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KOÇ FIAT KRED   TÜKET  F NANSMANI A. . 

YÖNET M KURULU 2012 YILI FAAL YET RAPORU 

 
I. Genel bilgiler 

 
irket Unvan : Koç Fiat Kredi Tüketici Finansman  A. . 

  
Ticaret Sicil Numaras : 434531-382113 
 
Vergi Sicil Numaras : 5700099585 
 
Kurulu  Tarihi ( zin ve tescil tarihleri ): 24.12.1999 - 06.03.2000 
  
Sermaye: 45.000.000 TL 
 
Adres: Zincirlikuyu Büyükdere Cad. No:145 Levent/ stanbul 
 
Telefon numaras : 212- 340 55 00 
 
Faks numaras :  212- 275 86 50 
 
nternet adresi:  www.kocfiatkredi.com.tr 
 
Ortakl k Yap :  
 
Ortaklar: Tutar (TL) Pay Oran  (%) 
 
Tofa  Türk Otomobil Fabrikas  A. . 44.999.996 99,99 
Di er 4 0,01 
 
 45.000.000 100,00 
 
 
Üst Düzey Yöneticiler: 
 
Yönetim Kurulu Üyeleri:  
 
smail Cenk Çimen Yönetim Kurulu Ba kan  

 
Kamil Ba aran Yönetim Kurulu Ba kan Vekili 
 
Cengiz Eroldu Yönetim Kurulu Üyesi 
 
Ahmed Fad l Ashabo lu Yönetim Kurulu Üyesi 
 
Luigi Matta Yönetim Kurulu Üyesi 
 
Ye im P nar Kitapç   Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür  
  (31/12/2012 tarihine kadar) 
 
Türker Gürtekin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür    
 (01/01/2013 tarihinden itibaren)     
 



 

 

 
Personel Say : 50 
 
Yasal Denetçiler:  Do u Özden  
    Murat Ça lar 
 

ubeler: Bulunmamaktad r. 
 
Temsilcilikler: Bulunmamaktad r. 
 

tirak ve Ba  Ortakl klar: Bulunmamaktad r. 
 
 
Koç Fiat Kredi Tüketici Finansman  A. ., 6 Mart 2000 tarihinde gerekli yasal düzenlemeler 
do rultusunda Koç ve Fiat Topluluklar n (%50 - %50) ortakl yla tüketici finansman  hizmetleri 
sa lamak amac yla, Tofa  taraf ndan üretilen ve/veya Türkiye’ye ithal olunan tüm Tofa  ve Fiat Grup 
motorlu araçlar n ve bu araçlarla ilgili her türlü mal ve hizmetlerin kredilendirilmesi amac yla 
kurulmu tur. S ras yla 2002 y nda Fiat Toplulu u, 2003 y nda da Koç Toplulu u hisselerini Tofa  
Türk Otomobil Fabrikas  A. .’ne devretmi tir. 

Finansman irketlerini düzenleme ve denetleme yetkisi, 2005 y nda TC Hazine Müste arl ’ndan 
Bankac k Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na devredilmi tir. Devir sonras  intibak çal malar  
neticesinde irket’in faaliyet izin  belgesi, 10.10.2006 tarih ve 26315 say  Resmi Gazete’de ilan edilen 
“Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketlerinin Kurulu  ve Faaliyet Esaslar  Hakk nda 
Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yenilenmi tir. 

 

Vizyon, Misyon, De erler ve Stratejik Hedeflerimiz 
  
Vizyonumuz: 
 
• Mü teri odakl  yakla , hizmetinin kalitesi, h zl  ve esnekli i ile Fiat,Lancia,Alfa Romeo, Ferrari, 
Maserati, Iveco markalar n bayileri ve mü terileri taraf ndan en çok tercih edilen ve en be enilen 
tüketici finansman irketi olmak. 
 
• Tüketicilerinin; kredi ba vuru sürecinden ba layarak, arac na sahip oldu u süre boyunca ve 
sonras nda; daima yanlar nda olarak de ik ihtiyaç ve sorunlar na h zl , sade ve yap  çözümlerle 
yakla mak. 
 
• Faaliyetlerinde Tofa  Sat  ve Pazarlama hedeflerini esas alarak de er zincirindeki herkesin 
potansiyelini en iyi ekilde de erlendiren bir çal ma ortam  yaratmak. 
 
Misyonumuz: 
 
•  Tofa  Türk Otomobil Fabrikas  A. . nin do rudan sat lar  da dahil olmak üzere, Türkiye'de Fiat Auto 
lisans  alt nda üretilen ve/veya Türkiye'ye ithal edilen tüm Tofa  ve Fiat Toplulu u araçlar n ve 
kullan lm  2. el araçlar n kredilendirilmesi hizmetini sunmakt r. 
 
•  Kredi hizmetinin ta tlarla ayn  noktadan h zl ,kolay ve esnek ekilde sat  sa lamakt r. 
 
• Tofa  mü terisinin kredi deste ine ihtiyaç duyabilece i tüm noktalarda kendilerine bu imkan  
sa layabilecek avantajl  ve h zl  eri ilebilen yeni ürünler geli tirmektir. 
 
 
 
 



 

 

De erlerimiz: 
 
• Güvenilirlik ve do ruluk ilkesi içinde mü teriye sunulan hizmetin kalitesini ve kolayl  art rarak, 
daima en iyi olmak vazgeçilmez hedefimizdir, 
 
• Bayilerimiz ve tüketicilerimiz sundu umuz hizmetin özüdür, 
 
• Her türlü konuda iyile tirmeye yönelik öneriler yapmak ve gelen önerileri de erlendirip, uygulamaya 
koymak en önemli özelli imizdir, 
• Rekabetçi ve profesyonel hizmet sunmak tutkumuzdur, 
 
• Kararl k ve zaman nda karar almak vazgeçilmez davran  biçimimizdir, 
 
• En önemli sermayemiz insan kayna zd r, 
 
• Bizi güçlü k lan, Türk ve talyan endüstrisinin iki büyük devi, Koç Toplulu u ve Fiat Auto S.p.A.'n n 
kültürünün sentezinden olu mam zd r, 
 
• Gücümüzü ald z Türk ekonomisine ve Tofa 'a güç katmay  hedefleriz. 
 
Stratejik hedeflerimiz: 
 
• Yenilikçili imiz, dinamik i  süreçlerimiz ve operasyonel verimlili imizle, Tofa   sat lar   
desteklemek. 
 
• Mü terilerimize, çal anlar za, hissedarlar za, Koç Toplulu u’na, toplum ve çevreye katt z 
de eri art rmak.  
 
• Sürdürülebilir karl  ve maliyet rekabetçili imizi korumak, sürekli ve belirgin bir fark yaratmak.  
 
 
 
Organizasyon Yap z, Personel Politikam z ve Üst Düzey Yönetimimiz 

 
Organizasyon yap z 
 

 

 

 

 



 

 

Personel politikam z 

Aral k 2012 döneminde irketimizde i  sözle mesi ile çal an personel say  50 ki idir. Çal anlar n 
bireysel geli im ihtiyaçlar , Koç Fiat Kredi’nin  k sa ve uzun vadeli hedefleri do rultusunda 
belirlenmektedir. Belirlenen bireysel geli im planlar , teknik ve davran sal s f e itimleri, outdoor 

renme etkinlikleri, e-ö renme, konferans ve paneller, yönetici geli tirme program  ve potansiyel 
geli tirme programlar  ile desteklenmektedir.  Koç Holding insan kaynaklar  paralelinde y ll k 4 maa  
ikramiye, performans primi, yakacak, bayram harçl , izin harçl , evlenme, do um, ölüm, askerlik ve 
tahsil yard mlar  ba ta olmak üzere muhtelif sosyal yard mlar, özel sa k sigortas , ferdi kaza 
sigortas , servis ve ö le yeme i gibi menfaatler sa lanmaktad r. Personelimiz Koç Holding Emekli ve 
Yard m Sand  Vakf  üyesidir. 

 

Üst Yönetimimiz 

 

Ye im P nar K TAPÇI 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür (31/12/2012 tarihine kadar)  
 
1992 y nda Bo aziçi Üniversitesi letme Bölümü’nden mezun olarak lisans derecesini ald . 1992-95 

llar  aras nda Tofa  Oto Ticaret A. . ‘de Bayi Geli tirme Uzman  olarak i  hayat na ba lad . 1995 
nda Koçfinans’a geçen Ye im P nar K TAPÇI 1999 y na kadar s ras  ile Otomotiv Kredileri 

Pazarlama efi ve Müdür Yard mc , 2000-2003 y llar  aras nda Otomotiv Kredileri Pazarlama 
Müdürü, 2003-2008 y llar  aras nda Pazarlama ve Sat  Müdürü ve 2008-2009 y llar  aras nda Sat  ve 
Pazarlama’dan sorumlu Genel Müdür Yard mc  olarak olarak görev yapt . 01 Ocak 2010 tarihinden 
itibaren Koç Fiat Kredi Genel Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. 01 Ocak 2013 tarihi itibariyle Koç 
Grubu bünyesinde ba ka bir göreve atanm r.  

Kendisinden bo alan pozisyona, 01 Ocak 2013 tarihi itibariyle Türker Gürtekin atanm r. 

 

Türker GÜRTEK N 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür (01/01/2013 tarihinden itibaren)  
 
1997 y nda stanbul Teknik Üniversitesi  Makina Mühendisli i bölümünden lisans, 1999 y nda 
Bo aziçi Üniversitesi letme bölümünden yüksek lisans derecesini alm r.  Tofa ’taki i  ya am na 
2001 y nda Teknik Hizmetler Uzman  olarak ba lam r. S ras  ile 2001-2006 y llar  aras nda D  
Pazarlar ve  Geli tirme Sorumlusu görevini,  2006-2012 y llar  aras nda Koç Fiat Kredi Tüketici 
Finansman  A. .’de önce Sat  Müdürü, daha sonra da Sat  ve Pazarlama Müdürü görevlerini 
yürütmü tür.  2012 y ndan itibaren Lancia, Alfa Romeo, Jeep Sat  Müdürlü ü görevinde 
bulunmu tur. Ye im P nar Kitapç  dan bo alan Koç Fiat Kredi Tüketici Finansman  A. . Genel Müdür 
pozisyonuna 01.01.2013 tarihi itibariyle atanm r. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Faaliyet Gösterilen Sektör, Sektör içindeki Yerimiz, Hizmet ve Ürünlerimiz 

irket’in ana faaliyet konusu ta t kredileridir. irket finansman hizmetleri sa lamak amac yla, Tofa  
taraf ndan üretilen ve/veya Türkiye’ye ithal olunan tüm Tofa  ve Fiat Toplulu u motorlu araçlar n ve 
bu araçlarla ilgili her türlü mal ve hizmetler al  , mal  veya hizmeti sat n alan gerçek veya tüzel 
ki inin nam ve hesab na mal veya hizmetin teslim veya temini ile birlikte do rudan sat ya ödeme 
yap lmas  suretiyle kredilendirilmektedir.  
 
Kredi hizmeti sundu u markalar n sat lar ndaki pay  sürekli artan Koç Fiat Kredi’nin 2012 y  
rakamlar  ve di er tüketici finansman irketleri içindeki pay  a daki ekildedir. 
 
  Ara.12 Ara.11 
Finansman irketleri ta t kredileri bakiyesi 10.269 mio TL 8.192 mio TL 
KFK ta t kredileri bakiyesi (KT kredileri dahil) 1.255 mio TL 1.089 mio TL 
KFK n n Finansman irketleri’ndeki pazar pay  12% 13% 

  
(Bankalar n ta t kredileri portföyü %3, Finansman irketleri portföyü %25, KFK portföyü ise %15 
büyüme göstermi tir) 
 
Bankac k d  finansal kesimin toplam aktifleri, 2012 y n üçüncü çeyre inde de büyümeye devam 
ederek, bir önceki y n ayn  dönemine göre %12,7 oran nda artm r. Aktiflerin sektör baz nda geli imi 
irdelendi inde finansman irketlerinin %32,1  oran nda artt  görülmektedir.  
 
Finansman irketlerinin bankac k d  finansal kesim içindeki pay   %22,2 dir. Finansman irketlerinin  
bankac k d  finansal kesim içindeki pay , 2012 y n üçüncü çeyre inde bir önceki y n ayn  
dönemine göre artm r. Sektörün bankac k d  finansal sektör içerisindeki pay  artmaya devam 
ederek 2012 y n üçüncü çeyre inde %27,5’e yükselmi tir. 
 
Finansman irketleri’nin toplam ta t kredileri içerisindeki pay  y llar itibariyle artmakta ve 2011 y nda 
%30 seviyesini a  görülmektedir.2012 y  sonu itibariyle bu oran %35 seviyesine ula r.  
 
Sektördeki tüm markalar n sat  kampanyalar  kredi üzerine kurdu u ve indirimli faiz uygulamalar  
yapt  görülmektedir. Markaya özel hizmet veren finansman irketlerinin verdikleri hizmet ve kredi 
kampanyalar ndaki önceliklerinden dolay  pazarda a rl klar  artmaktad r. 2012 y nda da otomotiv 
pazar nda yüksek sat  adetlerine sahip üretici / distribütor irketler  kendi finansman irketlerini 
kurma, mevcut  finasman irketlerinin lisanslar  sat n alma veya bankalarla stratejik birliktelik 
olu turma yollar  ile satt klar  ta tlar n kredilendirilme  oranlar nda yukar  do ru ivme yaratm lard r. 
 
2012 y nda Koç Fiat Kredi taraf ndan toplam 45.453 adet araç kredisi kulland lm  ve di er 
finansman irketleri içindeki pay  %12 olarak gerçekle mi tir. Bayiden ç kmadan tek noktada hizmet 
vermesi, rekabetçi faiz oranlar  ve güçlü operasyonel yap yla hizmet verdi i markalar n sat na olan 
pozitif etkisini artt rarak devam ettirmektedir. Koç Fiat Kredi 2011 y nda %40 olan Fiat Finans 
penetrasyonunu 2012 y nda %42’ye yükseltmi tir. 
 
2012 y  itibariyle aç lan kredi adetleri (ürün baz nda) ve tutarlar , ya ayan kredi adeti ve tutar  geçmi  

n ayn  dönemi ile kar la rmal  olarak a daki gibidir: 
 
    2012 2011 
Binek ve Hafif Ticari araçlara aç lan 
krediler  

Adet 44.038 52.628 
tutar (mio TL) 986 1.026 

2.el araçlara verilen krediler  
Adet 1.415 1.049 
tutar (mio TL) 22 15 

 
 
 
 
 



 

 

2012 y nda Koç Fiat Kredi; hizmet verdi i markalar n sat lar  içindeki pay  daha da art rarak, araç 
sat  adetlerinin artmas nda büyük rol oynam r. Operasyonel hizmet seviyelerini y l boyunca 
iyile tirmi , i lem verimlili ini art rm r. Bununla birlikte; verdi i kaliteli hizmeti ba ar  risk yönetimiyle 
birle tirerek karl  koruma hedefini benimsemi tir. Operasyonel yenilikler ve yarat  pazarlama 
uygulamalar yla mü teriye h zl  ve tek noktadan kredi imkan  sunarak Fiat grubu  markalar n iç 
pazardaki sat lar  artt rmak misyonunu sürdürmektedir. 
 
Koç Fiat Kredi zengin kredi çe itlili iyle, sistem yat mlar yla, kalitesiyle, bayileriyle kurdu u güçlü 

birli i ile gelecek y llarda da bayilerinin, i  ortaklar n ve mü terilerinin ba k ve memnuniyetlerini 
yükselterek hizmet vermeyi hedeflemektedir. Mü teri odakl  bir yakla mla, kaliteden ödün vermeksizin 
çok yönlü finansal hizmetler sunmaya devam edecektir. 
 
Hedefi, marka bilinirli ini, pazar pay , mü teri ve bayi sadakatini art rarak araç finansman  alan nda 
önde ko an lider oyunculardan biri olmakt r. 
 
Koç Fiat Kredi finansman hizmetinin yan  s ra, kredinin tamamlay  olan sigorta ürünlerini de 
mü terilerinin kullan na sunmaktad r. Faiz d  gelirlerin artt lmas  hedefimize paralel olarak 2013 

nda sunulacak sigorta ürünlerinde de çe itlili e gidilecektir.  
 
Son y llarda CRM kampanyalar  mü teri sadakatini ve memnuniyetini sa lamak aç ndan önem 
kazanm r. Koç Fiat Kredi bünyesinde de kredi vadesinin tamamlanmas na k sa bir süre kalan 
mü terilere, bayilerle ortak çal malar yap p mü teri sadakatinin artt lmas  planlanmaktad r. 2013 

 itibariyle, cazip f rsatlarla kredibilitesi yüksek mü terilere ön onayl  krediler sunulmaya 
ba lanacakt r.  
 
 

II. Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile Üst Düzey Yöneticilerimize Sa lanan Mali Haklar 

Yönetim organ  üyeleri ile üst düzey yöneticilere sa lanan huzur hakk , ücret, prim, ikramiye, kâr pay , 
verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve 
benzeri teminatlar n toplam tutarlar  822 bin TL’dir. 
 
 

III. Planlanan Önemli Ara rma ve Geli tirme Faaliyetlerimiz ile Yat m Planlar z  
 

 
Ara rma ve geli tirme faaliyetleri: 
 
Koç Fiat Kredi, kredi ürünlerini, hizmet verdi i markalar n sat  noktalar nda mü terilerin kullan na 
sunmakta, böylece sat n alma sürecinin ba tan sona ma aza içinde ve kolayl kla tamamlanmas  
sa lamaktad r.  
 

irket stratejik plan , k sa ve orta vadeli planlar  ve y ll k bütçe çal mas  do rultusunda, donan m ve 
yaz m hizmeti  yat mlar  yapmaktad r. Taleplerin  konsolide  edilerek  proje  haline  getirilmesi,  
irket bütçesine  yans lmas , önceden  belirlenen  terminler  do rultusunda  projelerin  sistematik  ve 

uygun bir ekilde hayata geçirilmesi ba ar yla yürütülmektedir. 
 

irket, Tofa n  BIT geli tirme faaliyetleri do rultusunda  veri bütünlü ü, kalitesi ve bilgi güvenli ini ön 
planda tutarak, kesintisiz çal an, esnek, etkin ve h zl  süreçler ile sürekli iyile tirmeler yapmakta; 
böylelikle tüm ürün ve hizmetleri  uluslararas  kabul görmü  standartlar kapsam nda yönetmektedir. 
 
Koç Fiat Kredi  faaliyetlerini ve kredilendirme hizmetlerini  son teknoloji ile h zl  ve kaliteli yürütülmesi 
amac yla Oracle veri taban nda çal an, Java yaz m diliyle olu turulmu ,  web tabanl  online  
“otomotiv kredilendirme” yaz  hayata geçirmi tir. Bu sistem, Aral k 2007’den itibaren tüm bayileri 
kapsayacak  biçimde devreye al nm r. Bu sistem ile bayilerin online ba vuru giri i sa lanmakta ve 
tüm kredi verme ve kredi sonras  süreçleri  yine bu sistem vas tas yla irket bünyesinde, herhangi bir 
bankadan finansal ve teknolojik aç dan ba ms z olarak gerçekle tirilmektedir.  
 



 

 

Mü teri hizmetlerinde çoklu ileti im kanallar  yarat lm r. Kurumsal bir yap ya geçerek Ça  Merkezi 
olu turulmu tur. Beraberinde web üzerinden on-line hizmet sunulmaya ba lanm , buna ek olarak IVR 
(sesli yan t sistemi) yap  hayata geçirilmi tir. 
 
Kredilendirme süreçlerinde yap lan iyile tirmeler ve artan otomasyon oran  sayesinde, kredi talepleri 

sa sürede cevaplanm r. yi risk yönetimi, alternatif arama ve tahsilat kanallar yla mü teri 
portföyünün sa kl  büyümesine imkan sa lam r. Yüksek hacimdeki ba vurular n etkin ve h zl  
cevapland lmas , yal n kredilendirme süreçleri ve mü terilerine sundu u cazip finansal çözüm 
alternatifleri ile yüksek mü teri memnuniyeti sa lam  ve çal  markalara olan katk n da alt  
çizmi tir. 
 
 
Yat m Planlar z: 
 

irket’in  2012 y nda, toplamda 298 bin TL tutar nda yat m bedeli vard r.  
 
Experian NBSM (yeni i  strateji yönetimi) ürününe yat m yaparak otomatik kararlar n daha çabuk 
uygulamaya konulmas , karar alma mekanizmas n daha etkin kullan lmas , kurallar ve ak lar n daha 
verimli sonuçlar vermesi için  gerekli altyap  olu turulmu tur.  
 
Mart 2012 dönemi itibariyle süreç iyile tirme çal malar  kapsam nda “Döküman Yönetim Sistemi” 
devreye al nm ; bu sayede bayilerin ba vuru ve kredi evraklar  h zl  ve kolay bir ekilde i leme ve 
iletmeleri mümkün olmu tur. 
 
Business Objects uygulamas  yat  ile risk yönetimi, operasyonel ve sat  raporlar  otomasyonu 
hayata geçirilmi tir. Böylelikle i  süreçlerinin yönetimi, veri bütünlü ü ve  very kalitesinin esnekli i, 
etkinli i ve h  art lm r. 
 
2012 y nda finans ve bankac k sektöründeki yeni geli melere ve irket’in büyüyen i  hacmine uygun 
olarak, operasyonel ve finansal uygulama altyap  geli tirmek üzere proje çal malar  ba lat lm r. 
 
2011 y nda BIS Çözüm Bilgisayar ve Entegrasyon Hizmetleri Ve Ticaret A. . ile ba lan lm  olan 
“Otomotiv Kredilendirme Yaz  ve Uygulama Projesi”nin kapsam  kredi aç  öncesi süreçleri 
içerecek ekilde daralt lm  olup, proje kapsam nda haz rlanan analiz dökümanlar , mevcut sistemi 
iyile tirme ve geli tirme a amas nda yap lacak süreç analiz çal malar nda kullan lacakt r. 
 
 

IV. Faaliyetlerimiz ve Faaliyetlerimize li kin Önemli Geli meler 

Otomotiv pazar  2012 y nda 2011 y  rakamlar n %10 alt nda gerçekle mi ; buna paralel olarak 
Koç Fiat Kredi’ye gelen ba vuru adetlerinde de dü  gözlenmi ; 2011 y nda 137.000 seviyelerinde 
olan ba vuru adedi 119.000  seviyelerine gerilemi tir. 

Kredilendirme süreçlerinde yap lan iyile tirmeler ve artan otomasyon oran  sayesinde, kredi talepleri 
sa sürede cevaplanm r.  

2012 y nda da hizmet verilen tüm markalarda etkin kredi kampanyalar  düzenlenmi , ayl k e it ödeme 
ndaki esnek ödeme planlar  de ik gelir da na sahip mü terilere fark yaratacak uygulamalarla 

sunulmaya devam edilmi tir. Hem faiz hem de kredi i lem ücretini tema alan kredi kampanyalar  
operasyonel süreçlerimizdeki iyile meyle birlikte etkisini art rm , markalar n tercih edilmesinde 
önemli rol oynam , sat lardaki Koç Fiat Kredi penetrasyonu artm r. 

Koç Fiat Kredi finansman hizmetinin yan  s ra, kredinin tamamlay  olan sigorta ürünlerini de 
mü terilerinin kullan na sunmaktad r. 2011 y nda Kredi Koruma Sigortas  ürününden faydalanan 
mü teri oran  %24 iken, 2012 y nda bu oran %33 olarak gerçekle mi  yani her 3 mü teriden biri bu 
ürünü tercih etmi tir. Faiz d  gelirlerin artt lmas  hedefimize paralel olarak 2013 y nda sunulacak 
sigorta ürünlerinde de çe itlili e gidilecektir.  



 

 

Kredi de erlendirilirken skorkart olarak adland lan otomatik karar destek modeli ile çal lmakta, riski 
minimize etmeye yönelik, otomatik karar verme algoritmalar  geli tirilmekte ve kullan lmaktad r. Tüm 
süreçler Koç Fiat Kredi’nin konusunda uzman kadrolar  sayesinde  sürekli güncel ve dinamiktir. 

Kredi portföyünün sa kl  olarak yönetilmesi ve tahsilat etkinli inin art lmas  amac yla yeni tahsilat 
kanallar  denenmekte, mevcut tahsilat kanallar n yüksek performansla çal malar  takip edilmektedir. 
Büyüyen portföy, ba ar  proaktif kampanyalar, azalan sorunlu mü teri adedi ve kanuni takip 
portföyünün bir bölümünün sat  neticesinde kanuni takipteki mü terilerin toplam portföy içindeki pay  
2010 y nda %3 seviyesindeyken 2011 y l sonunda %1’in alt na gerilemi tir.  2012 y  için %1,9 olan 
bütçe rakam , %1,5 olarak gerçekle mi tir.  

Yönetmeliklere, mevzuat hükümlerine uygunlu umuz ve resmi evrak düzenimiz sayesinde BDDK 
denetimi ba ar ekilde geçirilmi tir. Kurum taraf ndan aleyhimizde bulgu bulunmam  ve BDDK 
denetim raporu beklenmektedir.    

irketin aleyhine dört adet personelin i  iadesi kapsam nda davalar aç lm  olup, irketin mali 
durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte davalar de illerdir. 

Koç Fiat Kredi, sundu u tüm hizmetlerde mü teri odakl  davranarak, iç mü terilerin, bayilerin ve nihai 
mü terilerin hem beklentilerini kar layacak yeni ürün/hizmetler geli tirmekte; hem de mü teri ba  
yaratarak Tofa  çat  alt nda sat a sunulan markalara duyulan memnuniyet ve ba  artt rmakta 
etkin bir rol üstlenmektedir. 

 
V. Finansal durum  

 
Seçilmi  Finansal Bilgiler 
 

(Bin TL) 
Ba ms z 
denetimden 
geçmi  
(31/12/2012) 

Ba ms z 
denetimden 
geçmi  
(31/12/2011) 

Aktif Kalemler   
Gerçe e uygun de er fark  k/z'a yans lan fv (net)  6.631 
Bankalar 58.150 8.551 
Finansman kredileri 1.237.070 1.109.700 
Takipteki alacaklar 10.035 4.557 
Maddi duran varl klar (net)  121 131 
Maddi olmayan duran varl klar (net) 325 142 
Ertelenmi  vergi varl      
Sat  amaçl  elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ili kin varl klar (net) 169 98 
Di er aktifler   29.343 28.140 
Aktif toplam  1.335.487 1.157.950 

   
Pasif Kalemler   
Al m sat m amaçl  türev finansal yükümlülükler 3.593 - 
Al nan krediler 623.978 748.534 
hraç edilen menkul k ymetler (net)   490.608 252.281 

Muhtelif borçlar   3.191 5.295 
Di er yabanc  kaynaklar 78.153 51.470 
Ödenecek vergi ve yükümlülükler 3.708 5.066 
Borç ve gider kar klar  22.261 16.580 
Ertelenmi  vergi borcu  584 
Özkaynaklar 109.995 78.140 
Pasif Toplam  1.335.487 1.157.950 
 



 

 

 
Gelir Tablosu 
 
(Bin TL) Ba ms z 

Denetimden 
Geçmi  
(31/12/2012) 

Ba ms z 
Denetimden 
Geçmi  
(31/12/2011) 

Esas faaliyet gelirleri 188.801 123.657 
Esas faaliyet giderleri (-) -10.243 -9.020 
Di er faaliyet gelirleri 12.871 16.260 
Finansman giderleri (-) -127.272 -78.662 
Takipteki alacaklara ili kin özel kar klar (-) -4.619 -7.982 
Di er faaliyet giderleri (-) -19.490 -12.907 
Net faaliyet k/z 40.048 31.346 
Vergi kar  (±) -8.193 -7.460 
Net dönem kari/zarar  31.855 23.886 
 
 

Temel  Operasyonel ve Finansal  Göstergeler               2012         
 

          2011        
            

Net Dönem Kar  / Özkaynaklar  40,8% 44,0% 
Vergi Öncesi Kar / Toplam Aktif 3,0% 2,7% 
Verilen Krediler / Özkaynaklar 11,2 14,2 

Finansal Kald raç Oran   10,1 12,8 
Brüt Takipteki Alacaklar / Brüt Alacaklar 1,5% 0,9% 

Ciro / Krediler 15,3% 11,1% 
Krediler / Toplam Aktif 92,6% 95,8% 
Brüt Kar Zarar / Faaliyet Kar   65,1% 69,7% 

 
 
 
2012 y nda operasyonel karl n etkisiyle özkaynaklar 31,9 milyon TL artarak 110 milyon TL’ye 
yükselmi tir. 8 Aral k 2011 tarihinde Tofa  taraf ndan 15 Milyon TL tutar nda sermaye art  yap lm ; 
31 Aral k 2012 tarihi itibariyle irket’in ödenmi  sermaye tutar  45.000.000 TL olmu tur. Böylelikle, 

irket’in ödenmi  sermaye tutar  30 Milyon TL’den 45 Milyon TL’ye yükselmi tir. Tofa  sermayede tam 
kontrol sahibidir.  

Gelir tablosunda belirtilen hisse ba na kazanç, dönem net kar n, dönem boyunca hisselerin a rl kl  
ortalama say na bölünmesi ile bulunmu tur. 

Bin TL 2012 2011 
Cari dönem net kar   31.855 23.886 
Beheri 1 TL nominal de erli hisselerin a rl kl  ortalama adedi 45.000 32.292 
Hisse ba na dü en kar (TL) 0,7079 0,7397 

 

 

 

 



 

 

irketimizin kar da m politikas , i letmenin süreklili ini gözetmek kayd yla, ortaklar n gelirini 
maksimize etmeyi amaçlamaktad r. Kar da , Türk Ticaret Kanunu hükümleri do rultusunda ve 
Esas Sözle mede belirlenmi  olan usul ve esaslar dahilinde yasal süreler içerisinde yerine 
getirilmektedir. Her pay sahibi da lan kar pay  oran nda kar hakk na haizdir. Da lacak kar, irketin 
likitide durumu ve yapaca  yat mlar göz önüne al nmak suretiyle Genel Kurul’da belirlenmektedir. 

Önceki y la ait karlar n da  ve y ll k temmettü ödemesi, her y l Yönetimi Kurulu taraf ndan Genel 
Kurulun onay na sunmak için yap labilecek teklife tabidir. Yönetim Kurulu, e er gerçekle mi se, 
temettü miktar  ile beraber karlar n da  teklif edip etmeyece ine karar verebilir ve pay sahipleri, 
genel kurul marifetiyle, bu öneriyi kabul veya reddedebilir. 

Yönetim Kurulu’nun 2012 y  kar da  teklifi, kanuni yedek akçenin ayr lmas  sonucu kalan tutar n 
ola anüstü yedek akçe olarak ayr lmas  yönündedir. 

 

VI. Riskler ve yönetim organ n de erlendirmesi 

Risk faktöründe belirtilen do abilecek olas  riskler d nda, ortakl k faaliyetlerini önemli ölçüde 
etkileyebilecek e ilimler, belirsizlikler, talepler, yükümlülükler veya olaylar bulunmamaktad r. 

irket’in en önemli finansal araçlar , nakit, k sa vadeli mevduatlar, tüketici finansman kredileri ve uzun 
vadeli finansal borçlanmalard r. Bu finansal araçlar n en önemli amac irket operasyonlar  için 
finansman kayna  sa lamakt r. irket ayr ca do rudan faaliyetlerinden olu an ticari borçlar ve ticari 
alacaklar gibi çe itli finansal araçlara da sahiptir. irket’in finansal araçlar ndan kaynaklanan en önemli 
riskleri Kredi Riski, Likidite Riski ve Piyasa Riskidir. irket yönetimi a da özetlenen risklerin her 
birini incelemekte ve a da belirtilen politikalar  geli tirmektedir. 

Kredi riski 

Finansal arac n taraflar ndan birinin sözle meye ba  yükümlülü ünü yerine getirmemesi nedeniyle 
irket’e finansal bir kay p olu turmas  riski, kredi riski olarak tan mlan r. irket tüketici finansman 

kredilerinden dolay  kredi riskine maruz kalmaktad r. Kredi riski, belli taraflarla yap lan i lemleri 
rland rmak ve mü terilerden beklenen tahsilatlar  düzenli olarak takip etmek yoluyla kontrol alt nda 

tutulmaktad r. irket prosedürleri uyar nca tüm mü teriler kredi inceleme a amalar ndan geçirilmekte 
ve gerekli teminatlar al nmaktad r. 

irket, kulland rm  oldu u finansman kredilerine ili kin kredi ba vuru s ras nda derecelendirme 
yapm  olup kredi ba vurusu kabul edilen kredilerinin sonraki dönemlerde risk de erlendirmesini 
revize etmemektedir. 

irket i in do as  gere i kredi portföyünde herhangi bir anda çok say da gerçek ve tüzel ki ilik 
bulundurmaktad r. Bu sebeple irket’in kredi riskine ili kin sektörel ya da mü teri baz nda bir 
yo unla mas  bulunmamaktad r. irket kredilerini Türkiye içerisindeki yerle ik gerçek ve tüzel 
ki iliklere kulland rmaktad r. Dolay yla ta nan konjonktürel risk tamam yla Türkiye riskidir. irket 
kredi riski genel olarak bireysel mü teri portföyü üzerine da lm r. 

Kredi de erlendirme i lemleri irketin belirlenmi  ve yay nlanm  olan kredi politikalar  do rultusunda 
yap lmakta olup, 2007 y ndan itibaren kredi derecelendirme yöntemleri kullan lmaktad r. 2007 y nda 
jenerik olarak yap land lan skorkartlar 2009 y nda Koç Fiat Kredi’nin mü teri datas  kullan larak 
istatistiksel yöntemlerle yeniden düzenlenmi tir. Her sene yap lan gözden geçirme i lemleri ile piyasa 
artlar  ve portföyün de imi sürekli izlenmekte ve skorkartlar güncel tutulmaktad r. De en piyasa 

ko ullar  ve mü teri ödeme al kanl klar na göre kredi politikalar nda güncellemeler yap lmakta, erken 
uyar  sinyalleri ile gerekli önlemler al nmaktad r.  



 

 

2013 y nda Experian NBSM (yeni i  strateji yönetimi) kullan lmaya ba lanarak; otomatik kararlar n 
daha çabuk uygulamaya konulmas , karar alma mekanizmas n daha etkin kullan lmas , kurallar ve 
ak lar n daha verimli sonuçlar vermesi mümkün olacakt r.  

Kredilerin tamam  ta t rehni kar nda kulland lmakta olup, kredi de erlendirme a amas nda 
mü terinin risk profiline göre, ta t rehnine ilave olarak, gerekti inde kefil veya ipotek gibi ek 
teminatlarla kredi teminatlar  güçlendirilmektedir. 

Krediler belirlenmi  tahsilat politikalar  ile sürekli izlenerek irketin ta üpheli kredi riski minimize 
edilmektedir. Tahsilat politikalar  do rultusunda olu turulmu  olan izleme ak lar  sisteme tan mlanm  
olup tüm mü teri portföyü sistem üzerinden takip edilmektedir.  ak lar , de en mü teri al kanlar  
ve piyasa ko ullar na göre revize edilebilmektedir. 

Krediler gecikme gün say lar na gore; zleme (30 gün), dari Takip (60 gün) ve Kanuni Takip (90 gün 
üzeri) süreçlerinde takip edilmektedir. zleme ve dari Takip süreçlerinde mü terinin geri ödeme 
kabiliyeti gözönüne al narak nadiren kredi yeniden yap land rmas  yap lmaktad r. 

Koç Fiat Kredi, istikrarl ekilde büyüyen kredi portföyünün performans , ya land rma raporlar , 
tahsilat raporlar  ve portföy izlemeye yönelik risk raporlar  ile sürekli takip etmekte ve gerekli 
aksiyonlar  almaktad r. 

irket yönetimi, verilen krediler üzerinde yap lan de erlendirmeler sonucunda tahsili üpheli görülen 
alacaklardan do abilecek zararlar için belli bir kar k ay rmaktad r. Kar k tutar , irket’in kredi risk 
politikas , mevcut kredi portföyünün yap , mü terilerinin mali yap lar  ve ekonomik konjoktüre ba  
olarak belirlenmekte ve “Takipteki Krediler” olarak s fland larak, varsa ilgili teminatlar n gerçe e 
uygun de erleri de göz önüne al narak hesaplanmaktad r. Kar k hesab ndaki de iklikler dönem kar 
zarar na yans lmaktad r. Yasal prosedürler tamamland  ve kredinin tahsil edilemeyece i kesinle ti i 
takdirde, ilgili tutarlar hesaplardan silinmekte, silinen krediler ile ilgili tahsilâtlar gelir olarak 
kaydedilmektedir. 

Likidite riski  

Likidite riski, irket’in net finansman ihtiyaçlar  kar layamamas  ihtimalidir. irketlerin faaliyetlerine 
devam edebilmeleri için yükümlülüklerini kar layabilecek yeterlilikte fona sahip olmalar  gerekmektedir 

irket'in politikas ; al nan kredilerin geri ödemeleri ve harcamalar sonucu ortaya ç kan nakit ç lar  ile 
portföyde bulunan tüketici finansman kredileri sonucu ortaya ç kan nakit giri lerini e le tirmektir. 
Mü terilerle yap lan sözle melerinin ödeme planlar irket'in fon ihtiyac na ve özsermaye yap na 
göre ekillendirilir. Ayr ca, yönetim mevcut ve gelecekteki borç gereksinimlerinin finansman  ve talepte 
beklenmeyen de melere önlem olarak, hissedarlardan ve kurumsal yat mc lardan yeterli düzeyde 
finansman kayna n devaml  sa lamaktad r. 

Piyasa riski  

Piyasa Riski, irket’in sermaye ve kazançlar  ile irket’in hedeflerini gerçekle tirme yeteneklerinin, faiz 
oranlar nda, yabanc  para kurlar nda, enflasyon oranlar nda ve piyasadaki fiyatlarda olu an 
dalgalanmalardan olumsuz etkilenmesi riskidir. Faiz riski, faiz oranlar ndaki de imlerin finansal 
tablolar  etkileme olas ndan kaynaklanmaktad r. irket, belirli bir dönemde vadesi dolacak veya 
yeniden fiyatland lacak varl k ve yükümlülüklerin zamanlama uyumsuzluklar  veya farkl klar ndan 
dolay  faiz riskine maruzdur. irket, bu riskini, risk yönetimi stratejileri uygulayarak varl k ve 
yükümlülüklerin faiz de im tarihlerini e le tirerek yönetmektedir.  

 

 



 

 

Koç Fiat Kredi, sabit faizli TL kredi portföyünü; TL, FX krediler ve menkul k ymet ihraçlar yla 
fonlamaktad r. Yabanc  para fonlamas  ile yarat lan likidite, türev i lemler ile TL likiditeye 
dönü türülmektedir. irket bu sayede hem TL fonlama kayna  olu turmakta hem de faiz ve kur 
riskinden korunmaktad r. irketin fonlama ihtiyac n bir bölümü ihraç edilen menkul k ymetlerle 
kar lanmaktad r. 2012 y n ilk çeyre inde yap lan toplam 40 milyon TL nominal de erde menkul 

ymet ihraçlar na ek olarak ikinci çeyrekte de toplam 140 milyon TL ihraç gerçekle mi  olup bunun 50 
milyon TL’si Halka Arz eklinde ve kalan 90 milyonu kapal  arz yoluyla olmu tur. Son çeyrekte ise 
toplam 185 milyon TL ihraç gerçekle mi  olup bunun 135 milyon TL’si halka arz eklinde ve kalan 50 
milyonu kapal  arz yoluyla olmu tur.  

l boyunca gerçekle tirilen menkul k ymet ihraçlar yla ilgili bilgi a daki ekildedir; 

hraç tarihi Vade Nominal Arac  Kurum 

17.01.2012 14.11.2013 40 Mio. TL UniCredit Menkul De erler A. . 

11.04.2012 06.05.2013 40 Mio. TL Garanti Yat m 

31.05.2012 29.08.2013 50 Mio. TL  Yat m 

04.06.2012 28.08.2013 50 Mio. TL Garanti Yat m 

12.11.2012 10.11.2014 85 Mio. TL Yap  Kredi Yat m 

24.12.2012 23.06.2014 50 Mio. TL Yap  Kredi Yat m 

28.12.2012 29.08.2014 50 Mio. TL Yap  Kredi Yat m 

 

irket, büyüyen kredi portföyünü a rl kl  olarak kulland  krediler ve ihraç etti i menkul k ymetlerle 
fonlamaya devam etmi , bu kaynaklar n toplam büyüklü ü 2012 y l sonu itibar yla 1.114,6 milyon 
TL’ye ula r. 

 

VII. Di er hususlar 
 
Finansal kiralama, faktoring ve finansman irketlerini düzenleyen 6361 say  “Finansal Kiralama, 
Faktoring ve Finansman irketleri Kanunu”, 13.12.2012 tarih ve 28496 say  Resmi Gazetede 
yay mlanarak yürürlü e girmi tir. Bu Kanunla bankac k d  finansal kesim irketlerinin etkin 
gözetim ve denetimi için gerekli yasal altyap  olu turulmas  hedeflenmektedir. Bu kanun ile 
getirilen yenilikler kapsam nda “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketleri Birli i”nin 
kurulmas , ana faaliyet konular  d nda faaliyette bulunamama, kredilerde limitler belirlenmesi gibi 
hususlar yer almaktad r. Birli in Haziran 2013 tarihine kadar kurulmas  hedeflenmektedir. 
Sektörde faaliyet gösteren irketler ve tabi olduklar  dernekler çal malar na ba lam  olup, 

irketimiz de çal malara katk da bulunmaktad r. 
Yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6361 say  Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketleri 
Kanunu ‘na uyum çerçesinde Esas Sözle me de ikli ine gidilmi  ve yasal süreçler 
tamamlanm r.  
2012 y  sonu itibariyle 32 Milyon TL net kar gerçekle tiren Koç Fiat Kredi’n n, hususi ve ticari 
araç sat lar n artmas yla ve kredilendirme i inin artan oranlarda finans kurulu lar na 

rak lmas yla, gelecek y llarda ba ar  çizgisini sürdürece ine inan yoruz. 
Üretici ve distribütör irketimiz Tofa ’a, de erli bayilerimize, tercihlerini irketimizden yana 
kullanan mü terilerimize, i  ortaklar za, çal malar  büyük bir özveri ile yürüten irketimiz 
çal anlar na ve yöneticilerine te ekkür ederiz. 



 

 

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 199’uncu Maddesi Kapsam nda Haz rlanan Ba irket 
Raporu 

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlü e giren 6102 say  Türk Ticaret Kanunu’nun 199’uncu maddesi 
uyar nca, Koç Fiat Kredi Tüketici Finansman  A. . yönetim kurulu, faaliyet y n ilk üç ay  içinde, 
geçmi  faaliyet y nda irketin hâkim orta  ve hakim orta na ba irketlerle ili kileri hakk nda bir 
rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç k sm na faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Koç Fiat 
Kredi Tüketici Finansman  A. .’nin ili kili taraflarla yapm  oldu u i lemler hakk nda gerekli 
aç klamalar 31.12.2012 tarihli ba ms z denetim raporu dipnotunda yer almaktad r. 

Koç Fiat Kredi Tüketici Finansman  A. . Yönetim Kurulu taraf ndan haz rlanan 04 ubat 2013 tarihli 
Rapor’da “Koç Fiat Kredi Tüketici Finansman  A. .’nin hakim orta  ve hakim orta n ba  ortakl klar  
ile 2012 y  içinde yapm  oldu u tüm i lemlerde, i lemin yap ld  veya önlemin al nd  veya 
al nmas ndan kaç ld  anda taraf zca bilinen hal ve artlara göre, her bir i lemde uygun bir kar  
edim sa land  ve irketi zarara u ratabilecek al nan veya al nmas ndan kaç lan herhangi bir önlem 
bulunmad  ve bu çerçevede denkle tirmeyi gerektirecek herhangi bir i lem veya önlemin olmad  
sonucuna ula lm r.” denilmektedir.  

Sayg lar mla, 

 

 

Cenk Ç MEN 
Yönetim Kurulu Ba kan  


