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Derecelendirme Notu Gerekçesi 

Esas faaliyet konusu her türlü mal veya hizmet alımını kredilendirmek olan 
Koç Finansman A.ġ.,  Türkiye‟de kurulan ve “Finansman ġirketi Faaliyet 
Ġzin Belgesi”ni alan ilk finansman Ģirketi olup, Koç ġirketler Topluluğu‟nun 
bir üyesidir. ġirket, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu‟nun 

denetim ve düzenlemesine tabi olup, 6361 sayılı Finansal Kiralama, 
Faktoring ve Finansman ġirketleri Kanunu (Kanun) hükümleri çerçevesinde 
faaliyet göstermektedir. Aynı zamanda, Finansal Kiralama, Faktoring ve 
Finansman ġirketleri Birliği üyesidir. 

ġirket; otomotiv kredileri baĢta olmak üzere, dayanıklı tüketim/hizmet 
sektörleri kredileri, konut kredileri alanlarında faaliyet göstermekte olup, 
kredilendirdiği ürünlerin sigorta iĢlemlerine aracılık da yapmaktadır.  

ġirket, Kanun hükümleri çerçevesinde, 13 Aralık 2012 tarihi itibarıyla her 
türlü mal ve hizmet alımının kredilendirilmesi, stok finansmanı, bayi 
finansmanı, ikinci el takas finansmanı vb. konularda da faaliyette bulunma 
imkanına sahiptir. 

ġirketin yurt içi pazardaki konumu, finansmanında faaliyet gösterdiği 
otomotiv, konut ve tüketici elektroniği sektörleri analizinin yanı sıra, 

tarafımızca yapılan sektör mukayeseli analizler ve Ģirketin taĢıdığı 
finansal/operasyonel risklerin incelenmesi neticesinde, Koç Finansman 
A.ġ.‟nin daha önce (Ulusal) kısa vadeli (TR) A1+ ve uzun vadeli (TR) AA- 
olan notu teyit edilmiĢtir. 

 

Güçlü Yönler ve Riskler 

Güçlü Yönler 

 Sektördeki geçmiĢ deneyim birikimi ve Koç ġirketler Topluluğu 
mensubiyeti, 

 Ġstikrarlı yüksek büyüme hızı, 

 Portföy çeĢitlendirme stratejisi,  

 Nakit akıĢ risklerine karĢı etkin finansal koruma uygulamaları, 

Riskler 

 Kur ve fiyat artıĢlarının ithal ürünlerde yol açabileceği talep 

yavaĢlaması, 

 ġirketin performansının ağırlıklı olarak volatilitesi yüksek olan 
otomotiv sektörünün performansına paralel seyretmesi. 

Görünüm 

ġirket, maruz kalabileceği risklere karĢı türev finansal araçları etkin Ģekilde 
kullanmakta, gerek TL alacaklarını, gerekse yurt içi ve yurt dıĢı 
bankalardan kullanmıĢ olduğu yabancı para cinsi kredileri türev piyasalarda 
gerçekleĢtirdiği swap, forward vb. enstrümanlarla hedge etmektedir. Olası 
kur ve faiz artıĢ/azalıĢlarının sektörde yol açabileceği değiĢikliklere karĢı 
Ģirketin mali yapısının stabil seyrini sürdürebileceği gözlenmektedir. Bu 
sebeple Ģirketin kısa ve uzun vadeli görünümleri tarafımızca „stabil‟ olarak 

belirlenmiĢtir. 

http://www.kocfinans.com.tr/


Ekonomik Görünüm 

Ekonomik Kalkınma ve ĠĢbirliği Örgütü (OECD) 2017 Haziran ayı itibariyle yayımladığı ara dönem küresel 
ekonomik görünüm raporunda 2017 yılı için küresel büyüme tahminini %3,3‟den %3,5 seviyesine çıkarmıĢtır. 
Öngörüdeki iyileĢmeye gerekçe olarak, piyasalarda güven artıĢı, ticaret ve yatırımlarda düĢük seviyelerden gözle 

görünür toparlanma belirtilerinin yanısıra, emtia üreticilerinde ekonomik düzelmenin küresel büyümeye etkileri 
gösterilmektedir. Aynı raporda, yüksek teknoloji ürünlerine olan talep artıĢına ve sermaye yenileme 
yatırımlarındaki artıĢa da iĢaret edilmekte olup bunların yanısıra yukarı yönlü risklere de değinilmektedir. 
Ġstihdamda görece artıĢa karĢın iĢgücü pazarının henüz istenilen seviyelere ulaĢmadığı ve ücretler üzerindeki 
baskının devam ettiği anlatılmakta olan raporda; yüksek ve artmaya devam eden kredi hacminin, artan konut 
fiyatlarının ve yüksek faiz aralıklarının yarattığı risklere de dikkat çekilmektedir. 

Uluslararası Para Fonu (IMF) ise, Ekim 2017 Küresel Ekonomik Görünüm Güncelleme Raporu'nda, 2017 yılına 

iliĢkin küresel büyüme tahminini %3,6‟ya, 2018 büyüme tahminini ise %3,7‟ye yükseltmiĢtir. Nisan ayı raporuna 
göre her iki yıl için küresel büyüme beklentisinde %0,1 artıĢ anlamına gelen bu değiĢikliğin, düĢürülen ABD ve 
BirleĢik Krallık büyüme beklentilerine karĢın Avro bölgesi, geliĢen Avrupa, GeliĢen Asya, Japonya ve Rusya 
bölgelerinde beklenenin ötesindeki performanstan kaynaklandığı ifade edilmektedir. Buna karĢın, krizden çıkıĢ 

sürecinin tamamlanmadığı, birçok geliĢmiĢ ekonomide büyümenin yetersiz seviyelerde, enflasyonun hala 
hedeflerinin altında seyrettiği vurgulanmaktadır. ABD büyüme öngörüleri, kurumlar vergisi indiriminin ve uyarıcı 

maliye politikası uygulamalarının yasal bütçe limitleri koĢullarında gerçekleĢtirilebilmesinin belirsizliği nedeniyle 
gerek 2017 gerekse 2018 için sırasıyla %0,1 ve %0,2 aĢağı yönlü revize edilmiĢ ve %2,2 ve %2,3 olarak 
öngörülmüĢtür. Öte yandan, Avrupa Birliği bölgesinin 2017 büyüme tahmini %0,4 artıĢla %2,1, 2018 tahmini ise 
%0,3 artıĢla %1,9 olarak öngörülmüĢtür. Benzer Ģekilde Japonya ve Çin‟in büyüme tahminlerinde de yukarı 
yönlü revizyon yapılarak sırasıyla %1,5 ve %6,8 olarak güncellenmiĢtir. 

TÜĠK‟in açıkladığı verilere göre, 2016 yılı birinci çeyrekte %4,5 ve ikinci çeyrekte %4,5 büyüyen Türkiye 
ekonomisi, üçüncü çeyrekte 15 Temmuz darbe giriĢiminin olumsuz etkisiyle %1,8 daralmıĢ, son çeyrekte ise 

toparlanarak %3,5 büyüme kaydetmiĢtir. Yıl bazında bakıldığında 2016 büyümesi %2,9 olarak gerçekleĢmiĢtir. 
Harcamalar itibariyle bakıldığında hanehalkı nihai tüketimi ve yatırımların bir önceki yıla oranla daha düĢük 
seviyede gerçekleĢtiği, ihracat daralırken ithalatın arttığı, 2016 yılı büyümesinin büyük oranda kamu 
harcamalarındaki artıĢ ile desteklendiği görülmektedir. Dünya Bankasının Haziran 2017 Avrupa ve Orta Asya 
bölgesel raporunda Türkiye‟nin 2016‟da yaĢadığı Ģokları beklenenden daha hızlı atlatmıĢ olduğu vurgulanırken 
Türkiye büyüme rakamları 2017 için %3,5; 2018 ve 2019 için sırasıyla %3,9 ve %4,1 olarak öngörülmüĢtür. 

Öte yandan, 2017 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %5 oranında reel büyüme 

gerçekleĢirken, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine oranla %5,1‟lik bir büyüme kaydedilerek 
beklentilerin üzerinde bir büyüme performansı yakalandığı görülmektedir. Geçtiğimiz yılın aksine büyümeyi 
destekleyen faktörler hanehalkı tüketimi, ihracat ve yatırımlar olurken kamu harcamaları azalmıĢtır. ÇeĢitli 
uluslararası kuruluĢ ve bankaların 2017 yılı Türkiye büyüme tahminleri de bu performansa paralel Ģekilde yukarı 
yönlü olarak %5 seviyelerine revize edilmektedir. Nitekim IMF Ekim ayı raporunda Türkiye‟nin 2017 büyüme 
öngörüsü %5,1 olarak güncellenmiĢ, Türkiye'nin bu yılki büyüme tahmininde yapılan 2,6 puanlık değiĢiklik, 

rapordaki en ciddi pozitif revizyon olarak kayıtlara geçerken, "Yükselen ve GeliĢen Avrupa" grubuna yönelik 
2017 büyüme beklentisini yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e taĢımıĢtır. 

2017 Nisan ayındaki referandum sonrasında gerçekleĢen anayasa değiĢikliği, yurtiçi siyasi belirsizlikleri kısmen 
gidermiĢ olmakla birlikte köklü ve çok sayıda yasal değiĢikliklerin kaçınılmaz olarak gündeme gelmiĢ olması ve 
2019 yılına takvimlenmiĢ olan cumhurbaĢkanlığı seçimi belirsizlik faktörünün bir süre daha etkin olacağını 
göstermektedir. Yukarda belirtilenlere ek olarak; bir yandan yakın bölgemizde Suriye ve Irak merkezli 
geliĢmelerin ve son olarak da Körfez ülkeleri ile Katar ve Ġran arasındaki gerilimin artmasının Türkiye‟ye olası 

etkileri, diğer yandan ABD ve AB ile soğuyan iliĢkiler Türkiye açısından artan risklere iĢaret etmektedir. 

2017 yılında enflasyon kendini artan oranda hissettirmeye baĢlamıĢ, Temmuz ayında tek haneli değerlere düĢen 
aydan aya yıllık TÜFE artıĢı, Ağustos ayında %10,68 ile tekrar çift haneli rakamlara tırmanmıĢ, Eylül ayında ise 
artıĢ trendini sürdürerek %11,20‟ye yükselmiĢtir. Ağırlıklı ortalama yıllık TÜFE artıĢı ise Eylül ayı itibariyle %9,98 
ile yukarı yönlü olarak iki haneli değerlerin sınırına dayanmıĢtır. Aydan aya yıllık ÜFE artıĢı Eylül ayı itibariyle 
%16.28 olup, ağırlıklı ortalama yıllık ÜFE artıĢı ise %13,26 seviyesine yükselmiĢtir.  

2017 ilk yarısındaki büyüme artıĢında Kredi Garanti Fonu limit artırımları sonucu geniĢleyen kredi hacminin 

olumlu yönde etkide bulunduğu değerlendirilmektedir. Buna karĢın kredi/mevduat oranının halen %120 gibi 
yüksek seviyelerde seyrediyor olması devam eden bir risk faktörüne iĢaret etmektedir. Büyümenin etkisiyle 
artması beklenen mevduatın kredi/mevduat oranına olumlu yöndeki olası etkisi önümüzdeki dönemde izlenmeye 
devam edilecektir. Benzer Ģekilde yıl baĢında %12 seviyelerinde olan ağırlıklı ortalama nominal ticari kredi 
faizlerinin Eylül ayı itibariyle artan enflasyonun da etkisiyle %16 seviyelerine yükselmiĢ olması izlenmesi gereken 
diğer bir risk faktörüdür.  



Finansman Sektörü 

Finansal hizmetlerin çeĢitlenmesi, geliĢmesi ve derinleĢmesi yolunda önem taĢıyan bankacılık dıĢı finansman 
sektörü Türkiye‟de henüz geliĢme aĢamasında olmakla birlikte, finans sistemi içindeki payları her geçen gün artıĢ 
göstermektedir. Özellikle, 13 Aralık 2012‟de yürürlüğe giren “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman 

ġirketleri Kanunu” ile getirilen yenilikler, bahsedilen sektörlerin geleceği açısından önem taĢımaktadır. Bu 
doğrultuda 25.07.2013 tarihinde Finansal Kurumlar Birliği kurulmuĢtur. Birliğin faaliyetleri, sektörün kurumsal 
yapısının geliĢmesine, standardizasyon ve Ģeffaflığının arttırılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.  

Banka dıĢı finansman sektörü, önceki dönemlerde olduğu gibi büyüme trendini sürdürmektedir. Konsolide 
verilere göre sektörün 2016 sonu itibariyle 2015'in yılsonuna kıyasla; aktif toplamı yaklaĢık % 21 artıĢla 114 
milyar 388 milyon TL'ye, iĢlem hacmi % 5 artıĢla 163 milyar 567 milyon TL‟ye, faaliyet konusu alacaklar % 20 
artıĢla 102 milyar 904 milyon TL‟ye, özkaynak büyüklüğü % 17.9 artıĢla 15 milyar 590 milyon TL‟ye, net kâr ise 

% 25,4 artıĢla 1 milyar 945 milyon TL‟ye yükselmiĢtir. 

Finansman Ģirketlerinin 2016 yılını, bir önceki yıla göre karĢılaĢtırdığımızda sektörün büyüme ivmesinin devam 
ettiğini görüyoruz. 2015 yılında %39,7 oranında artarak 19,1 milyar TL‟yi bulan sektörün yeni kredi iĢlem hacmi, 
2016 yılında %16,2 oranında büyüyerek, 22 milyar TL‟yi aĢmıĢtır.  

 

 

Finansman sektörünün toplam aktif büyüklüğü 2016 yılsonu itibarıyla bir önceki yıla göre yaklaĢık % 21 büyüme 
kaydederek 32,8 Milyar TL olarak gerçekleĢmiĢtir. YaĢayan kredi hacmi ise 2016 yılında %17 artıĢ göstererek 
27,9 Milyar TL seviyesinde oluĢmuĢ, 2017 Haziran ayı itibariyle ise 28,8 Milyar TL‟ye ulaĢmıĢtır. 

2016 yılsonu itibarıyla sektörün toplam özkaynakları %60 artarak 2,7 Milyar TL ve toplam net kâr yaklaĢık 
%1‟lik bir artıĢla 358 milyon TL olmuĢtur. 2017 yılının ilk 6 ayında 3,5 Milyar TL‟ye ulaĢan özkaynakların yıl 

sonuna kadar olumlu performansını sürdüreceği öngörülebilir. 
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Sektörün yeni açılan kredi performansı aĢağıdaki gibidir. Her sene büyüyerek geliĢen sektör, 2017‟nin ilk 6 

ayındaki performansıyla 2016 yılının %50‟sini geçmiĢ durumda, yılsonu motorlu taĢıtlar vergi taslağının etkisiyle 
araç talebinin artacağı öngörülmektedir. Dolayısıyla 2017 yılının bir önceki yılın üzerinde gerçekleĢeceği 
düĢünülmektedir.  

 
 

Yıllar 
Yeni Açılan Krediler(Bin TL) 

Taşıt 
Konut Diğer Toplam 

Binek Ticari 

2012 3.862.694 2.385.583 289.594 113.443 6.651.313 

2013 5.824.941 2.950.120 365.264 114.523 9.254.847 

2014 4.884.934 8.389.490 356.265 37.595 13.748.444 

2015 7.388.195 11.344.600 222.189 145.494 19.100.478 

2016 9.315.143 9.870.518 31.715 2.968.379 22.185.754 

2017/6 3.597.195 5.376.612 3.306 2.905.612 11.882.725 

Kaynak: Finansal Kurumlar Birliği 

 

Otomotiv finansmanı alanında Finansman Ģirketleri ilk defa 2015 yılı Kasım ayı itibariyle banka finansman 

hacmini geçmiĢ olup, Haziran 2017 itibariyle toplam araç finansman hacminin %51,6‟sını sağlamaktadır. 

 
  



Şirket Hakkında 

Koç Finansman A.ġ., 3 Ocak 1995 tarihinde Ġstanbul‟da Koç Tüketici Finansmanı A.ġ. adı altında kurulmuĢ ve 
Türkiye‟deki ilk “Finansman ġirketi Faaliyet Ġzin Belgesi”ni almıĢ olup, Koç ġirketler Topluluğu‟nun bir üyesidir. 
Koç Topluluğu, cirosu, ihracatı, ĠMKB'deki payı ve çalıĢan sayısı ile Türkiye'nin en büyük Ģirketler topluluğu 

olmasının yanısıra Fortune Global 500, 2017 yılı listesine göre dünyanın 463. büyük Ģirketidir. 

13 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman ġirketleri Kanun 
hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü mal veya hizmet alımını kredilendirmekte olan Ģirket, ağırlıklı 
olarak taĢıt kredisi kullandırmakta, taĢıt kredilerinde farklı markalara kredi imkanı sunarak mevcut bayi ağını 
kademeli olarak geniĢletmektedir.  

ġirket, 22 Mart 2013 tarihli ve 8284 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi‟nde yapılan unvan değiĢikliği ile Koç Finansman 
A.ġ adını almıĢtır.  ġirket 1 milyon TL sermaye ile kurulmuĢ olup, halen ödenmiĢ sermaye tutarı 100 milyon TL 

„dir. 30.06.2017 itibariyle Ģirketin sermaye yapısı aĢağıdaki gibidir: 

 

 

ŞİRKET ADI  
HİSSE TUTARI 

 
HİSSE ADEDİ 

 
HİSSE 
ORANI 

1. Koç Holding A.Ş. 
 

44.500.000 
 

4.450.000.000 
 

44,5% 
2. Arçelik A.Ş. 

 
47.000.000 

 
4.700.000.000 

 
47,0% 

3. Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. 
 

5.500.000 
 

550.000.000 
 

5,5% 
4. Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. 

 
2.999.900 

 
299.990.000 

 
3,0% 

5. Koç Yapı Malzemeleri Ticaret A.Ş. 
 

100 
 

10.000 
 

0,0% 

TOPLAM NOMİNAL SERMAYE (BİR TL) 
 

  100.000.000     
 

 10.000.000.000     
 

100% 

 
 

 
ġirketin yıllar itibariyle çalıĢan sayısı aĢağıdaki gibidir: 
 

 

    2012   2013   2014   2015   2016   

Çalışan Sayısı   128 
 

127 
 

124 
 

123 
 

121  

 
ġirketin yaĢayan kredileri sektör bazında aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir. 2016 yılsonu itibariyle taĢıt kredilerinin, 
yaĢayan krediler içindeki payı %98 olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu oran 2017 Haziran sonu itibariyle değiĢmeden 
devam etmektedir. ġirket, portföy çeĢitlendirme stratejisi kapsamında otomotiv sektörüne yönelik yeni araç, 
ikinci el araç, filo kredileri, bayi stok finansmanı gibi ürünlere ek olarak ürün gamına motosiklet, dayanıklı 
tüketim, tüketici elektroniği, egitim, konut ve ev gelistirmeye yönelik kredi ürünlerini de katarak kredi 

portföyünü bir önceki yıla göre %20 büyüme ile 3.4 milyar TL‟ye yükseltmiĢtir. 
 

Sektör bazında portföy (Milyon TL)   2014   2015   2016   

Taşıt   2.252 

 

2.706 

 

3.294 

 
Konut   13 

 

72 

 

53 

 
Diğer   35 

 

41 

 

30 

 
Toplam   2.300 

 
2.819 

 

3.377  

 
  

Koç 
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Hizmetler 

3% 

Koç Yapı 
Malzemeleri 

0% 

Koçfinans'ın Sermaye Yapısı 



Bilanço ve Gelir Tablosu 

 
Koç Finansman A.Ş Karşılaştırmalı Bilançoları: 

AKTİF KALEMLER    (BİN TL) 30.06.2017 31.12.2016 31.12.2015 

1. NAKĠT DEĞERLER  76.780 75.560 57.251 

2. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net)  40 - 406 

3. BANKALAR 37.002 139.848 74.833 

4. TERS REPO ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR - - - 

5. SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLAR (Net)   - - - 

6. FAKTORĠNG ALACAKLARI - - - 

7. FĠNANSMAN KREDĠLERĠ  3.398.854 3.376.855 2.818.880 

8. KĠRALAMA ĠġLEMLERĠ - - - 

9. DĠĞER ALACAKLAR 6.432 10.066 12.299 

10. TAKĠPTEKĠ ALACAKLAR  34.619 38.288 45.692 

11. RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLAR  142.214 179.822 36.05 

12. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) - - - 

13. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) - - - 

14. ĠġTĠRAKLER (Net)   13 13 13 

15. Ġġ ORTAKLIKLARI (Net)   - - - 

16. MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Net)  649 753 475 

17. MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)  1.150 401 414 

18. PEġĠN ÖDENMĠġ GĠDERLER 1.999 2.466 939 

19. CARĠ DÖNEM VERGĠ VARLIĞI - 19.529 - 

20. ERTELENMĠġ VERGĠ VARLIĞI  - - - 

21. DĠĞER AKTĠFLER 288 149 198 

22. SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN 
VARLIKLAR (Net) 

636 607 141 

AKTİF TOPLAMI  3.700.676 3.844.357 3.047.591 

 

PASİF KALEMLER    (BİN TL) 30.06.2017 31.12.2016 31.12.2015 

1. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER   - 
                                   

- 

2. ALINAN KREDĠLER 2.833.636 2.936.587 2.287.611 

3. FAKTORĠNG BORÇLARI - - - 

4. KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN BORÇLAR  - - - 

5. ĠHRAÇ EDĠLEN MENKUL KIYMETLER (Net)  437.854 487.939 434.944 

6. DĠĞER BORÇLAR   21.606 32.359 20.789 

7. DĠĞER YABANCI KAYNAKLAR 12.295 15.243 3.562 

8. RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 2.661 - 344 

9. ÖDENECEK VERGĠ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 6.945 8.768 7.807 

10. BORÇ VE GĠDER KARġILIKLARI  59.836 52.358 36.516 

11. ERTELENMĠġ GELĠRLER 60.329 69.761 57.298 

12. CARĠ DÖNEM VERGĠ BORCU 3.403 - 3.589 

13. ERTELENMĠġ VERGĠ BORCU 20.823 20.063 4.058 

14. SERMAYE BENZERĠ KREDĠLER - - - 

15. SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE 
ĠLĠġKĠN DUR.VAR.BORÇ. 

- - - 

16. ÖZKAYNAKLAR  241.288 221.279 191.073 

PASİF TOPLAMI  3.700.676 3.844.357 3.047.591 



Koç Finansman A.Ş Karşılaştırmalı Gelir Tabloları: 
     

GELİR TABLOSU    (BİN TL) 30.06.2017 31.12.2016 31.12.2015 

1. ESAS FAALĠYET GELĠRLERĠ  273.262 491.497 375.337 

2. FĠNANSMAN GĠDERLERĠ -196.389 -355.291 -272.326 

3. BRÜT K/Z  76.873 136.206 103.011 

4. ESAS FAALĠYET GĠDERLERĠ  -29.880 -62.714 -30.996 

5. BRÜT FAALĠYET K/Z 46.993 73.492 72.015 

6. DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ 28.654 56.674 35.988 

7. TAKĠPTEKĠ ALACAKLARA ĠLĠġKĠN ÖZEL KARġILIKLAR -6.797 -27.743 -19.398 

8. DĠĞER FAALĠYET GĠDERLERĠ -22.126 -47.678 -27.899 

9. NET FAALĠYET K/Z 46.724 54.745 60.706 

10. BĠRLEġME SONRASINDA GELĠR KAYDEDĠLEN FAZLALIK TUTARI - - - 

11. NET PARASAL POZĠSYON KÂRI/ZARARI - - - 

12. SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z 46.724 54.745 60.706 

13. SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI  -10.620 -13.712 -9.785 

14. SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z  36.104 41.033 50.921 

15. DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GELĠRLER - - - 

16. DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GĠDERLER - - - 

17. DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z  - - - 

18. DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI - - - 

19. DURDURULAN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z - - - 

NET DÖNEM KARI/ZARARI  36.104 41.033 50.921 

 

ġirketin yaĢayan kredi ve açılan finansman kredilerinin yıllar itibariyle seyri aĢağıdaki gibidir: 

  
 
30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla Ģirketin yaĢayan kredi portföyü 3.399 Milyon TL‟ye ulaĢmıĢtır. Finansman 
kredilerinin vade yapısı aĢağıdaki gibidir (bin TL): 
 

Finansman Kredileri 

 

30.06.2017 

 

31.12.2016 

TL Krediler   3.232.576  3.197.469 

Dövize Endeksli Krediler   113.084  129.498 

Toplam 
 

   

TL Kredilerden Tahakkuk Eden Faiz Geliri   33.483  32.311 

Dövize Endeksli Kredilerden Tahakkuk Eden Faiz Geliri 19.711  17.577 

  
   

Finansman Kredileri Toplamı 

 

3.398.854  3.376.855 

 

 2.193  

 2.874  

 3.571  

2014 2015 2016

Açılan Krediler 
(Milyon TL) 

 2.300  

 2.819  

 3.377  

2014 2015 2016

Yaşayan Krediler 
(Milyon TL) 



ġirketin kredilerinin vade yapısı aĢağıdaki gibidir (bin TL): 
 

Banka Kredileri 

 

30.06.2017 

 

31.12.2016 

Kısa Vadeli Banka Kredileri: 
    

Kısa Vadeli Banka Kredileri   205.386  83.947 

Uzun Vadeli Kredilerin Kısa Dönem Taksitleri 
 

1.537.905  1.357.109 

Faiz Gider Tahakkukları   166.888  168.364 

Toplam Kısa Vadeli Banka Kredileri 
 

1.910.179  1.609.420 

     
Uzun Vadeli Banka Kredileri 

 
923.457  1.327.167 

     
Toplam Banka Kredileri 

 

2.833.636  2.936.587 

 

 
 
Likidite:  
 

Likidite Rasyoları   2015   2016 

(Hazır Değerler+ KV Krediler)/KV Finansal Borçlar   0,92   1,04 

KV Alacaklar / Toplam Alacaklar 
 

0,54   0,56 

 
 

 
 
 
 

 

283 

375 

491 

25 

61 55 

15 

51 41 

2014 2015 2016

Yıllar İtibarıyla Koçfinans'ın Gelir ve Kar Sonuçları (Mn. TL) 

Esas Faaliyet Geliri Faaliyet Kârı Net Kâr

1,04 

0,56 0,60 

0,31 

(Haz.Değ. + KV Krediler) /

KV Finansal Borçlar

KV Alac. / Toplam Alacak

Likidite Rasyoları 

KF Sektör



 

Sermaye Yeterliliği ve Kaldıraç Rasyoları: 

ġirketin kaldıraç kullanımı ve standart oranı sektör ortalamalarına yakın seyretmektedir. ġirketin kaldıraç 
oranında ve standart oranında geçtiğimiz yıla kıyasla (sırasıyla 14,95 ve %6,27) dikkate değer bir değiĢiklik 

olmamıĢtır.  

 
Kârlılık: 

Karlılık Rasyoları   2015   2016 

Aktif Karlılığı (Dönem Kârı / Ortalama Aktifler)   1,90%   1,20% 

Özkaynak Karlılığı (Dönem Kârı / Ortalama Özkaynaklar) 

 
29,20% 

 
19,90% 

    

 
Volatilite: 

Finansman sektörünün volatilitesi otomotiv sektörünün yurtiçi talep volatilitesine bağlı olarak seyretmektedir. 
Küresel ekonomik görünüm ve otomotiv sektöründeki talep değiĢimlerine göre birkaç yılın hızlı artıĢ trendleri 
yerini benzer hızda iniĢlere bırakabilmektedir. Son iki yıla baktığımızda büyümenin yatay seyrettiği 

gözlenmektedir. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 
verilerine göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam 

pazarı, 2016 yılında bir önceki yıla göre %1,62 artarak 
983.720 adet olarak gerçekleĢmiĢtir. Otomobil satıĢları, 2016 
yılında bir önceki yıla göre %4,32 artarak 756.938 adede 
ulaĢırken Hafif ticari araç pazarı, 2016 yılında geçen yıla göre 
%6,45 oranında azalarak 226.782 adete gerilemiĢtir. Türkiye 

otomotiv pazarı, 2017 yılı on aylık dönemde 2016 yılı aynı 
dönemi pazar toplamına göre %0,06 oranında daralarak 
toplam 719.095 adet olarak gerçekleĢmiĢtir.  
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KF Sektör

5,80% 
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1,20% 1,20% 

Dönem Kârı  / Ort. Aktifler

KF Sektör

19,90% 
18,70% 

Dönem Kârı  / Ort. Özkaynaklar

KF Sektör

761 
864 

778 
853 

768 

968 984 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Otomobil ve Hafif Ticari Araç Satışları 
(bin adet) 
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Varlık Kalitesi: 

  

Varlık Kalitesi   2015   2016 

Özel KarĢılıklar / Kredi Alacakları   1,48%   1,75% 

Takipteki Alacaklar / Kredi Alacakları 
 

3,01% 
 

2,80% 

 

 
 

Kurumsal Yönetim 

Koç Finansman A.ġ., payları halka arz edilmemiĢ olması nedeniyle SPK‟nın Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin 
Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ hükümlerine tabi olmamakla birlikte, kurumsal yönetim 
uygulamaları yönünden yapılan incelemede SPK Kurumsal Yönetim Ġlkeleri‟ne önemli ölçüde uyum sağlamıĢ 

olduğu ve çoğu gerekli politika ve önlemleri uygulamaya aldığı gözlemlenmiĢtir. Yönetim Kurulu bünyesinde 

Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuĢ olup, Kurumsal Yönetim Prensipleri belirlenerek Yönetim Kurulu‟nca 
onaylanmıĢtır. Pay ve menfaat sahiplerinin hakları adil Ģekilde gözetilmektedir. ġirketin payları halka arz 
edilmemiĢ olmakla birlikte nitelikli yatırımcıya satılmak üzere gerçekleĢtirdiği tahvil ihraçları nedeniyle SPK ve 
ĠMKB yükümlülüklerine tabi olup, finansal raporlarını ve özel durum açıklamalarını Kamuyu Aydınlatma 
Platformu‟nda (KAP) düzenli olarak yayımlamaktadır. Bu nedenle, kamuyu aydınlatma ve Ģeffaflık faaliyetleri üst 
düzeydedir ve yönetim kurulunun yapı ve iĢleyiĢi sağlam temellere dayandırılmıĢtır. 
 

  

1,75% 

2,80% 

1,65% 

3,42% 

Özel Karşılılar / Kredi Alacakları Takipteki Alacaklar /

(Kredi Alacakları + Takipteki Alacaklar)

KF Sektör



Metodoloji 

SAHA‟nın kredi derecelendirme metodolojisi belirli ağırlıklarla nihai nota tesir edecek Ģekilde kantitatif ve kalitatif 
bölümlerden oluĢmaktadır. Kantitatif analizin bileĢenleri, sektör mukayeseli performansı, finansal risklerinin 
analizi ve nakit akıĢ projeksiyonlarının değerlendirilmesinden oluĢmaktadır. Mukayeseli sektör analizi, ġirktin 

sektörde yer alan.diğer firmaların finansal performanslarına ve sektör ortalamalarına kıyasla göreli konumunu 
belirler. Metodolojimizdeki finansal risklerin analizi bölümü ise, firmanın mali rasyolarının objektif kriterler 
bazında değerlendirilmesini kapsar. Bu analizde; likidite, kaldıraç, varlık kalitesi, kârlılık, volatilite ve 
yoğunlaĢma gibi alt baĢlıklar ele alınır. Son olarak senaryo analizi, geleceğe yönelik baz ve stres senaryo 
projeksiyonları ıĢığında ġirketin yükümlülüklerin yerine getirilme risklerini değerlendirir.  

Kalitatif analiz; sektör riski ve firma riski gibi operasyonel nitelikli konuların yanı sıra, kurumsal yönetim 
uygulamaları bağlamında yönetimsel riskleri de kapsar. Sektör analizinde; sektörün niteliği ve büyüme hızı, 

sektördeki rekabet yapısı, müĢterilerin ve kreditörlerin yapısal analizi, sektörün yurtiçi ve yurtdıĢı risklere 
duyarlılığı değerlendirilir. Firma analizinde; ġirketin pazar payı ve etkinliği, kritik performans parametreleri 
bazında trendleri ve volatilitesi, maliyet yapısı, hizmet kalitesi, organizasyonel istikrarı, yerli ve yabancı 
finansman kaynaklarına ulaĢımı, bilanço dıĢı yükümlülükleri, muhasebe uygulamaları ve var ise ana/yavru Ģirket 

iliĢkileri ele alınır.  

Kurumsal yönetim, metodolojimizde önemli bir yer tutmaktadır. Halen içinde yaĢadığımız global finansal krizde 

kurumsal yönetimin ve Ģeffaflığın önemi bir kez daha öne çıkmıĢtır. Metodolojimiz pay sahipleri, kamuyu 
aydınlatma ve Ģeffaflık, menfaat sahipleri ve yönetim kurulu olmak üzere 4 ana baĢlığı içermektedir. SAHA‟nın 
kurumsal yönetim metodolojisi www.saharating.com adresinde yayınlanmaktadır. 
  

http://www.saharating.com/


Notların Anlamı 

Uzun vadeli kredi derecelendirme notlarımız en yüksek kaliteyi gösteren AAA‟dan baĢlayıp en düĢük (temerrüt) 
kalite olan D‟ye kadar verilmektedir. AA‟dan CCC‟ye kategoriler içerisinde nispi ayrımı daha ayrıntılı yapabilmek 
için artı (+) ve eksi (-) iĢaretleri kullanılır. 

Uzun vadeli AAA, AA, A, BBB ve kısa vadeli A1+, A1, A2, A3 kategorisinde derecelendirilen kurum ve menkul 
kıymetler, piyasa tarafından “yatırım yapılabilir” olarak değerlendirilmelidir. 

 
Kısa 

Dönem 

Uzun 

Dönem 
Notların Anlamı 

(TR) A1+ 

(TR) AAA 

(TR) AA+ 

(TR) AA 
(TR) AA- 

En yüksek kredi kalitesi. Finansal yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyeti son 

derece yüksek. Menkul kıymet ise, risksiz hükümet tahvilinden biraz daha fazla 
riske sahip. 

(TR)  A1 
(TR) A+ 
(TR) A 

Kredi kalitesi çok yüksek. Finansal yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyeti çok 
yüksek. ĠĢletmedeki ani değiĢiklikler, ekonomik ve finansal koĢullar yatırım 
riskini önemli sayılmayacak bir miktarda arttırabilir. 

(TR)  A2 
(TR) A-

(TR) BBB+ 

Finansal yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyeti yüksek ancak olumsuz 

ekonomik koĢul ve değiĢimlerden etkilenebilir. 

(TR) A3 
(TR) BBB 
(TR) BBB- 

Finansal yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyeti yeterli ancak olumsuz 
ekonomik koĢul ve değiĢimlerden etkilenme riski daha fazla. Menkul kıymet ise, 
uygun koruma parametrelerine sahip ama ihraççının olumsuz ekonomik koĢul ve 
değiĢimler dolayısıyla yükümlülüğünü yerine getirme kapasitesi zayıflayabilir. 

Uzun vadeli BB, B, CCC ve kısa vadeli B, C kategorisinde derecelendirilen kurum ve menkul kıymetler, piyasa 
tarafından “spekülatif” olarak değerlendirilmelidir. 

 

(TR) B 
(TR) BB+ 
(TR) BB 
(TR) BB- 

Asgari seviyede spekülatif özelliklere sahip. Kısa vadede tehlikede değil ama 

olumsuz finansal ve ekonomik koĢulların yarattığı belirsizliklerle yüz yüze. 
Menkul kıymet ise, yatırım yapılabilir seviyenin altında ama zamanında ödeme 
mevcut veya diğer spekülatif kıymetlerden daha az tehlikede. Ne var ki, 
ihraççının olumsuz ekonomik koĢul ve değiĢimler dolayısıyla yükümlülüğünü 
yerine getirme kapasitesi zayıflarsa ciddi belirsizlikler ortaya çıkabilir. 

(TR) C 
(TR) B+ 
(TR) B 
(TR) B- 

Finansal yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesine Ģu anda sahip ancak 

olumsuz ekonomik ve finansal koĢullara karĢı hayli hassas. Menkul kıymet ise, 
zamanında ödenmeme riski var. Finansal korunma faktörleri, ekonominin, 
sektörün ve ihraççının durumuna göre yüksek dalgalanmalar gösterebilir. 

(TR) C 
(TR) CCC+ 
(TR) CCC 

(TR) CCC- 

Yatırım yapılabilir kategorisinin oldukça altında. Tehlikede ve finansal 
yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için ekonomik, sektörel ve finansal 

koĢulların olumlu geliĢmesi gerek. Menkul kıymet ise, anapara ve faizin 
zamanında ödenmesi hakkında ciddi belirsizlikler var. 

(TR) D (TR) D 
Temerrüt. ġirket finansal yükümlülüklerini yerine getiremiyor veya söz konusu 
menkul kıymetin anapara ve/veya faizi ödenemiyor. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Çekinceler 

Bu Kredi Derecelendirme Raporu, Koç Finansman A.ġ.‟nin iĢbirliğiyle sağlanan ve hem de Koç Finansman 

A.ġ.‟nin kamunun kullanımına açık olarak yayınladığı bilgilere dayanılarak Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi 
Derecelendirme Hizmetleri A.ġ. tarafından hazırlanmıĢtır.  

Bu rapor Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.ġ. analistleri tarafından eldeki bilgi ve 
verilerin iyi niyet, bilgi birikimi ve deneyim ile çözümlenmesinden sonra ortaya çıkmıĢ olup, kurumların ve/veya 
ihraç ettikleri borçlanma araçlarının genel kredibilitesi hakkında bir görüĢtür. Derecelendirme notu ise, 
derecelendirilen Ģirketin menkul kıymetleri için asla bir al/sat önerisi olamayacağı gibi, belli bir yatırımcı için o 

yatırım aracının uygun olup olmadığı hakkında bir yorum da değildir. Bu sonuçlar esas alınarak doğrudan veya 
dolaylı olarak uğranabilecek her türlü maddi/manevi zararlardan ve masraflardan Saha A.ġ. sorumlu tutulamaz. 
Bu yorumların üçüncü Ģahıslara yanlıĢ veya eksik aksettirilmesinden veya her ne Ģekilde olursa olsun doğacak 
ihtilâflar da Saha A.ġ. analistlerinin sorumluluğu altında değildir. 

Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.ġ. bağımsızlık, tarafsızlık, Ģeffaflık ve analitik 
doğruluk ilkeleriyle hareket eder ve davranıĢ kuralları olarak IOSCO (Uluslararası Sermaye Piyasaları 
Komisyonu)‟nun kurallarını aynen benimsemiĢ ve web sitesinde yayınlamıĢtır (www.saharating.com). 

©2017, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.ġ. Bütün hakları saklıdır. Bu Kredi 
Derecelendirme raporunda sunulan bilgilerin, Saha A.ġ.‟nin ve Koç Finansman A.ġ.'nin izni olmaksızın yazılı veya 
elektronik ortamda basılması, çoğaltılması ve dağıtılması yasaktır. 
 
İrtibat: 
 
S.Suhan Seçkin 

suhan@saharating.com 
S.Mehmet Ġnhan 
minhan@saharating.com  
Ömer Ersan 
oersan@saharating.com  
 

 

Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş 
Valikonağı Cad., Hacı Mansur Sok., Konak Apt. 3/1, NiĢantaĢı, Istanbul  

Tel: (0212) 291 97 91, Faks: (0212) 291 97 92 ● info@saharating.com ● www.saharating.com  
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