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BÖLÜM



Müşterilere satış noktasında finansman alternatifleri sunmak 
üzere kurulan Koçfinans, başta otomotiv sektörü olmak üzere 
beyaz eşya, eğitim, motosiklet, ev geliştirme ve konut alanlarında 
kredi faaliyetinde bulunmaktadır. Koçfinans; krediye konu olan 
ürün veya hizmetin satışını yapan bayiler kanalıyla, şubesiz bir 
yapıda finansal çözümler sunmaktadır.

Tüzel kişiliği 3 Ocak 1995’te tescil edilen Koçfinans, 30 Mart 1995 
tarihinde, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’ndan Türkiye’deki ilk 
“Finansman Şirketi Faaliyet İzin Belgesi”ni almıştır. Şirketin faaliyet 
izin belgesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 
tarafından 22 Kasım 2007 tarihinde yenilenmiştir.

BDDK’dan alınan izin doğrultusunda, Ocak 2008’de kredilendirdiği 
ürünlerle ilgili sigorta aracılığı faaliyetine,  Aralık 2008’de ise konut 
kredisi faaliyetine başlamıştır.

13 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6361 sayılı Finansal Kiralama, 
Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Şirket, faaliyetlerini 
daha geniş bir yelpazede sürdürme imkanına kavuşmuştur. 

Şirket sektör faaliyetlerini, 6361 sayılı kanun ile yasal bir çerçeveye 
kavuşmuş olan, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri 
Birliği (FKB) çatısı altında sürdürmektedir.

Şirket, Koç Tüketici Finansmanı A.Ş. olan ünvanını Koç Finansman 
A.Ş olarak değiştirmiş, değişiklik 22 Mart 2013 tarihli ve 8284 sayılı 
Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

06 Kasım 2017 tarihi itibarıyla; Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi 
Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Koç Finansman A.Ş.'nin uzun 
vadeli ulusal kredi notunu "(TR) AA-", görünümünü "stabil" kısa 
vadeli ulusal kredi notunu ise  "(TR) A1+" görünüm "stabil" olarak 
belirlemiştir.

Ticaret Unvanı   : Koç Finansman A.Ş. 
Mernis No             : İstanbul/0570002664400015
Vergi Kimlik No : 570 002 66 44
Kuruluş Tarihi    : 03/01/1995
İletişim Adresi    : Ünalan Mahallesi, 
                 Ayazma Caddesi, 
                  Koç Çamlıca İş Merkezi, 
                 A Blok, 34700 
                 Üsküdar / İstanbul 
Telefon                 : 0 216 556 35 00

1.1 Genel bilgiler

www.kocfinans.com.tr
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Vizyon: 
Müşterilerimize, hayallerine hızlı ve kolay ulaştıran 
yenilikçi finansal çözümler sunmak.

Misyon:
Finansman alanındaki tecrübemizi, girişimci 
ruhumuzla ve teknolojiyle birleştirerek;

Müşterilerimize yenilikçi finansal çözümler sunarak 
yaşam kalitelerini artırmak

İş ortaklarımıza her alanda en iyi çözümleri 
geliştirerek iş hedeflerine ulaşmalarında destek olmak

Çalışanlarımızın gelişimlerini destekleyerek, 
potansiyellerini geliştirebilecekleri iş ortamını 
yaratmak

Ortak Değerler:
Önce Müşteri, Cesaret ve Yaratıcılık, Dürüstlük ve 
Samimiyet, Sorumluluk, Veri Odaklılık

1.1.1 Vizyon, Misyon, 
Ortak Değerler 
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1.1.2  Kurumsal Yönetim

1.1.3 Sermaye ve Ortaklık 
Yapısı

Pay Sahibinin Unvanı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. 

ARÇELİK A.Ş.            

TEMEL TİCARET VE YATIRIM A.Ş.  

ZER MERKEZİ HİZMETLER VE TİCARET A.Ş. 

KOÇ YAPI MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.

Toplam TL

Pay Tutarı

44.500.000

47.000.000

5.500.000

2.999.900

100

100.000.000

Pay Adedi

4.450.000.000

4.700.000.000

550.000.000

299.990.000

10.000

10.000.000.000

Pay Oranı %

44,5

47,0

5,5

3

0

100

Koç Finansman A.Ş., payları halka arz edilmemiş olması nedeniyle 
Sermaye Piyasası Kurumu (SPK)’nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin 
Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümlerine tabi 
olmamakla birlikte, Şirket nezdinde Kurumsal Yönetim Komitesi 
kurulmuştur. Komite, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Kurum-
sal Yönetim Prensipleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirket, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne önemli ölçüde uyum 
sağlamış olup, gerekli politika ve önlemleri uygulamaya almıştır. 
Şirket tahvil ihraçları nedeniyle SPK ve BIST (Borsa İstanbul) 
yükümlülüklerine tabi olup, finansal raporlarını ve özel durum 
açıklamalarını KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)’ta düzenli olarak 
yayımlamaktadır. 

Şirketin ödenmiş sermayesi 100 milyon TL olup, 2017 hesap 
döneminde sermaye ve ortaklık yapısında bir değişiklik olmamıştır.
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1.1.4 Organizasyon Şeması 
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Dönem içinde Şirket Yönetim Kurulunda görev alan Başkan ve Üye-
lerin ad, soyad ve unvanları ile görev süreleri aşağıda gösterilmiştir:

29/12/2017 tarihi itibarıyla, Hüseyin Faik Açıkalın Şirket Yönetim 
Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı görevlerinden emeklilik sebebiyle 
ayrılmıştır. Yönetim Kurulu Başkanlığı’na 18/01/2018 tarihi itibarıyla 
Ahmet Fadıl Ashaboğlu seçilmiştir.

Yeşim Pınar KİTAPÇI
Görevi: Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
İşe Giriş Tarihi: 01.01.2013
 
Yeşim Pınar KİTAPÇI, lisans derecesini 1992 yılında Boğaziçi 
Üniversitesi, İşletme Bölümü’nden almıştır. İş hayatına 1992 yılında 
Tofaş’ta Uzman olarak başlamıştır. 1995 yılından itibaren Koçfinans’ta 
sırasıyla Otomotiv Kredileri Şefi, Pazarlama Müdür Yardımcısı, 
Pazarlama ve Satış Müdürü, Satış ve Pazarlama’dan sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2010 yılında Koç Fiat 
Kredi Tüketici Finansmanı A.Ş.‘ye Genel Müdür olarak atanmıştır. 
Ocak 2013 tarihinden itibaren Koçfinans Genel Müdürü ve 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

1.1.5 Yönetim Kurulu, 
Üst Düzey Yöneticiler

www.kocfinans.com.tr  

Hüseyin Faik AÇIKALIN

Nevzat TÜFEKÇİOĞLU

Ahmet Fadıl ASHABOĞLU

Ali Tarık UZUN

İsmail Cenk ÇİMEN

Fatih Kemal EBİÇLİOĞLU

Yeşim Pınar KİTAPÇI

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Genel Müdür

01/08/2011 – 29/12/2017

25/03/1999 – Devam

24/03/2004 – Devam

26/02/2008 – Devam

24/02/2009 – Devam

09/03/2015 – Devam

01/01/2013 – Devam
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Mustafa Halit ÖNALP 
Görevi: Krediler ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı
İşe Giriş Tarihi: 01.04.1995
 
Mustafa Halit ÖNALP lisans derecesini 1986 yılında University of The Pacific’de Elektrik 
Mühendisliği Bölümü’nden almıştır. Lisansüstü eğitimini 1990 yılında Arthur D. Little Management 
Education Institute’de Yönetim alanında tamamlamıştır. İş hayatına 1986 yılında KoçSistem’de 
Uzman olarak başlamıştır. 1990-1995 yılları arasında Tofaş Oto’da sırası ile Şef, Müdür Yardımcısı ve 
Müdür olarak çalışmıştır. 1995 yılından itibaren, Koçfinans’ta sırası ile Otomotiv’den sorumlu 
Krediler ve Pazarlama Müdürü, 2000 yılından itibaren Operasyon ve Takip’ten, sonrasında Satış ve 
Pazarlama’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Ocak 2015’ten itibaren 
Krediler ve Operasyon’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Murat Alp ÜLGENER
Görevi: Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
İşe Giriş Tarihi: 01.09.1995   

Murat Alp ÜLGENER  Lisans derecesini 1991 yılında İstanbul Üniversitesi’nde İktisat (İngilizce) Bölü-
mü’nden almıştır. Lisansüstü eğitimini 1994 yılında İstanbul Üniversitesi’nde Uluslararası İşletmecilik 
alanında tamamlamıştır. İş hayatına 1992 yılında Koç Holding’de Yetiştirme Elemanı olarak başlamıştır. 
1994-1995 yılları arasında Şark Hayat Sigorta A.Ş.'nde Finans Uzmanı olarak çalışmıştır. 1995 yılından 
itibaren, Koçfinans’ta sırası ile Finansman Şefi, Krediler Müdür Yardımcısı, Finansman Müdür Yardımcısı, 
Finansman Müdürü, Finansman ve Mali İşler Direktörü olarak görev yapmıştır. Ocak 2014 tarihinden 
itibaren Finansman ve Mali İşler’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Mehmet Çağatay Ulusoy
Görevi: Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı
İşe Giriş Tarihi: 19.01.1998   

M. Çağatay Ulusoy Lisans derecesini 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden almıştır. 
Lisansüstü eğitimini 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Pazarlama Yönetimi 
alanında tamamlamıştır. İş hayatına 1992 yılında başlamış olup, gıda ve tarım sektöründe farklı şirket-
lerde Satış ve Pazarlama Yöneticisi olarak çalışmıştır. 1998 yılından itibaren Koçfinans’ta sırasıyla Kredi 
Pazarlama Bölge Uzmanı ve Bölge Yöneticisi, Pazarlama Marka İlişkileri Yönetmeni ve Satış Yöneticisi 
olarak görev yapmıştır. Şubat 2017 tarihinden itibaren Pazarlama ve Satış’dan sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
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1.1.6 İnsan Kaynakları 
Politikaları  
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Koçfinans, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı liderliğinde ve Dünya Ekonomi Forumu işbirliği ile 
oluşturulan İşte Eşitlik Platformu “İşte Eşitlik Bildirgesini” imzayarak, cinsiyet temelli ayrımcılığın 
ortadan kaldırılmasına yönelik ilkelere gönüllü olarak uyacağına ve bu ilkelerin ülke genelinde 
yaygınlaştırılmasına öncülük edeceğine söz vermiştir. 

Eğitimler kapsamında sektörel Birlikler ve Akademilerle iş birlikleri yapılmaktadır. 2017 yılında toplam 
2,180 saat, kişi başı 19.5 adam/saat eğitim alınmıştır. Kariyer planlama sürecinde, şirket ve topluluk içi açık 
pozisyonlar yayımlanmakta, tüm çalışanlara başvuru yapmaları konusunda fırsat eşitliği sunulmaktadır. 

Her yıl düzenli olarak yapılan Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti Araştırması ile çalışma hayatına dair 
iyileştirme alanları belirlenerek gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. 

2017 yıl sonu itibarıyla belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan personel sayısı  116 kişidir. Toplam 
personelin %94’i üniversite mezunu olup, %51’i kadın ve %49’u erkektir. Şirket personeli Koç Holding 
Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ve KoçAilem üyesidir. Muhtelif branşlarda kurulan takımlarla Koç 
Topluluğu Spor Şenliği’ne katılım sağlanmakta, gönüllü çalışanların liderliğinde sosyal, sportif ve 
kültürel etkinlikler düzenlenmektedir.

Koçfinans insan kaynakları yönetimi, finans sektöründe insan 
odağının kritik öneminden yola çıkarak, değişen piyasa koşullarına, 
şirket strateji ve hedeflerine uygun olarak ana teması “müşteri 
odaklı yenilikçilik” olan kurum kültürünü geliştirmeyi, bugün ve 
gelecekte sektörüne liderlik edecek yetenekleri yetiştirmeyi 
hedeflemektedir. İnsan kaynakları strateji ve politikaları şirketin 
vizyon, misyon, ortak değerleri ile müşteri odaklı yenilikçilik kültü-
rünü geliştirecek şekilde tasarlanmaktadır. 

Koçfinans bünyesinde Hedef ve Yetkinlik Bazlı Performans 
Yönetimi Sistemi uygulanmakta ve şirket hedefleri ile bireysel 
hedefler arasında entegrasyon sağlanarak çalışanların katkıları 
değerlendirilmektedir. Pozisyon bazında hazırlanan görev tanımları 
ile yetki ve sorumluluklar, kritik performans göstergeleri, mesleki 
bilgi ve beceriler ve öncelikli yetkinlikler tanımlanmaktadır. Bu 
paralelde çalışanların gelişim alanları belirlenerek Bireysel Gelişim 
Planları oluşturulmaktadır. 
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Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 
12. maddesine uygun olarak yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey 
yöneticilere 2017 yılında sağlanan yıl içinde yapılan ödemeler ve 
huzur hakları dahil toplam menfaat  4.3 milyon TL (31 Aralık 2016: 
3.4 milyon TL)’dir.
 

2.1 Yönetim Kurulu 
Üyeleri ile Üst Düzey 
Yöneticilere Sağlanan 
Mali Haklar
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Dijital Dönüşüm Projeleri arasında yer alan İkinci el kredilerin 
e-pazar yerlerinde online başvuru alınmasına yönelik hayata 
geçirilmiş olan E-KF ikinci el projesi ile IDC Türkiye tarafından 
Finans Teknolojileri- Müşteri Deneyimi dalında proje ödülüne 
layık görülmüştür.

2017 yılında Yeni Şeyler İnovasyon Programı-Kurum içi girişimcilik 
kapsamında ele alınan aşağıdaki iş modeli fikri hayata geçirilmiştir. 
Kobilerin dış kaynaklı uzman alımında kredi ihtiyaçlarına çözüm 
sunmak amacıyla geliştirilen KoçKobiKoş, Start-up ekosisteminden 
Expertera Zen işbirliği ile 2017 sonunda hayata geçilmiş, ilk 
kredilerini açmaya başlamıştır.

2017 yılında Açık İnovasyon kapsamında girişim ekosisteminden 
startup’lar, Arge ve Teknoloji Şirketleri, üniversiteler ile işbirliği 
çalışmaları sürdürülmüştür. İkinci el kredilerinde müşterilere özel 
kredi teklifleri sunmak amacıyla proje hayata geçirilmiştir. Tam 
dijital olma stratejisinin bir parçası olarak, kredi evraklarının dijital 
olarak işlenebilmesi amacıyla proje çalışmalarına başlamıştır.

3.1 Şirketin Araştırma ve 
Geliştirme Çalışmaları

www.kocfinans.com.tr
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Bilgi Teknolojileri
Koçfinans, yıllık bütçe ve uzun vadeli stratejik plan doğrultusunda, 
Koç Holding BT (Bilgi Teknolojileri) standartlarında donanım, yazılım 
ve hizmet satın almaları yaparak, yatırımlarını yönetmektedir.

Koçfinans, Koç Holding Bilgi Teknolojileri standartlarına uygun,  
doğru ve hızlı bilgi yönetimi sağlayan karar destek sistemleri 
kurarak, sürdürülebilir iş süreçleri ile etkin ve kendini yenileyen 
sistem altyapısını yeni teknolojilerle uyumlu yenilemek ve sürdür-
mek için çalışmalar yapmaktadır.

Dijital Dönüşümün gereği olarak, yeni projeleri hızla ve kaliteli bir 
şekilde hayata geçirebilmek amacıyla Refleks Kurumsal Çevik 
Dönüşüm programı başlatılmıştır. Bu program kapsamında çevik 
yazılım metodolojileri kullanılmaya başlanmış; microservis mima-
risi, test otomasyonu ve sürekli sürüm teknikleri hayata geçirilerek 
çevik mühendislik kabiliyetleri kullanılmaya başlanmıştır.

Koçfinans’ta veri bütünlüğü, kalitesi ve bilgi güvenliği ön planda 
tutulmakta, kesintisiz çalışan, fark yaratan esnek, etkin, izlenebilir 
ve hızlı süreçler kurulmakta ve sürekli iyileştirilmektedir. 

Şirket, çalışanlarından ve kredi kanallarından gelen tüm önerileri 
titizlikle takip etmekte ve önerilerin hayata geçirilmesini sürekli 
desteklemektedir.
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4.1.1 Yatırımlar
2017 yılı içerisinde ofis renevasyon projesi, bilgi işlem donanım 
ve yazılım/lisans alımları için toplam 6.559 bin TL (31 Aralık 
2016: 789 bin TL) yatırım yapılmıştır.

4.1.2 İç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri 
Şirket İç Kontrol Birimi, faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından 
onaylanan “İç Kontrol Yönetmeliği” çerçevesinde sürdürmektedir. 
Birim, Şirket Faaliyetlerinin,  iç yönetmeliklere ve prosedürlere, 
6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri 
Kanunu'na, diğer yasal mevzuata ve uluslararası standartlara 
uygunluğunun kontrolünü, idari prosedürler ve iş süreçlerinin 
etkinlik ve yeterliliğinin risk odaklı bakış açısıyla değerlendirmesini 
yapmaktadır.

Birimce, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Yıllık İç Kontrol 
Programı kapsamında; Şirket Faaliyetlerinin İcrasına Yönelik 
İşlemlerin Kontrolü, İletişim Kanalları ile Bilgi Sistemlerinin 
Kontrolü, Finansal Raporlama Sisteminin Kontrolü ve Uyum 
Kontrolleri gerçekleştirilir. 

4.1.3 Doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranları
Şirket, “Koç Kültür Sanat ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş.”ne %4,9 oranı 
ile iştirak etmektedir. 2017 yıl sonu itibarıyla maliyet bedeli ile 
finansal tablolara yansıtılmış olup, tutar 12.502 TL’dir.

4.1.4 Dönem içerisinde yapılan özel denetim ve kamu 
denetimi: TCMB tarafından, Zorunlu Karşılık tesisleri ile Haftalık/ 
Aylık dönemsel raporlamalara uyum kapsamında rutin denetim 
gerçekleştirilmiş, denetim başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır.

Risk Merkezi Üyelerinin Bağimsiz Denetim Kuruluşlarınca Gerçek-
leştirilecek Denetimi Ve Raporlanmasi Hakkındaki Genelge kapsa-
mında Risk Merkezi düzenlemelerine uyum açısından denetim 
gerçekleştirilmiş ve bir bulguya rastlanmamıştır.

4.1 Şirket Faaliyetleri 
ve Faaliyetlere İlişkin 
Önemli Gelişmeler
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4.1.5 Aleyhe açılan ve mali durumu ve faaliyetleri etkileyebi-
lecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları: Bulunmamaktadır.

4.1.6 Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle 
Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari 
veya adli yaptırımlar: Bulunmamaktadır.

4.1.7 Şirket 2017 yılı hedefleri ile karşılaştırma
Şirket, mevcut işlerinde yaptığı kampanyalar ve yeni işlerindeki 
başarılı çalışmalar ile 2017 yılı için belirlenen yeni kredi ve yaşayan 
portföy hacmi, vergi öncesi kar ve net kar büyüklüğüne ilişkin 
hedeflerinin üzerinde bir sonuç gerçekleştirmiştir. 

Güçlü sermaye yeterliliği sayesinde, gerçekleştirdiği başarılı tahvil 
ihraçlarıyla sermaye piyasalarından ve bankalardan sağladığı 
uygun maliyetli fonlama kaynağı ile faiz marjını hedeflediği seviyede 
tutmuş, etkin maliyet yönetimiyle tüm karlılık hedeflerinin üzerine 
çıkmıştır. 

4.1.8 Genel Kurul kararlarının faaliyetler ile karşılaştırması
10 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 
20 milyon TL temettü dağıtımı yapılması kararı alınmış ve 
ortaklara 17 Mart 2017 tarihinde ödeme gerçekleştirilmiştir.

4.1.9 Yıl içerisinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplan-
tısına ilişkin bilgiler: Yapılmamıştır.

4.1.10 Yıl içerisinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler
2017 yılı içinde esas sözleşme değişikliği yapılmamış olup, tescil 
edilmiş bulunan son esas sözleşme şirketin internet sitesinde 
yayımlanmaktadır.
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4.1.11 Bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri 
çerçevesinde yapılan harcamalar
Ülkem İçin Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında Koçfinans 
sponsorluğunda ve çalışanların gönüllü katılımları ile muhtelif 
projeler yürütülmüştür.

Koç Holding liderliğinde yürütülmekte olan “Koç Topluluğu 
Ülkem İçin” projelerinde aktif olarak görev alınmaktadır. Bu 
projeler sosyal sorumluluk ve sorumlu vatandaşlık anlayışını 
yaymayı amaçlayan çatı projelerdir. Koç Topluluğu şirketleri 
çalışanları ve kredi kanallarının sinerjisi ve birlikteliği sayesinde her 
iki yılda bir farklı bir konuya odaklanılmaktadır. Koç Topluluğu 
Ülkem için projesi 81 ilimize yaygın bir şekilde yürütülmesi ile 
Türkiye’nin en geniş katılımlı sosyal sorumluluk projelerinden 
biridir.

2015-2017 yılları için “Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini 
Destekliyorum” teması seçilmiş olup, projenin amacı; toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğinin nedenleri ve sonuçlarına dair toplumun 
tüm kesimlerinde farkındalık yaratmak ve bütüncül bir yaklaşımla 
iş kültüründe ve sosyal hayatta daha eşitlikçi modeller geliştirerek 
örnek olmaktır. 

Bu kapsamda çalışmalara başlanmış olup, tüm çalışanlar ve iş 
ortaklarına farkındalık eğitimleri, çalışanlardan oluşan gönüllü 
eğitmenler tarafından verilmiş ve verilmeye devam etmektedir. 
Proje kapsamında kız öğrencilerin eğitimine destek olmak üzere 
sosyal sorumluluk proje çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
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4.1.12 Türk Ticaret Kanunu’nun 199’uncu maddesi 
kapsamında hazırlanan Bağlı Şirket Raporu
1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu’nun 199’uncu maddesi uyarınca, Koç Finansman A.Ş. 
Yönetim Kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, geçmiş faaliyet 
yılında şirketin hâkim ortakları ve hakim ortağına bağlı şirketlerle 
ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç 
kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. 
Koç Finansman A.Ş.’nin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler 
hakkında gerekli açıklamalar “32. İlişkili taraflara ilişkin açıklamalar” 
başlıklı finansal rapor dipnotunda yer almaktadır.

Koç Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 14 Şubat 
2018 tarihli Rapor’da “Koç Finansman A.Ş.’nin hakim ortakları ve 
hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2017 yılı içinde yapmış olduğu 
tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya 
alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara 
göre, her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi 
zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir 
önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek 
herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” 
denilmektedir. 
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Finansman şirketleri sektörünün toplam portföy büyüklüğü bir 
önceki yıla göre %20.6 artarak 33.4 milyar TL’na ulaşmış olup, 
Koçfinans’ın finansman şirketleri içerisindeki payı %11.5’dir. 

Koçfinans, 2017 yılında otomotiv sektörüne yönelik yeni araç ve 
ikinci el araç finansmanı yanında filo, bayi stok finansmanı, 
Kredidakik markası ile Beyaz Eşya sektöründe kredilendirme 
faaliyetinde bulunmuş, ayrıca Eğitim hizmetleri, Motosiklet ve Mutfak 
Banyo ve farklı sektörlerde de kredi kullandırmıştır. Şirketin 
yılsonu itibarıyla kredi portföyü bir önceki yıla göre %15’lik bir 
büyüme ile 3.9 milyar TL’na ulaşmıştır. Ev geliştirmeye yönelik 
ürünlerin kredilendirilmesi ile 2017 yılında bu sektörlerde 
kullandırılan kredi adedinde %49’luk bir büyüme elde edilerek, 
Şirketin müşteri bazı genişletilmiştir.

Koçfinans’ın, son 3 yıla ait açılan kredi tutarları aşağıda yer al-
maktadır. 2017 yılsonu itibarıyla, bir önceki yıla göre, açılan 
kredilerde %19 büyüme gerçekleştirerek, yıllar itibarıyla güçlü ve 
sürdürülebilir şekilde bir büyüme yakalamıştır.

5.1 Finansal Durum 
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Koçfinans, krediye bağlı ürünler için, müşterilerine, kredi koruma 
sigortası, hayat sigortası ve kasko gibi sigorta hizmetlerini sunmaya 
devam etmiştir. Sigorta gelirleri bir önceki yıla göre %11 oranında 
artmıştır.
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 Yeni Açılan Kredi Tutarı (Milyar TL)
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Şirketin kanuni takipteki kredi portföyü 85.8 Milyon TL, tahsil 
edilememesi muhtemel alacaklar için ayrılan özel kredi karşılıkları 
sonrası net bakiye ise 25.4 Milyon TL olarak hesaplanmaktadır. 
Kanuni takipteki alacaklar için %70 oranında özel kredi karşılığı 
ayrılmıştır. Şirketin varlık kalitesini gösteren NPL oranı, yıl sonu 
itibarıyla %2.2 seviyesinde sonuçlanarak, finansman şirketleri sektör 
ortalamasının üzerinde bir performans yakalanmıştır.

Koçfinans;  Binek ve Hafif Ticari, Ağır Ticari,  Filo kredileri, İkinci El 
ve Bayi Finansmanı (BAF) ürünleri ile en geniş ürün yelpazesine 
sahip finansman şirketidir.

2017 yılında özellikle ikinci el pazarında faaliyetlerini derinleştiren 
Koçfinans, bu sektörde en fazla tercih edilen finansman şirket-
lerinden biri olarak dikkati çekmiştir. 2017 yılında bir önceki yıla 
göre ikinci el kredi hacmi %39 büyümüştür. Aynı zamanda ikinci el 
online satış kanallarında anında kredi hizmeti vermek için projeler 
devreye alınarak bayilere ve müşterilere, sektörde bir ilk olan 
online kredi hizmeti modelini hayata geçilmiştir.

2017 yılında, bayi finansmanı modeli ile iş ortakları ve kredi 
kanallarında yapılan özel kampanyalar ve ürünler sayesinde artan 
bağlılık ile birlikte perakende kredilerde katma değer yaratılmıştır. 

Koçfinans, önceki yıllarda olduğu gibi 2017 yılında da otomotiv 
sektöründeki payı sürekli artan filo satışlarında büyümesini 
sürdürmüştür. Aynı zamanda iş ortakları ile  filo satışlarında yapmış 
olduğu uygulamalar ile işbirliğini artırmıştır.

Koçfinans, yaygın kredi kanalları, müşteri odaklı ve yenilikçi 
yaklaşımı, güçlü ve güncel müşteri verisi, sürdürülebilir büyüme 
ve karlılığı, sağlam bilançosu, etkin teknoloji kullanımı,  disiplinli risk 
yönetimi politikaları ve operasyonel süreçleriyle başta hissedarlar 
ve müşterileri olmak üzere tüm paydaşlarına, tüm çalışanlarıyla 
değer yaratmaya devam etmektedir.



Müşteri İletişim Merkezi Faaliyetleri 
Şirket, müşteri ve satış kanallarına, çağrı merkezi, IVR, mobil uyumlu 
dijital şube ve sms kanallarını kullanarak hizmet vermektedir. Tüm 
hizmet kanallarında, müşteri odaklı hizmet seviyeleri belirlenmiş 
ve ekipler/sistemler bu yaklaşım doğrultusunda hizmet vermektedir. 

Koçfinans, müşterilerinin ihtiyaçlarına dijital platformda çözüm 
yaratmayı amaçladığı Dijital Şube'sini 2017 Şubat ayında 
yenilemiştir. Uygulama ile müşteriler, mobil ve self servis olarak 
erken kapatma tutarını öğrenme, rehin kaldırma, geri ödeme 
planı ve hesap hareketlerini görüntüleme gibi birçok işlemi 
yapabilmektedirler. 

Müşterilerin ve satış kanallarının şikayet, soru, talep ve önerilerini 
web sitesi, çağrı merkezi ve sosyal medya aracılığıyla 
iletebilecekleri Müşterinin Sesi platformu bulunmaktadır. Bu 
platform aracılığıyla gelen tüm bildirimler için müşterilere ve satış 
kanallarına geri dönüş yapılmakta, kalıcı aksiyonlar alınması için 
sürekli iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. 2017 yılında kaynakların 
daha etkin kullanımı ile gelen tüm bildirimlerin ortalama çözüm 
süresinde 2016 yılına göre yaklaşık %63'lük bir iyileşme sağlanmıştır. 
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Kredilendirme süreci
Koçfinans, Türkiye’nin her bölgesinde faaliyet gösteren 2000’i 
aşkın satış noktasında bireysel ve ticari müşterileri kredilendirmek-
tedir. Kredilendirme süreci, satış yetkilisi tarafından kredi başvu-
rusunu Koçfinans portali üzerinden iletmesi ile başlar ve ortalama 
30 dakika içinde, sonuçlandırılır. Kredi başvuruları, geliştirilen 
otomatik değerlendirme sistemleri ve uzman değerlendirme ekipleri 
tarafından sonuçlandırılmaktadır. Müşteriler satış noktasından 
çıkmadan hızlı bir şekilde tüm kredi işlemlerini tamamlamaktadır.

Dijital Pazarlama ve Kurumsal İletişim Faaliyetleri
Koçfinans, stratejik odak alanlarından ikinci el taşıt kredisi ürünün 
bilinirliğini ve görünürlüğünü artırmak üzere markalama çalışması 
yapmış, “İkinci El Kredin Hemen Şimdi Burada!” mottosunu oluş-
turarak fiziki ve dijital pek çok mecrada iletişim uygulamalarını 
hayata geçirmiştir. 

Koçfinans, müşteri odaklılık ve dijital dönüşüm stratejileri kapsa-
mında 2017 yılında CRM alt yapı ve yetkinliklerini artırmaya yönelik 
faaliyetler gerçekleştirmiştir. Tekil müşteri veri altyapı ve strateji 
geliştirmesi, kampanya yönetimi ve bayi sadakat programı dizaynı 
öncelikli olarak ele alınmıştır. 

Koçfinans, müşteri odaklılık ve dijital dönüşüm stratejileri paralelinde 
dijital ortamda doğrudan kredi başvurusu almayı sağlayan Online 
Başvuru platformunu da 2017 yılında devreye almıştır.  Koçfinans, 
online başvuru platformlarının iletişimi, marka bilinirliği ve imaj 
iletişimleri ve arama motoru üzerinden iletişime yönelik dijital reklam 
mecralarını aktif olarak kullanmış, sosyal medyayı müşterileriyle 
direkt iletişim kurduğu verimli bir kanal haline getirmiştir.  

Finansman kaynakları 
Koçfinans TL ve döviz piyasalarından borçlanmak, yurt dışından 
sendikasyon ve club kredisi sağlamak ve sermaye piyasası 
enstrümanlarından finansman bonosu ve tahvil ihracı gerçekleş-
tirmek suretiyle faaliyetlerini finanse etmektedir. 

Koçfinans’ın, 2017 yıl sonu fonlama bakiyesi 3.7 Milyar TL’dir. 
Fonlama portföyünün 3.3 Milyar TL’si Banka Kredilerinden, 456 
Milyon TL’si ise ihraç edilen menkul kıymetlerden oluşmaktadır. 
Banka kredileri TL ve FX kredilerden oluşmaktadır. Şirket, FX 
kredilerini türev piyasalarda gerçekleştirdiği swap, forward vb. 
enstrümanlarla hedge etmekte ve kur riski taşımamaktadır.

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 2017 
yılında toplam 310 milyon TL tahvil ihraç etmiştir.



Müşteri İletişim Merkezi Faaliyetleri 
Şirket, müşteri ve satış kanallarına, çağrı merkezi, IVR, mobil uyumlu 
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erken kapatma tutarını öğrenme, rehin kaldırma, geri ödeme 
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yapabilmektedirler. 
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kanallarına geri dönüş yapılmakta, kalıcı aksiyonlar alınması için 
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daha etkin kullanımı ile gelen tüm bildirimlerin ortalama çözüm 
süresinde 2016 yılına göre yaklaşık %63'lük bir iyileşme sağlanmıştır. 
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Koçfinans, müşterilerinin ihtiyaçlarına dijital platformda çözüm 
yaratmayı amaçladığı Dijital Şube'sini 2017 Şubat ayında 
yenilemiştir. Uygulama ile müşteriler, mobil ve self servis olarak 
erken kapatma tutarını öğrenme, rehin kaldırma, geri ödeme 
planı ve hesap hareketlerini görüntüleme gibi birçok işlemi 
yapabilmektedirler. 

Müşterilerin ve satış kanallarının şikayet, soru, talep ve önerilerini 
web sitesi, çağrı merkezi ve sosyal medya aracılığıyla 
iletebilecekleri Müşterinin Sesi platformu bulunmaktadır. Bu 
platform aracılığıyla gelen tüm bildirimler için müşterilere ve satış 
kanallarına geri dönüş yapılmakta, kalıcı aksiyonlar alınması için 
sürekli iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. 2017 yılında kaynakların 
daha etkin kullanımı ile gelen tüm bildirimlerin ortalama çözüm 
süresinde 2016 yılına göre yaklaşık %63'lük bir iyileşme sağlanmıştır. 
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Kredilendirme süreci
Koçfinans, Türkiye’nin her bölgesinde faaliyet gösteren 2000’i 
aşkın satış noktasında bireysel ve ticari müşterileri kredilendirmek-
tedir. Kredilendirme süreci, satış yetkilisi tarafından kredi başvu-
rusunu Koçfinans portali üzerinden iletmesi ile başlar ve ortalama 
30 dakika içinde, sonuçlandırılır. Kredi başvuruları, geliştirilen 
otomatik değerlendirme sistemleri ve uzman değerlendirme ekipleri 
tarafından sonuçlandırılmaktadır. Müşteriler satış noktasından 
çıkmadan hızlı bir şekilde tüm kredi işlemlerini tamamlamaktadır.

Dijital Pazarlama ve Kurumsal İletişim Faaliyetleri
Koçfinans, stratejik odak alanlarından ikinci el taşıt kredisi ürünün 
bilinirliğini ve görünürlüğünü artırmak üzere markalama çalışması 
yapmış, “İkinci El Kredin Hemen Şimdi Burada!” mottosunu oluş-
turarak fiziki ve dijital pek çok mecrada iletişim uygulamalarını 
hayata geçirmiştir. 

Koçfinans, müşteri odaklılık ve dijital dönüşüm stratejileri kapsa-
mında 2017 yılında CRM alt yapı ve yetkinliklerini artırmaya yönelik 
faaliyetler gerçekleştirmiştir. Tekil müşteri veri altyapı ve strateji 
geliştirmesi, kampanya yönetimi ve bayi sadakat programı dizaynı 
öncelikli olarak ele alınmıştır. 

Koçfinans, müşteri odaklılık ve dijital dönüşüm stratejileri paralelinde 
dijital ortamda doğrudan kredi başvurusu almayı sağlayan Online 
Başvuru platformunu da 2017 yılında devreye almıştır.  Koçfinans, 
online başvuru platformlarının iletişimi, marka bilinirliği ve imaj 
iletişimleri ve arama motoru üzerinden iletişime yönelik dijital reklam 
mecralarını aktif olarak kullanmış, sosyal medyayı müşterileriyle 
direkt iletişim kurduğu verimli bir kanal haline getirmiştir.  

Finansman kaynakları 
Koçfinans TL ve döviz piyasalarından borçlanmak, yurt dışından 
sendikasyon ve club kredisi sağlamak ve sermaye piyasası 
enstrümanlarından finansman bonosu ve tahvil ihracı gerçekleş-
tirmek suretiyle faaliyetlerini finanse etmektedir. 

Koçfinans’ın, 2017 yıl sonu fonlama bakiyesi 3.7 Milyar TL’dir. 
Fonlama portföyünün 3.3 Milyar TL’si Banka Kredilerinden, 456 
Milyon TL’si ise ihraç edilen menkul kıymetlerden oluşmaktadır. 
Banka kredileri TL ve FX kredilerden oluşmaktadır. Şirket, FX 
kredilerini türev piyasalarda gerçekleştirdiği swap, forward vb. 
enstrümanlarla hedge etmekte ve kur riski taşımamaktadır.

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 2017 
yılında toplam 310 milyon TL tahvil ihraç etmiştir.

İhraç 
Menkul 

Kıymetler

%12

Banka Kredileri

%88
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2017 yılına ait bağımsız denetimden geçmiş, seçilmiş mali tablo 
kalemleri bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak aşağıda sunul-
maktadır:

Milyon TL

Aktif

Merkez Bankası

Bankalar

Finansman Kredileri

Takipteki Alacaklar (Net)

Diğer Aktifler

Aktif Toplam

31/12/2017

88

26

3,877

25

209

4,225

31/12/2016

76

140

3,377

38

213

3,844

Milyon TL

Gelir Tablosu

Finans.Kred.Gelirler

Finansman Giderleri (-)

Brüt K/Z

Esas Faaliyet Giderleri (-)

Brüt Faaliyet K/Z

Diğer Faaliyet Gelirleri

Takipteki Alc.İliş.Özel Karş.(-)

Diğer Faaliyet Giderleri (-)

Net Faaliyet K/Z

Sürd. Faal.Vergi Karşılığı (±)

Net Dönem Karı/Zararı

2017

585.6

-417.8

167.8

-60.1

107.7

60.6

-19.0

-50.3

99.0

-21.5

77.5

2016

491.5

-355.3

136.2

-62.7

73.5

56.7

-27.7

-47.7

54.7

-13.7

41.0

Pasif

Alınan Krediler

İhrç. Ed. Men. Kıymetler (Net)  

Öden. Vergi ve Yükümlülükler

Diğer Pasifler

Özkaynaklar

Pasif Toplam

31/12/2017

3,251

456

11

225

281

4,225

31/12/2016

2,937

488

9

189

221

3,844

5.2 Finansal Sonuçlar 
ve İleriye Dönük 
Beklentiler
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Bir Koç Topluluğu şirketi olarak Koçfinans, 2018 yılı stratejilerini; 
müşteriyi işinin merkezine koyan, yenilikçi, inovatif, değişimi 
kucaklayan, takım çalışması ve sonuç odaklılık ile sektöründe öncü 
rolü üstlenen şirket olmak üzere kurgulamış olup, kredilendirdiği 
alanları çeşitlendirerek, finansman ihtiyacının olduğu her alanda, 
hizmet kalitesi ile adından söz ettirmeyi hedeflemektedir.

Vergi Mevzuatındaki Önemli Gelişmeler

7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun” 5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. Kanun kapsamında;

Kurumlar vergisi mükellefleri; 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme 
dönemlerine ait kurum kazançları üzerinden %22 oranında kurumlar 
vergisi ödeyeceklerdir. 

Finansal kiralama ve finansman şirketleri tarafından ayrılan özel 
karşılıkların tamamı ayrıldıkları yılda kurumlar vergisi matrahının 
tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. 

Finansal kiralama veya finansman şirketlerinin kanuni takibe alınmış 
alacakları nedeniyle 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren iktisap ettikleri; 
taşınmazların satışından doğan kazançların %50’lik kısmı, iştirak 
hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının 
satışından doğan kazançların ise %75’lik kısmı kurumlar vergisinden 
istisna olacaktır. 



5.3 Kâr Payı Dağıtım 
Politikası
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Şirketin Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uygun olarak 
hazırladığı finansal tablolarında yer alan net dönem karından 
varsa bilançodaki geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra ulaşılan 
tutar üzerinden;

Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca, toplam genel 
kanuni yedek akçe tutarı ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşıncaya 
kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır,

Kanunu’nun 519’uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendine 
uygun olarak %5 oranında birinci temettü ayrılır.

Bakiye kısım Genel Kurul’un tespit edeceği şekilde dağıtılır veya 
olağanüstü yedek akçe olarak ayrılarak geçmiş yıl karlarına ilave 
edilir. 

Türk Ticaret Kanunu’nun 519. Maddesinin ikinci fıkrasının (c) 
bendi uyarınca, pay sahiplerine %5 oranında kâr payı ödendikten 
sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10, 
genel kanuni yedek akçeye eklenir. Kâr payının ve/veya bilançodaki 
dağıtılmamış karların sermaye artırımı suretiyle pay senedi olarak 
dağıtılması durumunda genel kanuni yedek akçe ayrılmaz.





Şirket, faaliyetlerinden dolayı borç ve sermaye piyasasındaki döviz 
kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal 
riskleri yönetmeye odaklanmıştır. Şirket, risk yönetimi programı ile 
piyasalardaki dalgalanmaların getireceği olası olumsuz etkilerin 
en aza indirgenmesini, Şirket’in likidite, faiz haddi ve döviz kuru 
risklerine karşı açık pozisyonunu dengelemeyi ve net faiz gelirini 
maksimize etmeyi amaçlamıştır. 

Şirket risk yönetimini Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politi-
kalar ile yürütmektedir. Genel risk yönetimi için Şirket Yönetim 
Kurulu döviz kuru, faiz haddi, kredi riski ve türev enstrümanların 
kullanımı konusunda yazılı prensip ve politikalar düzenlemektedir. 

Kredi riski
Finansal alacakları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın 
gereklerini yerine getirememe riskini de taşımaktadır. Şirket’in 
kredi riski genel olarak Türkiye’de yoğunlaşmıştır. Şirket, çeşitli 
kredi değerlendirme, kullandırma ve takip prosedürleri uygulamakta 
ve söz konusu prosedürler üst yönetim tarafından kontrol edilmek-
tedir. Kredi riski genel olarak çok sayıda bireysel müşteriye dağılmıştır. 
Tahsil edilememesi muhtemel alacaklar için karşılık ayrılmaktadır. 

Kredi riski müşteriler ve potansiyel müşterilerin anapara ve faiz geri 
ödeme yükümlülüklerini gerçekleştirebilme potansiyellerinin düzenli 
olarak analiz edilmesi ve gerekli görüldüğünde kredilendirme 
limitlerinin değiştirilmesi ile yönetilmektedir. Bunun yanında kredi 
riski, teminat ve kefalet alınmak suretiyle de kontrol edilmektedir. 

Güçlü, yüksek kalitede, sürdürülebilir şekilde büyüyen bir kredi port-
föyü sağlamak Şirket’in kredi politikaları arasında bulunmaktadır. 

Şirket, kredi riskini ilişkide bulunduğu tarafların kredi değerliliğini 
sürekli gözden geçirerek yönetmeye çalışmaktadır. Şirket prose-
dürleri uyarınca tüm müşteriler kredi inceleme aşamalarından 
geçirilmekte ve gerekli teminatlar alınmaktadır. Ayrıca krediler 
sürekli izlenerek Şirket’in şüpheli kredi riski minimize edilmektedir.

Şirket, genel ve özel kredi karşılıklarını BDDK’nın Finansal Kiralama, 
Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile 
Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 
ayırmaktadır.

6.1 Riskler ve Yönetim 
Kurulu’nun 
Değerlendirmesi
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Piyasa riski
Şirket döviz kuru ve faiz haddi risklerini piyasa riskinin en önemli 
unsurları olarak görmektedir. Döviz kuru ve faiz haddi riskleri 
portföy ve ürün bazında ayrı ayrı değerlendirilmektedir

Döviz kuru riski
Şirket, yabancı para cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan 
meblağların TL’ye çevrilmesinden dolayı kur değişikliklerinden 
doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu kur riski, 
vadeli döviz işlemleri ve yabancı para mevduatlarının yönetimi ile 
kontrol edilmektedir. Aynı zamanda Şirket türev finansal enstrü-
manlar kullanarak açık pozisyonunu ve kur riskini yönetmektedir. 

Faiz haddi riski
Şirket, faiz haddi bulunduran varlık ve yükümlülüklerin tabi olduğu 
faiz hadlerinin değişiminin etkisinden doğan faiz haddi riskine 
maruz kalmaktadır. Türkiye’de faiz oranlarının hareketli olması 
sebebiyle faiz haddi riski Şirket’in varlık ve yükümlülük yönetiminin 
önemli bir parçasıdır. Şirket söz konusu bu riski, faiz haddi duyarlılığı 
olan varlık ve yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluşan doğal 
tedbirlerle yönetmektedir. Varlık ve yükümlülüklerin vadelerinin 
dengelenmesine özel önem gösterilmektedir. Söz konusu riskin 
yönetiminde vade ve gap analizleri kullanılan temel yöntemlerdir. 

Likidite riski 
İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli miktarda nakit ve menkul 
kıymet sağlamak, yeterli kredi imkânları yoluyla fonlamayı 
mümkün kılmak ve açık pozisyonu kapatabilme yeteneğinden 
oluşmaktadır. Profesyonel nakit akımı yönetimini sağlayabilmek 
için Şirket’in Finans Departmanı düzenli nakit akım tabloları ve 
tahmini nakit akım projeksiyonları hazırlamaktadır. 

Sermaye risk yönetimi
Sermayeyi yönetirken Şirket’in hedefleri, ortaklarına getiri, 
hissedarlara fayda sağlamak için Şirket’in faaliyetlerinin devamını 
sağlayabilmek amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmektir.
 
Şirket, sermaye yapısını koruyabilmek için hissedarlara ödenen 
temettü tutarını değiştirebilir, yeni hisse ihraç edebilir veya borçlarını 
azaltmak için varlıklarını satabilir. 





Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Faik Açıkalın, Şirket Yönetim 
Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı görevlerinden 29/12/2017 tarihi 
itibarıyla emeklilik sebebiyle ayrılmıştır. 18/01/2018 tarihi itibariyle 
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Ahmet Fadıl Ashaboğlu seçilmiştir.

2017 Yılından Sonra 
Meydana Gelen 
Olaylar: 
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8.1 Yönetim Kurulu 
Faaliyet Raporu
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Değerli Ortaklarımız, 

Geride bıraktığımız 2017, küresel belirsizliklerin dalgalanmalarla 
etkisini sık sık hissettirdiği, ancak dünya ekonomisinin bir önceki 
seneye kıyasla daha iyi performans gösterdiği bir yıl olmuştur. 

Türkiye’de iktisadi faaliyetler 2017 yılının özellikle ilk üç çeyreklik 
döneminde, tedbir ve teşviklerin katkısıyla özel tüketim harcamaları 
ve güçlü seyreden mal ve hizmet ihracatı yoluyla canlanmıştır. 
Türkiye ekonomisi, TL’nin değer kaybı, cari açık, enflasyon ve işsizlik 
gibi handikaplara karşın önemli bir büyüme ivmesi kazanmıştır. 

2018 yılı, 2017 yılına kıyasla küresel para politikalarına dair belirsiz-
liklerin kısmen azalabileceği bir dönem olarak değerlendirilmek-
tedir. Ancak, bu nispeten olumlu görünümün yanı sıra önümüzdeki 
döneme ilişkin riskler de gündemde yerini korumaktadır. Önceki 
senelerde olduğu gibi, küresel jeopolitik riskler hem dünya hem de 
Türkiye’de finansal piyasalar için kırılganlık yaratmaktadır. Buna 
ilaveten, global büyüme eğilimine bağlı olarak emtia fiyatlarındaki 
yükseliş ve olası kur artışları Türkiye ekonomisine yönelik enflas-
yonist baskıları kuvvetlendirebilecektir. 

Finansman şirketleri sektörünün toplam portföy büyüklüğü bir 
önceki yıla göre %20.6 artarak 33.4 milyar TL’na ulaşmıştır. Şirket’in 
finansman şirketleri içerisindeki payı  %11.5’dir.  

Şirket 2017 yılında 4.2 Milyar TL kredi kullandırmıştır. Yılsonu 
itibariyle kredi portföy büyüklüğü bir önceki yıla göre %15’lik bir 
büyüme gerçekleştirerek 3.9 milyar TL’na ulaşmış, yıllar itibarıyla 
güçlü ve  sürdürülebilir şekilde bir büyüme yakalamıştır.

Şirketin kanuni takipteki kredi portföyü 85.8 Milyon TL, tahsil 
edilememesi muhtemel alacaklar için ayrılan özel kredi karşılıkları 
sonrası net bakiye ise 25.4 Milyon TL olarak hesaplanmaktadır. 
Kanuni takipteki alacaklar için %70 oranında özel kredi karşılığı 
ayrılmıştır. Şirketin varlık kalitesini gösteren NPL oranı, yıl sonu 
itibarıyla %2.2 seviyesinde sonuçlanarak, finansman şirketleri 
sektör ortalamasının üzerinde bir performans yakalanmıştır.

2018 yılında iş alanlarını ve hizmetlerini, “Koçfinans hayallerinin 
yanında” mottosuyla, bireysel ve ticari müşterilerinin hayatının her 
alanında finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirerek, 
rekabetçi yapısını korumayı, müşteri odaklı ve yenilikçi projeleriyle 
pazardaki gücünü artırmayı hedeflemektedir. 

Kredi tercihlerini şirketimizden yana kullanan müşterilerimize, 
kredi kanallarımıza, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza ve çalışmalarını 
büyük bir özveri ile yürüten çalışanlarımıza ve yöneticilerimize 
teşekkür ederiz. 

Saygılarımızla,

Ahmet Fadıl ASHABOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı
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Değerli Ortaklarımız, 

Geride bıraktığımız 2017, küresel belirsizliklerin dalgalanmalarla 
etkisini sık sık hissettirdiği, ancak dünya ekonomisinin bir önceki 
seneye kıyasla daha iyi performans gösterdiği bir yıl olmuştur. 

Türkiye’de iktisadi faaliyetler 2017 yılının özellikle ilk üç çeyreklik 
döneminde, tedbir ve teşviklerin katkısıyla özel tüketim harcamaları 
ve güçlü seyreden mal ve hizmet ihracatı yoluyla canlanmıştır. 
Türkiye ekonomisi, TL’nin değer kaybı, cari açık, enflasyon ve işsizlik 
gibi handikaplara karşın önemli bir büyüme ivmesi kazanmıştır. 

2018 yılı, 2017 yılına kıyasla küresel para politikalarına dair belirsiz-
liklerin kısmen azalabileceği bir dönem olarak değerlendirilmek-
tedir. Ancak, bu nispeten olumlu görünümün yanı sıra önümüzdeki 
döneme ilişkin riskler de gündemde yerini korumaktadır. Önceki 
senelerde olduğu gibi, küresel jeopolitik riskler hem dünya hem de 
Türkiye’de finansal piyasalar için kırılganlık yaratmaktadır. Buna 
ilaveten, global büyüme eğilimine bağlı olarak emtia fiyatlarındaki 
yükseliş ve olası kur artışları Türkiye ekonomisine yönelik enflas-
yonist baskıları kuvvetlendirebilecektir. 

Finansman şirketleri sektörünün toplam portföy büyüklüğü bir 
önceki yıla göre %20.6 artarak 33.4 milyar TL’na ulaşmıştır. Şirket’in 
finansman şirketleri içerisindeki payı  %11.5’dir.  

Şirket 2017 yılında 4.2 Milyar TL kredi kullandırmıştır. Yılsonu 
itibariyle kredi portföy büyüklüğü bir önceki yıla göre %15’lik bir 
büyüme gerçekleştirerek 3.9 milyar TL’na ulaşmış, yıllar itibarıyla 
güçlü ve  sürdürülebilir şekilde bir büyüme yakalamıştır.

Şirketin kanuni takipteki kredi portföyü 85.8 Milyon TL, tahsil 
edilememesi muhtemel alacaklar için ayrılan özel kredi karşılıkları 
sonrası net bakiye ise 25.4 Milyon TL olarak hesaplanmaktadır. 
Kanuni takipteki alacaklar için %70 oranında özel kredi karşılığı 
ayrılmıştır. Şirketin varlık kalitesini gösteren NPL oranı, yıl sonu 
itibarıyla %2.2 seviyesinde sonuçlanarak, finansman şirketleri 
sektör ortalamasının üzerinde bir performans yakalanmıştır.

2018 yılında iş alanlarını ve hizmetlerini, “Koçfinans hayallerinin 
yanında” mottosuyla, bireysel ve ticari müşterilerinin hayatının her 
alanında finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirerek, 
rekabetçi yapısını korumayı, müşteri odaklı ve yenilikçi projeleriyle 
pazardaki gücünü artırmayı hedeflemektedir. 

Kredi tercihlerini şirketimizden yana kullanan müşterilerimize, 
kredi kanallarımıza, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza ve çalışmalarını 
büyük bir özveri ile yürüten çalışanlarımıza ve yöneticilerimize 
teşekkür ederiz. 

Saygılarımızla,

Ahmet Fadıl ASHABOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı





Faaliyetlerini başarı ile sürdüren Koçfinans, 31 Aralık 2017 tarihi 
itibarıyla 77.5 milyon TL net kar gerçekleştirmiş, Şirketin aktif 
büyüklüğü önceki yıl sonuna göre %10 artarak 4.225 milyon TL’ye 
yükselmiştir. 

24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe 
Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik, Finansal 
Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak 
Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ ile Sermaye 
Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı Sermaye Piyasasında 
Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği  hükümlerine uygun 
olarak hazırlanan, 01.01.2017 - 31.12.2017 dönemine ait, konsolide 
olmayan mali tablolar, dipnotları ile birlikte, Bağımsız Denetim 
Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik A.Ş. tarafından denetime tabi tutulmuştur.

 Saygılarımızla,

9.1 Sonuç
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