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Başlarken… 

Seçimlerin ardından siyasi riskin düşmesi beklenirken, geçen 

ayın son haftasında sınırımızı ihlal eden Rus uçağının, Türk 

jetleri tarafından düşürülmesiyle birlikte jeopolitik risklerdeki 

artış BIST’te ve TL’de sert satışlara neden oldu… 

Geçen Ay Türkiye Piyasaları 

Fed, Türkiye-Rusya gerginliği endeksi Kasım’da % 5.26 eritti… 

Geçen Ay Dünya Piyasaları 

Avrupa borsaları ekonomideki olumlu sinyallerin etkisiyle 

Kasım’da en çok değer kazanan borsalar olarak dikkat çekti… 

Son 10 Yılda Aralık Ayları 

Son yıllarda endekste Noel Baba Rallisi görülmüyor… 

Makroekonomik Görünüm 

Aralık PPK’nın yılın en kritik FOMC toplantısı sonrasına 

gelmesi TCMB’ye önemli bir takvim avantajı sağlayacak. 3. 

Çeyrek Büyüme verileri, TÜFE’de hedefin bu yıl da tutmaması 

ve Rusya krizinin ekonomik etkileri diğer önemli başlıklar…  

Türkiye Kredi Görünümü 

Yılın son kredi notu değerlendirmesi Moody’s’ten gelecek … 

Piyasalara Dair Beklentilerimiz 

Rusya gerginliği ile Fed ve ECB kararları; 2015 boyunca 

görülen volatilitenin  yılın son ayına da taşınmasına neden 

olacak… 

Finans Kürsüsü 

Finansal okur-yazarlığa katkı sağlamak amacıyla 

hazırladığımız “Finans Kürsüsü” köşemizde bu ay “BISTECH 

Sistemi”ni inceleyeceği …  
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Başlarken… 
 

Gündem yoğun, Noel Baba da artık bizi sevmiyor… 

Ülke gündemi ile birlikte piyasaların gündemi de baş döndüren hızda değişmeye devam ediyor. 

Seçimlerin ardından hükümetin ve ekonomi yönetiminin belli olmasıyla birlikte siyasi riskin düşmesi 

ve bunun da piyasalarımıza olumlu katkısı beklenirken, geçtiğimiz ayın son haftasında sınırımızı ihlal 

eden Rus uçağının, Türk jetleri tarafından düşürülmesiyle birlikte jeopolitik risklerdeki artış BIST’te ve 

TL’de sert satışlara neden oldu. Muhtemelen Aralık ayı boyunca da Rusya ile gerginlik yaşanmasına 

neden olan bu konudaki gelişmeleri takip edeceğiz. Rusya ile yaşanan bu gerginlik önemli olmakla 

birlikte tek gündemimiz de bu değil. 4 Aralık’ta Moody’s’in yapacağı kredi derecelendirmesi, Fed ve 

ECB’nin aralık toplantılarından çıkacak kararlar, bu kararların ardından TCMB’nin aralık ayında alacağı 

aksiyon ve hükümet programının açıklanmasıyla gündeme gelen TCMB bağımsızlık tartışmaları aralık 

ayındaki önemli başlıklardan sadece bir kaçı.    

Rusya ile gerilim yeni krizler doğurabilir… 

Rus uçağının düşürülmesiyle başlayan süreçte, Rusya’dan gelen açıklamalar ve eylemler gerilimin bir 

süre daha tırmandırılacağını gösteriyor. Bu gerilim ilerleyen günlerde, uçağın düşürülmesine benzer 

yeni olaylar yaşanmasına neden olursa geçtiğimiz ayın son haftası artan jeopolitik risk ve buna bağlı 

artan risk primi BIST ve TL’de yeni satışlara neden olabilir. Son dönemdeki fiyatlamalarda bu riskin de 

olduğunu düşünüyoruz. Stresin azalacağının işareti ise iki devlet arasında gerçekleşecek ilk üst düzey 

görüşme olacaktır. Bu görüşme sağlanabilecek olursa fiyatlarda da normalleşme sağlanabilir. Aksi 

takdirde aralık ayındaki yoğun gündeme yüksek gerilim altında girilecek olup, bu gerilim 

olumsuzlukların daha sert fiyatlanmasına neden olabilir. Şuan bu krizin neden olduğu iki tür 

fiyatlamadan bahsetmek mümkün. Bunlardan ilki jeopolitik risklerdeki genel artışa bağlı olan 

fiyatlama, diğeri ise Rusya ile ticari ilişkisi olan şirketlerin doğrudan maruz kaldığı fiyatlama. İlerleyen 

günlerde tansiyonun düşeceğine yönelik mesajlar ikinci gruptaki bu şirketlerde ilk anda sert 

yükselişler getirse de orta vadede bu şirketlerin performansının genel ortalamanın altında kalma 

ihtimali yüksek görünüyor.  

Enflasyon ve Moody’s bekleniyor… 

Bu hafta perşembe günü açıklanacak olan enflasyon rakamı ve Cuma günü açıklanacak olan Moody’in 

kredi notu değerlendirmesi ile içeride hareketlilik artmaya başlayacak. Enflasyon rakamı beklentileri 

(kasım ayında aylık bazda %0,30 ile %0,45 aralığında artış) aşacak olur ise, Fed faiz artış süreci ile 

birlikte aralık ayında TCMB’nin de faiz artışı yapacağı beklentisi artacaktır. Faiz artışı olacağı beklentisi 

artsa bile yüksek enflasyon TL’de yeni değer kayıpları getirebilir. Bu haftanın son günü piyasa 

kapandıktan sonra Moody’s’in ülke notuna ilişkin açıklaması bekleniyor. 2015 yılı içerisindeki ilk iki 

açıklama tarihini pas geçen Moodys’in 4 Aralık’ta da değerlendirmede bulunup bulunmayacağı belli 

değil. 1 Kasım seçimleri sonrası Moody’s, AK Parti’nin seçimleri kazanmasının siyasi belirsizliği 

azaltmasına karşın, Türk bankaları gelişen piyasalara yönelik riskten kaçınma eğilimi ve artan 

jeopolitik risklerle karşı karşıya açıklamasında bulunmuştu. 4 Kasım’da İstanbul’da yaptığı sunumda 

ise Moody’s Türkiye’nin yüksek döviz borcu nedeniyle küresel dış risklere karşı en kırılgan ülkelerden 

biri olduğunu ifade etmişti. Buna karşın Moody’s tarafından 4 Aralık’ta yapılması planlanan kredi 

değerlemesinde kredi notunda herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Ancak, son günlerde artan 

jeopolitik risklere ve bankacılık sektörüne yönelik eleştirilerde doz artabilir. Notun korunmasına 

gerekçe olarak da düşen petrol fiyatlarının etkisiyle dış ticaret haddi ve mali disiplinin devam 
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edileceğine dair vurgular ile kamu bütçesindeki disiplin gösterilebilir. Özetle bu toplantıda bir 

değerlendirme yapılacak olursa, mevcut görünüm ve risklerin ifade edilmesi dışında Moody’s’ten 

herhangi bir not adımı beklemiyoruz. Moody’s’in değerlendirmesi, kredi derecelendirme kuruluşları 

tarafından 2015 yılında yapılması planlanan son değerlendirme olacak. Ancak derecelendirme 

kuruluşlarından, son günlerde yaşanan jeopolitik gelişmelere yönelik açıklamalar görülebilir.       

Fed, ECB ve istihdam verileri… 

Hafta içinde Fed Başkanı Yellen başta olmak üzere Fed üyelerinden gelecek açıklamalar ve Perşembe 

günü Avrupa Merkez Bankasının toplantısı izlenecek. Merkez bankalarındaki bu yoğun hareketlilik 

Euro/Dolar paritesi başta olmak üzere piyasalarda sert hareketlere neden olabilir. Bunun yanında son 

veriye göre Fed’in karar değiştirmeyeceğini düşünüyor olsak da Cuma günü açıklanacak ABD istihdam 

verileri de haftanın son günü sert hareketlere neden olabilir. Güçlü gelecek istihdam verileri dolarda 

hızlı bir değerlenmeye, dolarla değerlenen varlıklarda da değer kaybının hızlanmasına neden 

olacaktır. Bu haftaki toplantıda ECB’nin varlık alım programını tartışması ve ABD’de beklentileri 

aşacak istihdam verileri ile Fed’in faiz artış olasılığını daha da güçlenmesi Euro/Dolar paritesinde yeni 

dipler getirebilir. Bu olasılık gerçekleşecek olur ise parite ile birlikte dolarla fiyatlanan varlıkta da Fed 

toplantısına kadar yeni dipler görülmesine neden olabilir.    

Noel Baba artık bizi sevmiyor… 

Aralık ayı gelince yılsonu kapanış tahminleri, sonraki yıla ilişkin senaryolar ve Noel Baba rallisi 

beklentisi gündemdeki yerini alır. Özellikle Noel Baba rallisi beklentisi önceki yıllarda olduğu gibi son 

yıllarda da sıkça dile getirilmesine karşın 2010 sonrasındaki dönemde aralık ayı performansında bu 

etkiyi çok fazla göremedik. 2010 dahil sonrasındaki 5 yıllık dönemde Dolar/TL aralık aylarını 4 kez 

yükselişle kapatırken, BIST 100 de bu dönemlerin 3’ünü düşüşle kapattı. Bu istatistiklere ilişkin 

detayları ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz.  

Oldukça yoğun bir gündeme sahip olan aralık ayının ülkemiz ve piyasalarımıza huzur getirmesi 

dileğiyle… 

 

Üzeyir DOĞAN 

Araştırma Müdürü   
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Geçen Ay Türkiye Piyasaları 
 
Kasım ayında piyasalar… 

Aşağıdaki grafikte TL cinsi varlıkların Kasım ayı performansları verilmiştir. Ay 

başında yapılan seçimlerde tek parti iktidarı ile 84 bin seviyesinin üzerini gören 

BIST-100 endeksi, FED’in Aralık ayında yapacağı toplantıda faiz artırabileceği 

beklentisi ve son dönemde Türkiye ile Rusya arasında yaşanan gerginlik ile ay boyu 

düşüş eğilimini sürdürdü. Ayrıca yeni ekonomi yönetiminde yer alacak isimlerin 

belirlendiği ayda bu gelişme Türkiye-Rusya gerginliğinin gölgesinde kaldığı görüldü. 

Tüm bu gelişmelere paralel BIST-100 endeksi Kasım ayında %5.26 değer kaybederek 

ayı 75.233 seviyesinden kapattı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasım ayında yaşanan düşüş sektörel bazda ayrışmalara neden oldu… 

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

verilmiştir. Piyasalarda yaşanan düşüş eğilimi sektörlerin ayrışmasına neden oldu. 

Koza-İpek Grubuna yönelik haber akışı ile en çok değer kaybeden madencilik 

sektörü olurken teknoloji ve bilişim sektörlerinin endeksten pozitif ayrıştığı izlendi.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kasım Ayında Yaşanan 

Düşüş Sektörel Bazda 

Ayrışmalara Neden Oldu… 

 

Tek Parti İktidarı İle 

Başlayan İyimser Hava, Fed 

ve Türkiye-Rusya 

Gerginliğine Paralel Son 

buldu… 
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Geçen Ay Dünya Piyasaları 
 

 Jeopolitik riskler Borsa İstanbul’a olumsuz yansıdı… 

1 Kasım seçimleri sonrası siyasi belirsizliğin azalmasıyla yükselişe geçen Borsa 

İstanbul, Kasım ayının sonlarına doğru Suriye sınırında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 

sınır ihlali yapan Rus jetlerini vurması ile sert kayıplar gösterdi. Türk-Rus ilişkilerinin 

gerilmesi ve jeopolitik risklerin artmasıyla Borsa İstanbul %4.75 ile Kasım ayında 

küresel piyasalarda en çok değer kaybeden borsa oldu. Avrupa borsaları 

ekonomideki olumlu sinyallerin etkisiyle en çok değer kazanan borsalar olarak 

dikkat çekti. Küresel piyasalarda, Almanya borsası %12 ile Kasım ayında en çok 

yükselen borsa oldu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GOÜ para birimleri Kasım’da değer kaybetti… 

ABD Merkez Bankası FED’in Aralık ayındaki toplantısında faiz artırım yapmasına 

yönelik beklentilerin artmasıyla gelişmekte olan ülke (GOÜ) para birimleri Kasım 

ayında dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimleri oldu. Güney Afrika 

randı %4.67 en çok değer kaybeden para birimi olurken, onu %3.96 ile Euro takip 

etti. Suriye’deki gelişmelerin de etkisiyle Rus rublesi %3.54 ile üçüncü sırada yer 

aldı. FED gelişmelerden olumsuz etkilenen emtialar (altın, gümüş, brent petrol vb.) 

da bu ay sert kayıplar gösterdi. Kasım ayında dolar karşısında en çok değer kazanan 

para birimi ise %2.37 ile İngiliz sterlini oldu. Onu %0.38 ile Türk Lirası izledi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Aşağıdaki tabloda, Dolar 

kurunun diğer ülke para 

birimleri karşısındaki değer 

kazanç ve kayıpları 

gösterilmiştir.(Örnek: 

(USD/TRY – USD/RUB) 

Suriye sınırında yaşanan 

jeopolitik gelişmelerin 

etkisiyle Borsa İstanbul 

Kasım ayında en çok değer 

kaybeden borsa oldu… 
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Son 10 Yılda Aralık Ayları 
 

Noel Baba bizi unuttu… 

 

 

 

 

 

Geçtiğimiz 10 yılda Borsa İstanbul Aralık aylarında sadece 3 yılı düşüşle 

kapatırken, 7 yılı da yükselişle kapatmıştır. Bu üç düşüşün 2011, 2013 ve 

2014’te yaşanmış olması 2011 öncesi literatürde hakim olan Noel Baba 

rallisinin son yıllarda gerçekleşmediğini göstermektedir.  Bu 10 yılda en sert 

yükseliş yüzde 16,5 ile 2009’da, en sert düşüş ise yüzde 10.5 ile 2013’te 

yaşanmıştır. Bu yıl aralık ayı içeride ve dışarıda çok yoğun bir gündeme 

sahip. İçeride jeopolitik riskler ve Rusya ile artan gerilim ön planda iken, 

dışarıda Fed’in faiz artırması beklenen Aralık FOMC toplantısı ve Avrupa 

Merkez Bankası’nın yeni genişleme adımları açıklayabileceği para politikası 

kurulu toplantısı yakından takip edilecek. Bu iki merkez bankasının ardından 

politikalarını büyük ölçüde Fed’in izleyeceği politikalara endeksleyen 

TCMB’nin aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısı takip edilecek.   

TL’nin jeopolitik riskler ve Fed’le imtihanı… 

 

 

 

 

 

 

2010 sonrası Dolar/TL’de aralık ayları genellikle yükselişle geçti. Son 10 yıl 

içinde Aralık aylarında 4 yılı yükselişle tamamlayan Dolar/TL’de bu 

yükselişlerin tamamı 2010 ve sonrasında gerçekleşti. Dolar/TL’nin son 5 

yılda düşüş sergilediği tek aralık ayı ise yüzde 0,30 gibi düşük bir oranla 2012 

Aralık ayı oldu. Fed’in faiz artışını konuştuğumuz bu aralık ayında içeride 

artan jeopolitik riskleri de göz önünde bulundurunca 2015 Aralık ayının da 

TL için zayıf geçme ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Son 5 yıllık sürece 

baktığımızda ve bu yılın aralık ayı gündemini göz önüne aldığımızda Noel 

Baba’nın bu yıl da piyasalarımıza uğramaması şaşırtıcı olmayacaktır.         
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Noel Baba son 

yıllarda Türkiye’ye 

uğramıyor… 

Yoğun gündem Aralık 

ayında TL’yi yorabilir 

Mak. Min. Ort Yükseliş Düşüş

Kasım 4.9% -0.3% 1.3% 8       3    

Aralık 6.4% -2.5% 1.0% 4       6    
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Makroekonomik Görünüm  

2015 Yılı 3. Çeyrek Büyüme Verilerini Karşılayacağız…  

 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 10 Aralık’ta açıklanacak olan 2015 yılı 3. Çeyrek büyüme 

verisinin sabit fiyatlarla yıllık bazda % 3.51 gerçekleşeceğini 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. 

 Enflasyonda hedefler bu yıl da tutmayacak…  

 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. PPK toplantısı sonrasında yayınlanan özet metinlerde de 

son aylarda enflasyona ilişkin olumsuz sinyaller gelmeye devam etti. Ekim sonu 

itibariyle yıllık TÜFE % 7.58 seviyesinde olup; TCMB yılsonu tahminin 

yakalanmasının oldukça zor olduğunu söyleyebiliriz. Kasım ayı TCMB Beklenti 

Anketine göre de yılsonu TÜFE’nin % 8.36 seviyesinde gerçekleşmesi 

bekleniyor.  TÜFE’nin Kasım ayında aylık bazda % 0.29 artış göstereceğini 

tahmin ediyor ve yılsonu enflasyon tahminimizi % 8.05 seviyesinde 

korumaya devam ediyoruz.   
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Cari açık yıllık bazda toparlanmaya devam ediyor, ama… 

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 10 ayında dış ticaret açığında 

gözlenen % 22.2’lik daralma ilk bakışta pozitif bir görüntü oluşturuyor gibi 

görünse de; aynı dönemde ihracatın da % 8.2 oranında daralmış olması çok hoş 

bir görüntü vermemektedir. Diğer taraftan ithalattaki % 13.0’lık 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 38.3 milyar dolar ve Cari Açık/GSYH 

tahminimizi de % 5.3 seviyesinde tutmaya devam ediyoruz. Son dönemlerde 

Rusya ile yaşanan gerginliklerin uzaması ve/veya derinleşmesi hâlinde,  bu 

durumun olumsuz etkilerinin cari denge üzerinde oluşturacağı negatif etkileri 

2016 yılı başından itibaren net bir şekilde görmeye başlayabiliriz 

Zayıf büyüme ve mevsimsel etkiler işsizliği artırıyor… 

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 Ağustos ayı işsizlik oranı % 10.1 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 2014 yılı 

ortalamaları üzerinde seyreden işsizlik oranının Temmuz-Ağustos aylarından 

itibaren artış trendine girdiğini düşünüyor ve 2015 yılı geneli için % 10.34 

seviyesindeki ortalama işsizlik oranı tahminimizi koruyoruz (2014: % 9.96).  
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 TCMB, Aralık ayında takvim avantajına sahip…  

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 ayından bu yana ölçülü faiz 

indirimlerine devam etmesine engel oldu. Nitekim, TCMB Kasım ayı Para 

Politikası Kurulu (PPK) toplantısında da beklentilere paralel olarak politika faizi 

ve faiz koridorunda herhangi bir değişikliğe gitmedi. Seçim sonrasında kur ve 

faiz tarafında gözlenen rahatlama eğiliminin TCMB’nin normalleşme adımları 

kapsamında olası bir ölçülü faiz artırımı için manevra alanı sağlamasına ve 

enflasyonun hem beklentilerin hem de hedeflerin oldukça üzerinde 

seyretmesinin ekstra sıkılaşma ihtiyacını ortaya koymasına karşın Fed’in faiz 

artırımına ilişkin sürecin henüz netleşmemesi ve toplantı sonucunun hemen 

öncesine kadar ekonomi yönetimine ilişkin belirsizliğin sürmesi nedeniyle; 

TCMB’nin bu ayki toplantıda da herhangi bir politika değişikliğine gitmeyerek 

mevcut “Bekle – Gör” stratejisini sürdürmesini bekliyorduk. 

TCMB’nin, ekstra bir gelişme olmadıkça, Fed’in ilk faiz artırımını ve bunun 

piyasalara olan yansımalarını görmeden herhangi bir adım atmak istemediği 

ortada. Bir sonraki PPK toplantısı 22 Aralık 2015 tarihinde, yani Fed’in 15-16 

Aralık tarihinde gerçekleştireceği ve ilk faiz artırımının geleceğine ilişkin 

beklentilerin oldukça yükseldiği Aralık FOMC toplantısı kararından yaklaşık bir 

hafta sonra gerçekleştirilecek. Fed’in alacağı olası bir faiz artırım kararının 

piyasalara olan yansımalarının gözlenmesi ve buna göre adım atılması 

açısından TCMB’nin önemli bir takvim avantajı olduğunu söyleyebiliriz. 

Enflasyonun beklentilerin ve hedeflerin üzerinde seyretmesi ekstra sıkılaştırıcı 

önlemler alınmasını gerektirse de, TCMB en güçlü silahını sona saklamak 

istiyor. Ekim ayı PPK metninde yakın dönemde, Ağustos ayında duyurulan para 

politikasından sadeleşme - normalleşme kapsamında ölçülü faiz artırımlarına 

başlanabileceğine ilişkin ilk sinyal verilmişti. Dolayısıyla, Fed’in faiz 

artırımlarına başlamasıyla, TCMB’nin de ölçülü hamlelerle politika faizini 

artırmaya başlayacağını düşünüyoruz. Fed’in Aralık ayı FOMC toplantısında 

25 bp’lik olası bir faiz artırımına gitmesi durumunda; TCMB’nin de politika 

faizi ve faiz koridorunun alt bandında yukarı yönlü bir ayarlama yapma 

ihtimali kuvvetlenecektir. 
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Türkiye Kredi Görünümü 

 

Gözler Moody’s’te… 

2015 yılındaki ikinci değerlendirmesini 6 Kasım’da yapan S&P, Türkiye 

için “BB+” kredi notu ve “negatif” olan kredi görünümünü 

beklentilerimize paralel olarak korudu. Üç büyük derecelendirme 

kuruluşu arasında Türkiye’yi tek yatırım yapılabilir seviyenin altında 

derecelendiren S&P, son değerlendirmesinde ılımlı açıklamalar yaptı. Not 

kararının aynı kalmasının, esnek kur rejimi ve iyi sermayelendirilmiş 

bankacılık sistemini yansıttığı belirtilirken, negatif not görünümünde ise 

dış finansman kaynaklarının azalması ya da maliyetlerin artması ve 

kuvvetler ayrılığında bozulmalar yaşanması gibi alternatif senaryoları 

içerdiği belirtildi. Dış ticaret hadlerinin iyileştiğini açıklamasında bulunan 

kurum, kamu borcunun yönetilebilir seviyede kalacağı öngörüsünde 

bulundu.  

 

Türkiye için 2015 yılında reel olarak %3.1 büyüceği tahmininde bulunan 

S&P, Türkiye’nin 2016-2018 döneminde ortalama %2.7 büyüyeceğini ve 

işsizlik oranın %10 civarında kalacağını öngördü.  

 

Yılın ikinci yarısında S&P ve FITCH değerlendirmesini yaparken, gözler 

Moody’s’e döndü. 2015 yılı içerisindeki ilk iki toplantısını pas geçen 

Moodys’in 4 Aralık’ta değerlendirme de bulunup bulunmayacağı önemli 

merak konusu olacak. 1 Kasım seçimleri sonrası, Ak Parti’nin seçimleri 

kazanmasının siyasi belirsizliği azaltmasına karşın, Türkiye’de bankaların 

gelişen piyasalara yönelik riskten kaçınma eğilimi ve artan jeopolitik 

risklerle karşı karşıya açıklamasında bulunmuştu. 4 Kasım’da İstanbul’da 

yaptığı sunumda ise Türkiye’nin yüksek döviz borcu nedeniyle küresel dış 

risklere en kırılgan ülkelerden biri olduğu kaydedildi.   

 

Moody’s tarafından 4 Aralık’ta yapılması planlanan kredi değerlemesinde 

kredi notunda herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Ancak, son günlerde 

artan jeopolitik risklere ve bankacılık sektörüne yönelik eleştirilerde 

bulunabilir. Düşen petrol fiyatlarının etkisiyle dış ticaret haddi ve mali 

disiplinin devam edileceğine dair vurgular sebebiyle de kamu bütçesi için 

olumlu görüşler belirtilebilir. Mevcut görünüm ve riskler haricinde 

Moody’s’ten herhangi bir sürpriz açıklama beklemiyoruz.  

 

Moody’s’in değerlendirmesi, kredi derecelendirme kuruluşları tarafından 

2015 yılında yapılması planlanan son değerlendirme olacak. Ancak 

derecelendirme kuruluşlarından, son günlerde yaşanan jeopolitik 

gelişmelere yönelik 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 
 

Aralık ayına Rusya krizinin yansımaları ile başlıyoruz, Fed ile süreci devam 

ettirip, yılı TCMB’nin alacağı kararlarla kapatacağız. Tüm bu sürecin galipleri 

listesinde volatilitenin yeri kesin, diğerlerini zaman gösterecek.   

BIST’te volatilite zamanı… 

1 Kasım seçimlerinin hemen ardından 84,354 ile kasım ayının zirvesini gören 

BIST 100’de, 2 Kasım’da başlayan düşüş trendi ay boyunca devam etti. Endeks 

kasım ayını ay içinde gördüğü en dip seviyelere yakın bir şekilde 75,000 

civarından kapattı. Kasım ayının son haftası içinde Rusya’ya ait bir uçağın sınırı 

ihlali gerekçesiyle düşürülmesiyle başlayan gerginlik, sadece Rusya ile iş ilişkisi 

olan şirketlerin hisselerinde değil, tüm BIST üzerinde etkili oldu. Olayın 

üzerinden bir hafta geçmiş olmasına rağmen, devletlerarası üst düzey diyalog 

kurulamamış olması ve Rus yönetiminin gerginliği daha da tırmandıran açıklama 

ve eylemleri ile ilerleyen günlerde yeni sorunlar yaşanabileceği endişesi 

piyasaları rahatsız etmeye devam ediyor. Bu rahatsızlık aralık ayının ilk 

günlerinde endeks üzerinde baskı oluşturmaya devam edebilir. Sonrasında ise 

ABD’den gelecek veriler, Fed üyelerinden gelecek açıklamalar ve nihayetinde 

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak sonuçların, küresel 

piyasalar üzerindeki etkisine maruz kalacağız. Rusya krizinde yeni olumsuzluklar 

yaşanmaz ise son dönemdeki satışlarla negatif ayrışan BIST’in düşüşlere karşı az 

da olsa dirençli olması beklenebilir. Türkiye’ye yönelik jeopolitik risk algısında 

artışa neden olacak herhangi bir olay ise negatif ayrışmanın şiddetlenerek 

devamına neden olacaktır. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı ve Suriye içindeki 

karmaşık yapıyı göz önünde bulundurunca, coğrafi riskleri kalıcı olarak 

düşürmenin kısa vadede mümkün olmadığını düşünüyoruz. Bu nedenle BIST’te 

coğrafi risk ıskontosuna alışmak gerektiğini düşünüyoruz. BIST 100’e teknik 

olarak baktığımızda ise kısa, orta ve uzun vadeli ortalamalar 77,000 ile 80,000 

aralığına sıkışmış durumda. Bu bölge yukarı yönlü hareketlerde güçlü 

dirençlerin görüleceği seviyeler. Aşağıda ise 74,000 altında olacak kapanışların 

daha önceki 70,000/71,000 aralığındaki dipleri gündeme getirmesi çok büyük 

olasılık. Bu nedenle yapılacak alımlarda 74,000 civarında bir stop loss 

bulundurulması olası zararları sınırlayacaktır.    

Dolar/TL’de 2,97 üzerinde yeni zirve ihtimali doğar… 

Dolar/TL kuru geçen hafta içinde Rusya krizle birlikte çok sert bir yükseliş 

yaparak 2.82 civarından başlattığı yükselişi 2.93’e kadar devam ettirdi. 

Önümüzdeki günlerde Rusya krizinin ateşini söndürecek adımlar gelecek olur 

ise kurun yeniden 2,85 civarına dönüşü beklenebilir. Aksi durumda Fed faiz artış 

süreci ile birlikte Aralık ayında da yeni yükseliş denemeleri görebiliriz. Kurda 

yukarı yönlü hareketlerde en önemli direnç bölgesi 2,95/2,97 aralığı. Herhangi 

bir nedenle bu seviyeler aşılacak olur ise kurda yeni zirveler gündeme gelebilir. 

Bu nedenle stratejimizi 2,97 üzerinde yeniden yerine koyma şartıyla 2,95’e 

yaklaşıldıkça Dolar/TL’de pozisyon azaltma olarak kurguluyoruz ancak verilecek 

nihai kararda bu hareketin hızı (gücü) da önemli olacaktır. Yani güçlü 

dayanakları olan sert bir yükseliş hareketi görüldüğünde bu stratejiyi devreye 

almada aceleci olunmamalı.         
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Rusya krizi BIST’e 

kan kaybettirdi 

Dolar/TL’de 2,95-

2,97 aralığı güçlü 

direnç 



 

  

Takip Ettiğimiz Hisse Senetleri 
 

 

HİSSE SEKTÖRÜ TAKİP GEREKÇEMİZ KARAR

30.11.2015

Kapanışı
Alım Aralığı

Stop 

Loss

Kısa Vadeli

Hedef

Potansiyel

Getiri (%)

FROTO Otomotiv

Avrupada ivmelenen ticari araç satışları

İç piyasada yaşanan büyüme

Tamamlanan yatırımlar

Faaliyet karlıl ığında yaşanan artış

Özvarlık karlıl ığında yaşanan artış

Endeks 

Üzerinde Getiri
33.7 33.10 33.20 32.15 34.60 4.37%

ASELS Savunma

Savunma sanayi sektöründeki rakipsiz konumu ve güçlü ortaklık yapısı 

2024 yıl ına kadar kurumlar vergisinden muaf olması 

2015 yıl ı birinci çeyreğinde satış gelirleri ve kârlıl ığında görülen artış

Endeks 

Üzerinde Getiri
16.1 16.50 16.70 16.10 17.20 3.61%

BAGFS Gübre

2015/09 döneminde satış gelirleri ve faaliyet kârlıl ığında görülen artış 

Yıl  içerisinde  faaliyete geçmesi beklenen yeni üretim tesisi 

Düşük petrol fiyatlarının hammadde maliyetleri üzerindeki olumlu etkisİ

Endeks 

Üzerinde Getiri
13.6 13.25 13.40 12.90 13.90 4.32%

ISCTR Banka

Yaygın şube ağı ve güçlü marka değeri 

Net faiz marjında oluşan aşağı yönlü baskıyı  yöntebilmesi 

Güçlü sermaye yeterli l iği oranı

Mevcut negatif operasyonel baskıları benzerlerinden daha iyi yönetebilmesi.

Endeks 

Üzerinde Getiri
4.74 4.68 4.75 4.57 4.88 3.50%

TUPRS Petrol Rafineri

Faaliyet ve net kârda görülen iyileşme 

2015 yıl ında faaliyete geçen fuel oil  dönüşüm tesisinin pozitif katkısı

Öz varlık kârlıl ığındaki artışın devam edeceğine yönelik beklenti 

Endekse 

Paralel Getiri
73.05 72.15 72.25 70.05 75 3.88%

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

Finansal okur-yazarlığa katkı sağlamak amacıyla hazırladığımız “Finans Kürsüsü” 

köşemizde her ay yatırımcıların sıkça karşılaştığı farklı bir konu ya da kavramı 

işliyoruz. Bu ay, “BISTECH Sistemi”ni inceleyeceğiz.  

 

Borsa İstanbul’da yeni dönem 

Aşağıda yer alan bilgiler Borsa İstanbul tarafından hazırlanan “BISTECH Sistemiyle 

Birlikte Pay Piyasası İşleyişine İlişkin Devreye Alınacak Uygulama Değişiklikleri ve 

Yeni Uygulamalar hk” başlıklı dokümandan derlenmiştir. Yeni işleyişle ilgili tüm 

ayrıntılara www.borsaistanbul.com ‘da yer alan bu dokümandan ulaşabilirsiniz.  

Bilindiği üzere Borsa İstanbul A.Ş. ile NASDAQ arasında 20/01/2014 tarihinde 

imzalanan stratejik işbirliği anlaşması sonrasında başlatılan çalışmalar neticesinde 

Borsa İstanbul bünyesinde yer alan tüm piyasaların tek bir işlem platformu 

üzerinden hizmet vermesi planlanmaktaydı. Bu hedef doğrultusunda ilk aşama 

olarak bu yıl içinde (30/11/2015 tarihinde) Pay Piyasası, Nasdaq Genium INET 

(BISTECH) olarak adlandırılan yeni işlem platformu üzerine taşındı. Bu taşıma gerek 

piyasa işleyişine gerekse piyasa kurallarına ilişkin bir çok yenilik getiriyor. Bu 

yeniliklerden bir kısmı hemen devreye alınırken, ilerleyen günlerde adım adım 

devreye alınacak olan bir çok yenilik de bizi bekliyor.  Gelen yeniliklerin yanında 

mevcut uygulamaların da bir kısmına son veriliyor. Borsa İstanbul’da köklü değişime 

enden olması nedeniyle bizler de bu ay Finans Kürsüsü’nde bu konuya değindik.   

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre; Yeni Sistem’in bünyesinde barındırdığı 

tüm yenilik ve değişiklikler, geçiş sürecinin yoğun, kapsamlı ve ağır bir çalışma 

gerektirmesi nedeniyle başta üyelerimiz olmak üzere tüm piyasa katılımcılarının 

yeni yapıya uyum sağlamasının kolaylaştırılması ve geçişin mümkün olduğu kadar 

basitleştirilmesi amacıyla başlangıçta devreye alınmadı. Biz de önceliği 30 Kasım 

2015 tarihindeki geçişte uygulamaya alınan yeniliklere vermek üzere bu değişimlere 

mümkün olduğunca değinmeye çalışacağız.    

Yeni Yapıda Uygulamaya Alınan İşlevsel Değişiklikler  

 Bir işlem gününde tek seans uygulanacaktır.  

 Gün ortasında saat 12:30–13:30 arasında tüm piyasada tek fiyat işlem 

yöntemi uygulanacaktır. 

 Yeni pazar yapılanmasına geçilecektir. 

 Baz fiyat olarak bir önceki kapanış fiyatı alınacaktır.  

 Fiyat marjı ve fiyat limitlerinin hesaplanma yöntemi değişecektir.  

 Fiyat adımı ve fiyat aralığı belirleme yöntemi değişecektir. 

 İşlem fiyatlarında belirli eşiklerin aşılması halinde ilgili sıradaki sürekli işlem 

seansı geçici olarak durdurulup emir toplama seansına alınarak devre 

kesici uygulaması başlatılacaktır. 

 Açılış, kapanış ve tek fiyat seanslarında teorik eşleşme fiyatı gösterilecektir.  

 Yeni yapıda açılış fiyatı belirleme ve eşleşme algoritması değişecektir.  

 Maksimum lot uygulamasına son verilecektir. 

 Özel emirler kaldırılacaktır.  

 Özel işlem bildirimi uygulaması başlatılacaktır. 

 

 

  

http://www.borsaistanbul.com/
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 Özel Limit Fiyatlı (OLFE) ve Özel Limit Değerli (OLDE) emirler uygulamadan 

kaldırılacaktır.  

 Emir ve işlem (sözleşme) numaralarının sistematiği değişmiştir.  

 Fiyat gösteriminde virgülden sonra 3 hane kullanılacaktır. (Şuan en küçük 

fiyat adımı 1 kuruş olduğu için ilk etapta değişiklik olmayacak)  

 Kotasyon numarası bilgisi bulunmamaktadır.  

 Piyasa yapıcılık işleyişi değişmiştir. 

 Piyasa yapıcılar belirli kriterlere göre değerlendirilecektir. 

 Birikimli fiyat derinlik bilgisi (fiyat baz sorgusu), işlem terminallerinde 25 

kademeye kadar çıkabilecektir. 

 (T+1) Hatalı emir düzeltme bildirimi uygulamasında değişikliğe gidilecek, 

yeni yapıda emir üzerinden değil, işlem üzerinden düzeltme yapılacak ve 

bu düzeltmeler Takasbank bünyesinde yapılabilecektir. 

 Emirler iptal edilmeden askıya alınarak emir defterinden çekilebilecektir.  

 BISTECH Alım Satım Sisteminde sermaye piyasası araçları teknik olarak iki 

farklı grupta (partition) işlem görecektir. İşlem görecek tüm enstrümanlar 

bu iki gruba alfabetik olarak dağıtılacaktır. 

Başlangıçta Devreye Alınmayan Gündemdeki Değişiklikler: 

 Sistem’de küsurat işlemleri yapılabilecektir. 

 Mid-point emir ve işlemleri yapılabilecektir.  

 AOF’den işlemler (TAR –Trade At Reference işlemleri) yapılabilecektir. 

 İşlem öncesi risk kontrolü uygulaması yapılabilecektir.  

 Pozisyon aktarımı (Give-up) mümkün hâle gelecektir.  

 Daha hızlı emir iletimine imkan veren OUCH protokolünün kullanımı 

mümkün hâle gelecektir.  

 Tarihli emir verilebilecektir. 

Ana başlıklarını verdiğimiz bu maddeler içinde yatırımcıyı doğrudan ilgilendiren 

değişikliklerden bazılarını burada özetlemeye çalıştık. Yeni sistemin hali hazırda 

getirdiği ve ilerleyen günlerde getirebileceği tüm yenilikleri Borsa İstanbul 

tarafından hazırlanan ve www.borsaistanbul.com ‘da Duyurular bölümünde yer 

alan “BISTECH Sistemiyle Birlikte Pay Piyasası İşleyişine İlişkin Devreye Alınacak 

Uygulama Değişiklikleri ve Yeni Uygulamalar hk” başlıklı dokümanda bulabilirsiniz.     

Baz fiyat, fiyat marjı ve fiyat limitleri 

Bir önceki seansın AOF’sinin en yakın fiyat adımına yuvarlanması ile belirlenen baz 

fiyat, yeni uygulamada bir önceki işlem gününün kapanış fiyatı olacak. Fiyat limitleri 

belirlenirken bu baz fiyata göre günlük marjlar şu şekilde olacaktır.  

 Paylar ve Borsa Yatırım Fonları (BYF) için %20  

 Rüçhan hakları ve ISKUR.E için %50  

 Varant ve sertifikalar için serbest marj olarak belirlenmiştir  

Mevcut durumda kapanış seansında uygulanan ve sürekli işlem bölümünde 

gerçekleşen son işlem fiyatı üzerine ±%3 olarak uygulanarak bulunan fiyat limitleri 

yeni yapıda da devam edecektir. 

 

 

 

 

http://www.borsaistanbul.com/


 

 
 

AYLIK STRATEJİ RAPORU 

Aylık Strateji Raporu, Aralık ’15         Gedik Yatırım Araştırma    16 

Fiyat adımları ve belirlenme yöntemi  

Mevcut uygulamada fiyat adımı, baz fiyata bağlı olarak seans başlamadan 

belirlenmekte ve ilgili seans boyunca fiyat seviyesi başka bir kademeye geçse bile 

değişmemektedir. Yeni yapıda fiyat adımı baz fiyata bağlı olmaksızın, hâlihazırda 

serbest marjlı işlem sıralarında uygulanmakta olduğu gibi ilgili fiyat seviyesine göre 

belirlenecektir.  

 Varantlarda, sertifikalarda ve Toptan Satış işlemlerinde her fiyat seviyesi 

için fiyat adımı 1 kuruş olarak uygulanmaya devam edilecektir. 

 Yeni Sisteme geçişle birlikte paylarda ve rüçhan haklarında uygulanacak 

fiyat adımları 

 

 Sisteme geçişle birlikte borsa yatırım fonu katılma belgelerinde 

uygulanacak fiyat adımları 

 

Kuruş alanı 3 karakter olacak şekilde fiyat gösterimi 

Kuruş altı hassasiyette (10 bps) fiyat gösterimi mümkün hale gelecektir. Örneğin 

mevcut durumda 10,05 şeklinde gösterilen fiyat, yeni yapıda 10,050 şeklinde 

gösterilebilecek. Başlangıçta kuruş altında fiyat adımı belirlenmediğinden, virgülden 

sonraki üçüncü hanede herhangi bir değer oluşmayacaktır. Ancak sonraki aşamada 

özellikle 1 TL’nin altında işlem gören paylar ve rüçhan hakları için yarım kuruşluk 

fiyat adımlarının devreye alınması planlanmaktadır. 

Açılış ve kapanış seanslarında teorik eşleşme fiyatın gösterilmesi ve emir 

toplama süresi  

Emir toplama aşamasının sona erip açılış/kapanış fiyatının belirlenmesi hâlihazırdaki 

uygulamada standart saatlerde gerçekleşirken yeni yapıda emir toplama süresinin 

belli bir zaman aralığında rastlantısal (random) bir anda kesilmesi söz konusu 

olacaktır. Bu zaman aralığı 30 saniye olarak planlanmıştır. Emir toplama aşamasını 

takip eden eşleştirme aşaması 30 saniye içinde herhangi bir anda başlayacak ve bu 

süreye kadar emir girişi devam edecektir. 
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Emir süreleri  

Mevcut işleyişte seanslık girilen bir emir günlük (tarihli) emir şekline 

dönüştürülememekte ancak günlük bir emir seanslık emre çekilebilmekte ve emir 

önceliği korunmaktadır. Yeni sistemle birlikte bir emrin süresinin uzatılmasına da 

izin verilmektedir. Sonuçta, yeni sistemde bir emrin süresi uzatıldığında bahse konu 

emir önceliğini kaybetmekte süresi kısaltıldığında ise hâlihazırdaki uygulamada 

olduğu gibi önceliğini korumaktadır (ancak başlangıçta tarihli emirler 

kullanılmayacaktır). 

Kullanıma alınabilecek yeni emir tipleri: 

Limit emir ve kalanı iptal et emri (KİE – fill and kill) dışında aşağıda yer alan emir 

tipleri BISTECH sisteminde mevcut emir türleri arasında olup bir kısmının 

başlangıçta bir kısmının ise sonraki aşamalarda devreye alınması planlanmaktadır. 

 Piyasa Emirleri (market order)  

Fiyat olmaksızın sadece miktar belirtilerek girilen emirlerdir. Karşı taraftaki en iyi 

fiyatlı emirlerle eşleşerek işleme dönüşürler. 

 Piyasadan Limite Emirler (market to limit order)  

Piyasa emirleri gibi fiyatsız olarak girilen emirlerdir. Karşı taraftaki sadece en iyi 

fiyat kademesinde bekleyen emirlerle eşleşerek işleme dönüşürler. Ancak işleme 

dönüşmeyen kısım, gerçekleştiği son işlem fiyatını alarak limit fiyatlı emre dönüşür 

ve emir defterinde pasif olarak yazılır (ancak KİE olarak girilirse pasife yazılmaz). 

Maksimum 3.000.000 TL sınırına tabidir. Bu tutar piyasa emirlerinde olduğu gibi 

belirlenir. 

 Dengeleyici Emirler (imbalance orders)  

Mevcut yapıdaki AFE/KAFE emirlerin muadili olarak sayılabilirler. Açılış ve kapanış 

seansları da dahil olmak üzere tek fiyat yöntemi uygulanan tüm seans 

bölümlerinde, fiyat belirleme sürecinde hesaba katılmayan ancak belirlenen 

eşleşme fiyatı seviyesinde karşılanmadan kalan emirler ile işlem yapmak üzere 

girilen emirlerdir. Eşleşmeden kalan dengeleyici emirler iptal edilirler. 

Devre Kesiciler: 

Devre kesiciler Bir sermaye piyasası aracında işlemler seansın sürekli işlem 

bölümünde çok fiyat yöntemi ile yürütülürken belirli bir referans değer üzerinden 

hesaplanan fiyat değişiminin Borsa tarafından belirlenmiş olan eşik değerlere 

(oranlara) ulaşması veya aşması hâlinde ilgili sermaye piyasası aracının işlemleri 

geçici süre ile emir toplama aşamasına alınacaktır. İlgili sermaye piyasası aracında 

tek fiyat yöntemi kullanılarak fiyat belirlemesi yapılır. Tek fiyat yöntemine ilişkin 

süreçlerin tamamlanmasının ardından ilgili sermaye piyasası aracının işlemleri 

yeniden seansın sürekli işlem bölümüne alınır ve işlemlere çok fiyat yöntemi ile 

devam edilir.  

 Devre kesici seansın sadece sürekli işlem yöntemi bölümlerinde çalışır. 
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 Devre kesiciyi tetikleyecek fiyat değişim oranlarının uygulanacağı referans 

değer (devre kesici referans fiyatı), en son tek fiyat yöntemi ile belirlenen 

fiyattır (açılış seansı, gün ortası açılış ve tekil açılış seansında oluşan fiyat).  

 Devre kesici referans fiyatına % 10 marj uygulanarak devre kesici fiyat 

limitleri bulunur. 

 Bu fiyat limitlerine kadar normal işlemler devam eder ancak bu fiyat 

limitlerine değen işlemi gerçekleştirecek emir iptal edilerek bu limitlerden 

işlem olmasına izin verilmez ve devre kesici çalışır. Söz konusu emir önceki 

fiyat seviyeleri ile işlem gerçekleştirmiş ise kalan kısmı iptal edilir.  

 Devre kesicinin çalışması ile birlikte ilgili sırada 5 dakika emir toplama 

aşamasına geçilir. Bu aşamada açılış/kapanış ve tek fiyat seanslarında 

olduğu gibi teorik fiyat ve işlem miktarı gösterilir. 

 5 dakikalık emir toplamanın ardından 2 dakikalık eşleşme süreci gelir.  

 Emir toplama ve eşleşmenin ardından sırada normal işlemler devam eder.  

 Gün ortası açılış seansının ve kapanış seansının başlamasına kalan 10 

dakika içerisinde (saat 12:20 – 12:30 ve 17:20 – 17:30) devre kesici çalışırsa 

emir toplama süresi 5 dakikadan 10 dakikaya çıkartılır ve sırada eşleşme 

olmadan emir toplama izleyen aşamada da devam eder. İzleyen emir 

toplama aşaması (gün ortası açılış veya kapanış seansı) emir toplama 

aşamasının sona ermesi ile birlikte ilgili sırada da eşleştirme olur.  

Fiyat derinlik bilgisi  

Hâlihazırda 5 kademe verilen birikimli fiyat derinlik (fiyat baz) sorgusu yeni Sisteme 

geçişle birlikte TW’larda 25 kademeye çıkarılacaktır. Veri yayında ise 10 kademe 

olarak planlanmaktadır. 

Yeni Pazarlar: 

Yeni yapıya geçiş ile birlikte mevcut pazar sınıflandırması değişmiştir. Yeni pazar 

sınıflandırması aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.  
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Aralık Ayı Ekonomik Veri Takvimi 
 

 

  

  

ARALIK'15 ÜLKE SAAT VERİ DÖNEM BEKLENTİ ÖNCEKİ

TÜRKİYE 10:00 HSBC İmalat PMI Kasım 49.50

11:00 İmalat PMI Kasım 52.80 52.30

12:00 İşsizlik Oranı Ekim 10.80% 10.80%

ABD 17:00 ISM İmalat PMI Kasım 50.30 50.10

ABD 15:15 ADP Tarım Dışı İstihdam Değişimi Kasım 189 Bin 182 Bin

Çekirdek Enflasyon (Yıllık)-Öncü 1.10% 1.00%

Enflasyon (Yıllık)-Öncü 0.10% 0.10%

Enflasyon (Aylık)-Öncü -0.40% -0.30%

Üretici Fiyat Endeksi (Yıllık) Ekim -3.10% -2.90%

Enflasyon (Yıllık) 7.70% 7.58%

Enflasyon (Aylık) 0.29% 1.55%

Çekirdek Enflasyon (Yıllık) 9.00% 8.92%

AB 12:00 ECB Faiz Kararı Aralık 0.05% 0.05%

Tarım Dışı İstihdam 271 Bin

İşsizlik Oranı 5.00% 5.00%

5

6

7 TÜRKİYE 10:00 Hazine Nakit Dengesi Kasım 19,890 Mln TL

TÜRKİYE 10:00 Sanayi Üretimi (Yıllık) Ekim 2.80%

GSYİH (Yıllık) 1.50%

GSYİH (Çeyreklik) 0.40%

9

Cari Hesap Temmuz 0.10 Mlr $

GSYİH (Yıllık) 2Q2015 3.51% 3.80%

GSYİH (Çeyreklik) 2Q2015 0.85% 1.30%

11

12

13

Sanayi Üretimi (Yıllık) 1.70%

Sanayi Üretimi (Aylık) -0.30%

10:00 İşsizlik Oranı Eylül 10.10%

11:00 Bütçe Dengesi Kasım 7.20 Mlr TL

İstihdam Değişimi (Yıllık) 0.80%

İstihdam Değişimi (Çeyreklik) 0.10%

Çekirdek Enflasyon (Aylık) 0.20%

Çekirdek Enflasyon (Yıllık) 1.90%

Enflasyon(Aylık) 0.20%

Enflasyon(Yıllık) 0.20%

Kapasite Kullanım Oranı 77.50%

Sanayi Üretimi (Aylık) -0.20%

İmalat Üretimi (Yıllık) 1.90%

Enflasyon (Yıllık) 1.10%

Çekirdek Enflasyon (yıllık) 0.10%

Enflasyon (Aylık) 0.10%

Dış Ticaret Açığı Ekim 20.5 Mlr £

ABD 21:00 FED Faiz Oranı Kararı Aralık 0.25%

17

18

19

20

10:00 Tüketici Güven Endeksi Aralık 77.15

17:30 Merkezi Yönetim Borcu Kasım 677.6 Mlr TL

AB 12:00 Tüketici Güven Endeksi Aralık -5.90

TÜRKİYE 14:00 PPK Toplantısı-Faiz Kararı Aralık 7.50%

GSYİH (Çeyreklik) 2.10%

GSYİH (Yıllık) 3.90%

23

24

25

26

27

28 TÜRKİYE 14:30 Kapasite Kullanım Oranı Aralık 75.90%

29

30

31

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. 

Ekim14
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16
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ABD 15:30
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Kasım

1
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2
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İSTANBUL 

 
Genel Müdürlük 
Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: 29 34876 
Yakacık/Kartal/İSTANBUL 
Tel: (216) 453 00 00 pbx 
Faks: (216) 377 11 36 
 
Bakırköy 
Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 
Bakırköy/İSTANBUL 
Tel:(212) 660 85 25 
Faks: (212) 570 03 03 
 
Erenköy 
Bağdat Cad. Kantarcı Rıza Sok. Sarıca Apt. No: 3 Kat: 1 Daire: 4 Erenköy/ 
Kadıköy/İSTANBUL 
Tel: (216) 360 46 66 
Faks: (216) 360 63 83 
 
Etiler 
Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL 
Tel: (212) 270 41 00 
Faks: (212) 270 61 10 
 
Kapalıçarşı 
Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL 
Tel: (212) 513 40 01 
Faks: (212) 527 16 86 
 
Şişli 
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK 
No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL 
Tel: (212) 281 78 84 
Faks: (212) 283 92 80 
 
Ümraniye 
Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/1 Ümraniye/İSTANBUL 
Tel: (216) 461 33 90 
Faks: (216) 461 33 92 
 
Altıyol (Fenerbahçe Şubesi) 
Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Sitesi D: 6 34726 
 
Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL 
Tel: (216) 360 59 60 (pbx) 
Faks: (216) 368 66 10 
 
Tophane 
Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 80040 Tophane/Karaköy/ 
İSTANBUL 
Tel: (212) 251 60 06 
Faks: (212) 293 49 03 
 
Maltepe 
Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi 
A Blok No: 414 
Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL 
Tel: (216) 399 00 42 
Faks: (216) 399 18 17 
 
Şaşkınbakkal 
Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL 
Tel: (216) 411 23 53 
Faks: (216) 411 23 54 

 
 

ANKARA 

 
Kızılay 
Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA 
Tel: (312) 232 09 49 
Faks: (312) 231 46 27 
Çankaya 
Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA 
Tel: (312) 438 27 00 
Faks: (312) 438 27 47 
Ulus 
Ulus Şehir Çarşısı 4. Kat No: 170 Ulus/ANKARA 
Tel: (312) 311 49 59 
Faks: (312) 311 35 34 
ANTALYA 

Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA 
Tel: (242) 248 35 20 (pbx) 
Faks: (242) 244 29 10 
BURSA 

Şehreküstü Mah. Aytı Plaza İş Merkezi No: 17 Fomara/BURSA 
Tel: (224) 220 51 50 
Faks: (224) 220 50 99 
DÜZCE 

Cedidiye Mah. Hafız Hasan Efendi Cad. No: 17/1 Merkez/DÜZCE 
Tel: (380) 524 08 00 
Faks: (380) 524 08 07 
DENİZLİ 

Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ 
Tel: (258) 263 80 15 
Faks: (258) 241 91 01 
ELAZIĞ 

Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ 
Tel: (424) 233 28 01/237 09 98 
Faks: (424) 233 27 35 
ESKİŞEHİR 

Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR 
Tel: (222) 230 09 08 
Faks: (222) 220 37 02 
GEBZE 

Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ 
Tel: (262) 642 34 00 
Faks: (262) 641 82 01 
İZMİR 

Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat: 2 D: 3/4 
Alsancak/İZMİR 
Tel: (232) 465 10 20 
Faks: (232) 220 37 02 
KONYA 

Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 
Selçuklu / KONYA 
Tel: (332) 238 59 60 
Faks: (332) 238 59 75 
MALATYA 

Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 
No: 23 D: 9-10-11 Battalgazi / MALATYA 
Tel: (422) 325 62 67 
Faks: (422) 322 23 72 
MANİSA 

Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. 
No: 34/1 MANİSA 
Tel: (236) 239 42 98 
Faks: (236) 239 43 02 
MERSİN 

Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 
Akdeniz / Mersin 
Tel: (324) 238 18 18 
Faks: (324) 231 22 52 / 238 18 24 
UŞAK 

İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK 
Tel: (276) 227 27 44 
Faks: (276) 227 27 37 
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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. 


