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JCR Eurasia Rating, “Çağdaş Faktoring A.Ş.”yi yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BBB (Trk)’ 
görünümünü ‘Pozitif’, Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A-3 (Trk)’ görünümünü ‘Stabil’ olarak belirledi. 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 : BBB (Trk) / (Pozitif 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-3 (Trk) / (Stabil Görünüm) 

Desteklenme Notu : 3 

Ortaklardan Bağımsızlık Notu : BC 

 
2006 yılında BDDK’nın düzenleme ve denetimine geçmesiyle başlayan Faktoring Sektörü’ndeki değişim süreci 2012 yılsonunda çıkan 
kanunla yeni bir kimlik kazanmış, kanunla birlikte “finansal kuruluş” olarak tanımlanan 77 faktoring şirketini de içeren 122 finansal kuruluşun 
(bankacılık dışı finansal sektör) tek bir kanun ve birlik altında birleşerek temsil kabiliyeti ve gücü artmış, etkin gözetim ve denetimi için gerekli 
yasal altyapı oluşmuştur. Kuruldukları 1988 yılından beri kriz dönemleri hariç her yıl büyüyen ve ağırlıklı küçük ve orta boy işletmelerin 
finansmanını hedefleyen Faktoring Sektörü, yurt dışı ve yurt içi ekonomik-politik gelişmelerin etkisiyle piyasalarda artan volatilitenin olası 
negatif etkilerine rağmen, kısa vadeli alacak yapısıyla piyasa koşullarındaki değişimlere hızlı uyum seviyesi, KOBİ ağırlıklı ülke ticari faaliyet 
yapısı ve düşük penetrasyon seviyesi kapsamında mevcut yasal düzenlemelerin de katkısıyla kısa dönemli zorluklara rağmen gelecek 
dönemler için pozitif bir görünüm sergilemektedir. 
 

1994 yılında faaliyetlerine başlayan Çağdaş Faktoring A.Ş., banka ilişkili şirketlerin domine ettiği ve yoğun rekabetin süregeldiği sektördeki 
yerel bazdaki işlemlerini banka ilişkili olmayan şirketler arasında yaygın sayılabilecek, beşi içinde bulunduğumuz yılda faaliyete geçen, sekiz 
şubeli networku ve genel merkezi aracılığı ile sürdürmektedir. Şirket, iyileşme göstermesine rağmen toplam gelirler içindeki operasyonel 
giderlerin göreceli yüksek seviyesi ve nispeten yüksek fonlanma maliyetleri ile baskılanan karlılık performansını, varlık kalitesine ve kredi risk 
seviyesine de katkı sağlayan geniş müşteri tabanın mümkün kıldığı etkin fiyatlama politikasıyla dengelemeyi bilmiştir. Yaklaşık bir yıllık 
aradan sonra faaliyetlerine yeniden odaklandığı 2010 yılı ikinci yarısından bu yana sektörün üzerinde kümülatif büyüme kaydederek piyasa 
etkinliğini artıran Şirket’in öz kaynak seviyesi ağırlıklı dış kaynaklarla fonlanma neticesinde aşağı yönlü trend sergilemekle birlikte yasal olarak 
öngörülen oranları ve minimum tutarı karşılar seviyede oluşmuştur. Düşük seviyedeki müşteri konsantrasyonu, ihmal edilebilir seviyede piyasa 
riski oluşturan bilanço yapısı ve bilanço dışı taahhüt ve yükümlülüğünün bulunmayışı risk seviyesine katkı yaratmıştır. 
 
2013 yılı son çeyreğindeki üst yönetim değişikliği sonrasında operasyonel, kurumsal ve risk yönetim uygulamalarının etkinliğini artırmaya 
yönelik başlatılan yeniden yapılanma süreci, yıl içerisinde açılan beş şube ile genişleyen network ağı, kısa vadede öngörülen ödenmiş 
sermaye artırımı, mevcut bilanço kompozisyonuyla uyumlu borçlanma aracı ihracı ve şüpheli alacak satışı ile 2013 yılı varlık büyüklüğü ve 
net karının oldukça üzerinde gerçekleşen 2014 yarıyıl rakamları Şirket’in Uzun Vadeli Ulusal Notu’na ilişkin görünümünün ‘Pozitif’ oluşmasının 
temel dayanakları olmuştur.  

 
Ortaklık yapısında kontrolü elinde tutan Dikran GÜLMEZGİL’in ihtiyaç halinde Çağdaş Faktoring A.Ş.’ye finansal gücünün yeterliliğine bağlı 

olarak uzun vadeli likidite veya öz kaynak temin edebilecek yeterli arzuya ve operasyonel destek sunma deneyimine sahip olduğu 

kanaatiyle Şirketin Desteklenme Notu JCR-ER notasyonu içerisinde (3) olarak belirlenmiştir. 

 

Öte yandan, JCR Eurasia Rating olarak, ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, Şirketin gelişen 

organizasyon yapısı, artan piyasa etkinliği, geniş müşteri tabanı ve düşük risk konsantrasyonu dikkate alındığında, müşteri tabanını koruması, 

piyasa etkinliğini artırması ve oluşan gelir yaratma kapasitesini karlılığa yansıtması kaydıyla üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek yeterli 

yönetim deneyimine ve altyapıya sahip olduğu kanaatine ulaşılmıştır. Bu kapsamda, JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde, Çağdaş 

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 analisti 
Sn. Gökhan İYİGÜN ile iletişim kurulabilir. 

 

JCR EURASIA RATING     
    Yönetim Kurulu 

JCR Eurasia Rating, 

Çağdaş Faktoring A.Ş.’yi ve 
“Planlanan Tahvil İhracının Nakit Akımları”nı derecelendirerek  

Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ve görünümünü ‘BBB (Trk) / Pozitif’ ve  

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu’nu ve görünümünü ise ‘BBB- / Stabil’  

olarak belirledi.  
 


