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JCR Eurasia Rating, “Creditwest Faktoring A.Ş. ve bağlı ortaklığının konsolide yapısı” nı ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım 

yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu „AA (Trk)‟, Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu „A-1 (Trk)‟ ve söz 

konusu notlara ilişkin görünümlerini ise „Stabil‟ olarak teyit etti. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para 

Notları „BBB-‟ olarak teyit edilmiş 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) / (Stabil Görünüm) 

Desteklenme Notu : 2 

Ortaklardan Bağımsızlık Notu : A 
 

Finansal hizmetlerin çeşitlenmesi, gelişmesi ve derinleşmesi yolunda önem taşıyan bankacılık dışı finansal sektörlerin son yasal 

düzenlemelerle temsil kabiliyeti ve gücü artmış, etkin gözetim ve denetimi için gerekli yasal altyapı oluşmuş olup, bankacılık dışı 

finansal kesimin öncü sektörlerinden bir olan ve ağırlıklı KOBİ finansmanını hedefleyen Faktoring Sektörü’nün bu gelişmelere paralel 

olarak büyüme hızı ivmelenmiş, ülke ekonomisinin artan volatilitesi ve azalan büyüme oranlarının olası negatif etkilerine rağmen 

düşük penetrasyon seviyesi ve KOBİ ağırlıklı ülke ticari faaliyet yapısı da dikkate alındığında önümüzdeki dönemler için pozitif bir 

görünüm yaratmıştır 
 

Creditwest Faktoring A.Ş., 1995 yılında faaliyetlerine başlamış olup, Türkiye’deki faktöring sektörünün banka ve bankalara ait 

kuruluşlar tarafından domine edilmiş yapısı içerisinde, hisseleri halka açık olan iki faktöring şirketinden biri olarak, faaliyetlerini artan 

organizasyon yapısıyla yerel bazda İstanbul’daki genel müdürlüğü ve Ankara’da konumlanmış olan bir şubesi aracılığı ile 

sürdürmektedir. Ülke ekonomisinde yaşanan büyüme yavaşlaması ve devam etmekte olan seçim süreçlerine bağlı olarak 

yükselen yurtiçi politik riskler neticesinde faiz oranlarında ve kurda yaşanan volatilite sektör genelinde karlılığı baskılayarak NPL 

rasyoları üzerinde yukarı yönlü bir hareket potansiyeli oluşturmuş olsa da, iyi yapılandırılmış içsel kontrol sistemleri ve risk yönetim 

uygulamaları, tam koruma sağlayan teminat seviyesi ve varlık yönetim şirketine devrolan takipteki alacakları ile Şirket NPL 

rasyosunda önemli bir iyileşme yakalayarak aktif kalitesine olumlu etki yaratmıştır.  
 

Şirket, sektör geneline hakim faiz marjlarındaki daralmayla baskılanan karlılık rasyolarını ortalamaların oldukça üzerinde tutabilmiş, 

sektörün üzerinde süregelen öz kaynak seviyesini hızlı büyümenin oluşturduğu baskıya rağmen yüksek içsel kaynak yaratma 

kapasitesi ile koruyabilmiş, süregelen tahvil ihraçları ve farklılaşan borçlanma yapısı ile gelecek dönemlere ilişkin büyüme 

potansiyelini korumuştur.  
 

Ortaklık yapısında kontrolü elinde tutan Altınbaş Holding’in ihtiyaç duyulması halinde Creditwest Faktoring A.Ş‘ye finansal 

güçlerinin yeterliliğine bağlı olarak uzun vadeli likidite ve öz kaynak temin edebilecek yeterli arzuya ve etkili operasyonel destek 

sunma deneyimine sahip oldukları kanaatiyle 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, özkaynak seviyesi, süregelen tahvil ihraçları, uzun vadeli borçlanma yapısı, Holding’ten bağımsızlaşan 

fonlanma süreçleri ile kurumsal ve risk yönetim uygulamaları dikkate alındığında, piyasadaki etkinliğini sürdürmesi kaydıyla 

üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek yeterli deneyim ve altyapıya sahip olduğu kanaatine ulaşılmıştır. Bu kapsamda, JCR 

Eurasia Rating notasyonu içerisinde, Creditwest Faktoring A.Ş’nin Ortaklardan Bağımsız Notu (A) olarak teyit edilmiştir.  
 

Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya 

Kuruluşumuz analistleri Sn. Gökhan İYİGÜN ve Sn. Merve BÖLÜKÇÜ ile iletişim kurulabilir. 
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