
 

 

 
 
 
 

Faktoring sektörünün lideri Tam Finans Faktoring’in 
Genel Müdürü Hakan Karamanlı: 
 
 
“KOBİ’lerin finansmana erişimi kısıtlı” 
“İstihdamın yüzde 73’ünü sağlayan KOBİ’ler ticari kredilerin yüzde 28’ini alıyor”  
“Üreten bir ülkeyiz, KOBİ ülkesiyiz” 
“KOBİ’lerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışıyoruz”  
“AR-GE merkezi olan ilk banka dışı finans kuruluşuyuz” 
“Yapay zekalarla 3 dakikada değerlendirme, 30 dakikada ödeme yapıyoruz” 
“Bizim için esas olan ticaret, ticareti finanse ediyoruz” 
“Yapay zekalar ve KOBİ’lerle kurduğumuz yakın ilişki sektör liderliğini getirdi” 
 
 
Tam Finans Faktoring Genel Müdürü Hakan Karamanlı, istihdam ve üretimde en önemli rolü 
üstlenen KOBİ’lerin finansmana erişimde zorluk çektiğini ifade ederken, “KOBİ’ler istihdamın 
yüzde 73’ünü karşılıyor. Ancak ticari kredilerden aldığı pay ise yüzde 28” ifadelerini kullandı.  
 
Finansmana erişimin, KOBİ’lerin yüzde 92’sini oluşturan, 10 kişiden az çalışan sayısına 
sahip mikro KOBİ’lerde daha da zor olduğunu ifade eden Karamanlı, “Tam Finans olarak, 
finansmana erişimi en zor kesim olan ama aynı zamanda en tabandaki ticaret, üretim ve 
istihdamı sırtlanmış mikro KOBİ’lere hizmet vermek için kurulduk” şeklinde konuştu.  
 
Karamanlı, KOBİ’lerin ticaretini kolaylaştırmak için çalıştıklarını dile getirirken, “AR-GE 
merkezimizde geliştirdiğimiz risk skorlama altyapımız ile 3 dakikada KOBİ’mizin talebine 
yanıt verebiliyoruz. Süreçlerin yüzde 60’ına el değmeden tamamlanıyor” dedi.  
 
Sadece teknolojik altyapıyı kullanmakla kalmadıklarını da dile getiren Karamanlı, her ay 50 
bin müşteri ziyareti gerçekleştirdiklerini de vurgularken, “Ama sahada da varız. Her ay 50 bin 
müşteri ziyareti yapabilen başka bir finans kuruluşu olduğunu düşünmüyorum. KOBİ’ler 
dertlerini anlatmak isteyen, çözüm arayan insanlar. Onları ziyaret etmemiz çok büyük önem 
arz ediyor” diye konuştu.  
 
KOBİ’lerin gündemi ve Tam Finans Faktoring’in çalışmaları ile ilgili basın mensuplarına 
değerlendirmelerde bulanan Karamanlı şunları söyledi:  

 
 
 
ÜRETEN BİR KOBİ ÜLKESİYİZ : Türkiye’de TOBB verilerine göre 3,2 milyon KOBİ var. 
KOBİ’ler istihdamın yüzde 73’ünü karşılıyor. Aslında bir KOBİ ülkesiyiz. “Türkiye ne üretiyor 
ki?” diyenler yanlış düşünüyor. Sürekli üreten bir ülkesiyiz. KOBİ’lerimiz de bunun en önemli 
göstergesi.  

 
 
 
 



 

 

 
 
KOBİ’LER FİNANSMANDA ZORLANIYOR : KOBİ’ler istihdam ve üretimde bu denli önemli 
bir rol üstlenmelerine rağmen ne yazık ki hak ettikleri finansmana erişemiyorlar. KOBİ’lerin 
kredi hacmi 1,77 trilyon TL olurken bu pay toplam ticari kredilerin yalnızca yüzde 28’ini 
oluşturuyor.  

 
MİKRO KOBİ’LER İÇİN KURULDUK : Bir de Mikro KOBİ’lerimiz var. 10 kişiden az çalışanı 
olan ve yıllık ciroları 3 milyon TL’yi geçmeyen işletmelere mikro KOBİ olarak kabul ediliyor. 
Bugün KOBİ’lerimizin yüzde 92’si mikro KOBİ. Onların toplam kredi hacmi 308 milyon TL. 
Biz, Tam Finans olarak, finansmana erişimi en zor kesim olan ama aynı zamanda en 
tabandaki ticaret, üretim ve istihdamı sırtlanmış mikro KOBİ’lere hizmet vermek için kurulduk.  
 
FİNANSMANDA ÇEK GERÇEĞİ : Ülkemizde bir çek gerçeği var. Finansmana erişemeyen 
işletmeler kendilerini çek sistemi ile finanse ediyorlar. 2021 yılında 15,1 milyon adet çek 
kullanıldı. Toplam 1 trilyon 378 milyar TL’lik ticaret çek ile finanse edildi. 477 bin 213 tekil 
keşideci sayısına ulaşıldı.  

 
KARŞILIKSIZ ÇEK ORANI YÜZDE 1: Çek sistemini aslında çok başarılı yürütüyoruz. 
Karşılıksız çek meselesi sanıldığı gibi bu sistem içerisinde büyük bir sorun teşkil etmiyor. 
2021 yılında, 15,1 milyon çek içinde 152 bin 494 çek sadece karşılıksız çıktı. Sonradan 
ödenenleri çıktığınızda 122 bin 100 adet toplamda 11,5 milyar TL tutarında karşılıksız çek 
olduğunu görüyoruz. Bu da toplamda tutar ve adet bazında yüzde 1’e karşılık geliyor. Çok 
düşük bir rakam olduğunu görüyoruz.  

 
AÇILAN ŞİRKETLER KAPANANDAN ÇOK DAHA FAZLA : Ticaret hayatında 
önemsediğimiz bir diğer veri açılan ve kapanan şirketlerin sayısı. 2016’dan bu yana  kapanan 
şirket sayısı yıllık olarak 12 bin’den 17 bine kadar gelse de açılan şirket sayısı ise 64 bin 
seviyesinden 111 binin üzerine çıktı. Yeni kurulan firmalar da eğer bir ticari geçmişi yoksa 
finansman bulmakta zorlanıyorlar.  

 
BİZİM İÇİN TİCARET ESASTIR : Biz, Tam Finans olarak, finansmana erişimi en zor kesim 
olan ama aynı zamanda en tabandaki ticaret, üretim ve istihdamı sırtlanmış mikro KOBİ’lere 
hizmet vermek için kurulduk. Yeni kurulmuş, sermayesi az olan, tarihçesi olmayan, 
finansmana erişimi olmayan firmalara hizmet veriyoruz. Bizim için esas olan ticarettir. Ticaret 
yapan herkes bizim için uygundur. Biz ticaretin finansmanını yapıyoruz.  
 
AR-GE MERKEZİNE SAHİP İLK BANKA DIŞI FİNANS KURULUŞUYUZ : İşimizi en iyi 
şekilde yapmaya çalışıyoruz.  Bir fintek olarak robot teknolojileri kullanıypruz. TÜBİTAK 
tarafından sertifika alan AR-GE merkezimizle 7 yıldır kendi geliştirdiğimiz yapay zekaya 
dayalı risk skorlama altyapısını kullanıyoruz. Ayrıca Koç Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve 
MEF Üniversitesi ile farklı projelerde işbirlikleri yaptık.  

 
BAŞVURUYA 3 DAKİKADA KARAR : Bu sayede başvuların yüzde 60’ı el değmeden 
tamamlanıyor. Başvuru ile ilgili 3 dakikada karar alıyor, 30 dk içinde de ödemeyi 
gerçekleştiriyoruz. Bu sayede yüzde 0,7 gibi finans sektörü içinde rekor düşük seviyede bir 
karşılıksız oranına ulaştık.  

 
 
 
 
HER AY 50 BİN KOBİ ZİYARETİ : Ama sahada da varız. Her ay 50 bin müşteri ziyareti 
yapıyoruz. Bunu yapabilen başka bir finans kuruluşu olduğunu düşünmüyorum. KOBİ’ler  



 

 

 
 
dertlerini anlatmak isteyen, çözüm arayan insanlar. Onları ziyaret etmemiz çok büyük önem 
arz ediyor. Evet, kredi riskini yapay zekalarla ölçüyoruz. Ama KOBİ’ler bizim için veri değil.  
 
 
Hesaplama “hayır” dese bile, sahadan gelen “Evet” her zaman belirleyici olur. Memnuniyete 
çok önem veriyoruz. Tavsiye skorumuz 66,6. Finans sektörü için çok yüksek bir skora 
sahibiz.  
 
SEKTÖR LİDERLİĞİ NASIL GELDİ : Bu yaklaşımlarımız, bu çalışma disiplinimiz bizi 
sektörün lideri yaptı. 21 bin aktif müşterimiz ile sektörün yüzde 40’ına sahibiz. 26 ilde 39 
şubede toplam 673 personelimiz ile tabanda geniş bir hizmet ağına ulaştık. Geliştirdiğimiz 
mobil uygulama ile uzaktan işlem yapabilen ilk faktroing firması olduk. Tüm işlemlerimizin 
yüzde 80’i uzaktan onaylı gerçekleşiyor.  
 
10 YILDA 18 MİLYAR TL CİRO:  Bu yıl 10. kuruluş yılımızı kutluyoruz. 10 yılda toplamda 
730 bin 893 işlem gerçekleştirdik. 122 bin 948 farklı müşteri ile çalıştık. Toplamda 18 milyar 
TL ciroya ulaştık. 2021 yılını 5,5 milyar TL ile tamamladık. Yüzde 70’lik bir büyüme 
performansı gerçekleştirdik. 2021’i aktif 21 bin müşteri ve 36 bin 100 işlem ile tamamladık. 
2022’de 8,3 milyar TL’lik işlem hacmi hedefliyoruz.  

 
TARIM YENİ ALANIMIZ: Yeni dönemde tarım alanına da yoğunlaşacağız. Tarım sektöründe 
çiftçi ile çiftçinin hizmet aldığı alanlardaki ticaretin finanse edeceğiz. Mart ayında ekibimizi 
kurduk. Haziran’da ilk işlemimizi yaptık. 2022 yılında tarımda 50 milyon TL’lik bir hacme 
ulaşmayı hedefliyoruz.  
 
 
 
 
Tam Finans hakkında:  

 
Tam Finans Faktoring A.Ş, 2012 Mayıs ayı sonunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumundan faaliyet iznini alarak Haziran ayında müşterilere hizmet vermeye başlamıştır. 
EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) ortaklığı ve güçlü sermaye yapısı, 700’e yakın 
çalışan sayısı ve 39 şubesiyle Türkiye’nin 26 farklı ilinde hizmet vermektedir. Ödenmiş 
sermayesi 162 Milyon TL olan Tam Finans, güçlü mali yapısı, teknolojiyi takip eden yenilikçi 
yaklaşımı (AR-GE merkezi olan tek faktoring şirketi), müşteri odaklı çalışma anlayışı ve 
güvenilir kurumsal kimliği ile bugüne dek 100 binin üzerinde müşteriye işlem yapmış, 
sektörün öncü firmaları arasında yer almaktadır. tamfinans.com.tr  
 
Daha ayrıntılı bilgi için:  
Burcu Şahin  
Tam Finans Pazarlama Müdürü  
0 531 930 79 18 
 

 
 
 


