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Creditwest Faktoring (İlk unvanı Toprak Faktoring A.Ş.) 9 Mayıs 1994 tarihinde Türkiye’de 
kurulmuş ve 1995 yılının Mart ayında faaliyetlerine başlamıştır. Önceki ana ortak Toprakbank 
ve bağlı ortaklıklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmesiyle başlayan 
süreç, ana ortak Altınbaş Holding’in Şirketi 2003 yılında TMSF’den satın almasıyla birlikte 
devam etmiştir. Şirket unvanı 11 Temmuz 2012 tarihinde Creditwest Faktoring A.Ş. (kısaca 
Crditwest Faktoring veya Şirket) olarak değiştirilmiştir. Altınbaş Holding’in kurumsallaşmaya 
yönelik attığı adımlar çerçevesinde, faktoring şirketlerinin BDDK düzenlemelerine tabi 
olmasıyla birlikte 2008 yılında ilk faaliyet izni alan şirketlerden olan Creditwest Faktoring, 
Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören 4 faktoring şirketinden birisidir. Şirket’in merkezi 
İstanbul’da olup, Ankara ve Kocaeli illerinde faaliyetlerine devam eden 2 şubesinde ve 
merkezinde 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla toplam 38 çalışanı bulunmaktadır.   

Tamamı ödenmiş ve toplam tutarı 80 milyon ₺ olan Creditwest Faktoring’in sermayesini 
temsil eden ortaklık paylarının %25’i A Grubu imtiyazlı paylardan, %75’i ise büyük bölümü 
BIST’te işlem gören B Grubu adi paylardan oluşmaktadır. 31 Aralık 2019 itibarıyla ortaklık 
paylarının %85’ine sahip olan ana ortak Altınbaş Holding, 2020 yılı içinde BİST’te yaptığı 
satışlarla birlikte, payını %51,25’e indirmiştir. Altınbaş Holding’e ait nominal değeri 40,8 
milyon ₺ olan A Grubu ortaklık paylarından, nominal değeri 20,8 milyon ₺ olan bölümünün 
BİST’te işlem gören B Grubu adi paylara dönüştürülmesi için yapılan başvuru SPK tarafından 
16 Nisan 2021 tarihinde onaylanmıştır. Dönüşüm onayının ardından 2021 yılının Ekim 
ayından Aralık ayına kadar olan dönemde BİST’te yaptığı pay satışlarıyla birlikte Altınbaş 
Holding’in Creditwest Faktoring ortaklık payları içindeki payı %25’i imtiyazlı A Grubu pay 
olmak üzere %29,05’e gerilemiştir. Rapor tarihi itibarıyla Altınbaş Holding BİST’te 
satılabilecek B Grubu Şirket ortaklık paylarından %4,05’ini satabilecek konumdadır. 

2021 yılı sonunda Creditwest Faktoring aktifleri 586,2 milyon ₺’ye, net faktoring alacakları 
411,2 milyon ₺’ye, kullanılan banka kredileri 200,4 milyon ₺’ye ve özkaynakları 227 milyon 
₺’ye yükselirken, net karı 13,5 milyon ₺’ye gerilemiştir. 2021 yılı sonu itibarıyla tahsili 
gecikmiş alacaklar oranı %5 olan Şirket’in piyasa payı ise %0,7 olmuştur. 

 

UYUM NOTU 

 

8,90 * 

8,86 

 

Açıklama: 

PAY SAHİPLERİ 8,77 

8,51 
 

Pay sahiplerinin haklarının korunması ve kullandırılması amacıyla 
kurulan Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün etkinliği Türkiye 
standartlarındadır. 

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8,89  

9,00 

 Ortaklık ve yönetim yapısı, ana sözleşmenin son hali, özel durum 
açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, , genel kurul toplantı 
bilgileri, kar dağıtım politikası ve etik değerler Şirket internet adresinde 
yayınlanmıştır. 

MENFAAT SAHİPLERİ 8,69  

8,69 

 Menfaat sahiplerinin hakları; mevzuat, ana sözleşme ve ayrıntılı biçimde 
düzenlenmiş politika ve sözleşmelerle korunmaktadır. 

YÖNETİM KURULU 9,10  

9,10 

 Yönetim kurulu yaptığı yıllık bütçelerle risk, büyüme ve getiri dengesini 
optimum düzeyde birleştirmek suretiyle Şirket’i yönetmektedir. 

*Hücrelerin sağ altındaki notlar önceki notlardır. NR: DRC RATING derecelendirmemiş. 

 

  

mailto:yatirimciiliskileri@albarakaturk.com.tr


                                                                                                                                                                                              
DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Creditwest Faktoring A.Ş.’nin (Creditwest Faktoring veya Şirket), kurumsal 
yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi notunu 8,90 olarak belirlemiştir. Önceki kurumsal yönetim ilkelerine uyum 
derecelendirmesi notunun kamuya duyurulduğu 18 Mayıs 2021 tarihinden bugüne kadar geçen izleme dönemi için 
yaptığımız değerlendirmelere ilişkin görüşlerimize göre, Şirket’in pay sahipleri bölümündeki notu artmış, menfaat 
sahipleri ve yönetim kurulu bölümlerindeki notları sabit kalmış, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık bölündeki notu 
düşmüştür.   
 
Pay Sahipleri 

 

 Creditwest Faktoring, 500 milyon ₺ kayıtlı sermaye 
tavanı içinde 80 milyon ₺ olan çıkarılmış sermayenin, 
tamamı nakden karşılanmak üzere 320 milyon ₺ 
artırılarak (%400 oranında) 400 milyon ₺’ye yükseltilmesi 
için gerekli izinleri almak üzere yaptığı başvuru, SPK’nın 
28 Nisan 2022 tarihli toplantısına görüşülerek 
reddedilmiştir.   

 10 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen 2021 yılı olağan 
genel kurul toplantısında sermaye başlıklı 6’ıncı 

maddesinde 2 değişiklik yapılmıştır. Yönetim kuruluna nominal değerinin altında veya üstünde değerle yeni ortaklık 
payı çıkarılması yetkisi verilirken, A grubu imtiyazlı ortaklık paylarından nominal değeri 20,8 milyon ₺’lik bölümü, 
BIST’te işlem gören B Grubu imtiyazsız ortaklık paylarına dönüştürülmüştür. Nominal değeri toplamı 40,8 milyon ₺ 
olan A grubu imtiyazlı ortaklık paylarının nominal değerleri toplamı 20 milyon ₺’ye düşmüştür.  
 
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 
 

 İmtiyazlı A Grubu ortaklık paylarının imtiyazlı olmayan B grubu ortaklık paylarına dönüştürülmesi nedeniyle 
Creditwest Faktoring tarafından 15 Haziran 2021 tarihinde KAP’tan yapılan özel durum açıklamasında; mevzuat 
gereği 2020 yılı olağan genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanıp muhalefet şerhini tutanağa işleten 
pay sahiplerinin 17-30 Haziran 2021 tarihleri arasında pay başına 5,61 ₺ ayrılma hakkı kullanım değeriyle sahip 
oldukları ortaklık paylarını satabilecekleri kamuoyuna duyurulmuştur. 

 Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimi nedeniyle Şirket tarafından 24 Şubat 2022 tarihinde KAP’tan yapılan özel durum 
açıklamasında, Creditwest Faktoring’in %42 oranında iştirak ettiği Joint Company West Finance And Credit Bank’ın 
faaliyetlerine devam ettiği kamuoyuna duyurulmuştur. Ancak izleme döneminde Joint Company West Finance And 
Credit Bank’ın finansal tabloları hakkındaki veriler kamuoyuna duyurulmamıştır.  

 Şirket tarafından 29 Haziran 2021 tarihinde KAP’tan yapılan özel durum açıklamasıyla kamuoyuna duyurulan 
açıklamada; Altınbaş Holding sahip olduğu Şirket ortaklık paylarından 21.298.421,52 ₺ nominal değerli B Grubu 
ortaklık paylarının tamamının ya da bir bölümünün BIST’te oluşacak fiyattan satılmasına karar verildiğini, bu itibarla 
ilgili payların hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu’nun SPK’nın onayına sunulduğunu belirtmiştir.  
 

Menfaat Sahipleri 
 

 Creditwest Faktoring’in önceki sene 42 olan çalışan sayısı 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 38’e düşmüştür.  

 Türkiye standartları ölçüsünde oluşturulan iş sözleşmeleri ile çalışanların hakları koruma altına alınmakla birlikte, 
izleme döneminde çalışanların sendika kurma ve toplu iş sözleşmesi haklarının kullanımını desteklemeye dönük 
yeni bir uygulama gerçekleştirilmemiştir. 

 
Yönetim Kurulu 
 

 İzleme döneminde yönetim kurulu üyelerinin görevlerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. 

 İzleme döneminde yönetim kurulu üyelerinin icra görevlerinde değişiklik olmamıştır. İcracı olan tek üye Dilber 
BIÇAKÇI aynı zamanda genel müdürlük görevini yürütmektedir.  

 İzleme döneminde riskin erken saptanması komitesi üyelerinden Atilla SAPLAN’ın yerine Haluk Levent ÜNAL 
getirilmiştir.  

Creditwest Faktoring Ortaklık Yapısı (31 Aralık 2022) 

  Ortaklık Payı (₺) Grubu % 

Altınbaş Holding A.Ş. 20.000.000 A   25,00  

Altınbaş Holding A.Ş. 3.239.977 B     4,05  

Halka Açık 56.760.023 B   70,95  

Toplam 80.000.000   100,00 


