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Kısa Vadeli Ulusal Notu: 

(TR) A1 
Görünüm: Stabil 

Uzun Vadeli Ulusal Notu: 

(TR) A+ 
Görünüm: Stabil 

SAHA Rating, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.’nin yatırım 

yapılabilir kategori içerisinde olan daha önce kısa vadeli “A1” (stabil) ve 

uzun vadeli “A+“ (stabil) olan notunu, kısa vadeli (TR) “A1” ve uzun vadeli 

(TR) “A+“ görünümlerini de “Stabil” olarak teyit etmiştir. 

 

Yatırım Finansman Menkul Değerler Anonim Şirketi (“Şirket” veya “Yatırım 

Finansman”), Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve 

Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği ve III-39.1 sayılı 

Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği kapsamında 

“Geniş Yetkili Aracı Kurum” olarak faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda Şirket; 

işlem aracılığı, portföy aracılığı, bireysel portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı, 

halka arza aracılık faaliyeti ve sınırlı saklama hizmeti vermektedir. 1976 yılında 

Türkiye’nin ilk aracı kurumu olarak kurulan Yatırım Finansman’ın hâkim ortağı 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş olup nihai hâkim pay sahibi Türkiye İş Bankası 

A.Ş.’dir. 

 

30.09.2019 itibarıyla Şirket’in aktif büyüklüğü, borç toplamı ve iş hacmi (hasılat) 

2018 yıl sonuna göre birbirine paralel olarak artış göstermiştir. Bu kapsamda Q3 

2019 net satış geliri (brüt kar) Q3 2018’e kıyasla yüzde 40 mertebesinde artarak 

45,7 mio TL olarak sonuçlanmıştır. Net Kar / Net Gelir rasyosunun Q3 2019 da Q3 

2018 seviyesini koruduğu, son derecelendirme çalışmasına baz teşkil eden 2018 yıl 

sonuna göre ise gelişim kaydettiği görülmüştür. Ayrıca 2018 yıl sonunda bir önceki 

yıla göre Net Gelirin Faaliyet Giderlerini karşılama oranında görülen iyileşme 09/2019 

itibarıyla devam etmektedir. Aynı şekilde, Q3 2019 net yabancı para pozisyonu 

dikkate alındığında Şirket’in gelir tablosunun olası kur ataklarına karşı hassasiyeti 

bulunmamaktadır.  

 

14.01.2020 tarihli bu açıklamamız 30.09.2019 tarihli ara dönem finansal verileri 

dikkate alınarak yapılan bir teyit açıklaması olup, 2019 yıl sonu bağımsız denetim 

raporu yayımlandığında derecelendirme notu tekrar gözden geçirilecektir. 

Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi www.saharating.com adresinden 

sağlanabilir. 
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