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HALK FAKTORİNG A.Ş. 
 

11.05.2020 

Kısa Vadeli Ulusal Notu: 

(TR) A1+ 
Görünüm: Stabil 

Uzun Vadeli Ulusal Notu: 

(TR) AA 
Görünüm: Stabil 

SAHA Rating, Halk Faktoring A.Ş.’nin yatırım yapılabilir kategori içerisinde olan daha önce 
kısa vadeli “A1+”(Stabil) ve uzun vadeli  “AA“(Stabil) olan notunu, kısa vadeli (TR) “A1+” 
ve uzun vadeli (TR) “AA“ görünümlerini de “Stabil” olarak teyit etmiştir. 

Halk Faktoring A.Ş. (“Halk Faktoring”) (“Şirket”) 6 Haziran 2012 tarihinde faktoring ve her türlü 
finansman işlemlerini yapmak üzere kurulmuştur. Şirket’in faaliyet alanı olan faktoring, üretici, dağıtıcı 
ve hizmet şirketlerine ait ticari alacakların, aracı bir kuruluşa satılmasını içeren bir finansman yöntemi 
olup, bu yöntemde faktoring kuruluşu, bir komisyon karşılığında finansman temini, müşteri hesaplarının 
takibi, alacakların tahsilatı ve bunların tahsil edilememe riskini üstlenir. Şirket, uluslararası faktoring 
şirketlerinin üye olduğu, Factors Chain International’a (“FCI”) üyedir. 

Ülkemiz açısından 2019, bozulan makro ekonomik dengelerin yeniden tesis edilmeye çalışıldığı, iç 

talebin ve yatırımların ertelenerek,  istihdam kayıplarının yaşandığı,  öngörülebilirliğin azaldığı ve 
jeopolitik risklerin yoğun olarak hissedildiği bir yıl olarak geçmiştir. Faktoring şirketlerinin risk iştahının 
azalması ve özel sektör yatırımlarının 2020 yılına ertelenmesine paralel olarak toplam ciro azalmıştır. 
FKB (Finansal Kurumlar Birliği) verilerine göre 2019 yılında Faktoring Sektörünün toplam cirosu %11,4 
azalarak 129,9 Milyar TL (2018: 146,7 Milyar TL), Müşteri Sayısı ise % 9,5 azalarak 83.636 adede 
gerilemiştir (2018: 92.422).  Bunlara karşın, 2019 yıl sonu itibariyle sektör toplam alacakları %8,3 
artarak 34 Milyar TL (2018: 31,4 Milyar TL), sektör toplam aktifleri ise %7 artarak 37 Milyar TL 

seviyesinde gerçekleşmiştir (2018: 34,6 Milyar TL).  

Halk Faktoring, bir kamu bankası olan Türkiye Halk Bankası’nın bağlı ortaklığı olarak bankanın finans 
şirketleri grubunda yer almaktadır. Şirket müşterilerinin ağırlıklı kısmı büyük ölçekli kurumsal 
müşterilerdir. Şirket’in kurumsal yapısı ve şirketin taşıdığı riskleri yönetme düzeyinin incelenmesi 
neticesinde, Halk Faktoring A.Ş.’nin notu (Ulusal) kısa vadeli (TR) A1+ ve uzun vadeli (TR) “AA“ olarak 
teyit edilmiştir. Ancak, Çin’de başlayan koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili olarak, Dünya Sağlık 

Örgütü’nün 12 Mart 2020 tarihinde küresel ölçekte Pandemi ilan etmiş olması sonucunda küresel ticaret 
ortamı ve para piyasalarında son dönemde görülen olağanüstü gelişmeler, pandeminin olası ekonomik 
sonuçlarını son derece belirsiz kılmaktadır. Gelişmeler tarafımızca yakından takip edilmekte olup somut 
risklerin realize olması durumunda Şirket’in not ve görünümünde değişikliğe gidilebilecektir. Her 
halükarda 2020 yarıyıl bağımsız denetim raporu yayınlandığında derecelendirme notu tekrar gözden 
geçirilecektir.   

Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun www.saharating.com adresinden 

sağlanabilir. 
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