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Başlarken… 

Türkiye için 4 yıl seçimsiz bir döneme geçilmiş olması büyük 

bir avantaj olarak görünüyor. Bu süreç iyi değerlendirilir ve 

kurumlar arası ahenk sağlanabilirse, Türkiye için yazılan 

negatif senaryolarda büyük değişim görülebilir… 

Geçen Ay Türkiye Piyasaları 

Ekim Ayı Tarım Dışı İstihdam verisinin iyimserliğiyle geçti… 

Geçen Ay Dünya Piyasaları 

FED’in faiz artırım beklentilerinin 2016 yılına ağırlık 

kazanması ile küresel piyasalar Ekim ayında coştu… 

Son 10 Yılda Ekim Ayları 

Ekim’den sonra Kasım’da hisse yatırımcısına göz kırpıyor… 

Makroekonomik Görünüm 

Siyasi belirsizliklerin azalması, büyümedeki yavaşlamada 

sonun ve TCMB’nin sadeleşme adımlarının başlangıcı 

olabilecek mi?…  

Türkiye Kredi Görünümü 

Seçim öncesi izlemede kalan kredi derecelendirme 

kuruluşlarının bir sonraki adımı ne olacak? … 

Piyasalara Dair Beklentilerimiz 

Kasım’da BIST’in ve TL’nin pozitif ayrışma ihtimalinin yüksek; 

ancak bu ayrışmanın da sınırları var … 

Finans Kürsüsü 

Finansal okur-yazarlığa katkı sağlamak amacıyla 

hazırladığımız “Finans Kürsüsü” köşemizde bu ay “Gelişen 

İşletmeler Piyasası”nı inceleyeceği …  
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Başlarken… 
 
Sandıktan güçlü tek parti iktidarı çıktı 

Eylül ayındaki yayınladığımız strateji raporunda BIST’in olabilecek tüm olumsuzlukları fiyatladığını, en 

kötünün geride kaldığını ifade etmiştik. Ardından ekim ayında yayınladığımız son çeyrek strateji 

raporunda da hisse senedi piyasası için 2015’in son çeyreği ve 2016’nın ilk çeyreğinde daha iyi bir 

atmosfer ile karşı karşıya kalabileceğimizi ifade edip, görüşümüzü “2016 için biriktir” şeklinde 

özetlemiştik. Geçen sürenin bizi yanıltmamış olması sevindirici.  

Bu aya başlarken, kamuoyu araştırmalarının aksine seçimden güçlü bir tek parti iktidarı çıkmasının 

oluşturduğu pozitif havayı konuşuyoruz. Anketlerde görülen sonuç ya bıçak sırtı bir tek parti 

hükümeti ya da daha büyük olasılıkla 7 Haziran seçimlerine yakın bir sonuç çıkması yönündeydi. Çıkan 

sonuç bu beklentilerden büyük sapma gösterdiği için piyasanın ilk reaksiyonu da sert oldu. Bu coşku 

zaman zaman kar satışları olsa da muhtemelen kabine netleşip güvenoyu alınana kadar geçen sürede 

devam edecektir. Son süreçte hükümetin açıklayacağı ekonomik program beklenecek, bu açıklamayla 

sektörel bazda fiyatlamalar da yapıldıktan sonra, siyasetin fiyatlama üzerindeki etkisi yavaş yavaş 

azalıp yurtdışı piyasalarla korelasyon sağlanmaya başlanacaktır. Yani en azından kasım ayında 

siyasetin pozitif etkisi devam edecek gibi duruyor.  İktidarın kesin olmayan sonuçlara göre 317 

milletvekili çıkarmış olması (tek başına iktidar için 276 yeterli) parti içinden çatlak ses oluşmasını da 

engelleyecektir. Bu nedenle hükümet kurulup güvenoyu alana kadar negatif etkiden daha çok, 

sürecin hızlanmasına yönelik pozitif beklentiler ön plana çıkabilir.  

Seçim sonuçlarının ortaya çıkardığı yeni durumda kısa vadede 85,000 üstündeki rakamları olası 

görsek de, bu seviyenin üzerinde temkinli olunması gereken bir döneme geçilmiş olacağını 

düşünüyoruz. Mevcut durumda 85,000 ve üzerindeki rakamlarda orta ve uzun vadeli fonların (yerli, 

yabancı vs.) BİST’e giriş için gerekçe bulmakta zorlanacaklarını düşünüyoruz. 12 aylık hedef değerleri 

göz önüne aldığımızda ortaya çıkan getiri potansiyelinin, 85,000 civarındaki bir endekste birçok 

şirkette risksiz faiz oranından bile daha düşük kaldığını görüyoruz. Bu durum yükselişin devamı için ya 

yeni bir hikâyeye ihtiyaç olacağını ya da fiyatların yeniden cazip olabilmesi için bir düzeltmenin 

kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Bu nedenle makro bazda (büyüme, enflasyon, faiz) ekonomik 

büyüklüklerde önemli bir beklenti söz konusu olmaz ise kısa vadede oluşan iyimser hava endeksi 

85,000 - 87,500 aralığına taşısa bile bu seviyelere gelindikten sonra bir düzeltme yaşanma ihtimalinin 

artacağını düşünüyoruz. Ancak bu düzeltmelerin global ölçüde çok sert satışlara neden olacak 

gelişmeler yaşanamaz ise, seçim öncesi alım yapamamış olanlar tarafından alım fırsatı olarak 

değerlendirileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle düzeltmelerde görülecek satışların ilk etapta 

sertleşmesini ve bir düşüş trendine dönüşmesini beklemiyoruz. Özetle, yılın son bölümü ve 2016 

yılının ilk çeyreği için pozitif bir piyasa beklentimiz olmasına karşın, iyimserlik dozunun iyi ayarlanması 

gerektiğini düşünüyoruz.  

Seçim sonuçlarının ilk etkisiyle 2,75 civarına gerileyen Dolar/TL’de ilk güçlü destek 2,70-2,75 

aralığında. Bu bölge önümüzdeki günlerde yeniden test edilebilir. Bu süreçte diğer piyasalardan 

ayrışan bir TL izlesek de hükümet ve kabine ile ilgili süreç tamamlandıktan sonra Dolar/TL’nin diğer 

ülke kurlarında yaşanan hareketlere ayak uydurması şaşırtıcı olmayacaktır. Başka bir ifade ile yaşanan 

pozitif ayrışma ilelebet devam etmeyecektir. Yılsonuna kadar olan süreçte kurun bu hafta başında 

bıraktığı boşluk, en büyük risk unsuru. Fed’in faiz artışı takviminde aralık ayının iyiden iyiye ön plana 

çıkması bu boşluğun yıl sonuna doğru dolamsını sağlayabilir.   
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Faizler tarafında ise seçim öncesi başlayan düşüşün seçim sonrası devam etmesi doğal bir sonuç olsa 

da, yüksek enflasyon ve Fed’in faiz artış süreci bu düşüşü sınırlayacak etkenler. Bu nedenle faizlerde 

tek seferde şok bir düşüşten ziyade ortaya çıkacak kabine, ekonomik program ve makro 

beklentilerdeki seyre göre kademeli bir hareket görülebilir.    

Özetleyecek olursak, 2015 yılını seçimlerin neden olduğu siyasi belirsizlik ve gerginliklerle geçiren 

Türkiye için 4 yıl seçimsiz bir döneme geçilmiş olması büyük bir avantaj olarak görünüyor. Bu süreç iyi 

değerlendirilir ve kurumlar arası ahenk sağlanabilirse, Türkiye için yazılan negatif senaryolarda büyük 

değişim görülebilir. Bu nedenle ortaya çıkan siyasi tablo ile 6 Kasım’da S&P ve 4 Aralık’ta Moody’s 

tarafından yapılacak kredi notu değerlendirmelerine ilişkin risklerin de ortadan kalktığını 

düşünüyoruz. Önümüzdeki en büyük risk ise dünyanın geri kalanında olduğu gibi Fed faiz artışı. Bu 

konuda aralık ayına kadar bir aksiyon söz konusu olmasa da Yellen’in suskunluğunu bu ay içinde 

bozması şaşırtıcı olmayacaktır. Buna karşın Yellen aralık ayını tekrar ifade etse bile, içeride yakalanan 

pozitif hava negatif etkiyi sınırlayacaktır.  

Üzeyir DOĞAN 

Yatırım Danışmanlığı  

ve  Araştırma Müdürü   
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Geçen Ay Türkiye Piyasaları 
 
Ekim Ayında Piyasalar… 

Aşağıdaki grafikte TL cinsi varlıkların Ekim ayı performansları verilmiştir. 2 Ekim 

tarihinde gelen Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentilerin altında kalması küresel 

piyasalarda risk iştahını arttırdı. Artan risk iştahına paralel BİST-100 endeksinde 

görülen yükseliş ve Türk Lirasında yaşanan değer kazanımları ayın son günlerinde 

yerini kar satışlarına bıraktı. 28 Ekim’de yapılan FOMC  toplantısı öncesi başlayan 

kar satışları FED toplantısı sonrasında da devam etti. FED’in faiz artırımı için Aralık 

ayını gündemde bırakması ve yurtiçinde yaklaşan seçimlere paralel kar satışlarına 

maruz kalan BİST-100 endeksi Ekim ayını %5.84 yükseliş ile 79.409 seviyesinden 

kapandı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekim Ayında Bist-100 Endeksindeki Yükseliş Tüm Sektörlere Yayılmıştır… 

Borsa İstanbul’da işlem gören sektörlerin Ekim ayı performansı aşağıdaki grafikte 

verilmiştir. Piyasalarda yaşanan pozitif seyir tüm sektörlere yansımış olmasına 

rağmen Madencilik sektöründe negatif ayrışma görülmüştür. Yaşanan negatif 

ayrışmanın sebebi Koza-İpek grubuna gelen haber akışlarından kaynaklanmıştır.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ekim Ayında BIST-100 

Endeksindeki Yükseliş Tüm 

Sektörlere Yayılmıştır… 

 

Ekim Ayı, Tarım Dışı 

İstihdam Verisinin Yarattığı 

İyimserlikle Geçti… 

Hakan Çal 
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Geçen Ay Dünya Piyasaları 
 

Ekim ayında küresel piyasalar artıya döndü 

ABD’den gelen olumsuz veriler ve FOMC toplantıları sonucu oluşan FED’in faiz 

artırımı erteleme beklentileri ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) Aralık’ta parasal 

genişlemeye devam edeceğine yönelik mesajlar, küresel piyasalarda iyimserliği 

artırdı. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke (GOÜ) borsalarının tamamına 

yakını değer kazandı. Almaya borsası %12.32’lik yükselişle zirveye otururken onu 

Çin ve Fransa borsaları takip etti. En az artış ise Brezilya ve Hindistan başta olmak 

üzere GOÜ borsalarında oldu. Siyasi belirsizlik ve FED riskleri ile 2015 yılında zor bir 

dönem geçiren BIST Ekim’de %7 yükselerek, tekrar yönünü yukarı çevirdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türk Lirası üzerindeki baskı azaldı… 

2015 yılında seçimlerin oluşturduğu siyasi belirsizlik ve FED’in faiz artırımından 

olumsuz olarak en fazla etkilenmesi beklenen Türk Lirası, FED riskinin azalması ve 

Kasım’da yapılan seçimlerde her şekilde hükümetin kurulacağına yönelik 

beklentilerin ağırlık kazanmasıyla Ekim ayında dolar karşısında en çok değer 

kazanan para birimi oldu. Türk Lirası’nı %1.89 ile Rus Rublesi ve %2.44 ile Brezilya 

reali izlerken, Ekim ayında GOÜ para birimlerinin ön plana çıkması dikkat çekti. 

Dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi ise %1.81 ile İngiliz sterlini oldu. 

Ekim ayında ECB’nin parasal genişlemeye devam edeceğine yönelik mesajları, 

Avrupa borsalarına olumlu yansısa da Euro’yu negatif etkiledi ve Euro dolar 

karşısında %1.02 değer kaybetmesine neden oldu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Aşağıdaki tabloda, Dolar 

kurunun diğer ülke para 

birimleri karşısındaki değer 

kazanç ve kayıpları 

gösterilmiştir.(Örnek: 

(USD/TRY – USD/RUB) 

FED’in faiz artırım 

beklentilerinin 2016 yılına 

ağırlık kazanması ile küresel 

piyasalar Ekim ayında 

coştu… 
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Son 10 Yılda Kasım Ayları 
 

BIST kasıma ayına hızlı başladı 

 

 

 

 

 

 

Geçtiğimiz 10 yılda Borsa İstanbul’un Kasım aylarında 3 yılı yükselişle, 7 yılı 

da düşüşle kapadığı görülmektedir. Bu 10 yılda en sert yükseliş yüzde 19,2 

ile 2005’te, en sert düşüş ise yüzde 7,6 ile 2008’de yaşanmıştır. Bu yıl 1 

Kasım seçimlerinin ardından güçlü bir tek parti iktidarı doğduğunun 

anlaşılması ile BIST kasım ayına hızlı bir başlangıç yaptı. Hükümetin 

kurulması, kabinede yer alacak isimler ve açıklanacak ekonomik programa 

yönelik beklentiler BIST’in kasım ayını pozitif tarafta geçirmesini sağlayabilir. 

Yurtdışında ise ana gündemimiz Fed’in aralık ayındaki toplantısı olmaya 

devam edecek. Yellen’in yapacağı açıklamalar bu aya damgasını vurabilir.   

TL’ye tek parti desteği 

 

 

 

 

 

 

 

Ekim aylarını genellikle düşüşle tamamlayan Dolar/TL kuru geleneğini bu yıl 

da devam ettirdi. ABD’de açıklanan ve beklentilerin oldukça altında kalan 

tarım dışı istihdam verisiyle, Fed’in faiz artışını 2016’ya bırakacağı 

beklentisinin artması doların birçok para birimi karşısında değer 

kaybetmesine neden oldu. Ekim ayındaki Fed toplantısının aralık ayını tekrar 

gündeme getirmesiyle birlikte dolar endeksi güçlenirken, TL dolar karşısında 

seçim sonrası siyasi belirsizliklerin azalacağı beklentisiyle daha güçlü durdu. 

Seçimlerden güçlü tek parti iktidarı çıkmasıyla birlikte de kasım ayına sert 

bir düşle başlandı.         
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Ekim’den sonra 

kasım da hisse 

yatırımcısına göz 

kırpıyor  

Dolar/TL kasım ayına 

sert düşüşle başladı, 

toparlaması da zor 

görünüyor 

Mak. Min. Ort Yükseliş Düşüş

Ekim 9.9% -22.8% 1.3% 7       4    

Kasım 19.2% -7.6% -0.7% 3       7    

Mak. Min. Ort Yükseliş Düşüş

Ekim 21.0% -4.8% 0.2% 3       8    

Kasım 4.9% -0.3% 1.4% 8       2    
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Makroekonomik Görünüm  

Büyümedeki yavaşlama eğilimi sonlanabilecek mi?  

Ekonomik büyüme yılın ilk ve ikinci çeyreğinde sabit fiyatlarla sırasıyla yıllık 

bazda % 2.5 ve % 3.8 artış gösterdi. Buna göre, Türkiye Ekonomisi yılın ilk 

yarısında geçen yılın aynı dönemine göre % 3.2 oranında büyüdü. Büyüme 

rakamları her iki çeyrekte de beklenti üzerinde gelmiş olsa da; büyümenin zayıf 

kalmaya devam ettiğini ve çok sağlıklı temellere dayanmadığını söyleyebiliriz. 

Son dönemlerde büyümenin ağırlıklı olarak hane halkı ve kamu 

harcamalarından sağlanmasına karşın yatırımlar ve net dış ticaret katkısının 

oldukça sınırlı hatta zaman zaman negatif seyretmesi bu resmi ortaya 

koymaktadır. Büyümedeki yavaşlama eğiliminin sona ermesi ve sağlıklı bir 

büyüme performansı açısından yapısal reformlara duyulan ihtiyaç ortadadır. 

Buna karşın, içerideki siyasi belirsizliğin yapısal reformları geciktirmesi 2015 

yılının da zayıf bir büyüme performansıyla geçmesine neden olmuştur. 

Dolayısıyla, mevcut siyasi belirsizliğin büyük ölçüde azalmış olması ekonomik 

büyüme anlamında geleceğe yönelik olumlu sinyaller verse de bunun ne 

ölçüde gerçekleşebileceği yeni ekonomi yönetiminin kimlerden oluşacağı kadar 

nelere öncelik vereceği de hayati önem taşımaktadır. Yıllar itibariyle Sanayi 

Üretimi ve Ekonomik Büyüme arasında çok ciddi pozitif bir korelasyon olduğu 

görülmektedir. Bu ilişkiyi ve mevcut eğilimleri baz alarak yaptığımız 

hesaplamalara göre Türkiye Ekonomisi’nin sabit fiyatlarla ve yıllık bazda 2015 

yılı 3. Çeyreğinde % 3.51, yılın son çeyreğinde ise % 2.39’luk bir büyüme 

kaydedeceğini tahmin ediyoruz. 2015 yılı ekonomik büyüme tahminimizi % 

3.0 seviyesinde korumaya devam ediyoruz. Gelecek dönemlerde açıklanacak 

öncü verilerin izleyeceği seyir ve ekonomideki mevcut eğilimlerde meydana 

gelebilecek olası değişmeler sonrasında tahminlerimizde aşağı/yukarı 

revizyonlara gidebiliriz. 

 “45 yılın en düşüğü”nü bile hayal ettik ama yine karavana…  

Petrol fiyatlarındaki sert düşüş, sene başında enflasyon hedeflerinin 

yakalanabileceğine ilişkin umutların yeşermesine neden olmuştu. Hatta, TCMB 

Başkanı Başçı, Ocak ayında yaptığı bir konuşmasında 2015 yılsonunda 45 yılın 

en düşük enflasyonunun görülmesinin mümkün olduğunu ifade etmişti. Ancak, 

Ocak ayının sonundan bu yana olan dönemde petrol fiyatlarında mevcut düşük 

seyrin sürmesine karşın gerek iç gerek dış dinamiklerde görülen bozulmalar 

yılın son çeyreğine gelirken enflasyonda bizi bambaşka bir senaryoyla karşı 

karşıya bıraktı. Ana harcama grupları içerisinde % 24.25 ile en yüksek ağırlığa 

sahip olan gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarında gözlenen yüksek seyir yangına 

körük vazifesi gördü. Sene başında % 5.5 olarak duyurulan TCMB 2015 yılsonu 

enflasyon tahmini Nisan ayında % 6.8’e; Temmuz’da % 6.9’a ve Ekim ayında da 

% 7.9’a revize edildi. Son 2 PPK toplantısı sonrasında yayınlanan özet 

metinlerde de enflasyona ilişkin olumsuz sinyaller gelmeye devam etti. 

Mevsimsel etkiler nedeniyle yıllar itibariyle sürekli yüksek seyreden Ekim ayı 

TÜFE rakamlarının, TCMB’nin son tahmininin yakalanıp yakalanamayacağını 

teyit edeceğini söyleyebiliriz. TÜFE’nin Ekim ayında aylık bazda % 1.80 artış 

göstereceğini; Kasım ve Aralık aylarında da artışların daha düşük olmakla 

birlikte süreceğini düşünüyor ve Yılsonu enflasyon tahminimizi % 8.05 

seviyesinde korumaya devam ediyoruz.   

.   
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Cari açık yıllık bazda toparlanmaya devam ediyor… 

Yıllıklandırılmış bazdaki cari açık verisinde 2011 yılından bu yana görülen düşüş 

eğilimi, son dönemlerde kur ve petrol fiyatlarındaki gelişmelerin de etkisiyle 

sürmeye devam ediyor. Ancak, TL’deki aşırı değer kaybının eğilimi yavaşlatıcı 

etkisini de unutmamak gerekir. İhracat dayalı sanayinin ağırlıklı olarak enerji ve 

ham madde ithalatına dayalı olmasına ek olarak en büyük ihracat pazarımız 

olan Avrupa Bölgesi’ndeki zayıf ekonomik görünüm cari açıktaki toparlanmanın 

hızını sınırlamakta. İthalatın büyük ölçüde dolar, ihracatın ise Euro cinsinden 

olması da mevcut konjonktürde ihracatçılar açısından negatif bir durum olarak 

yorumlanabilir. Bu noktada cari açıktaki toparlanmaya 2011 yılından bu yana 

ekonomik büyüme tarafında görülen aşağı yönlü eğiliminin katkısını da göz 

önünde bulundurmakta fayda var.  

2015 yılının ilk 9 ayında dış ticaret açığında gözlenen % 20.2’lik daralma ilk 

bakışta pozitif bir görüntü oluşturuyor gibi görünse de; aynı dönemde ihracatın 

da % 9.4 oranında daralmış olması çok hoş bir görüntü vermemektedir. Diğer 

taraftan ithalattaki % 13.1’lik daralmanın cari denge tarafına katkı sağladığını; 

ancak, ekonomik büyüme açısından negatif bir sinyal verdiğini söyleyebiliriz. 

Yıllar itibariyle cari denge ve büyüme arasında negatif bir ilişki olması 

nedeniyle; büyüme tarafındaki hareketlenmenin gelecek dönemlerde de 

sürmesi durumunda cari dengenin de beklentilerin bir miktar üzerinde açık 

vermeye devam edebileceğini düşünüyoruz. Dış ticaret istatistiklerindeki ve 

kurdaki eğilimleri dikkate alarak 2015 yılı sonu Cari Açık tahminimizi 41.0 

milyar dolardan 38.3 milyar dolara ve Cari Açık/GSYH tahminimizi de % 

5.7’den % 5.3’e revize ediyoruz.  

İşsizlik, yeniden yükselme trendine giriyor… 

Ülkemizde büyüme oranının %4-5 aralığının altında kalması, diğer bir deyişle 

potansiyelin altında bir büyüme göstermesi, işsizlik oranında artışı beraberinde 

getirmektedir. 2014 yılının ikinci yarısında çift hanelere yükselen İşsizlik oranı, 

2014 yılı Aralık ayında % 10.9’a yükseldi. Bu veriyle birlikte 2013 yılında % 9.05 

olan yıllık işsizlik oranı ortalaması 2014 yılında % 9.96’ya yükseldi. Son 

açıklanan veri olan Temmuz ayı işsizlik oranı % 9.8 seviyesinde gerçekleşti. 

Mevsimsel etkilerin yanı sıra yılın ilk yarıda ekonomik aktivitede gözlenen 

kıpırdanmaların da işsizlik oranındaki düzelmeye destek olduğu söylenebilir.  

İşsizlik oranları ekonomik büyüme ile ve mevsimsel etkilerle doğrudan ilişkili 

bir yapıya sahip. Yıllar itibariyle Ocak – Şubat aylarında işsizlik oranında en 

yüksek rakamlar görülmekte, Mart ayıyla birlikte mevsimsel etkilerin olumluya 

dönmesiyle yıl ortasına kadar gerileme görülmektedir. Şu ana kadar geçen yıl 

ortalamalarının üzerinde seyreden  işsizlik oranının Temmuz – Ağustos ayları 

itibariyle artış trendine gireceğini de göz önüne alarak 2015 yılı geneli için % 

10.04 seviyesindeki işsizlik oranı tahminimizi % 10.34’e revize ediyoruz 

(2014: % 9.96).  
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Sadeleşme adımlarının zamanlaması yeni ekonomi yönetimi ve 
Fed’e bağlı olacak…  

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2015 yılı başında petrol 

ağırlıklı olarak petrol fiyatlarından kaynaklanan iyimser havanın yardımıyla, 

yılın ilk 2 ayında politika faizinde toplam 75, alt bantta 25 ve üst bantta 50 

baz puanlık indirime gitmişti. Ancak, sonraki dönemde iç ve dış 

dinamiklerdeki bozulmanın TL’de yarattığı sert kayıplar TCMB’nin Mart -

Ekim aylarında ölçülü faiz indirimlerine devam etmesine engel oldu. Fed’in 

faiz artırımlarına başlama zamanlamasıyla henüz netleşen bir durum 

olmasa da, ekstra olumsuz bir gelişme olmadığı sürece ilk artırım kararının 

2015 yıl sonuna kadar gelmesi azımsanmayacak bir ihtimal olarak masada 

bulunmakta. Bu kritik dönem öncesinde TCMB de para politikasında 

“sadeleşme” yoluna gideceğini duyurdu. Buna göre; önümüzdeki dönemde 

faiz koridorunun daraltılarak politika faizi etrafında daha simetrik bir hale 

getirilecek ve politika faizinin ön plana çıktığı bir dönüşüm süreci 

gerçekleşecek. Yayınlanan yol haritasında, faiz enstrümanı haricindeki 

diğer yardımcı enstrümanlarla da fiyat ve finansal istikrarı gözetecek 

şekilde hareket edileceği çeşitli adımlar atılacağı işaret edilmişti. Ağustos 

ayından bugüne kadar işaret edilen yardımcı enstrümanlarla ilgili 

ayarlamaların büyük ölçüde tamamlandığını; sıranın TCMB’nin asıl silahı ve 

“sadeleşme”nin merkezinde olan faizlere geldiğini söyleyebiliriz. Bu 

adımların mevcut faiz koridorunun yukarı doğru daraltılmasıyla; diğer bir 

ifadeyle ağırlıklı olarak politika faizi ve faiz koridorunun alt bandında 

yapılacak ölçülü faiz artırımlarıyla gerçekleşeceğini düşünüyoruz.  

Yaklaşan seçimler ve ekonomi yönetimine ilişkin belirsizliğin sürmesine ek 

olarak Fed kaynaklı belirsizliklerin de devam etmesi nedeniyle; TCMB’nin 

Ekim ayındaki son toplantısında da herhangi bir politika değişikliğine 

gitmeyerek mevcut “Bekle – Gör” stratejisini sürdürmeye devam etti. 

TCMB’yi bu stratejiye iten en önemli etkenlerden biri olan siyasi 

belirsizliğin 1 Kasım seçimleri sonrasında ciddi ölçüde azaldığı söylenebilir. 

Seçim sonrasında kur ve faiz tarafında meydana gelen yeni rahatlama 

dalgasının kalıcı olması sadeleşme kapsamında yapılması beklenen faiz 

artırımları konusunda TCMB’nin elini güçlendirecektir. Enflasyonun 

beklentiler üzerinde seyretmeye devam etmesi de bu hamlelere olan 

ihtiyacı artırabilir. Diğer taraftan, büyümedeki zayıf görünüm, yeni 

ekonomi yönetiminin hangi öncelikleri öne çıkaran yöneticilerden 

oluşacağı sorusunun henüz net bir şekilde yanıtlanmamış olması ve Fed’in 

faiz artırımına ilişkin belirsizliklerin devam etmesi de TCMB’yi mevcut 

“Bekle – Gör” stratejisini sürdürmeye itebilir. Özetlemek gerekirse; Fed’in 

para politikasına ve oluşacak yeni ekonomi yönetiminin önceliklerine 

ilişkin belirsizlikler TCMB’nin faiz konusunda adım atma konusundaki 

isteksizliğini sürdürecek olsa da; Kasım ve/veya Aralık toplantılarında 

daha önce ilan ettiği Normalleşme süreci kapsamında ölçülü faiz 

artırımlarına başlayabileceğini düşünüyoruz. Bir sonraki PPK toplantı 

tarihi olan 24 Kasım’a kadar ekonomi yönetiminin netleşmesi ve Fed’in 

faiz artırımlarına ilişkin beklentiler TCMB’nin faiz kararı açısından en 

önemli belirleyiciler olarak görülebilir.  

  

  

Mevduat ve Katılım Fonu Yükümlülükleri Oranlar

Vadesiz, ihbarlı mevduatlar ve özel cari hesaplar ile 

1 aya ve 3 aya (1 ay ve 3 ay dahil) vadeli 

mevduatlar/katılma hesapları

11.50%

6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli mevduatlar/katılma 

hesapları
8.50%

1 yıla kadar vadeli mevduatlar/katılma hesapları 6.50%

1 yıl ve uzun vadeli mevduatlar/katılma hesapları ile 

birikimli mevduatlar/katılma hesapları
5%

Mevduat ve Katılım Fonu Dışı Diğer 

Yükümlülükler
Oranlar

1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli 11.50%

3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli 8.00%

3 yıldan uzun vadeli 5.00%

Mevduat ve Katılım Fonu Yükümlülükleri Oranlar

Vadesiz ve ihbarlı mevduat, özel cari hesaplar ile 1 

aya kadar, 3 aya kadar, 6 ayaa kadar ve 1 yıla kadar 

vadeli

13%

1 yıl  ve 1 yıldan uzun vadeli 9%

Mevduat ve Katılım Fonu Dışı Diğer 

Yükümlülükler
Oranlar

1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli 25%

2 yıla kadar (2 yıl dahil) vadeli 20%

3 yıla kadar (3 yıl dahil) vadeli 15%

5 yıla kadar (5 yıl dahil) vadeli 7%

5 yıldan uzun vadeli 5%

Mevcut Durum (29 Ağustos 2015 sonrası)

Zorunlu Karşılık Oranları (%)

Yabancı Para

Türk Lirası
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Türkiye Kredi Görünümü 

 

Seçimler geçti, piyasalar rahat… 

İki seçim ve FED’in faiz artırım beklentileri ile belirsizliğin yoğun olduğu 

bir dönem geçiren Türkiye ekonomisi, Kasım ayına daha iyimser giriyor. 

Ekim ayında yayınladığımız strateji raporunda zor geçmesini beklediğimiz 

dördüncü çeyrek, sürpriz gelen seçim sonuçları ile iyimserliğe döndü. Bu 

durumun kredi derecelendirme şirketleri için önemli olacağını 

düşünüyoruz.  

 

18 Eylül’de Türkiye için 2015 yılı ikinci kredi değerlendirmesini yapan 

FITCH, beklentilerimize paralel olarak kredi notunu “BBB-“ kredi 

görünümünü ise “durağan” olarak korudu. Ayrıca 22 Ekim’de yıllık 

Türkiye konferansını gerçekleştiren FITCH yaptığı açıklamada, 

istikrarsızlığın negatif faktör olduğunu ve para politikasının daha tahmin 

edilebilir hale gelmesinin daha olumlu olacağı belirtildi. Ayrıca, 

bankaların kredi notunun kısa vadede artırılma ihtimalinin düşük olduğu 

açıklandı. FITCH açıklamalarının seçimden önce olması nedeniyle, 

kurumun önümüzdeki dönemlerde vereceği mesajların daha önemli 

olacağını düşünüyoruz. Nisan ve Ağustos ayındaki değerleme takvimini 

pas geçen Moodys ise seçim sonuçlarına yönelik yaptığı değerlemede, 

seçim sonuçları kısa vadede politik belirsizliği azaltacağı belirtilirken, 

Türkiye’nin kredi kalitesinin yeni oluşacak ekonomi yönetiminin 

stratejine bağlı olacağı kaydedildi. 

 

Türkiye için tek yatırım yapılabilir seviyenin altında not veren S&P’nin 

Kasım ayında 2015 yılı ikinci kredi değerlemesini yapması bekleniyor. Biz 

kredi “BB+” kredi notunda ve  “negatif” kredi görünümünde 

herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Ancak S&P, yeni kurulacak hükümet 

ve küresel risklere yönelik açıklamaları önemli olacaktır. 

 

Sürpriz gelen seçim sonuçları sonrası oluşacak siyasi istikrarın piyasalara 

olumlu yansımaya devam etmesini bekliyoruz. Yeni süreçte ise yeni 

ekonomi yönetimin kimlerden oluşacağı ve küresel ekonomik gelişmeler 

Türk Lirası için önem kazanacaktır. Kredi derecelendirme kuruluşlarından 

önümüzdeki dönemde FED’in faiz artırım beklentileri ve Çin 

ekonomisindeki gelişmeleri etkisi ve Türkiye’nin döviz borcu risklerini ön 

plana alan açıklamalar görülebilir. 

 

   

S&P Moody's Fitch Anlamı

AAA Aaa AAA En yüksek dereceli

AA+ Aa1 AA+

AA Aa2 AA

AA- Aa3 AA-

A+ A1 A+

A A2 A

A- A3 A-

BBB+ Baa1 BBB+

BBB Baa2 BBB

BBB- Baa3 BBB-

BB+ Ba1 BB+

BB Ba2 BB

BB- Ba3 BB-

B+ B1 B+

B B2 B

B- B3 B-

CCC+ Caa1 CCC Önemli riskler 

CCC Caa2 Büyük ölçüde spekülatif

CCC- Caa3

CC Ca

C

C DDD

/ DD

/ D

Türkiye'nin kredi notu tabloda yeşil renk ile 

gösterilmiştir. 

Yatırım yapılamaz

Son derece spekülatif

Kurtarılması beklenen, 

iflasa yakın

İflas

UZUN VADELİ NOT GÖRÜNÜMÜ

D

Bu seviyenin üzeri yatırım yapılaiblir seviye 

Yüksek dereceli

Üst orta sınıf

Alt orta sınıf
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Piyasalara Dair Beklentilerimiz 
 

Kasım ayında yurtdışı piyasalarla korelasyonun azalacağını, hükümetin 

kurulma süreci, oluşacak kabine, ekonomik programa ilişkin mesajlar, kredi 

derecelendirme baskısının azalması gibi nedenlerle BIST’in ve TL’nin pozitif 

ayrışma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz ancak bu ayrışmanın da 

sınırları olduğu göz önünde bulundurulmalı.   

 87,500’e yaklaştıkça sat, 80,000’e yaklaştıkça al 

Seçim sonuçlarıyla birlikte BIST’te de sert bir yükseliş görüldü. Banka 

hisselerinin bu yükselişte başı çekmesi şaşırtıcı olmazken, yükseliş belirli 

grup şirketleri dışında neredeyse hisselerin tamamına yansıdı. BIST 100 

seçimden sonraki ilk günü %5,40’lık yükselişle 83,693’ten tamamladı. Ortaya 

çıkan siyasi tablonun birçok belirsizliği ortadan kaldırdığını düşünmemize 

rağmen, hisse senetlerinin mevcut karlılık ve mali yapılarla gidebileceği 

yerin sınırlı olduğunu, buna karşın seçim öncesi pozisyon alamamış bir çok 

yatırımcının da alım için bir miktar gerilemeye odaklandığı düşünüyoruz. Bu 

iki gerçek endeksin belirli bir kanal içinde sert dalgalar yapmasına neden 

olabilir. Bu kanalın da ana hatlarıyla 80,000 ile 87,500 arasında oluşmasını 

bekliyoruz. Bu iki seviye arasındaki yaklaşık %10’luk marj kasım ayının fırsatı 

olarak karşımıza çıkabilir. Bu nedenle kasım ayı stratejimizi “87,500’e 

yaklaşıldıkça sat, 80,000’e yaklaşıldıkça al” şeklinde özetliyoruz.    

Dolar/TL’de 2,70 olası ama daha aşağısı zor 

2 Kasım sabahı Dolar/TL’de 2,75’li rakamlar test edildikten sonra akşam 

saatlerinde 2,82’li rakamlar görüldü. Kurun bu ilk düşüşte anlık olarak 

gördüğü 2,75 civarı, teknik olarak hedef konuma geçti ve muhtemelen yakın 

bir zamanda yeniden test edilecektir. Teknik olarak baktığımızda da başta 

200 günlük ortalama ve trend olmak üzere 2,70-2,75 aralığında önemli 

destekler dikkat çekmektedir. Bu seviyeleri kurun dip çalışması yapabileceği 

aralık olarak izleyeceğiz. Oluşan iyimserliklerde 2,70 altına sarkmalar 

gözlense dahi bu bölgede kalıcı olunması, global şartlarda başta Fed 

politikaları olmak üzere çok önemli bir değişim olmadığı sürece zor 

görünüyor. Bu nedenle Dolar/TL’de 2,75 ve altında 2,65’i de göz önünde 

bulundurarak her düşüşte kademeli bir şekilde alım yapılması gerektiğini 

düşünüyoruz.         

 

                

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“87,500’e 

yaklaşıldıkça sat, 

80,000’e 

yaklaşıldıkça al” 

Dolar/TL’de 

alım aralığı  

2,75 – 2,65 arası  



 

  

Takip Ettiğimiz Hisse Senetleri 
 

 
HİSSE SEKTÖRÜ TAKİP GEREKÇEMİZ KARAR

2.11.2015

Kapanışı
Stop Loss

Kısa Vadeli

Hedef

Potansiyel

Getiri (%)

TAVHL Ulaştırma

Havacılık sektöründe devam eden büyüme potansiyeli. 

%30 özvarlık karlılığına karşın düşük piyasa çarpanları ile 

işlem görmesi. 

Düşük betası ile defansif fiyat hareketleri.

Endeks 

Üzerinde 

Getiri

23,8 23,05 23,20 22,50 24,20 4,6%

ASELS Savunma

Savunma sanayi sektöründeki rakipsiz konumu ve güçlü 

ortaklık yapısı 

2024 yılına kadar kurumlar vergisinden muaf olması 

2015 yılı birinci çeyreğinde satış gelirleri ve kârlılığında 

görülen artış

Endeks 

Üzerinde 

Getiri

14,8 14,50 14,80 14,10 15,30 4,4%

ISGYO

Gayrimenkul 

Yatırım 

Ortaklığı

Kartal projesinde satışlarının başlaması  

Tuzla Projesi ile İzmir Ege-Perla projesinden elde edilecek kira 

gelirinin sağlayacağı katkı. 

Yapılması planlanan İstanbul Finans Merkezi  ve Topkapı 

Projeleri

Endeks 

Üzerinde 

Getiri

1,64 1,56 1,58 1,52 1,64 4,5%

TKFEN Holding

İskontolu piyasa çarpanları 

Taahüt sektöründe potansiyeli yansıtmaması 

Hükümetin seçim beyannamesinde gübre üzerindeki KDV'nin 

kaldırmasına yönelik söylemleri

Endeks 

Üzerinde 

Getiri

4,36 4,28 4,33 4,17 4,45 3,4%

TTRAK
Tarım 

Makineleri

Yüksek temettü verimliliği 

İstikrarlı satış ve karlılık yapısı, yüksek özvarlık karlılığı 

Türk traktör pazarındaki yüksek yenileme potansiyeli

Endekse 

Paralel Getiri
74,4 72,50 73,00 70,7 75,5 3,8%

Kısa Vadeli Hedef:Bu ay içinde yükselişlerde görülmesi muhtemel ilk teknik seviye referans alınmıştır. 

Alım Aralığı
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Finans Kürsüsü: BİST Gelişen İşletmeler Piyasası  

Finansal okur-yazarlığa katkı sağlamak amacıyla hazırladığımız “Finans 

Kürsüsü” köşemizde her ay yatırımcıların sıkça karşılaştığı farklı bir konu ya 

da kavramı işliyoruz. Bu ay, “BİST Gelişen İşletmeler Piyasası”nı 

inceleyeceğiz.  

 

Gelişen İşletmeler Piyasası 

Borsa kotasyon şartlarını sağlayamayan gelişme ve büyüme potansiyeline sahip 

şirketlerin, sermaye piyasalarından fon sağlamak amacıyla ihraç edecekleri menkul 

kıymetlerin işlem gördüğü piyasaya Gelişen İşletmeler Piyasısı (GİP) denir. 

Gelişen İşletmeler Pazarına Başvuru Şartları 

GİP Yönetmeliğine tabi olan anonim şirketler GİP Piyasasında işlem görmek için 

Borsa İstanbul’a başvurabilir. GİP Yönetmeliği’nde başvurunun kabulü için 

şirketlerin nitelik veya niceliğine ilişkin bir kriter (karlılık, faaliyet süresi, sermaye 

büyüklüğü, piyasa değeri gibi) tanımlanmamıştır. Şirketle ilgili gerekli inceleme 

piyasa danışmanı tarafından yapılır ve inceleme sonuçları bir rapor ve ekli belgelerle 

Borsa İstanbul’a sunulur. Piyasa Danışmanının şirket hakkında hazırladığı raporda 

olumlu görüş belirtmesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ile şirket payları GİP 

Listesine alınabilir. 

GİP’te Ortakların Sahip Oldukları Payların Halka Arzı Yapılabilir mi? 

GİP’te halka arzdan veya tahsisli satıştan elde edilecek gelirin doğrudan şirketin 

finansman ihtiyacını karşılaması amaçlanmaktadır. Bu nedenle, ortak satışı yolu ile 

halka arz yapılmasına izin verilmemekte ve sadece sermaye artırımı sonucunda 

ihraç edilecek yeni payların halka arzı mümkün olabilmektedir. 

GİP Listesine Kabul Kriterleri 

 Payların GİP’te işlem görmesi için başvuran şirketlerin anonim şirket 

olmaları ve hukuki durumunun mevzuata uygun olması, 

 

 GİP Listesi’ne kabul başvurusunun, mevcut ortakların yeni pay alma 

haklarının kısmen veya tamamen kısıtlanması suretiyle sermaye artırımı 

sonucunda ihraç edilecek paylar için yapılmış olması, 

 

 Kotasyon Yönetmeliği’nde Borsa kotuna alınarak kot içi pazarda işlem 

görebilmek için nicelik ve/veya niteliğe ilişkin kriterlerden (karlılık, faaliyet 

süresi, sermaye büyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış şartlar) 

en az birinin şirket tarafından sağlanamamış olması, 

 

 Şirket ana sözleşmesinin işlem görecek payların devir ve tedavülünü 

kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar 

içermemesi, 

 

 Şirket ile Piyasa Danışmanı Listesi’nde yer alan bir piyasa danışmanı 

arasında başvuru tarihi itibarı ile en az iki yıl süre ile geçerli bir piyasa 

danışmanlığı anlaşmasının imzalanmış olması, 
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 Payları GİP’te işlem görecek ortaklıklardan istenen Bağımsız Denetimden 

geçmiş finansal tablolar, payların satış dönemlerine göre düzenlenmiştir. 

Bu çerçevede, payları 01 Ocak - 15 Şubat tarihleri arasında satılacak 

ortaklıklardan son yıllık ya da içinde bulunulan yıldan önceki yıllık 

karşılaştırmalı finansal tablolar ile altı aylık ara dönem finansal tablolar, 

payları 16 Şubat - 15 Ağustos tarihleri arasında satılacak ortaklıklardan son 

yıllık karşılaştırmalı finansal tablolar, payları 16 Ağustos - 31 Aralık tarihleri 

arasında satılacak ortaklıklardan son yıllık ve altı aylık ara dönem 

karşılaştırmalı finansal tabloları gerekmektedir. 

GİP’te işlem görecek paylar Pay Piyasası (PP) işlemlerinin gerçekleştiği alım-satım 

sistemi üzerinde aynı teknik olanaklardan faydalanarak işlem görecektir. GİP’teki 

işlemler büyük ölçüde Pay Piyasasında uygulanan kurallar çerçevesinde 

gerçekleşeceğinden aynı elektronik işlem platformu üzerinde ayrı bir piyasa 

oluşturulmuştur. GİP’e başvuracak şirketin Kotasyon Yönetmeliği’nde tanımlanmış 

kotasyon şartlarını sağlamıyor olması istenmektedir.  

İşlem Yöntemleri: Alım-satım işlemlerinin gerçekleştirilmesinde temel olarak 

“Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede” işlem yöntemi uygulanır. Piyasa yapıcısı 

bulunmayan işlem sıralarında “Tek Fiyat” işlem yöntemi uygulanır. 

 İşlem Yapacak Üyeler: Pay Piyasası’nda işlem yetkisi bulunan tüm üyeler 

Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem yapma yetkisine sahiptir. 

 

 Yetkili Piyasa Yapıcıları: Pay Piyasası’nda piyasa yapıcı olma kriterini sağlayan 

üyeler Gelişen İşletmeler Piyasasında piyasa yapıcı olabilme imkanı vardır. 

 

 GİP’te Emir Tipleri: Pay Piyasasında bulunan emir tipleri GİP piyasasında da 

geçerli ve mevcuttur. 

 

 GİP’te Risk Bildirim Formu: Üyeler, müşterilerinin GİP’te işlem görecek menkul 

kıymetlerin birincil ve ikincil piyasa işlemlerine aracılık yapmadan önce, şirket 

paylarının GİP Listesi’ne kabul edilme kriterleri, piyasa danışmanı uygulaması, 

kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve Pay Piyasası arasındaki farklılıklar ve 

GİP’te işlem görecek menkul kıymetlere yatırım yapmanın riski ve 

karşılaşabilecekleri diğer riskler konusunda yatırımcıları bilgilendirmekle 

yükümlüdürler. Bu çerçevede üyeler, müşterilerin emirlerini GİP’e iletmeden 

önce müşterilerine imzalatmak üzere GİP Risk Bildirim Formu oluşturulmuştur. 

 

 İşlem Saatleri: Pay piyasasında işlemlerin gerçekleştiği seans ve saatler, GİP 

içinde geçerlidir. 

Şirketlerin Gelişen İşletmeler Piyasasından Çıkarılma Koşulları  

GİP Listesinde bulunan şirket payları aşağıdaki durumlarda Yönetim Kurulu Kararı ile 

GİP Listesinden çıkarılabilir. 

 Şirket paylarının HSP pazarlarından birinde işlem görebilmesi için yapılan 

başvurunun kabul edilmesi, 

 

 Şirketin iflasına karar verilmiş olmasının, tasfiye veya süre dolma gibi 

herhangi bir nedenle sona ermesinin Borsa’ya bildirilmesi, 
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 Şirketin işlem sırasının herhangi bir nedenle dört ay süre ile kapalı kalması, 

 

 Şirketin kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini ihlal etmesi, söz konusu 

ihlale en kısa sürede son vermemesi ve/veya bu durumu birçok defa 

tekrarlaması, 

 

 Şirketin GİP Listesi ücretlerini ödememesi ve Borsa’ya olan 

mükellefiyetlerini yerine getirmemesi, 

 

 Şirketin piyasa danışmanı ile anlaşmasının herhangi bir neden ile sona 

ermesi ve piyasa danışmanı bulunmaması nedeniyle işlem sırasının 

kapanmasından itibaren dört ay içinde yeni bir piyasa danışmanı ile 

anlaşma imzalamaması, 

 

 Şirketin esas faaliyetini sürdürebilmesi için gerekli izin, lisans, yetki 

belgesinin iptal edildiğinin veya ortadan kalktığının öğrenilmesi, 

 

 Şirket hakkında hazırlanan son iki döneme ait bağımsız denetim 

raporlarının olumsuz görüş içermesi veya bağımsız denetçinin söz konusu 

raporlarda görüş bildirmekten kaçınması, 

 

 Şirketin Borsa’nın sair düzenlemelerine uymaması. 

Yönetim Kurulu, GİP Listesi’nden çıkarılma kararını vermeden önce ilgili şirketi 

durumu düzeltmesi için uyarabilir ve süre verebilir. 

KOSGEB TEŞVİKLERİ 

Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmek üzere, sermaye piyasası 

araçlarını halka arz edecek KOBİ’lerin halka arza ilişkin belirlenecek maliyetlerinin 

finansmanının sağlaması için KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme 

ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) tarafından “Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ 

Destek Programı” oluşturulmuştur. KOSGEB, “Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ 

Destek Programı” ile üst limiti toplam 100.000 TL olmak üzere geri ödemesiz destek 

sağlamaktadır. Kobilerin destekten yararlanabilmesi için KOSGEB’e üye olmaları 

gerekmektedir. 

 

 

 

 

İşlem 

Kodu
Şirket Ünvanı Piyasa Danışmanı

GİP Listesine 

Alınma Tarihi

GİP 

Listesinden 

Çıkarılma 

Tarihi

GİP Listesinden 

Çıkarılma Gerekçesi

BRKSN

Berkosan Yal ıtım ve 

Tecri t Maddeeri  Üretim 

ve Ticaret A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul  

Değerler A.Ş.
04.02.2011 27.04.2012

İkinci  Ulusa l  

Pazara  Geçiş

SANFM
Sani foam Sünger 

Sanayi  ve Ticaret A.Ş.

Yatırım Finansman 

Menkul  Değerler A.Ş.
18.04.2012 10.07.2014

İkinci  Ulusa l  

Pazara  Geçiş

SAYAS

Say Reklamcıl ık Yapı 

Dekorasyon Proje 

Taahhüt Sanayi  ve 

Ticaret A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul  

Değerler A.Ş.
28.06.2013 29.12.2014

İkinci  Ulusa l  

Pazara  Geçiş

TMPOL

Temapol  Pol imer 

Plastik ve İnşaat Sanayi  

Ticaret A.Ş

Piramit Menkul  

Kıymetler A.Ş.
16.12.2013 02.03.2015

İkinci  Ulusa l  

Pazara  Geçiş

HITIT Hiti t Holding A.Ş.
Piramit Menkul  

Kıymetler A.Ş.
09.03.2012 19.06.2015

Payların İşlem 

Görmekten Geçici  

Men Edi lmes i

YAYLA
Yayla  Üretim Turizm ve 

İnşaat Ticaret A.Ş.

Yatırım Finansman 

Menkul  Değerler A.Ş.
22.11.2013 10.07.2015

İkinci  Ulusa l  

Pazara  Geçiş

GİP - Çıkarılan Şirket Listesi 
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İşlem 

Kodu
Şirket Ünvanı

İşlem Görme 

Tarihi

İlk Başvuruyu Yapan 

Piyasa Danışmanı

Cari Piyasa 

Danışmanı

Piyasa 

Danışmanı 

Anlaşmasının 

İmzalandığıTarih

Piyasa 

Danışmanı 

Anlaşmasının 

Sona Erdiği 

Tarih

Sermayesi 

(TL)

GİP 

Listesinde 

Bulunan Pay 

Tutarı (TL)

VANGD

Vanet Gıda  

Sanayi  İç ve Dış 

Ticaret A.Ş

24.08.2011 İnfo Yatırım A.Ş.
Piramit Menkul  

Kıymetler A.Ş
03.03.2014 05.01.2015(*) 25.000.000 11.187.500

OSMEN

Osmanl ı 

Menkul  

Değerler A.Ş.

27.02.2012
Strateji  Menkul  

Değerler A.Ş.

Strateji  Menkul  

Değerler A.Ş.
14.11.2011 05.01.2015(*) 19.700.000 4.248.418,03

BEYAZ
Beyaz Fi lo Oto 

Kira lama A.Ş.
28.03.2012 Galata  Yatırım A.Ş

Tera  Menkul  

Değerler A.Ş.
01.11.2013 11.11.2015 36.250.000 3.528.000

MEGAP

Mega Pol ieti len 

Köpük Sanayi  ve 

Ticaret A.Ş.

18.05.2012
Eti  Menkul  Kıymetler 

A.Ş.

Yatırım Finansman 

Menkul  Değerler A.Ş.
23.05.2014 31.05.2016 13.221.450,25 4.000.000

MCTAS

MCT 

Danışmanl ık 

A.Ş.

30.05.2012
Gedik Yatırım Menkul  

Değerler A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul  

Değerler A.Ş.
01.04.2011 05.01.2015(*) 5.141.000 771.000

ETILR

Eti ler Gıda  ve 

Ticari  Yatırımlar 

Sanayi  ve 

Ticaret A.Ş.

16.07.2012
Gedik Yatırım Menkul  

Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım A.Ş. 01.07.2013 05.01.2015(*) 11.625.000 3.875.000

DENGE
Denge Yatırım 

Holding A.Ş.
02.08.2012

Gedik Yatırım Menkul  

Değerler A.Ş.

Yatırım Finansman 

Menkul  Değerler A.Ş.
17.03.2014 01.04.2016 8.000.000 3.000.000

TKURU

Taze Kuru Gıda 

Sanayi  ve 

Ticaret A.Ş.

19.10.2012
Bizim Menkul  

Değerler A.Ş.

Bizim Menkul  

Değerler A.Ş.
20.06.2012 05.01.2015(*) 890.443,94 293.764

AVHOL
Avrupa Yatırım 

Holding A.Ş.
07.12.2012 Galata  Yatırım A.Ş

Piramit Menkul  

Kıymetler A.Ş
27.02.2014 31.12.2015 8.300.000 2.215.620

TACTR

Taç Tarım 

Ürünleri  

Hayvancıl ık 

Gıda  Sanayi  ve 

Ticaret A.Ş.

27.05.2013
Neta Yatırım Mnekul  

Değerler A.Ş.

Yatırım Finansman 

Menkul  Değerler A.Ş.
19.08.2015 21.08.2017 5.875.000 1.875.000

BAKAN
Bakanlar 

Medya A.Ş.
03.06.2013

Neta Yatırım Mnekul  

Değerler A.Ş.

Piramit Menkul  

Kıymetler A.Ş
31.01.2014 31.12.2015 3.365.000 1.065.000

MENBA
Menba Holding 

A.Ş.
27.06.2013

Tacirler Yatırım 

Menkul  Değerler A.Ş.

A1 Capita l  Menkul  

Değerler A.Ş.
14.12.2014 12.06.2016 4.600.000 1.250.000

RODGR

Rodrigo Teksti l  

Sanayi  ve 

Ticaret A.Ş.

13.08.2013
Neta Yatırım Mnekul  

Değerler A.Ş.

Piramit Menkul  

Kıymetler A.Ş
23.07.2015 31.12.2016 7.085.000 2.285.000

SEKUR

Sekuro Plastik 

Ambala j Sanayi  

A.Ş.

07.10.2013
Neta Yatırım Mnekul  

Değerler A.Ş.

A1 Capita l  Menkul  

Değerler A.Ş.
16.04.2014 18.10.2015 13.885.000 3.000.000

IZTAR

İz Hayvancıl ık 

Tarım ve Gıda  

Sanayi  Ticaret 

A.Ş.

12.11.2013
A1 Capita l  Menkul  

Değerler A.Ş.

A1 Capita l  Menkul  

Değerler A.Ş.
17.07.2013 25.07.2015 7.397.250 3.736.250

PLASP

Plaspak Kimya 

Sanayi  ve 

Ticaret A.Ş.

21.01.2014
Neta Yatırım Mnekul  

Değerler A.Ş.

A1 Capita l  Menkul  

Değerler A.Ş.
13.02.2015 13.02.2016 6.187.500 2.187.500

POLTK

Pol i teknik 

Metal  Sanayi  ve 

Ticaret A.Ş.

06.03.2014
Piramit Menkul  

Değerler A.Ş.

Yatırım Finansman 

Menkul  Değerler A.Ş.
02.10.2015 02.10.2017 3.750.000 750.000

BMELK

Bomonti  

Elektrik 

Mühendis l ik 

Müşavirl ik 

İnşaat Turizm 

ve Ticaret A.Ş.

13.06.2014
Piramit Menkul  

Değerler A.Ş.

Piramit Menkul  

Kıymetler A.Ş
11.04.2014 11.04.2016 17.000.000 3.400.000

IZFAS

İzmir Fırça  

Sanayi  ve 

Ticaret A.Ş.

07.07.2014
A1 Capita l  Menkul  

Değerler A.Ş.

A1 Capita l  Menkul  

Değerler A.Ş.
02.01.2014 17.01.2016 11.250.000 4.000.000

OZRDN

Özerden Plastik 

Sanayi  ve 

Ticaret A.Ş.

18.02.2015
Piramit Menkul  

Değerler A.Ş.

Piramit Menkul  

Kıymetler A.Ş
02.01.2014 18.07.2016 10.668.669,17 2.196.989,16

SEYKM
Seyitler Kimya 

Sanayi  A.Ş.
03.08.2015

Piramit Menkul  

Değerler A.Ş.

Piramit Menkul  

Kıymetler A.Ş
24.10.2014 12.05.2017 8.400.000 1.800.000

(*)Anlaşmanın sona erdiği  tarih piyasa  danışmanının göreve devam açıklamas ı i le uzatılmıştır.

GİP - Mevcut Şirket Listesi 
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Kasım Ayı Ekonomik Veri Takvimi 
 

 

  

  

KASIM '15 ÜLKE SAAT VERİ DÖNEM BEKLENTİ ÖNCEKİ

1

AB 12:00 Markit İmalat PMI Ekim 52.00

TÜRKİYE 10:00 HSBC İmalat PMI Ekim 12:43 48.80

Enflasyon (Yıllık) 7.95%

Enflasyon (Aylık) 0.89%

Çekirdek Enflasyon (Yıllık) 8.23%

ABD 17:00 ISM İmalat PMI Ekim 50.20

15:15 ADP İstihdam Raporu Ekim 172 Bin 200 Bin

15:30 Dış Ticaret Dengesi Eylül -48.30 Mlr $

5

6 15:30 İşsizlik Oranı 5.10%

15:30 Tarım Dışı İstihdam 136 Bin 142 Bin

7

8

9 TÜRKİYE 10:00 Sanayi Üretimi (Yıllık) Eylül 7.20%

10

11

Sanayi Üretimi (Aylık) -0.50%

Sanayi Üretimi (Yıllık) 0.90%

GSYİH Büyüme (Çeyreklik) 0.40%

GSYİH Büyüme (Yıllık) 1.50%

Dış Ticaret Dengesi Eylül 11.2 Mlr $

ABD 15:30 Perakende Satışlar (Aylık) Ekim 0.10%

14

15

TÜRKİYE 10:00 İşsizlik Oranı Ağustos 9.80%

Enflasyon Oranı (Aylık) 0.20%

Enflasyon Oranı (Yıllık) -0.10%

Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) 0.90%

Çekirdek Enflasyon (Yıllık) 1.90%

Enflasyon (Yıllık) 0.00%

Enflasyon (Aylık) -0.20%

Kapasite Kullanım Oranı Ekim 77.50%

Sanayi Üretimi (Aylık) Ekim -0.20%

18 AB 12:00 ZEW Ekonomik Güven Endeksi Kasım 30.1

19 ABD 21:00 FOMC Dakikaları Kasım

10:00 Tüketici Güven Endeksi Kasım 62.78

18:30 Merkezi Yönetim Borcu Ekim 689.8 Mlr TL

21

22

23

14:00 MB PPK Faiz Kararı 7.50%

14:30 Kapasite Kullanım Oranı 75.50%

ABD 15:30 GSYİH Büyüme (2. Tahmin) 2Ç15 3.90%

25

26

27 AB 12:00 Tüketici Güven Endeksi Kasım -7.70

28

29

30

10:00 Ekim

4

3

2

ABD

TÜRKİYE

Takvim açıklanacak tüm verileri kapsamamaktadır.  Türkiye'ye ilişkin tahminler Araştırma Birimimiz tarafından yapılmış olup; küresel 

ekonomiye ilişkin tahminler Bloomberg, Tradingeconomics, Investing.com, Econoday kaynaklarından alınmıştır. 

20

TÜRKİYE

16

24

15:30

Kasım

17

TÜRKİYE

ABD Ekim

16:15

12 AB 12:00 Eylül

13

3Ç15

AB 12:00

Ekim

ABD

Ekim

AB 12:00
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Genel Müdürlük 

Cumhuriyet Mah.E-5 Yanyol No:29 34876 
Yakacık/Kartal/İSTANBUL 
Tel: (216) 453 00 00 E-Posta: bilgi@gedik.com 

İstanbul 

Altıyol 
Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D:6 34726 
Fenerbahçe/Kadıköy 
Tel: (216) 360 59 60 E-Posta: altiyol@gedik.com 

Bakırköy 
Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No:1 Kat:3 Bakırköy 
Tel: (212) 660 85 25 E-Posta: bakirkoy@gedik.com 

Etiler 
Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D:7, K: 3 Levent / Beşiktaş 

Tel: (212) 270 41 00 E-Posta: etiler@gedik.com 

 

Gedik Private Cadde 
Bağdat Cad. No:351/5 Esen apt.  
Tel : (216) 411 23 53 E-posta: gedikprivate@gedik.com 
 

Kapalıçarşı 
Kürkçüler Sk . No:25 Eminönü / Kapalıçarşı 
Tel: (212) 513 40 01 E-Posta: kcarsi@gedik.com 

Maltepe 
Gedik İş Hanı Bağdat Cad. No: 162 K: 2 Maltepe 
Tel: (216) 399 00 42 E-Posta: maltepe@gedik.com 

Perpa 
Gülbahar Mah. Avni Dilligil Sk. Çelik İş Merkezi B Blok No 9/11 
Mecidiyeköy 
Tel: (212) 356 16 52 E-Posta: perpa@gedik.com 

Tophane 
Necatibey Cad. Alipasa Degirmen Sok. No:24 80040 
Tophane/Karaköy 
Tel: (212) 251 60 06 E-Posta: tophane@gedik.com 

Ümraniye 
Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/2 Ümraniye 
Tel: (216) 461 33 90 E-Posta: umraniye@gedik.com 
 

 

Ankara 

Çankaya 
Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya 
Tel: (312) 438 27 00 E-Posta: cankaya@gedik.com 

Kızılay 
Sümer Birinci Sok. No:13/3 Demirtepe 
Tel: (312) 232 09 49 E-Posta: ankara@gedik.com 

Ulus 
Ulus Şehir Çarşısı No: 170 Ulus 
Tel: (312) 311 49 59 E-Posta: ulus@gedik.com 

Antalya 

Tahıl Pazarı Mah.404 Sok.Hafız Ahmet Bedesteni No:5/29-30 
Tel: (242) 248 35 20 E-Posta: antalya@gedik.com 

Bursa 

Şehreküstü Mah. Aytı Plaza İş Merkezi No: 17 Fomara 
Tel: (224) 220 51 50 E-Posta: bursa@gedik.com 

Denizli 

Saraylar Mah.İkinci Ticari Yol Sk.No: 56 Kat:4 
Tel: (258) 263 80 15 E-Posta: denizli@gedik.com 

Düzce 

Şerefiye Mah. Cengiz Topel Sk. Taşhan Apt. No : 58-59 
Tel: (380) 524 08 00 E-Posta: duzce@gedik.com 

Elazığ 

Yeni Mah. Gazi Cd. No : 28/3  
Tel: (424) 233 28 01/237 09 98 E-Posta: elazig@gedik.com 

Eskişehir 

Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No:1 Kat:4 
Tel: (222) 230 09 08 E-Posta: eskisehir@gedik.com 

Kocaeli 

Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze 
Tel: (262) 642 34 00 E-Posta: gebze@gedik.com 

İzmir 

Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat:2 D:3/4 Alsancak 
Tel: (232) 465 10 20 E-Posta: izmir@gedik.com 

Konya 

Nalçacı Cad. Acentacılar Sitesi No:81 Selçuklu 
Tel: (332) 238 59 60 E-Posta: konya@gedik.com 

Manisa 

Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. 
No:34/1 
Tel: (236) 239 42 98 E-Posta: manisa@gedik.com 

Uşak 

İsmetpaşa Cad. No: 63 K:2 Mavi Plaza 
Tel: (276) 227 27 44 E-Posta: usak@gedik.com 

mailto:etiler@gedik.com
mailto:gedikprivate@gedik.com
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YASAL UYARI 

 

 

Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı 

hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım 

Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.  Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel 

görüşlerine dayanmaktadır.  Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır.  Bu görüşler 

mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.  Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı 

verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm 

veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması 

nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 


