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KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 
(KOCFN) 

29.01.2020 

Kısa Vadeli Ulusal Notu: 
(TR) A1+ 

Görünüm: Stabil 

Uzun Vadeli Ulusal Notu: 
(TR) AA- 

Görünüm: Stabil 

SAHA Rating, Koç Finansman A.Ş.’nin yatırım yapılabilir kategori dahilindeki, daha 
önce kısa vadeli “A1+” (stabil) ve uzun vadeli “AA-“ (stabil) olan notunu, kısa vadeli 
(TR) “A1+” ve uzun vadeli (TR) “AA-“ görünümlerini de “Stabil” olarak teyit etmiştir. 

Koç Finansman A.Ş., (“Koç Finans” veya “Şirket”) tüketici finansmanı hizmetleri sağlamak 
amacıyla 1995 yıl ında kurulmuştur. Türkiye’de kurulan ve “Finansman Şirketi Faaliyet İz in 
Belgesi”ni alan ilk f inansman şirketi olup, Koç Şirketler Topluluğu’nun bir üyesidir.  Şirket,  
otomotiv başta olmak üzere, dayanıklı tüketim, hizmet, konut ve eğitim gibi sektörlerd e 
mal/hizmet alımlarının finansmanını sağlamaktadır. Kredilendirdiği ürünlerin sigorta 
işlemlerine aracılık da yapan Şirket, Bankacıl ık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 
(“BDDK”) denetim ve düzenlemesine tabi olup, 6361 sayıl ı Finansal Kiralama, Faktoring ve 
Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri çerçevesinde faaliyet göstermektedir.  

Son derecelendirme döneminden bu yana genel ekonomik konjonktür ün etkis iyle banka 
dışı finansman sektörünün toplam kredi stokunun azaldığı, sorunlu kredi rasyosunun 
(“NPL”) yükseldiği ve vergi sonrası karl ıl ığının azaldığı gözlemlenmiştir. Bu etkilerin 
paralelinde Koç Finans’ın yaşayan kredi bakiyesinin göreli olarak azaldığı, sektöre oranla 
daha iyi durumda olmakla birl ikte NPL rasyosunun yükseldiği  görülmüştür.  Bunlara karşın 
Şirket,  özell ikle mevduat faizi  gelirlerinin olumlu katkısıyla net karlı lığını  artırmayı 
başarmıştır. Q2 2019 it ibarıyla güçlü likit pozisyonu dikkat çeken Şirket’in kur riski  
yönetimi dâhil olmak üzere etkin bir risk yönetim perspektifine s ahip olduğu kanaati  
oluşmuştur. Teyit  tarihimiz itibarıyla kredi süreçlerine ilişkin teknolojik altyapı 
yatırımlarına devam eden Şirket, 12/2019 itibarıyla Ar -Ge Merkezi olan ilk finansman 
şirketi olmuştur.  

29.01.2020 tarihli bu açıklamamız  30.06.2019 tarihli ara dönem finansalları dikkate 
alınarak yapılan  bir teyit açıklaması olup, 2019 yıl sonu bağımsız denetim raporu 
yayım landığında derecelendirme notu tekrar gözden geçirilecektir. Derecelendirme 
neticeleriyle ilgil i daha fazla bilgi  www.saharating.com adresinden sağlanabilir .  
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