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JCR Eurasia Rating, “Creditwest Faktoring A.Ş.”’yi derecelendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘AA (Trk)’, Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu                
‘A-1+ (Trk)’, söz konusu notlara ilişkin görünümleri ise ‘Stabil’ olarak teyit. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli 
Uluslararası Yerel Para Notları ‘BBB-’ olarak değerlendirilmiş olup diğer notlarla birlikte detayları aşağıda gösterilmiştir: 
 

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para : BBB- / (Stabil Görünüm) 
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : BBB- / (Stabil Görünüm) 
Uzun Vadeli Ulusal Notu : AA (Trk) / (Stabil Görünüm) 
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para : A-3 / (Stabil Görünüm) 
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : A-3 / (Stabil Görünüm) 
Kısa Vadeli Ulusal Notu : A-1+ (Trk) / (Pozitif Görünüm) 
Desteklenme Notu : 2 
Ortaklardan Bağımsızlık Notu : A 

 
Türk Faktoring Sektörü, finansal sistemin büyümesi ve derinleşmesinde sunulan ürün ve servislerin çeşitliliği ile önem arz eden bankacılık dışı 
finansal sektör içindeki payını artırmaya devam etmiş, ‘Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri’ Kanunu’nun Aralık 2012’de 
yürürlüğe girmesiyle kanun seviyesindeki ilk yasal düzenlemesine kavuşmuştur. Faktoring şirketi kuruluş başvurularının ve yabancı yatırımcı 
ilgisinin arttığı süreç, son yasal düzenlemenin de etkisiyle artarak devam etmektedir. Türk Faktoring Sektörü’nün başlatıcısı, geliştiricisi ve en 
büyük fon sağlayıcısı Türk Bankacılık Sektörü olmakla beraber, uzun vadeli fon çeşitliliği sağlamak amacıyla 2012 yılında hız kazanan sermaye 
piyasalarına yönelim 2013 yılında da devam etmektedir. 
 
Hisseleri halka açık olan iki faktoring şirketinden biri olan, bankalara ait kuruluşlar tarafından domine edilmiş ve rekabetin artarak devam ettiği 
sektörde faaliyetlerini genel müdürlüğü ve bir şubesi aracılığıyla yerel bazda yürüten Creditwest Faktoring A.Ş., ülke ekonomisinde yaşanan 
büyüme yavaşlaması ve bunun paralelinde artan karşılıksız çek hacmine bağlı olarak benimsediği ihtiyatlı yönetim stratejisi paralelinde, önceki üç 
yılın aksine tamamlanan mali yılda oldukça düşük büyüme kaydetmekle birlikte nispeten yüksek seviyedeki içsel kaynak üretme kapasitesiyle öz 
kaynak seviyesini iyileştirmiş, sektör ortalamalarının üzerindeki karlılık rasyolarını korumuştur.  
 
Bağımsız üye içeren yeni yönetim kurulu yapılanması, öngörülen komitelerin oluşumu ve gerekli anasözleşme değişiklikler ile Kurumsal Yönetim 
İlkeleri’ne uyum seviyesini artıran Şirket, süregelen tahvil ihraçları ile kısa vadeli borçlanma rasyosunu sektör genelinin oldukça altına çekmiş, NPL 
rasyosundaki artışı ortalamaların altında tutabilmiş, teminat seviyesindeki iyileşme ve düşük FX pozisyonu ile varlık kalitesini korumuş, ilerleyen 
dönemde takipteki alacaklarının varlık yönetim şirketine devriyle varlık kalitesini daha da artırmayı öngörmektedir.        
  
Ortaklık yapısında kontrolü elinde tutan Altınbaş Holding’in ihtiyaç halinde Creditwest 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 
yönünde JCR Eurasi Rating’in kanaati devam etmektedir. Bu kapsamda, Şirketin Desteklenme Notu JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde (2) 
olarak teyit edilmiştir. 
 
Öte yandan, JCR Eurasia Rating olarak, ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, Şirketin aktif büyüklüğü ve 
kalitesi, pazar payı, karlılık rasyoları, organizasyon yapısı, öz kaynak seviyesi ve kurumsal yönetim uygulamaları dikkate alındığında, mevcut 
müşteri tabanını ve piyasadaki etkinliğini koruması kaydıyla üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek yeterli deneyim ve altyapıya ulaştığı 
düşünülmektedir. Bu kapsamda, JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde, Creditwest Faktoring A.Ş.’nin Ortaklardan Bağımsızlık notu (A) olarak 
teyit edilmiştir. 
 
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz analisti 
Sn. Gökhan İYİGÜN ile iletişim kurulabilir. 
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