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İŞ FAKTORİNG A.Ş. 
 

07.05.2020 

Kısa Vadeli Ulusal Notu: 

(TR) A1+ 
Görünüm: Stabil 

Uzun Vadeli Ulusal Notu: 

(TR) AA 
Görünüm: Stabil 

SAHA Rating, İş 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. 

İş Faktoring Finansman Hizmetleri A.Ş., 6 Temmuz 1993 tarihinde Türkiye’de kurulmuş olup, 1993 
yılının Ekim ayında faaliyete geçmiştir. Şirket’in ticaret unvanı 27 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağan 
Genel Kurul Toplantısı sonucunda İş Faktoring A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Şirket’in faaliyet konusu 
yurtiçi ve yurtdışı faktoring işlemleridir. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 114’tür (31 Aralık 
2018: 124). Şirket, yurtiçi ve yurtdışı faktoring hizmeti vermektedir ve 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 Faktoring Sektörü,  2019 yılında toplam ciro %11,4 
azalarak 129,9 Milyar TL (2018: 146,7 Milyar TL), Müşteri Sayısı % 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).  

Şirket 2019 yılı içerisinde 909 Mio TL nominal tutarda iskontolu bono ihraç etmiş ve yıl içerisinde de 1,5 
Milyar TL nominal tutarlı bonoların itfasını gerçekleştirmiştir. Ayrıca 2019 yılsonu itibariyle şirketin, yurt 
içi ve yurt dışı bankalarda 11 Milyar TL kredi limiti bulunmakta olup finansal yükümlülüklerini yerine 
getirme kabiliyeti yüksektir. 

Faktoring sektöründe temsil ettiği markanın pazardaki konumunun yanı sıra, İş Bankası Grubunun bir 

iştiraki olarak kurumsal yapısı ve şirketin taşıdığı riskleri yönetme düzeyinin incelenmesi neticesinde, İş 
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 sonucu küresel ticaret ortamında 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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