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 İş Faktor�ng teknoloj� ve yen� pazarlarla hedef büyüttü

İhracat faktor�ng�nde büyüme yılı
137 robot �le aylık 4 adam/gün tasarruf İşlem hacm� artacak
Karakuş, teknoloj� �le müşter�ler�n�n 
7/24 faktor�ng �şlem taleb� �leterek, 
sonucunu anında öğrenmeler�n� 
sağlayan ÇekMat�k mob�l 
uygulamalarının 2017 yılından bu yana 
kullanıldığını hatırlatarak Çekmat�k’�n 
ve F�nansal Kurumlar B�rl�ğ�’n�n 
kullanıma sunduğu Tedar�k Z�nc�r� 
F�nansmanı S�stem� (TZFS) ürününün 
kullanımını artıracaklarını söyled�. 

2019 yılında başlanan Robot�k Süreç 
Otomasyonu projes�n�n I. fazının 
tamamlandığını kaydeden Karakuş, 
şunları söyled�: “Çalışmalar net�ces�nde 
137 robot �le aylık yaklaşık 4 adam/
gün �şgücü tasarrufu sağlanmıştır. 
Projen�n �k�nc� fazında çok daha 
katma değer sağlanacağı düşünülen 
daha kompleks botların tasarlanması 
hedefl enmekted�r.”

Karakuş, şunları söyled�: “Bu yıl ş�rket�m�z�n 
büyüme hedefl er�n�, daha gen�ş b�r müşter� 
tabanı �le yakalamayı öngörmektey�z. Ayrıca 
�hracat  tarafında,  kurduğumuz yetk�n 
�ht�sas ek�b�m�z ve uluslararası t�carette sah�p 
olduğumuz b�lg� b�r�k�m�m�z�n katkısıyla, 
mevcut müşter�ler�m�z �le olan �şlem hacm�n� 
artıracağımız g�b�, potans�yel taşıyan ancak 
�şlenmem�ş �hracatçılarımıza da  h�zmet 
götürmey� hedefl emektey�z.” 

2020 yılını �hracat faktor�ng�nde 
büyüme yılı olarak gören İş 
Faktor�ng’�n Genel Müdürü Ömer 
Karakuş, gen�ş müşter� tabanına 
yayılmayı �sted�kler�n� ve müşter� 
adetler�n� yüzde 50 artırmayı 
hedefled�kler�n� vurguladı.  

İş Faktoring Genel Müdürü Ömer Karakuş, 
2020 yılında aktif müşteri adetlerini yüzde 50 
artırmayı hedefl ediklerini dile getirerek, “Mu-
habir garantili ihracat faktoringi, önümüzdeki 
dönemde şirketimizin önceliklendirdiği ürün-
lerden. Türkiye’nin artan ihracatında potansi-
yel arz eden ancak henüz FCI muhabiri bulun-
mayan coğrafyalarda müşterilerimize alacak 
garantisi hizmeti sunmak için işbirliği imkan-
larının araştırılması 2020 yılı hedefl erimiz 
arasında” diye konuştu. 

B�lg�lend�rmeye özel önem 
Karakuş, 2019 yılında portföylerine yeni müş-
terilerin katılmasını sağlamakla birlikte, 2020 
yılında da aktif müşteri adetlerini yüzde 50 ar-
tırarak bu alanda büyümemizi sürdürmeyi he-
defl ediklerini vurgulayarak, şunları söyledi: 
“Gerçek ticari faaliyetlerin finanse edilerek va-
deli ticarete taraf olan firmaların nakite erişi-
mine aracılık eden sektörümüzün işlevinin za-
man zaman çok iyi bilinmemesi ya da sektöre 
dönük eksik ya da yanlış bilgiden kaynaklanan 
önyargılar faaliyet alanımızdaki güçlükler ara-
sında yer almaktadır. Bu nedenle iştigal konusu 
faktoring fonksiyonuna taraf olan firmaların 
fonksiyonlarımız hakkında bilgilendirilmesi 
özel önem verdiğimiz hususlardandır.”

İş Faktoring, geçen yıl ihracat faktoringi baş-
ta olmak üzere, uluslararası faktoring işlemle-
rindeki pazarlama etkinliğini artırdığını belir-
ten Karakuş, KOBİ ve mikro segment müşte-
rilere odaklandıklarını söyledi. Böylece, ucuz 
finansmana erişim konusunda sıkıntı yaşayan 
firmaların, uygun maliyetli kredilerle buluştu-
rulmasını sağladıklarını ifade eden Karakuş, 
“Şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet 
güçleri artırıldığı gibi, yeni müşteri ve pazar-
lara daha cesaretle nüfuz etmelerine de aracı 
olunmuştur” dedi. 

İhracatçıya Ex�mbank fırsatı
Karakuş, şöyle konuştu: “İş Faktoring, Türk 
Eximbank kredilerini özellikle ucuz fon ihti-
yacı olan ihracatçı firmalara sunmuştur. Şirke-
timiz 2019 yılında portföyündeki ihracatçı fir-
malara yenilerini eklemiştir. Öte yandan, yurt 
dışı işlemlerde muhabirlerden sağlanan uygun 
fonlar ile gerçekleştirilen ihracat işlemleri İş 
Faktoring’in sektörden pozitif ayrışmasını sağ-
lamıştır. Dünyanın en büyük kalkınma bankası 
olan Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’n-
dan, (IBRD - The International Bank for Re-
construction and Development) TSKB (Türki-
ye Sınai Kalkınma Bankası) kanalıyla sağlanan 
özel fonun tamamı 2019 yılında ihracatçı müş-
terilerimize kullandırılmıştır.” 

Muhabir garantili ihracat faktoringinin, 
önümüzdeki dönemde şirketin önceliklen-
dirdiği ürünlerden olduğunu söyleyen Kara-
kuş, “Türkiye’nin artan ihracatında potansi-
yel arz eden ancak henüz FCI muhabiri bu-
lunmayan coğrafyalarda müşterilerimize 
alacak garantisi hizmeti sunmak için işbirliği 
imkanlarının araştırılması 2020 yılı hedefl e-
rimiz arasındadır” dedi. 

Karakuş, KOBİ’lerin ihtiyaçlarına hızlı ve et-
kin çözümler üretmenin de öncelikleri olmaya 
devam edeceğine dikkat çekerek “Ekonomide, 
görece düşük faiz seviyeleri işletmelerin finan-
sa erişim imkanlarını arttırmış olsa da, yatırım 
ve güven ortamı halen arzu edilen standartla-
rın gerisindedir.  Bu çerçevede, sektörde firma 
seçiminde kaliteye yönelimin rekabeti daha da 
arttıracağı düşünülmektedir” diye konuştu. 

Dünyanın en �y� 6’ncı 
ş�rket� konumunda
İş Faktoring Genel Müdürü Ömer Karakuş, 
şunları söyledi: “Potansiyel müşteri temas-
larımızı arttırarak ve azami firma ile irtibat 
kurarak, müşteri adedimizi ve iş hacmimizi 
artırmaya yönelik gayretlerimiz artarak sü-
recektir. Dış ticaret finansmanı alanında öne 
çıkan İş Faktoring, her sene yapılan FCI nez-
dindeki “en iyi ihracat faktoring şirketi” sıra-
lamasında 2019 yılında, 200 şirket arasında 
6. olmuştur. Şirketimizin “Excellent” (Mü-
kemmellik) notunu ise, dünyada sadece 12 
şirket alabilmiştir. Yüksek itibara sahip olan 
İş Faktoring, bu alandaki etkinliğini önümüz-
deki dönemde de arttırarak sürdürecektir.” 
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 2019 YILINDA ALACAKLARDA YÜZDE 8.3 BÜYÜME GÖZLENDİ

Faktor�ng sektörü yen�den
büyüme pat�kasında

Şebnem TURHAN

Türkiye ekonomisinde 2019 yılı 
bir geçiş süreci gibi yaşandı. Çoğu 
sektörde küçülme oldu ve zararları 
azaltma planları uygulandı. Fakto-
ring sektörü de bunlardan biri. Şir-
ket, şube, personel ve müşteri sayı-
sında 2018 yılına göre küçülme ya-
şanan faktoring sektöründe işlem 
hacmi de 146.6 milyar liradan 130 
milyar liraya geriledi. Bu işlem hac-
minde yüzde 11.3 küçülme anlamı-
na geliyor. Buna karşılık sektör ak-
tif büyüklüğünü ve karını artırmayı 
başardı. 2020 yılı için sektörde tek 
hedef var büyüme. 

Finansal Kurumlar Birliği’nin 
(FKB) 2019 sonuçlarına göre, Fak-
toring, Finansal Kiralama ve Fi-
nansman şirketlerinin aktif top-
lamı 123 milyar TL, öz kaynak bü-
yüklüğü 24 milyar TL, net kârı 3.2 
milyar TLve müşteri sayısı 3.5 mil-
yon olarak gerçekleşti. Bunların 
arasında faktoring sektörü alacak-
larında yüzde 8.3 büyüme sağladı. 
2020’den ise sektör umutlu. Fakto-
ring sektöründe küçülmelerin po-
zitif yöne evrildiğini gören sektör 
temsilcileri 2020’nin daralmadan 
çıkış sürecine doğru ivme kazanıl-
dığının habercisi olacağı beklenti-
sinde.

D�j�talleşme müşter� 
portföyünü gen�şletecek
Faktoring sektörü 2020’de KO-
Bİ’lerin yanında bir kısmı ticari ve 
büyük kurumlardan bir kısmı da 
mikro işletmelerden yeni müşteri 
kazanma planları kuruyor. Sektö-
rün işlem hacminde yüzde 80 gibi 
ağırlığa sahip yurt içi işlemlerde, 
tedarikçi finansmanıyla yeni şir-
ketlerin kazanılması hedefl eniyor. 
Dijitalleşme faktoringçilerin de 
gündeminde. Yeni teknolojileri kul-
landıkları uygulamalarla müşteri-
lere çok daha iyi hizmet sunmak ve 
müşteri portföyünü geliştirme he-
defl eri var. Bazı sektör temsilcileri 
müşteri sayısını ikiye katlamayı da 
planlıyor. Sektörde ise alacaklarda 
en az yüzde 20 büyüme hedefl eri ol-
duğunu söylemek gerek. 

Büyümen�n yukarı 
olması �ç�n çaba
Finansal Kurumlar Birliği’nin tem-
sil ettiği üç sektöre yönelik değer-
lendirmelerde bulunan Finansal 
Kurumlar Birliği Başkanı Aynur 

Eke, şunları söyledi: “Türkiye, zor-
lu ama bir o kadar da istikrarlı bir 
yılı geride bıraktı. Kur ataklarına 
rağmen Yeni Ekonomi Programı ile 
dengeleme sürecinin etkili olduğu 
bir yıl yaşadık. Türkiye’nin ekono-
mi gündemine dönmesiyle birlik-
te yaşanan gelişmelerden memnu-
nuz. Geçmişe baktığımızda 2014-
2019 arasında ülkemizin 8 seçim 
yaşadığını görüyoruz. Bu ekono-
miyi yormakla birlikte ülke olarak 
büyüme odağımızı farklı tarafl ara 
çekiyor. Bu bakımdan önümüzde-
ki seçimsiz istikrarlı yıllarda enf-
lasyon rakamlarının aşağıya, büyü-
me rakamlarının ise yukarı yönlü 
olması için çok çalışmamız gere-
kiyor. Bu bakımdan zor bir 2019’u 
tüm paydaşlarımızın güçlü desteği 
ve refl eksi ile geride bıraktık.” 

Sermaye yapılarının 
güçlend�r�lmes�
2019 yılında FKB olarak temsil et-
tikleri finansal kiralama, faktoring 
ve finansman sektörlerini daha ve-
rimli hale getirmeye odaklandık-
larını aktaran Eke sözlerini “Sek-
törlerimizin Türkiye ekonomisi-
ne katkısının daha da artması için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Özellikle belirtmek istiyorum ki; 
gündemde olan ve bazı maddeleri 
komisyonlarda kabul gören Banka-
cılık Kanunu’ndaki değişiklikleri 
olumlu karşılıyoruz. Finansal Ki-
ralama, Faktoring ve Finansman 
Şirketleri Kanunu’nda yapılan de-
ğişiklikle, sermaye yapılarının güç-
lendirilmesini sağlamak amacıyla 
faktoring şirketlerinin kuruluşun-
da nakden ödenecek sermaye tuta-
rı, 20 milyon liradan 50 milyon lira-
ya çıkarılmasını önemli buluyoruz. 
Öte yandan Yeni Ekonomi Prog-
ramı ile gelen istikrarın sektörle-
rimizde iyileştirmeler getirdiğini 
görmek bizleri mutlu ediyor” dedi.

Eke, şöyle konuştu: “İyileşmenin 
öncü göstergesi olarak gördüğü-
müz, ortalama vadesi daha kısa olan 
faktoring sektörü alacakları, geçen 
yılın aynı dönemine göre %8.3 bü-
yüme göstermiştir. Bununla bera-
ber finansal kiralama ve finansman 
sektörlerimizde küçülmelerin po-
zitif yöne evrildiğini görüyoruz. Bu 
durumun tüm ekonomide olumlu 
bir öncü gösterge olduğunu ve da-
ralmadan çıkış sürecine doğru iv-
me kazandığımızın habercisi oldu-
ğunu söylemek isteriz.”  

Faktor�ng sektörü 2020’den umutlu. T�caret�n 
yen�den hızlanmaya başladığı 2020’de daralmadan 
çıkış ve büyümen�n başlamasını öngören sektör 
müşter� sayısında �se d�j�talleşmen�n de katkısıyla 
artış beklent�s�nde. F�nansal Kurumlar B�rl�ğ� Başkanı 
Aynur Eke sadece ocak ayında geçen yılın aynı ayına 
göre �şlem tutarının yüzde 40 arttığını söyled�. 

FKB çatısı altında temsil edilen üç 

sektörün finansal performansına 

ilişkin bilgi veren Eke: “Finansal 

Kurumlar Birliği olarak en büyük 

önceliğimiz Ticaret Zinciri Finansmanı’nı 

KOBİ’lerimizin aktif şekilde kullanması. 

Her platformda bunu anlatarak sistemin 

yayılımını sağlamaya büyük önem 

veriyoruz. Sektörlerimizin rakamlarına 

baktığımızda ise, 2019 yılında Finansal 

Kiralama sektörümüzün alacaklarının 

49 milyar TL seviyelerinde olduğunu 

görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü 

de 58 milyar TL olarak gerçekleşti.  

Faktoring sektörüne baktığımızda; işlem 

hacminin 130 milyar TL seviyelerinde, 

alacaklarının ise 34 milyar TL olduğunu 

görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü 37 

milyar TL olup; öz kaynakları ise 8 milyar 

TL seviyelerinde gerçekleşti. Finansman 

Şirketleri’ mizin işlem hacmi 17 milyar 

TL seviyesinde. Aktif büyüklüğü 27 

milyar 570 milyon TL seviyelerinde, 

mikro kredilerde pazara giren yeni 

üyelerimizle müşteri sayısı 3.3 milyon, 

sektörün alacak büyüklüğü ise 23 milyar 

TL olarak gerçekleşmiştir” diye konuştu.

Faktoring sektörünün 

 Ticaret Zinciri Finansmanı 

sistemini önemseyen 

Eke, “Sektörlerimiz 

vatandaşlarımızın 

fi nansmana erişmesinde 

aktif rol oynamaktadır. 

Bize düşen görev ise 

fi nansman modellemesini 

doğru kurgulayarak mevcut 

erişim oranlarını yukarı 

çekmektir. Bu bakımdan 

Finansal Kurumlar Birliği 

olarak 2019 yılında hayata 

geçirdiğimiz Ticaret Zinciri 

Finansmanı Sistemi (TZFS) 

ile ülke ekonomimize yüzde 

56 oranında katma değer 

sağlayan KOBİ’lerimizin tek 

bir merkezden birçok fi nansal 

enstrümana, en önemlisi 

de kendi ticari alacakları ile 

ucuz fi nansmana ulaşımını 

sağlamayı hedefl iyoruz. 

Bunun sonucunda da 

KOBİ’lerimizin yüzde 

24’lerde olan fi nansmana 

erişim oranının yüzde 35 

seviyesine yükselmesi ilk 

etapta bizi memnun edecek 

bir gösterge olacaktır. Ticaret 

Zinciri Finansmanı Sistemi 

ile KOBİ’ lerimize vadeli 

alacaklarını vadesinden önce 

tahsil etmek istediklerinde, 

mal sattığı büyük ölçekli 

fi rmaların kredibilitesinden 

de faydalanmak üzere, 

daha makul faiz oranlarıyla 

çalışmalarına imkan 

sağlayacak bir sistem sunmak 

istiyoruz” dedi. 

Ticaret 
Zinciri 
Finansmanı 
sistemi 

Faktor�ngde 
�şlem hacm�

130
MİLYAR LİRA

F�nansal Kurumlar B�rl�ğ� Başkanı 
Aynur Eke, hem yatırımı hem 
de t�caret� f�nanse ett�kler�n� 
bel�rterek, heps�n�n tabanında 
üret�m� desteklemek olduğunu 
aktardı. Eke, temele �nd�ğ�nde 
KOBİ'ler� destekleyen b�r yapıları 
olduğunu vurgulayarak, şu b�lg�ler� 
verd�: "Daha da büyüyüp ülke 
ekonom�s�ne daha fazla katkı 
sağlamamız gerek�yor, hedef�m�z 
bu. 2019 çok zorlu b�r yıldı. 2018 
yılında tek küçülen sektörümüz 
faktor�ng oldu, d�ğerler� 

büyümeyle kapattı. Burada b�z, 
artık dengelenme sürec�n�n b�t�p, 
büyüme ve değ�ş�m sürec�ne 
başladığımızı gördük. 2020'y� 
bu ışık çerçeves�nde çok poz�t�f 
görüyor ve bekl�yoruz. Faktor�ng 
�şlemler�n�n her faturasının g�r�ld�ğ� 
Merkez� Kayıt S�stem�'m�z�n 
ver�ler�m�ze göre, 2020'n�n ocak 
ayında, 2019'un ocak ayına göre, 
�şlem tutarımız yüzde 40 artmış, 
bu b�z�m 2020 �le �lg�l� poz�t�f 
yaklaşımımızın reel olarak ortaya 
çıktığını göster�yor." 

İŞİMİZ ÜRETİMİ DESTEKLEMEK
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Üç yıl içinde hedef ilk üç
• Kalıcı müşter�lerle sağlam büyüme sağlayacak

2020 yılında ekonom�n�n 
daha dengel� ve olumlu 
b�r sey�rde g�deceğ�n� 
öngördükler�n� söyleyen 
QNB F�nansfaktor�ng 
Genel Müdürü Nerg�s 
Ayvaz Bumed�an, “Bu 
yıl müşter� kazanımı 
açısından ver�ml� b�r 
yıl geç�receğ�m�z � 
düşünüyoruz. Müşter� 
sayımızı �k�ye katlamayı 
hedefl�yoruz” ded�. 

2020 yılında ekonominin da-
ha dengeli ve olumlu bir seyir-
de gideceğini öngördüklerini 
söyleyen QNB Finansfakto-
ring Genel Müdürü Nergis Ay-
vaz Bumedian, “Bu yıl müşte-
ri kazanımı açısından verimli 
bir yıl geçireceğimizi düşünü-
yoruz. Müşteri sayımızı ikiye 
katlamayı hedefl iyoruz” dedi. 

QNB Finansfaktoring Ge-
nel Müdürü Nergis Ayvaz Bu-
median, 2019 yılında 1.6 mil-
yar liralık alacak kapasitesine 
ulaştıklarını dile getirerek bu 
yıl hedefl erinin 2 milyar lira 
alacak bakiyesi olduğunu vur-
guladı. Büyümeyi de kalıcı bir 
müşteri kitlesiyle sağlama-
yı hedefl ediklerini kaydeden 
Ayvaz Bumedian, “Şu an be-
şinci sıradayız. Önümüzdeki 
üç yıl içerisindeki hedefimiz, 
özel faktoring şirketleri ara-
sında sektörün ilk üç şirketin-
den biri olmak” diye konuştu.

Müşter� sayısını 
�k�ye katlayacak
Portföylerinin yüzde 88’inin 
KOBİ müşterilerinden oluş-
tuğunu belirten Ayvaz Bume-
dian, şunları söyledi: “Yine 
5 bin adet olan aktif müşte-
ri sayımızı önümüzdeki se-
ne iki katına çıkararak 10 bin 
adede ulaştırmayı hedefl iyo-
ruz. Bu bağlamda hedef kit-
lemiz, ülkemiz ekonomisinin 
bel kemiğini oluşturan KO-
Bİ’ler. Bu hedef doğrultusun-
da gelişen teknolojileri takip 
etmek yine odağımızda ola-
cak. 2020 yılında hedefimiz 
yapay zeka ve makine öğren-
mesi teknolojilerinden maxi-
mum fayda sağlayarak, tasar-
ladığımız algoritmik karar 
mekanizmasının verimli ve 

etkin şekilde kullanılmasını 
sağlamak olacak.” 

Ayvaz Bumedian, 2020 yı-
lında mikro ve KOBİ’lerin fa-
aliyet gösterdiği tüm alanlara 
finansman sağlayacaklarını 
söyleyerek “Türkiye’deki tica-
ri işletmelerin yüzde 99’unu, 
ülke içi üretimin ise yarıdan 
fazlasını KOBİ’ler oluşturu-
yor. Bu şekilde baktığımızda, 
KOBİ’ler hem ülke ekonomi-
si hem de finansal sektör için 
kaldıraç görevi gören işletme-
ler. KOBİ’ler finansman ih-
tiyaçlarını banka tarafından 
karşılamak istediklerinde te-
minat vermek durumunda ka-
lıyorlar. Faktoring işlemlerin-
de ise fatura, teminatın ken-
disi yerine geçtiğinden ek bir 
teminat talep edilmiyor. Böy-
lece KOBİ’ler işletme serma-
yesi bulmak ve nakit akışları-
nı düzenlemek için faktoring 
ürünlerini kullanarak alacak-
larını kolaylıkla yönetebili-
yorlar” dedi. 

İhracat faktor�ng� 
öneml� olacak
Bir diğer odaklarının teda-
rik zinciri finansmanı ola-

cağını belirten QNB Fi-
nansfaktoring Genel Müdü-
rü Nergis Ayvaz Bumedian 
şunları söyledi: 

“Bu ürün, işletmelerin da-
ha verimli çalışabilmesine ve 
maliyetlerini düşürebilme-
lerine destek veren finansal 
araçlardan biri. 2020 strate-
jilerimizden bir diğeri de ihra-
cat faktoringi ürünümüzü da-
ha fazla müşteriye tanıtmak. 
Ekonomideki gelişmelere pa-
ralel olarak ihracatın da art-
masıyla ihracat faktoringi ya-
pacak müşteri sayımızda artış 
olacağını düşünüyorum. Açık 
hesap çalışan ihracatçıları-
mız için gerek finansman ge-
rekse garanti sağlayarak mil-
li sermayenin korunmasına 
destek sağlıyoruz.  İhracatın 
yüksek olduğu şehirlerimiz-
de müşteri ziyaretleri yaparak 
ihracat faktoringini anlatıyo-
ruz. İhracat faktoringiyle ih-
racatçılar, sağlam istihbarat 
kaynakları ile alıcının kredi-
bilitesi hakkında bilgi sahibi 
oluyor, nakit akışını düzenli 
hale getirebiliyor ve bilanço 
yönetimini daha sağlıklı bir 
şekilde yapabiliyorlar.” 

Yapay zeka müşter�ler �ç�n devrede

QNB F�nans faktor�ng olarak hem çalışanları �le hem de 
teknoloj�k altyapısı �le her geçen gün kurumsal esnekl�ğ�m�z� 
arttırdıklarını kaydeden Ayvaz Bumed�an, “Yapay zeka destekl� 
d�j�tal süreçler, skor�ng s�stem� ve anal�t�k modellemelerle 
altyapımızı öneml� derecede gel�şt�rme sürec�ne g�rd�k. 2019 
yılında tüm s�stem alt yapımızı değ�şt�r�p uçtan uca otomasyon 
sağlayarak mob�l ve web uygulamamızı hayata geç�rd�k. 
Müşter�ler�m�z, cepten, tabletten veya WEB s�tem�zden �şlem 
başvurusu yapab�l�yorlar. Artık faktor�ng h�zmet�m�z� KOBİ’ler�n 
ayağına götürüyoruz. Müşter�ler�m�z, ne zaman, nerede olurlarsa 
olsunlar faktor�ng başvurusu yapab�lecekler” d�ye konuştu.  

Alacak büyüklüğünde 
yüzde 50 büyüme
Tam Faktoring, 2019 yılını alacak 
büyüklüğünde yüzde 38 büyüme 
ile tamamlarken, bu yılki büyüme 
hedefini de yüzde 50 olarak açıkladı. 
Tam Faktoring CEO’su Hakan 
Karamanlı büyüme hedefl eri arasında, 
5 şube daha açarak artı 150 kişi daha 
istihdam etmek olduğunu belirterek 
“Bu rakamlarla birlikte; şube sayımız 
41’e, çalışan sayımız da 750’ye varmış 
olacak. Bu anlamda da ülkemizin 
istihdamına katkı yapmaya devam 
edeceğiz” dedi.  

Tam Faktoring olarak tümüyle en 
küçük işletmeleri hedef alan ve bir 
çeşit mikro kredi diyebileceğimiz 
bir iş modeline sahip olduklarını 
kaydeden Karamanlı, “Firmamızın 
ortalama işlem büyüklüğü 25 bin TL ve 
olabildiğince yaygın ve fazla müşteriye 
hizmet vermeye odaklanmış durumda. 
2019’da 35 bini aşkın müşteri, faktoring 
işlemi yaparken Tam Faktoring’i 
tercih etti. Bu rakam, faktoring işlemi 
yapan yaklaşık her 3 kişiden 1’inin Tam 
Faktoring ile çalıştığı anlamına geliyor” 

diye konuştu. 
Yeni kurulan işletmelerin finansman 

sorunu daha fazla yaşadıklarına dikkat 
çeken Karamanlı, şöyle devam etti: 
“Müşteri profilimize baktığımızda, 
yüzde 40’ı son 2 yılda kurulmuş genç 
işletmeler. Yüzde 60’ı genel finansal 
kurumlarca makbul kredi notuna sahip 
değil, hatta yüzde 36’sının finansal 
problemi var. Teknolojiye yatırım 
yapmaya devam edeceğiz. 2020 yılında 
fintech’lerle işbirliğini geliştirdiğimiz 
bir yıl olacak.”

Kaynaklarda çeş�tl�l�k yarattı
Karamanlı, borçlanmalarını olabildi-
ğince farklı kaynaklardan yaparak çe-
şitlilik yarattıklarını söyleyerek “2019 
yılının hemen başında EBRD’den 100 
milyon TL tutarında 3 yıl vadeli kre-
di kullandık. Ocak başında başarılı bir 
tahvil ihracında bulunduk. Hem yurt 
içi bankalarımız hem de bizim müşteri 
segmentimiz dışında çalışan diğer fak-
toring firmaları bizim en önemli fonla-
ma kaynağımız” dedi.

• Tam Faktor�ng �st�krarlı büyümes�ne devam ed�yor
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