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Seçimlerin ardından 

 

 

Kamuoyu araştırmalarının aksine seçimden güçlü bir tek parti iktidarı çıkması, piyasalara yönelik 

beklentilerde de önemli bir kırılım yaşanmasına neden oldu. Anketlerde görülen sonuç ya bıçak sırtı 

bir tek parti hükümeti ya da daha büyük olasılıkla 7 Haziran seçimlerine yakın bir sonuç çıkması 

yönündeydi. 7 Haziran’da %40,9 oy oranı ile 258 milletvekili çıkaran AK Parti, 1 Kasım seçimlerinin 

kesin olmayan sonuçlarına göre oy oranını %8,6 artırarak %49,5 oy oranına ve 317 milletvekiline 

ulaştı. 317 milletvekili hükümeti kurmak için gerekli olan 276 sayısının oldukça üzerinde iken, 

Anayasayı referanduma götürme yetkisi veren 330-366 arası vekil sayısına ulaşılamadı. Referanduma 

gerek olmadan Anayasa değişikliği yapabilmek içinse 367 vekile ihtiyaç var. Dolayısıyla bu sonuçlar, 

güçlü bir tek parti hükümetini ve aynı zamanda anayasa değişikliği gibi toplumsal uzlaşma gereken 

noktalarda da en azından bir partinin daha desteğinin gerektiğini gösteriyor.  

Süreç nasıl işleyecek? 

 YSK’nın kesin sonuçları 12 veya 13 Kasım’da açıklaması bekleniyor. 7 Haziran seçimleri baz 

alındığında, 12 Kasım tarihi öne çıkıyor.  

 

 TBMM kesin seçim sonuçlarının yayınlanmasını takip eden 5. gün saat 15.00'te toplanacak. 

Yapılacak olan bu ilk birleşimde milletvekilleri yemin edecek. Bu tarihin 17 Kasım olması 

öngörülüyor. (Deniz Baykal’ın en yaşlı üye sıfatıyla başkanlık yapması bekleniyor.) 

 

 İlk oturumun ardından oturumlara 5 gün ara verilecek ve bu süreçte TBMM başkan 

adaylarının başvuruları alınacak. Süreç yukarıdaki şekilde devam ettiğinde yeni TBMM 

Başkanı'nın da en geç 22 Kasım'da seçileceğini düşünüyoruz.  

 

Oy Oranı Milletvekili Oy Oranı Milletvekili Oy Oranı Milletvekili 

AK Parti 40,9% 258 49,5% 317 8,6% 59

CHP 25,0% 132 25,3% 134 0,4% 2

MHP 16,3% 80 11,9% 40 -4,4% -40

HDP 13,1% 80 10,8% 59 -2,4% -21

Parti

7 Haziran 2015 1 Kasım 2015 Değişim

Seçim sonrasında oluşan fiyatlar ve fırsatlar  

Piyasayı ne bekliyor?                11 Kasım 2015 
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 Hükümet kurma görevinin verilme tarihi için ise net bir şey yok. Daha önce, milletvekillerinin 

yemin etmesiyle birlikte bir milletvekiline hükümeti kurma görevi veriliyordu. Ancak, 7 

Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu görevi vermek için TBMM 

Başkanlık Divanı oluşumunu beklememişti. Bu seçimlerde tek başına iktidar kuracak 

çoğunluğun sağlanması nedeniyle, Cumhurbaşkanı’nın TBMM Başkanlık seçimini 

beklemeyeceğini, TBMM'nin açılmasıyla birlikte yeni hükümeti kurma görevini AK Parti Genel 

Başkanı Ahmet Davutoğlu'na vereceğini düşünüyoruz. Tüm bu sürecin sonunda hükümetin 

kurulması ve güvenoyu almasının kasımın son haftası ile aralık ayının ilk haftası arasında 

tamamlanmasını bekliyoruz.   

2019’a kadar seçim yok 

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 en azından 6 Kasım’daki S&P değerlendirmesinin 

ardından 4 Aralık’ta Moody’s tarafından yapılacak kredi notu değerlendirmelerine ilişkin risklerin de 

ortadan kalktığını düşünüyoruz. 2016 değerlendirmeleri ise kurulacak hükümetin önceliklerine göre 

şekillenecektir.   

Öncelikli konular neler olacak? 

Seçimin ardından piyasanın önceliği ekonomi ve bu doğrultuda yapılacak reformalar iken, seçim 

sonrası yapılan açıklamalar anayasa değişikliği, başkanlık sistemi ve açılım süreci gibi konuların 

seçimlerden önce olduğu gibi, seçimlerden sonra da gündemde kalmaya devam edeceğini ve piyasa 

üzerinde de etkilerinin olacağını gösteriyor. Ekonomi, anayasa, başkanlık ve açılım süreci dörtlüsünde 

eş zamanlı mı yol alınacak yoksa örneğin başkanlık ve anayasa süreci, ekonomik sorunlarda hafifleme 

sağlandıktan ve toplumsal barış süreci yeniden inşa edildikten sonra mı gündeme gelecek merak 

edilen konu bu.      

Piyasadaki ilk etki ne kadar devam eder? 

Seçimlerden tek parti iktidarı çıkması ile başlayan olumlu havanın geçtiğimiz hafta olduğu gibi zaman 

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

düşünüyoruz. Bu süreçte hükümetin açıklayacağı ekonomik programla birlikte sektörel bazda 

fiyatlamalar da yapıldıktan sonra, siyasetin fiyatlama üzerindeki etkisinin yavaş yavaş azalacağını ve 

yurtdışı piyasalarla korelasyonun yeniden sağlanacaktır. Geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Yellen’in 

açıklamaları ile başlayan ve Cuma günü açıklanan ABD istihdam verileri ile daha da güçlenen aralık 

ayında faiz artışı olacak beklentisi kısa vadede en önemli risk konumunda. Fed faiz artış sürecinin 

getireceği fiyatlama sürecinden yurtiçi piyasaların diğerlerinden ayrışma ihtimalini düşük görmekle 

birlikte, önceki aylarda yaşanan negatif ayrışmaların da tekrarlanmayacağını düşünüyoruz.    

Kur ve faiz öncelikli konular 

Önceki aylarda faiz politikasını Fed’e bağlı bir şekilde yönlendireceği mesajını veren TCMB son Para 

Politikası Kurulu toplantısında getiri eğrisini yataya yakın tutma çabasından vazgeçeceği bilgisini 

vererek, faizler konusunda her iki yönde de (toplantının yapıldığı koşullarda artırım yönünde) esnek 

olabileceğini ifade etmişti. Kurlardaki son gevşeme ve güçlü tek parti iktidarının bu yol haritası 
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üzerindeki etkisini de bu ay gerçekleşecek PPK özetinde göreceğiz. Eylül ayının sonlarında %9 civarına 

çıkan ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin (AOFM) seçimin hemen öncesinde %8,80 civarına 

seçimden sonra da %8,70-8,75 civarına gerilemiş durumda. Global bir şok altında kalınmazsa bu 

oranın bir miktar daha gerileyerek %8,00 ile %8,50 aralığında dengeye gelme ihtimalinin artığını 

düşünüyoruz. İlerleyen günlerde AOFM’de beklediğimiz bu gerileme olur ve global koşularda çok 

önemli bir değişim yaşanmazsa, Fed sürecine rağmen TCMB’nin kısa vadede faiz artışı yapma 

seçeneğinin masadan kalktığı şeklinde yorumlanabilir. Bu konudaki en net mesaj da başta da ifade 

ettiğimiz gibi gerçekleşecek ilk PPK toplantısında verilecektir.             

Seçim risk primini düşürdü 

Seçimden önce global piyasalarda 

gelişmekte olan ülkeler lehine oluşan 

hava Türkiye’nin risk priminin de 

düşüşe geçmesini sağlamıştı. 1 Kasım 

seçimlerinden sonra CDS’teki bu 

düşüşün devam ettiği görüldü. 

Önümüzdeki günlerde siyasi kanadın 

yukarıda bahsettiğimiz öncelikli 

konulardaki sıralamasında ekonomi ön 

sıralarda yer alacak olursa bu rakamın 

yeniden 200 civarına gerilediğini 

görebiliriz. Önümüzdeki aylarda orta ve uzun vadeli yatırımcı gözünde Türkiye riskini ölçeceğimiz en 

önemli verilerden biri olarak bu rakamı izlemeye devam edeceğiz.    

BIST hala ucuz mu, potansiyel yüksek mi? 

 

Tabloda seçilmiş gelişmekte olan ülke endekslerinin fiyat/kazanç oranlarının tarihsel gelişimi 

verilmiştir. 2013 sonu ve 2015’in ilk çeyreğinde yaklaşık 9 FK ile işlem gören BIST 100’ün seçim 

sonrası çarpanı 11’e çıkmış durumda. Bu rakam son 5 yılın da zirveleri anlamına geliyor. 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 
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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 ancak bu 

düzeltmelerin global ölçüde çok sert satışlara neden olacak gelişmeler yaşanamaz ise, seçim öncesi 

alım yapamamış olanlar tarafından yeni alım fırsatı olarak değerlendirileceğini düşünüyoruz. Bu 

nedenle geçtiğimiz hafta görülen düzeltmedeki satışların ilk etapta sertleşmesini ve bir düşüş 

trendine dönüşmesini beklemiyoruz. Bu iki gerçek endeksin bir süre 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 yılın son bölümü için trade fırsatı olarak 

karşımıza çıkabilir. Bu nedenle yılın son bölümü için stratejimizi “87,500’e yaklaşıldıkça sat, 80,000’e 

yaklaşıldıkça tekrar al” şeklinde özetliyoruz.    

Bankalar mı cazip yoksa sanayiler mi pahalı? 

Düşük büyüme hızı, faizlerdeki ve 

kurlardaki artış süreciyle, sıkı para 

politikası koşullarının baskıladığı banka 

karlılığının 2016 yılında yeniden 

ivmelenmesini bekliyoruz. Grafik BIST 

Bankacılık Endeksi’nin BIST Sınai 

Endeksi’ne oranını göstermektedir. 

Bankacılık sektörünün rasyolarındaki 

bozulmanın hisse fiyatlarına da büyük 

oranda yansıdığı bu grafikte net bir şekilde 

görülmektedir. 1 Kasım seçimleri 

sonrasında bu oranda sınırlı bir yükseliş görülse de, toplam harekete baktığımızda bu hareketin çok 

küçük olduğu görülmektedir. Bu nedenle bankaların hala sanayi şirketlerine göre daha cazip piyasa 

çarpanlarına sahip olduğunu düşünüyoruz. Büyümenin az da olsa ivme kazanması, faiz ve kurlarda 

istikrar sağlanması 2016 yılında bankacılığın, sınaiye göre daha iyi bir fiyatlama geçirmesini 

sağlayacaktır. Banka sanayi kıyaslamasında oranın düşmüş olmasında bankaların fiyatlarında görülen 

düşüş kadar, sanayi şirketlerindeki yükselişin de etkili olduğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. 

BIST’te pozisyon alan bir çok yatırımcının geçtiğimiz dönemde daha defansif görmesi nedeniyle sanayi 

şirketlerine geçiş yaptığını düşünüyoruz. Bu nedenle banka/sınai rasyosunun düşüşünde olduğu gibi 

çıkışında da çift taraflı etkinin söz konusu olacağını düşünüyoruz.   

Kamu bankalarının çarpanları cazip 

Geçtiğimiz iki yıla yakın süredir siyasi tartışmaların merkezine giren kamu bankaları oldukça negatif 

bir fiyatlama süreci geçirmişlerdi. Bu süreçte Halkbank ve Vakıfbank hisselerinin, genel olarak zayıf bir 

dönem geçiren bankacılık endeksinin de üzerinde negatif fiyatlandığı görülmüştü. 1 Kasım 

seçimlerinden sonra iktidarın değişmemiş olması bu bankalar üzerindeki baskıların da hafiflemesine 
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neden olacaktır. Seçimden sonraki günlerde bu hisselerde yaşanan sert yükselişlerde de bu 

beklentiler etkili oldu. Seçim sonrası yaşanan ilk tepkilere rağmen her iki bankanın da çarpanlar 

bazında sektörün gerisinde kaldıklarını, siyasi istikrarın sağlanmasıyla da bu bankaların önümüzdeki 

dönemde aradaki farkı kapatmayı deneyeceklerini düşünüyoruz.        

Faizlerdeki düşüşe hassas sektörler ön plana çıkacaktır 

Seçim sonrası oluşan ilk algı faizlerin düşeceği en azından artmasının zorlaştığı ve kurların istikrara 

kavuşacağı oldu. İlk hafta olan sert hareketler endişe yaratsa da önümüzdeki günlerde bu algının 

hisse seçimlerindeki etkisinin artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle faize duyarlı ve son 

dönemde baskı altında kalan gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ve inşaat sektörüne girdi sağlayan 

sektör ve şirketlerin süreçten pozitif etkileneceğini düşünüyoruz. Bunun yanında sektöre inşa 

aşamasında doğrudan girdi sağlamasa da konut satışlarının yeniden ivmelenmesinin beyaz eşya, 

mobilya gibi bu sektörde de beklenti oluşturacağını düşünüyoruz.  

Son çeyrekte döviz borcu olan şirketlere 3,02 dopingi 

2015 döviz borcu yüksek şirketler için oldukça sıkıntılı geçti. Birçok şirket kısa vadeli döviz 

pozisyonlarını hedge etseler bile, uzun vadeli kısımlardan nakit çıkışı gerektirmeyen finansal gider 

yazmak durumunda kaldılar. Yılın üçüncü çeyreğinde kurlarda görülen artış ve zirve seviyelere yakın 

olan kapanışlar (Dolar/TL 3,02 civarı) bu etkiyi daha net bir şekilde ortaya koydu. Yazılan bu zararlar 

büyük yatırımlara girmiş, esas faaliyetlerini istikrarlı bir şekilde devam ettiren, esas faaliyet karlılığı 

artış eğiliminde olan birçok şirketin de dönemi ya düşük karla ya da zararla kapatmasına neden oldu. 

Kurlarda istikrar sağlanabilmesi bu şirketlerin yeniden ön plana çıkmasına neden olacaktır. Fed’in faiz 

artışı beklentisi kurlarda yukarı yönlü hareketlere neden olsa da, buradaki beklentilerin büyük oranda 

fiyatlara girdiğini, ilk faiz artışı gerçekleştikten sonra stresin azalacağını düşünüyoruz.      

Üzeyir DOĞAN 

Araştırma Müdürü 
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Gedik Yatırım Menkul Değerler 

 

Murat Tanrıöver        Üzeyir Doğan    

Genel Müdür Yardımcısı       Araştırma Müdürü    

 

 

 

 

Araştırma 

 

Yılmaz Altun                         Gıda, Teknoloji Perakendeciliği, Otomotiv, Holdingler          yaltun@gedik.com 0 212 356 16 52 *115 

Ceren Bakçay   Gıda&İçecek, Kimyasallar, Cam, Holdingler   cbakcay@gedik.com  0 212 356 16 52 *116 

Ali Erkan Tanacıoğlu        FX Piyasaları, Lastik, Boya, Çimento   atanacioglu@gedik.com 0 212 356 16 52 *113 

Erol Gürcan                      Bankalar, Bilişim&Teknoloji, İletişim, Turizm, Ambalaj  egurcan@gedik.com  0 212 356 16 52 *117 

İbrahim Bayraktar Enerji, GYO      ibayraktar@gedik.com 0 212 356 16 52 *114 

Hakan Çal  Metal Ana Sanayi      hcal@gedik.com  0 212 356 16 52 *119 

 

 

Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

Adres : Avni Dilligil Sk. Çelik İş. Merkezi, B Blok Kat:2 Da:11 Mecidiyeköy/ İstanbul 

(Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi) 

Tel : (90) 0212 356 16 52  

E-mail : gyd@gedik.com 

 

 

 

 

 

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. 

mailto:yaltun@gedik.com
mailto:cbakcay@gedik.com
mailto:atanacioglu@gedik.com
mailto:egurcan@gedik.com
mailto:ibayraktar@gedik.com
mailto:hcal@gedik.com
mailto:gyd@gedik.com
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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 

 
 

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 
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