çıkacaktır.   
 
Özellikle Son iki yılda satışlarını ve aktiflerini önemli ölçüde artıran grubun esas faaliyetlerinden elde ettiği satış gelirleri çok ciddi oranlarda artış göstermesine 
rağmen, yüksek finansman giderleri ve taşınan yabacı para açık pozisyondan kaynaklanan kur zararı nedeniyle Bilkent Holding 2011 yılında zarar üretmiştir. 
Mevcut ekonomik konjonktürün devamı durumunda, gerek TC Merkez Bankası’nın para politikaları kapsamında 2012 yılında Türk parasının tekrar 
değerlenmeye başlaması ve gerekse Holding’in TAV Havalimanları ve TAV Yatırım Holding A.Ş. deki bir kısım hisselerini Aeroports de Paris  firmasın sahibi 
olduğu Tank ÖWA alpha Gmbh satması nedeniyle yarattığı yüksek nakit akışının,  borçlanma ve borçlanma maliyetleri üzerinde yaratacağı olumlu etkinin 
sonucu 2012 yılında firmanın içsel karlılığının artması beklenmektedir. Holding’in sorunlu ticari alacaklarında yükselen bir trend görülmekle birlikte sorunlu 
alacakların tamamına karşılık ayrılması aktif kalitesine olumlu katkı sağlamaktadır. Grubun faaliyetlerinin geniş bir coğrafyaya ve farklı sektörlere yayılmış 
olması ise risk konsantrasyonunu azaltmaktadır. Grubun finansal yükümlülüklerinin önemli bir bölümünün uzun vadeli olması firmaya likidite yönetiminde 
kolaylık sağlamakta olup 2011 yılında borçluluk oranında artış görülmesine rağmen likidite rasyolarında iyileşme görülmüştür. Son 6 yılda her yıl düzenli olarak 
nakit sermaye artışı yapılması artan borçluluk oranlarına rağmen firmanın borç–öz kaynak oranında sınırlı bir artışa neden olmuştur. Holding’in likidite 
yaratma gücü ve seviyesi ile borçlarının ağırlıklı olarak uzun vadeye yayılmış olması, Holding’in yükümlülüklerini zamanında yerine getireceğine işaret 
etmektedir.   
 
Holding’in bilanço bileşimindeki mevcut oran ve seviyeleri, satışlardan kaynaklanan içsel kaynak yaratma gücü, ulusal ve uluslararası piyasalardan borçlanma 
kapasitesi, piyasa etkinliği, faaliyette bulunduğu alanların yeni fırsatlar sunması, mevcut ekonomik konjonktürün sunduğu risk ve fırsatlar ile sosyal sorumluluk 
alanındaki uygulamaları dikkate alınarak, uzun vadeli uluslararası yabancı ve yerel para notu ülke notu tavanı olan BB olarak belirlenmiştir.  
 
Holding’in ortakları tarafından desteklenme arzusu ve ortakların mali gücünün seviyesi (4), Holding’in üstlendiği riskleri kendi imkânlarına dayanarak 
yönetebilme yeteneğine ilişkin bağımsızlık kategorisindeki notu ise (AB) olarak belirlenmiştir.  Bağımsızlık kategorisindeki (AB) notu JCR Eurasia Rating’in 
notasyon sisteminde ”yüksek düzey” i işaret etmekte olup kurumun dış destek olmadan da yükümlüklerini rahat bir şekilde yerine getireceği gösterirken, 
destek kategorisindeki (4) notu “Düşük Düzeyi” işaret etmekte olup dış destek ihtimalinin kısıtlı seviyede olduğunu göstermektedir. 
 
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz analistlerinden             

Sn. Şevket GÜLEÇ ile iletişim kurulabilir.  
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