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KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. 
 
 
Derecelendirme Notu Gerekçesi 

 
 
KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş., (Koçtaş) 1955 yılında kurulmuş, Koç 
Grubu'nun ilk şirketlerinden biridir. 1996 yılına kadar Yapı Malzemeleri toptancısı 
olarak faaliyet gösteren Koçtaş, hem tali bayilere, hem de büyük inşaat projelerine 
hizmet sunmuştur. Türkiye’de organize ev geliştirme perakendeciliğinin öncü 
kuruluşlarından Koçtaş, ilk mağazasını 1996 yılında İzmir Bornova’da açmış, bunu 
Antalya, İzmir Balçova ve Bodrum mağazaları takip etmiştir.  Avrupa’da pazar lideri ve 
ev geliştirme perakendeciliğinde dünya üçüncüsü, Kingfisher Plc markası B&Q ile 2000 
yılında imzalanan ortaklık anlaşmasından sonra mağaza açılışlarına hızla devam etmiş 
olan Koçtaş 2015 yılsonu itibariyle, 22 ilde 60 mağaza ve 241.000 m2 toplam satış 
alanıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. 
 
Sektörün oluşmasından beri pazardaki konumunun yanı sıra, Koç grup şirketi olarak 
kurumsal yapısı, ve şirketin taşıdığı riskleri yönetme düzeyinin incelenmesi 

neticesinde, KOÇTAŞ uzun vadeli AA (Ulusal) ve kısa vadeli A1+ (Ulusal) notu ile 

derecelendirilmiştir. 
 
Güçlü Yönler ve Riskler  

 
 
Güçlü Yönler 

 Güçlü ana ortaklık yapısı  

 B&Q iştirakiyle uluslararası sektör deneyimi ve know-how 

 İstikrarlı büyüme performansı 
 
 

 
Riskler 

 Stok seviyesi yüksek seyretmektedir. 

 Yüksek kaldıraç kullanmaktadır.  
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Görünüm 

 

Hızlı büyüme içerisindeki organize yapı malzemeleri perakendeciliği sektörünün genel ekonomik performanstaki olası 
dalgalanmalardan kaydadeğer ölçüde etkilenmesi beklenmemektedir. Perakende mevzuatı ve ürün karmasındaki kimi 
değişiklikler geçtiğimiz yıl firma işletme sermayesinde geçici nitelikte fon gereksinimleri yaratmıştır. Firma, önümüzdeki 
döneme ilişkin olarak “Fix” marka adıyla küçük ölçekli lokal mağazalara dayalı, organize olmayan pazardaki payını artırmayı 
hedefleyen yaygınlaştırılmış bir kanal stratejisi geliştirmektedir. Gelecek 5 yıl tüm mağazalar için planlanan toplam yatırımın 
%12’lik kısmı bu amaçla ayrılmış olmakla birlikte, esas artışın Fix mağaza adedinde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 
Firmanın kârlılık düzeyi ve mevcut kredi kapasitesi, bahsi geçen yatırım ve büyüme sürecini finanse edecek güce sahiptir. 

 

Ekonomik Görünüm ve Sektör Analizi 

 
 

Küresel ekonomi, durgunluk ve deflasyonist ortamı aşma çabasını sürdürmektedir. 2015’e damgasını vuran temel 
gelişmelerin altını çizecek olursak:  Olağandışı parasal genişlemeye son veren ABD ekonomisinde bir süredir beklenen 
tartışmalı faiz artırımında ilk adımının atılmasına karşılık kırılgan göstergelerin yeniden nüksetmesi FED’in faiz artışını ne 
ölçüde sürdüreceği sorusunu gündemde tutmaktadır. Çin’de, yatırım harcamalarının ve imalatın azaldığı, iç pazarda tüketime 
ve servis sektörüne yönelen bir yeniden yapılanma ile piyasaları tedirgin eden bir yavaşlama sürecine girildiği görünmektedir. 
Bu yavaşlamanın mevcut yılda da devam edeceği öngörülmektedir. Buna bağlı olarak emtia ve özellikle petrol fiyatlarındaki 
sert düşüşler enerji üreticisi ülkelerde ciddi gelir kayıplarına yolaçmakta, dünya ticaret hacminde yavaşlamaya neden 
olmaktadır. İran ambargosunun kalkması ile petrol arzının daha da artacak olması nedeniyle bu yıl da petrol fiyatlarında 
kaydadeğer bir artış beklenmemektedir. Enerji ithalatçısı gelişen pazar ekonomilerinin cari açıklarına olumlu etki edecek olan 
bu gelişmeye karşın düşük enerji fiyatları genel ekonomik durgunluğun temel göstergelerinden biri olmaya devam 
etmektedir. Talep yönlü olduğu kadar sermaye çıkışlarının artmasıyla yaygın devalüasyon etkilerine maruz kalan gelişen 
pazar ekonomileri arasında en çok etkilenen Brezilya ve Rusya ekonomilerinde -%3’leri aşan ekonomik daralmalar 
yaşanmaktadır. Bu ülkeler için 2016’da kaydadeğer bir iyileşme öngörülmemektedir.   

Jeopolitik risklerin ve çatışma ortamının artmakta olduğu Ortadoğuda en olumlu gelişme, İran’a uygulanan ambargonun 
kalkması sonucunda beklenen ekonomik canlanma ve ortaya çıkan yeni yatırım potansiyelidir. Türkiye açısından, güney 
komşularındaki iç savaş ve mülteci akınlarının yarattığı maliyetlere ek olarak Rusya ile yaşanan kriz ve ardından gündeme 
gelen ekonomik kayıplar, İran ile ticaret hacminin geliştirilmesi durumda kısmen de olsa dengelenebilecektir.  Ancak gerek 
bölgesel jeopolitik riskler gerekse iç politik riskler varlığını korumakta ve Türkiye’nin genel risk primine etkisini 
sürdürmektedir. 2014 ve 2015 büyüme oranları %3.0 ve %4.0 olarak gerçekleşen Türkiye GSYİH reel büyüme oranlarının 
2016 ve 2017 için OECD tarafından yapılan tahminleri sırasıyla %3,4 ve %4,1 olarak belirlenmiştir. Enerji fiyatlarındaki 
düşüşün pozitif etkisinin devam edeceği öngörüsüyle beraber enflasyonun %7,5 seviyesinde gerçekleşmesi beklense de, iç 
politik gelişmeler ve olası referandum veya erken seçim senaryoları görünümü değiştirebilecektir.   

Perakende sektörü 2015 yılında yaklaşık %9 büyüme kaydederek 663 milyar TL’lik ciro büyüklüğüne ulaşmıştır. TÜİK Ticaret 
ciro verilerine göre Türk perakende sektörünün yaklaşık %67’sinin geleneksel, %33’ünün ise organize yapıya sahip olduğu 
belirtilmektedir. Öte yandan, organize perakende sektörünün %12’leri bulan büyüme hızı, organize kurumların giderek 
geleneksel perakende pazarından aldığı payı artırmakta olduğuna işarettir. Son yıllarda AVM sayılarında meydana gelen 
artışın etkisi ile birlikte yaklaşık 7,3 milyon metrekare satış alanına ulaşan organize perakende sektörünün önümüzdeki 
yıllarda da Türkiye ekonomisi içindeki önemi giderek artacaktır. 

Yaklaşık 20 Milyar TL hacme sahip olduğu öngörülen Yapı Perakendeciliği sektöründe ise bu durum %89 geleneksel, %11 
organize olarak şekillenmiştir. Yapı perakendeciliği pazarının önümüzdeki 5 yılda 25 Milyar TL hacme ulaşırken bunun 
içindeki organize perakende yapı marketlerinin payını %18’e çıkarması beklenmektedir.  
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Şirket Hakkında 

 
 
1955 yılında kurulan Koçtaş, Koç Grubu'nun ilk şirketlerinden biridir. 1996 yılına kadar Yapı Malzemeleri toptancısı olarak 
faaliyet gösteren Koçtaş, hem tali bayilere, hem de büyük inşaat projelerine hizmet sunmuştur. Türkiye’de ev geliştirme 
perakendeciliğinin öncü kuruluşlarından Koçtaş, ilk mağazasını 1996 yılında İzmir Bornova’da açmış, bunu Antalya, İzmir 
Balçova ve Bodrum mağazaları takip etmiştir.  Avrupa’da pazar lideri ve ev geliştirme perakendeciliğinde dünya üçüncüsü 
B&Q ile 2000 yılında imzalanan ortaklık anlaşmasından sonra mağaza açılışlarına hızla devam etmiş olan Koçtaş 2015 
yılsonu itibariyle, yapı malzemeleri organize perakende pazarı içinde %50’ye yakın seviyedeki pazar payı, 22 ilde 60 
mağaza (45 standart, 15 fix)  ve 241 bin m2 toplam satış alanıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.  
 
Şirket, pazarın %90’a yakın bölümünü teşkil eden geleneksel nalburiye ve yapı malzemeleri perakende pazarından pay 
almayı hedefleyen yeni bir büyüme stratejisini yürürlüğe koymuştur. Buna göre, küçük ölçekli “Koçtaş Fix” mağazalarının 
sayısını artırarak yerleşim yerlerinde yaygınlaşmayı hedefleyen bir kanal stratejisine geçmektedir. Ürünlerinin 
erişilebilirliğinin artması, e-ticaret kapsam ve verimliliğinin geliştirilmesi, lokal esnaf ve ustalara sağlanacak kolaylıklar ile 
pazar payında ve gelirde artış hedeflenirken, kira ve personel giderlerinde düşüş, stok yönetiminde verim artışı 
hedeflenmektedir. 
 
 

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Sermaye Yapısı 

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı Pay Tutarı (TL) Pay Yüzdesi % 

KOÇ HOLDİNG A.Ş. 10.917.600 37,13 

KOÇ YAPI MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. 3.750.000 12,76 

PADDINGTON INVESTMENT IRELAND LTD. 14.631.800 49,77 

B&Q PLC 45.500 0,15 

CATROMA DUBOİS İNVESTİSSEMENTS S.C.A 22.700 0,08 

DEMİR EXPORT A.Ş. 8.100 0,03 

TEMEL TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 24.300 0,08 

Toplam 29.400.000 100 

*Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş’ de imtiyazlı pay ve oy hakkı bulunmamaktadır. 
 
 

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri 

Ali KOÇ Yönetim Kurulu Başkanı 

Karen WITTS Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

Alp Önder ÖZPAMUKÇU Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür 

Levent ÇAKIROĞLU Yönetim Kurulu Üyesi 

İbrahim Tamer HAŞİMOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi 

Veronique Marie LAURY Yönetim Kurulu Üyesi 

Steven Barry WILLET Yönetim Kurulu Üyesi 

Charlotte Axelle M. BINST Yönetim Kurulu Üyesi 

 
 

Yıllar Göre Çalışan Sayısı 

2013 2014 2015 

2.863 3.072 3.177 
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Başlıca Finansal Göstergeler (TL) 

 

 

Başlıca finansal göstergeler (TL'Bin) 31.12.2015 31.12.2014 

Dönen Varlıklar 461.113 406.555 

Duran Varlıklar 168.568 164.497 

Toplam Varlıklar 629.681 571.052 

Kısa Vadeli Yükümlülükler 338.324 302.275 

Uzun Vadeli Yükümlülükler 174.970 125.122 

Özkaynaklar 116.387 143.655 

Toplam Kaynaklar 629.681 571.052 

Satış Gelirleri 1.267.707 1.146.368 

Brüt Kâr 442.285 393.521 

Faaliyet Kârı  64.178 65.418 

Vergi öncesi Kâr 28.606 41.905 

Net Kâr 22.732 33.371 

FAVÖK 86.628 84.868 

 
Şirketin aktif büyüklüğü geçen seneye oranla %10 artış göstermiştir. Bunun ana nedenlerinden biri, kur ve ithalat vergi 
artışları ve ürün değişikliklerine gidilmesi nedeniyle stoklarda meydana gelen artış olarak belirtilmektedir. Bunun yanısıra, 
yeni mağaza açılışları, mevcut mağaza yenileme ve diğer harcamalar olarak 32.4 milyon TL yatırım yapılmış, 50 milyon TL 
temettü ödenmiştir. Geçtiğimiz yıl firma kârlılığı görece düşüş gösterse de 22.7 milyon TL dönem kârı kaydedilmiştir. Buna 
ek olarak, şirketin finansal yükümlülükleri 93 milyon TL artış göstererek 282.46 milyon TL toplam seviyesine çıkmış olup 
bu da toplam kredi limitinin %30 kullanımına karşılık gelmektedir. Şirketin planlamış olduğu tüm yatırım hedeflerini yerine 
getirebilmesi için mevcut finansal yükümlülüklerini önümüzdeki yıllarda görece artan kaldıraç seviyelerinde döndürmesi 
gerekeceği görülmekte olup, mevcut kredi kapasitesi, %7 FAVÖK marjı ve FAVÖK’ün faizleri karşılama oranı (2.44) dikkate 
alındığında bu konuda bir zorluk yaşanması beklenmemektedir.  

 
Mali Rasyolar 

 
 
 

Likidite Rasyoları 2015 2014 

Net İşletme Sermayesi / Toplam Varlıklar  0,20 0,18 

Cari Oran 1,36 1,34 

Asit Test 0,43 0,48 

Nakit Oran 0,01 0,02 

Alacaklar / Toplam Varlıklar  0,18 0,19 

Stoklar / Toplam Varlıklar  0,50 0,46 

Stok Bağımlılık Oranı  1,06 1,14 

 

Nakit Oranları 2015 2014 

Operasyonel Nakit / Toplam Borç 0,04 0,23 

Operasyonel Nakit Faiz Karşılama Oranı 0,54 4,15 

Operasyonel Nakit / Satış 0,02 0,09 

Operasyonel Nakit / Kısa Vadeli Borçlar 0,06 0,32 

Operasyonel Nakit / Kısa Vadeli Krediler 0,17 1,41 
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Finansal Yapı Oranları 2015 2014 

Borçluluk Oranı – Toplam Borç / Toplam Varlık 0,82 0,75 

Kaldıraç Oranı - Toplam Borç / Özkaynaklar 4,41 2,98 

Faizleri Karşılama Oranı - FAVÖK / Faiz 2,44 3,61 

Dağıtılmamış Kâr / Toplam Varlıklar 0,03 0,03 

Finansal Borç / Toplam Yükümlülükler 0,55 0,44 

Finansal Borç / Toplam Aktif 0,45 0,33 

Kısa Vadeli Yükümlülükler / Toplam Borç 0,66 0,71 

Kısa Vadeli Finansal Borçlar / Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,33 0,23 
 

Faaliyet Oranları 2015 2014 

Aktif Devir Hızı 2,01 2,01 

Alacak Devir Hızı 11,47 10,94 

Stok Devir Hızı 2,62 2,88 

Ticari Borç Devir Hızı 1,61 1,76 

 

Karlılık Oranları 2015 2014 

Varlık Karlılığı %3,6 %5,8 

Özkaynak Karlılığı %19,5 %23,2 

Brüt Kârlılık %34,9 %34,3 

Faaliyet Kârlılığı %5,2 %5,8 

FAVÖK Marjı %6,8 %7,4 

Net Kârlılık %1,8 %2,9 
 

Güçlü ve Riskli Yönler 

 
 

Şirketin güçlü bir ortaklık yapısı vardır. Gerek yerli ortağı Koç Holding gerekse yabancı ortağı B&Q yerel ve uluslararası sektör 
uzmanlğına sahip stratejik ortaklardır. 
Organize perakende sektörü istikrarlı şekilde büyümekte, geleneksel sektörden aldığı payı her geçen yıl artrmaktadır. 
Koçtaş, sektöründe pazar lideri konumunda olup geleneksel pazardan pay almaya yönelik olarak yeni bir mağaza markası ile 
küçük ölçekli yaygınlaşmış bir kanal stratejisini hayata geçirmektedir. Önümüzdeki beş yılda yüz üzeri mağaza adedine ulaşmayı 
hedefleyen bu atılım, pazar payı, ciro artışı, gerek kira gerekse personel maliyetlerinin düşürülmesiyle kârlılık artışı açısından 
olumlu addedilmektedir. Yeni strateji, şirketin toplam yatırımları içerisinde sadece %12’lik bir yer tutacak olup önemli ölçüde bir 
risk yaratmamaktadır. Buna rağmen, Türkiye pazarında küçük ölçekli organize yapı malzemeleri zinciri konsepti yeni 
denenmekte olup performansı izlenmelidir.  
Şirketin mevcut kaldıraç oranı 4.4’dür. Mali yapının, yatırım ve büyüme sürecinde, bu kaldıraç seviyelerinde devam etmesi 
beklenmektedir. Finansal borçlar toplamının da büyüme süresi boyunca aynı seviyelerde döndürülmesi gerekeceği 
görülmektedir. FAVÖK marjı %7 olup mevcut dengelerde büyümeyi sağlayacak yeterliliktedir. 
Stok seviyeleri, ödeme ve alacak vadelerinde geçtiğimiz yıl gözlemlenen olumsuz değişimlerin yolaçtığı fon açıklarının 
giderilmesine yönelik çalışmalar izlenmelidir. 

Kurumsal Yönetim 

 

Şirket, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne önemli ölçüde uyum sağlamış ve çoğu gerekli politika ve önlemleri uygulamaya 
sokmuştur. Yönetim ve iç kontrol mekanizmaları, az sayıda iyileştirmelere gerek duyulsa da etkin bir şekilde oluşturulmuş ve 
işlemektedir. Kurumsal yönetim risklerinin çoğunluğu tespit edilmiş ve aktif bir şekilde yönetilmektedir. Pay ve menfaat 
sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri yeterli düzeydedir ve yönetim 
kurulunun yapı ve işleyişi sağlam temellere dayandırılmıştır. Çok büyük riskler teşkil etmese de, bu alanların biri veya 
birkaçında bazı iyileştirmeler gerekli olabilir.   
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Metodoloji 

 
 
SAHA’nın kredi derecelendirme metodolojisi belirli ağırlıklarla nihai nota tesir edecek şekilde kantitatif ve kalitatif 
bölümlerden oluşmaktadır. Kantitatif analizin bileşenleri, SAHA Score, firmanın temerrüt noktasından uzaklığı, sektör 
mukayeseli performansı, finansal risklerinin analizi ve nakit akış projeksiyonlarının değerlendirilmesinden oluşmaktadır. 
Temerrüt noktası analizi; ilgili sektör firmalarının geçmiş yıllar mali performans ve temerrüt istatistiklerinden türetilmiş olan 
ayırt edici rasyolara ve istatistiksel katsayılarına dayandırılarak firmanın temerrüt noktasına olan uzaklığını ölçer. Bu analiz, 
SAHA’nın Türkiye’deki Perakende şirketlerini kapsayan özgün istatistiksel çalışmasına dayandırılmaktadır. Sektör mukayeseli 
performans analizi ise, sektör firmalarının son dönem mali performansları ile mukayeseli olarak ilgili firmanın konumunu 
belirler. Finansal risklerin analizi, firmanın mali rasyolarının objektif kriterler bazında değerlendirilmesini kapsar. Bu 
analizde; likidite, kaldıraç, varlık kalitesi, kârlılık, volatilite ve yoğunlaşma gibi alt başlıklar ele alınır. Son olarak senaryo 
analizi, geleceğe yönelik baz ve stres senaryo projeksiyonlarını ele alır, 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, 
müşterilerin ve kreditörlerin yapısal analizi, sektörün yurtiçi ve yurtdışı risklere duyarlılığı değerlendirilir. Firma analizinde; 
pazar payı ve etkinliği, büyüme trendi, maliyet yapısı, hizmet kalitesi, organizasyonel istikrarı, yerli ve yabancı finansman  
kaynaklarına ulaşımı, bilanço dışı yükümlülükleri, muhasebe uygulamaları ve var ise ana/yavru şirket ilişkileri ele alınır.  
 
Kurumsal yönetim, metodolojimizde önemli bir yer tutmaktadır. Halen içinde yaşadığımız global finansal krizde kurumsal 
yönetimin ve şeffaflığın önemi bir kez daha öne çıkmıştır. Metodolojimiz pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, 
menfaat sahipleri ve yönetim kurulu olmak üzere 4 ana başlığı içermektedir. SAHA’nın kurumsal yönetim metodolojisi 
www.saharating.com  adresinde yayınlanmaktadır. 

  

http://www.saharating.com/
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Notların Anlamı 

 

Uzun vadeli kredi derecelendirme notlarımız en yüksek kaliteyi gösteren AAA’ dan başlayıp en düşük (temerrüt) kalite olan 
D’ye kadar verilmektedir. AA ve CCC kategorileri arasında nispi ayrımı daha ayrıntılı yapabilmek için artı (+) ve eksi (-) 
işaretleri 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. 
İşletmedeki ani değişiklikler, ekonomik ve finansal koşullar yatırım riskini önemli 
sayılmayacak bir miktarda arttırabilir. 

(TR)  A2 
(TR) A-
(TR) BBB+ 

Finansal yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyeti yüksek ancak olumsuz ekonomik koşul 
ve değişimlerden etkilenebilir. 

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

Finansal yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyeti yeterli ancak olumsuz ekonomik koşul 
ve değişimlerden etkilenme riski daha fazla. Menkul kıymet ise, uygun koruma 
parametrelerine sahip ama ihraççının olumsuz ekonomik koşul ve değişimler 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 koşulların 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 koşul ve 
değişimler dolayısıyla yükümlülüğünü yerine getirme kapasitesi zayıflarsa ciddi 
belirsizlikler ortaya çıkabilir. 

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

Finansal yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesine şu anda sahip ancak olumsuz 
ekonomik ve finansal koşullara karşı 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 koşulların olumlu gelişmesi gerek. 
Menkul kıymet ise, anapara ve faizin zamanında ödenmesi hakkında ciddi belirsizlikler var. 

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

 
 
Bu Kredi Derecelendirme Raporu, Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş’nin işbirliğiyle sağlanan ve hem de Koçtaş Yapı 
Marketleri Ticaret A.Ş’nin kamunun kullanımına açık olarak yayınladığı bilgilere dayanılarak Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi 
Derecelendirme A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.  
 
Bu rapor Saha A.Ş. analistleri tarafından eldeki bilgi ve verilerin iyi niyet, bilgi birikimi ve deneyim ile çözümlenmesinden  
sonra ortaya çıkmış olup, kurumların ve/veya ihraç ettikleri borçlanma araçlarının genel kredibilitesi hakkında bir 
görüştür. Derecelendirme notu ise, derecelendirilen şirketin 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.Ş. sorumlu 
tutulamaz. Bu yorumların üçüncü şahıslara yanlış veya eksik aksettirilmesinden veya her ne şekilde olursa olsun doğacak 
ihtilâflar da Saha A.Ş. analistlerinin sorumluluğu altında değildir. 
 
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. bağımsızlık, tarafsızlık, şeffaflık ve analitik doğruluk ilkeleriyle hareket 
eder ve davranış kuralları olarak IOSCO (Uluslararası Sermaye Piyasaları Komisyonu)’nun kurallarını aynen benimsemiş ve 
web sitesinde yayınlamıştır (www.saharating.com). 
 
© 2016, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. Bütün hakları saklıdır. Bu Kurumsal Yönetim Derecelendirme 
raporunda sunulan bilgilerin, Saha A.Ş.’nin ve Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş 'nin izni olmaksızın yazılı veya elektronik 
ortamda basılması, çoğaltılması ve dağıtılması yasaktır. 

 

 

İrtibat: 
 
S.Suhan Seçkin 
suhan@saharating.com 
S.Mehmet İnhan 
minhan@saharating.com  
Ömer Ersan 
oersan@saharating.com  
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