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IŞİD lideri öldürüldü  
ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD lideri Bağdadi'nin özel kuvvetler operasyonu ile Reyhanlı’ya 10 km 
mesafede öldürüldüğünü resmen açıkladı. Açıklamalarından önemli başlıklar ise aşağıda; 
- Bağdadi öldü. En önemli güvenlik önceliğimizdir. Bağdadi'nin arkadaşları da öldürüldü. 3 çocuğunu 
da kendisiyle birlikte sürükledi ve onlar da kendisiyle birlikte ölüme sürüklendi. Kendisi üzerindeki 
bombalı yeleği patlatarak intihar etti. 
- IŞİD kaynaklı planları da yok ettik. Bağdadi'nin yok edilmesi, terör liderlerine yönelik kararlılığını 
göstermektedir. IŞİD'ı ve diğer terör örgütlerini yıkmakta kararlıyız.  
- Rusya'ya, Suriye'ye, Türkiye'ye, Irak'a teşekkür ediyorum, Suriyeli Kürtlere teşekkür ediyorum. ABD 
hükümeti için çalışanlara teşekkür ediyorum. Dün akşam ABD için harika bir akşamdı. Bağdadi 
öldürüldü. Ve hiçbir zaman başka masum, kadına, çocuğa, insan zarar veremeyecek. Dünya çok daha 
güvenli bir yer haline geldi. 
- Türkiye güvenli bölge oluşturmaya çalışıyor ama burası pek de çok güvenli bölge değil. Biz orada 
olmak istemiyoruz. Anlamsız bir şeyle mücadele etmek istemiyoruz. Rusya orada, Türkiye orada, herkes 
orada, Irak, İran orada... Hepsi IŞİD’den nefret ediyor. Onların bir şey yapması gerekiyor. Avrupalı 
devletlere ‘IŞİD’li savaşçılarınızı alın' dedik, almadılar. 
- Türkiye ve Suriye’yi hayatımızın sonuna kadar korumak istemiyorum. Ben burada bin, iki bin, üç bin 
asker bırakmak istemiyorum. Ama petrolü güven altında tutmak istiyorum. IŞİD'in petrole ulaşmasını 
istemiyorum ve Kürtlere yardımcı oluyor. Petrol çok değerli. Biz de bir miktar alabilmeliyiz. Ve 
planladığım şey belki de, Exxon Mobil veya harika şirketlerimizden biriyle bir anlaşma yapıp, oraya 
gidip, bu işi düzgünce yapmak.  
 

Trump’ın Türkiye hava sahasının kullanıldığını, Ankara’nın sekiz Amerikan helikopterinin nereye gittiğini 
bildiğini ve hiçbir sorun çıkmadığını söylemesinden sonra ise sorular İncirlik üssünün kullanılıp 
kullanılmadığı üzerine yoğunlaştı. Güvenlik kaynaklarının YetkinReport’a verdiği bilgiye göre, 

ÖZET 
- Trump, IŞİD lideri Bağdadi'nin özel kuvvetler operasyonu ile Reyhanlı’ya 10 km mesafede 
öldürüldüğünü resmen açıkladı.  
- 26 Ekim haftasında EM tahvillerine 517mn dolar ile sınırlı girişe karşılık hisse senetlerinden 1.65 
milyar dolar ile belirgin çıkış gözlendi.  
- Analiz: Merkez’in net rezervleri ilk dokuz ayda 34,7 milyar dolar artması gerekirken 5,5 milyar dolar 
arttı. 
- Analiz: Son iki haftanın yabancı türev pozisyon çıkışını karşılama yükü Merkez’e kaldı.  
- Merkez Bankası rezervleri içindeki swap stokunu Eylül sonu için 17,3 milyar dolar olarak açıkladı. 
Ağustos verisinde de yukarı revizyon yapıldı. 
- Merkez Bankası’nın açıkladığı imalat sanayi öncü göstergeleri ve TÜİK’in sektörel güven endeksleri 
Ekim ayı ve yılın son çeyreğinde toparlanmanın ılımlı bir şekilde devam ettiğini yansıttı. 
- Haftanın verisi ABD’de tarımdışı istihdam ve ISM endeksi, haftanın olayı Fed toplantısı. 
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Amerikalılar İncirlik üssünü kullanmadılar. Ancak Hatay semalarında –ve alçaktan uçuş düzeninde- Türk 
hava sahası kullanıldı. Bu, askeri makamlar arasındaki koordinasyonla sağlandı. Nitekim Milli Savunma 
Bakanlığı, ABD ile bu konuda irtibat kurulduğunu, bu çerçevede bölgedeki birliklerin de uyarıldığını 
açıkladı. Nitekim İdlib bölgesindeki birliklerin beş kilometre kadar Türk sınırına doğru çekildiği haberleri 
alındı. Henüz ayrıntıları belli olmamakla birlikte, operasyonun ters gitmesi, örneğin helikopterlerden bir 
ya da bir kaçının düşmesi halinde devreye girecek arama-kurtarma-tahliye birlikleri Akdeniz üzerinde ve 
Türkiye hava sahasında uçuş halindeydiler. Türkiye’nin IŞİD operasyonuna izin verme düzeyinde de olsa 
katkı vermesi olumlu oldu. Eğer gün boyu iddia edildiği gibi Türkiye’ye haber dahi verilmemiş olsaydı, 
bu ciddi bir karşı propaganda kampanyasına malzeme yapılabilirdi. 
 

Öte yandan, ABD askerlerinin Suriye'deki varlığıyla ilgili belirsizlik sürerken, Başkan Trump'ın 
talimatıyla, Rojava bölgesinden çekilen ve Irak'a giden ABD askerlerinin geri döndüğü belirtildi. Hafta 
sonunda 13 araçtan oluşan ABD askeri konvoyu, Irak Kürdistan Bölgesi’nin (IKB) Rojava bölgesine 
açılan Semelka Sınır Kapısı’ndan giriş yaparken, askeri araçlardan oluşan ABD konvoyunun petrol 
sahalarında güvenliği sağlamak üzere Rimelan ve Deyr Ez Zor bölgesine yöneldiği belirtilmişti. ABD 
medyası da, Pentagon'un Deyr Ez Zor’daki petrol yatakları bölgesine 30 tank ve bu araçlara bağlı 500 
askeri personelin sevk edeceğini duyurdu. Suriye’nin doğusundaki Deyrizor’un petrol sahalarını 2014 
yılında IŞİD ele geçirmiş, ABD liderliğindeki IŞİD’le mücadele koalisyonu, Suriye Demokratik Güçleri ile 
yürütülen operasyonda 2017 ve 2018 yıllarında bu petrol sahalarını aşamalı olarak geri almıştı. Aradaki 
2 yıllık dönemde analistlere göre, terör örgütü IŞİD petrol satışından yaklaşık 750 milyon dolar elde 
etmişti. İç savaştan önce Suriye günde yaklaşık 350 bin varil petrol üretiyor, bunun yarısından fazlasını 
ihraç ediyordu. Bu petrolün çoğu da Suriye’nin doğusundan geliyordu. Deyrizor’da en az 11 petrol 
sahası bulunuyor. Bunların en büyüğü El Tayem adlı petrol sahası. 
 
Büyük güçlerin odağındaki “General” 
Gazeteci Murat Yetkin kendi blogundaki son yazısında, hem ABD hem Rusya’nın YPG Lideri Mazlum 
Kobani’ye gösterdiği ilginin arka planını yazmış;  
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 25 Ekim’de, Trump’ın bir gün önce Mazlum Kobani ile 
konuştuğunu ve “Görüşmek için sabırsızlandığını” söylemesi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Mike 
Pompeo’yu arayıp durumu protesto etmişti. Bir gün önce 23 Ekim’de Rusya Savunma Bakanı Sergey 
Şoygu, askeri üniforması içinde ve yanında Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile komutalar 
olduğu halde “SDG şefi Mazlum Abdi ile bir video konferansı yapmış ve dahası bunu da medya ile 
paylaşmıştı. 
- Hem ABD, hem de Rusya, PKK’nın Suriye’de (ABD sayesinde büyüyen) varlığını ve etkisini kabul etmiş 
ve bunun PKK’dan kopmasını sağlayarak ayrı bir yapıda, terörizmi reddeden, siyasi bir muhatap olarak 
alınabileceğini düşünüyor. Hatta Almanya ve Fransa başta olmak üzere belli başlı AB ülkelerinin dahi 
bu umudu beslediği gözlenebiliyor. ABD’nin PKK’nın çekirdek kadrosu sayılan Cemil Bayık, Murat 
Karayılan ve Duran Kalkan’ın başına ödül koyarken “General Mazlum”u dünya çapında bir kahraman 
olarak öne çıkarmaları rastlantı sayılmaz. 
- Sadece ABD ve AB için değil, Rusya için de, “Suriyeli Hristiyanları IŞİD zulmünden kurtaran 
kahraman” olarak lanse edilen “General Mazlum’un” PKK içinden PKK’ya alternatif bir lider adayı 
olarak görüldüğü anlaşılıyor. Nitekim bu konuları görüştüğüm üst düzey diplomatik kaynaklardan biri, 
“Neden olmasın?” dedi; “Yaser Arafat da, Ben Gurion da bir zamanlar terör eylemleri yönetiyordu, 
ama bir aşamada tercihlerini siyasetten yana kullandılar.” 
- Mazlum Kobani, Mazlum Abdi, Şahin Cilo takma isimlerini kullanan Ferhat Abdi Şahin diye kayıtlarda 
geçiyor ama bu ismi dahi ona Öcalan’ın verdiği, asıl isminin Mustafa Abdi bin Halil olduğu söyleniyor. 
1967 Suriye, Afrin doğumlu. Öcalan’ın 1979 Ağustosunda kaçak yollardan Suriye’ye geçtiğinde kaldığı 
evlerden birinin çocuğu olduğu bilgisi var, evlatlığı olduğu yakıştırmasının kaynağı bu. 2011’de Suriye 
iç savaşının çıkması üzerine de PKK’nın Suriye kolu PYD’nin silahlı gücü YPG sorumluluğuna getirilmiş. 
IŞİD’in 2014 Kobani kuşatması sırasında Erdoğan-Obama anlaşmazlığı üzerine Amerikalılarla temas 
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kuran da o olmuş. Keza, Amerikan Özel Kuvvetler Komutanı Raymond Thomas’ın 2015’te YPG’nin terör 
örgütleri listesinde olan PKK ile ilişkisinin bilindiği uyarısı ve talebi üzerine SDG diye içinde 
“demokrasi” geçen bir ismi bulan da yine Abdi Şahin.  
- Hem Trump, hem Putin’in ilgisinin altında yatan nedenlerde iki ihtimal öne çıkıyor. 
- Birincisi, son beş yıldır IŞİD’le mücadelede yer aldıktan sonra işlevini tamamlayan YPG/PKK’nın 
tepkisini zamana yayıp hafifletmek, o arada da Türk ordusunun ateş gücünden koruyarak kendilerine 
can borcu duymasını sağlamak. 
- İkincisi ise Erdoğan’ın ekonomik ve askeri yaptırımlar dâhil her şeyi göze alarak giriştiği harekât 
sonucu ABD ve Rusya ile ayrı ayrı anlaşarak engellediği Suriye’de Kürt devleti kurma girişimini, başka 
yollardan, gerçekten ya da görünüşte PKK’dan kopararak sağlamak. Neticede, YPG/PKK’yı Suriye’de 
büyüten ABD oldu ama “yeni” Suriye’nin federatif yapısında Kürt özerkliğinin de olabileceğini, yazılı 
olarak söyleyen tek ülke de Rusya. 

 
EM hisse senetlerinden yüklü çıkışlar devam etti 
Emerging Markets (EM) genelinde portföy hareketlerine ilişkin fonların alım satımlarından JP Morgan 
tarafından derlenen veriler 23 Ekim ile biten haftalık dönem itibarı ile aşağıdaki gibi gerçekleşti; Buna 
göre, EM tahvillerine 517mn dolar ile sınırlı girişe karşılık hisse senetlerinden 1.65 milyar dolar ile 
belirgin çıkış gözlendi. Böylece, yılbaşından bu yana toplam girişler tahvillerde 56.7 milyar dolara 
gerilerken, hissede ise 29.6 milyar dolar çıkış olmak üzere toplamda 27.1 milyar dolara indi. Geçen yıl, 
girişler tahvilde 16.1 milyar dolar, hissede 19.0 milyar dolar ve toplamda ise 35.1 milyar dolar olmuştu.  
 

Hisse Senedi + Tahvil (Kümülatif, Milyar dolar)             Yıllık Girişler (Milyar Dolar) 

 
Son iki haftanın yabancı çıkışını karşılama yükü Merkez’e kaldı 
Dövizde arz-talep dengesinin ne yönde seyrettiğini anlamak açısından, yabancı yatırımcı ve yurtiçi 
yerleşiklerin portföy hareketlerini ve türev işlemlerini haftalık bazda raporluyorum. Yabancı yatırımcının 
TL lehine türev pozisyon alımı (swap ve forward) için gösterge olarak bankalar bilanço dışı YP  
pozisyonunun (BDYP) değişimlerini takip ediyorum. Hatırlanacağı gibi, Mayıs-Temmuz döneminde 
tahmini BIST pozisyonu ile düzeltme yapıldığında yabancının TL lehine pozisyon alımı 5.3 milyar dolar 
çıkıyordu. Ağustos ayında burada 5.4 milyar dolar azalış olması da, varolan pozisyonun kapandığını 
düşündürüyordu. Bu durumun TL değer kaybı baskısını azaltması ve EM’lere yönelik risk iştahının 
artması ile de Eylül başından Ekim ayının ilk haftasına kadar beş haftalık birikimli giriş 8.7 milyar dolara 

yükselmişti. Bu 
ölçüde bir pozisyon 
alımının TL açısından 
riski artırdığını ve TL 
volatilitesinin 
yükselmesine ve 
değer kaybına yol 
açabileceği 

uyarısında bulunmuştum. Nitekim, Suriye operasyonu haberleri yabancı pozisyonunun kapanması için 

Hafta BDYP Swap hariç Portföy DTH Net Sepet Kur
30.08.2019 -1.437 -1.462 -102 -33 -1.597 6,1155
6.09.2019 772 842 110 -936 16 5,9708

13.09.2019 583 2.588 59 -1.519 1.128 6,0185
20.09.2019 2.508 2.308 -44 -1.232 1.032 5,9929
27.09.2019 1.755 1.675 130 -1.034 771 5,9321
4.10.2019 973 1.298 -174 345 1.469 5,9560

11.10.2019 -4.102 -4.102 -482 463 -4.121 6,1699
18.10.2019 790 527 -964 -1.378 -1.815 6,2031



 4 

tetikleyici olurken, 11 Ekim haftasında 4.1 milyar dolar ile yüklü çıkış olduğunu yansıtmıştı. Takip eden 
haftada ise, BDDK’nın bankalara yabancı yatırımcıya TL fonlama sağlanmaması yönündeki telkinlerinin 
de etkisiyle yabancı çıkışının durduğu ve sınırlı da olsa giriş yönüne döndüğü gözleniyor. Bu ise, 
kurlarda 18 Ekim haftasında devam eden yükselişe şirketlerin döviz alımı ve yabancı portföy çıkışlarının 
neden olduğunu gösteriyor.  
 

11 Ekim haftasındaki yüklü yabancı çıkışının yarısı kamu bankaları satışları ile karşılanmıştı. Zira, 
BDDK’nın Yabancı Para Net Genel Pozisyonu verisi, kamu bankalarının YP net genel pozisyon açığında 
2.1 milyar dolar artış gösteriyordu. Ancak takip eden 18 Ekim haftasında kamu bankalarının 1.2 milyar 
dolar alım yaparak açık pozisyonu azalttığı gözlenmekte. Dolayısı ile, 4.0 milyar dolar civarı olan 
yabancı çıkışının büyük ölçüde TCMB rezervlerinde 11 ve 18 Ekim haftasında gözlenen ve bilinen giriş 
ve çıkışlarla açıklanamayan 3.0 milyar dolar civarı düşüşle ilgisi olduğu söylenebilir. 
 
Merkez Bankası rezervleri içindeki swap stokunu Eylül sonu için 17,3 milyar dolar olarak açıkladı 
Merkez Bankası, her ay olduğu gibi Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri raporunu Eylül 
2019 gelişmelerini içerecek şekilde dün yayınladı. Raporda, resmi rezervlerin ne kadarının menkul 
kıymet ne kadarının döviz varlık olarak tutulduğu gibi bilgilerin yanısıra, döviz varlıklarından önceden 
belirlenmiş kısa dönem net çıkışlara ve döviz varlıklarından şarta bağlı kısa dönem net çıkışlara ilişkin 
ayrıntılar yer alıyor. Rapora göre, Eylül sonu itibarı ile vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi 
Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve 
mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) 16,7 milyar ABD doları olarak gözükmekte. Bu tutarın 
11,9 milyar ABD doları anapara, 4,8 milyar ABD doları faizlerden oluşmaktadır. Raporun son dönemde 
daha fazla dikkat çekmesinin esas nedeni ise, son dönemde bankalarla yapılmaya başlanan swap 
işlemlerine ilişkin konsolide bilgilerin yer alması olmakta. Buna göre, Merkez Bankası’nın yurtiçi ve 
yurtdışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net yükümlülüklerin 
17,3 milyar ABD doları olduğu, söz konusu tutarın 12,5 milyar ABD dolarının ise bir ay vadeli olduğu 
belirtilmekte. Raporda dikkat çeken bir diğer gelişme ise, daha önce 13,6 milyar dolar olarak açıklanan 
Ağustos sonu swap pozisyonunun 16,4 milyar dolara revize edilmesi oldu. Zaten swap verileri ile ilgili 
yeterli şeffaflık bulunmazken, bir de önceki ay verisinin belirgin revize olması şaşkınlık yarattı. Ancak 
daha sonra o ay yapılan 1 ay ve 3 ay vadeli swap ihalesi ile alınan toplam 2.75 milyar dolar tutarın 
veriye yukarı revizyon olarak yansıdığını farkettim. Kısacası, maddi bir hataya işaret ediyor sadece. 
 

 
 
TCMB’nin açıkladığı 17,3 milyar dolar swap pozisyonunun, ihalelerle gerçekleştiği için kamuya 
açıklanmakta olan bankalarla yapılan FX ve altın swap stoku Eylül sonu değeri olan 1,75 milyar doların 
çok üzerinde olduğu görülüyor. Aylık vade dışında kalan yaklaşık 4.1 milyar doların 4,0 milyar dolarlık 
kısmı ise Katar (3.0 milyar dolar) ve Çin Merkez Bankası (1.0 milyar dolar) ile yapılan ve daha uzun 
vadeli olan swap işleminden kaynaklanıyor. Bunun dışında kalan 750mn dolar ise 2-3 ay arası vadeli 
görünüyor 3 ay vadeli swap ihalesi ile alınan tutarı temsil ediyor. Bu segment toplamının ise Eylül’de 
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150mn dolar azalmış olduğu anlaşılıyor, karşı tarafın kim olduğu hakkında bir bilgi olmasa da bu 
düşüşün BIST nezdindeki piyasada daha önce gerçekleşen işlemin vadesinin gelmesinden 
kaynaklandığı söylenebilir. Dolayısı ile, BIST nezdindeki TCMB swap açık pozisyonunun Eylül sonunda 
11,5 milyar dolar olduğunu hesaplamaktayım. Böylece, Net Uluslararası Rezervlerin swap hariç değeri 
18,4 milyar dolara (Ağustos sonu 18,6 milyar dolar) gerilemiş görünüyor. Ekim’de BIST swap 
piyasasında ne boyutta işlem olduğunu ise ancak gelecek ay sonunda öğrenebileceğiz. 
 
Merkez’in net rezervleri ilk dokuz ayda 34,7 milyar dolar artması gerekirken 5,5 milyar dolar arttı 
Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinde açıklanamayan hareketler konusu piyasa gündemine gelmeden 
çok önce 1 Nisan’da yayınladığım aylık Merkez-Hazine bültenimde şöyle demiştim; “Bu yılbaşından 
beri takip ettiğimiz rezerv gelişimlerini tam olarak açıklayabilmek mümkün olmamakta, bu nedenle de 
rezervlere etkisi olan her zamankinden farklı bazı işlemlerin olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. 
Sene başından beri rezerv hareketlerinde bu değişiklik söz konusu olmakla birlikte, kamuoyunun 
dikkatini çekmesi ancak rezervlerde düşüş yaşanmasıyla mümkün olmuştur. Oysaki yılın ilk aylarında 
rezerv artışının olması gerekenden daha az olduğu bir dönem de yaşanmıştır, ancak bu süre zarfında 
rezervlerin yükselişte olması nedeniyle olağan dışı işlemler gerçekleştiği tespiti veya şüphesine yol 
açmamıştır.” Yazının devamında ise Ocak-Mart döneminde rezervleri etkileyecek giriş-çıkış işlemlerini 
mercek altına almış ve buradaki uyumsuzluğa dikkat çekmiştim. Sonrasında ise, TCMB’nin swap 
piyasası işlemlerine başlayarak döviz almasına karşılık rezervlerde gözlenen belirgin düşüşlerle konu 
piyasanın gündeminde bir önceki Enflasyon Raporu sırasında çok öne çıkmış, ancak o dönemdeki 
Başkan Çetinkaya ve raporda yer verilen kutu konuya pek bir açıklık getirememişti. 

 

Bu nedenle, son duruma swap verilerinin de açıklanması nedeniyle Eylül sonu itibarı ile tekrar bakmak 
istedim. Yukarıdaki tabloda, tamamı kamuya açık kaynaklardan derlediğim Net Uluslararası Rezervleri 
(NUR) etkileyen ana kalemlerin bu yılki aylık değişimlerini vermekteyim.  
- Bilindiği gibi, TCMB uzun süredir düzenli döviz alım-satım ihalesi veya doğrudan müdahale 
yapmadığından rezerv biriktirme için en önemli rolü “ihracat reeskont kredileri” oynamaktadır. Söz 
konusu kredi TL kullandırılıp döviz olarak geri ödendiğinden TCMB açısından TL karşılığı döviz alımı 
anlamına gelmektedir. Bu kanaldan Eylül’de 1,6 milyar dolar olmak üzere ilk dokuz ayda 16,5 milyar 
dolar giriş olduğu hesaplanmaktadır.  
- Buna karşılık, başta BOTAŞ olmak üzere kamu kurumlarına yapılan döviz satışı ise Eylül’de 0,4 milyar 
dolar olmak üzere aynı dönemde 5,2 milyar dolar gerçekleşmiştir.  
- Bankanın Mart ayında kendi nezdindeki piyasada başlattığı, daha sonra da BIST nezdindeki piyasaya 
genişlettiği swap işlemleri ve yabancı merkez bankaları ile yaptığı swap işlemleri ise toplam 13,6 milyar 
dolarla en önemli döviz girdisi kaynaklarından olmuştur.  
- Hazine’nin başta eurobond olmak üzere dış borçlanmaları ve yaptığı dış borç geri ödemelerinin net 
rakamı ise Eylül’de -0,6 milyar dolar olmak üzere ilk dokuz ayda 0,9 milyar dolar net dış borçlanma 
şeklinde olmuştur.  

Reeskont BOTAŞ Swap
Hazine Net 

Dış Borç
Hazine Döviz 

Net İç Borç
TL Depo-

Döviz Depo Toplam NUR
Ocak 1,8 -0,8 -0,2 3,1 1,4 -0,6 4,6 -1,3
Şubat 1,4 -0,9 0,1 1,6 2,1 0,0 4,3 5,3
Mart 1,8 -0,8 9,4 -1,2 1,0 2,5 12,8 -4,5
Nisan 1,7 -0,7 1,8 -1,9 0,0 0,0 0,8 -4,0
Mayıs 2,2 -0,5 4,6 -0,6 1,1 0,0 6,8 2,2
Haziran 1,8 -0,3 -1,8 -0,4 0,4 0,0 -0,4 1,1
Temmuz 2,2 -0,3 -1,1 1,9 0,0 0,0 2,8 3,3
Ağustos 2,0 -0,6 -0,1 -0,9 0,0 0,0 0,5 2,7
Eylül 1,6 -0,4 0,9 -0,6 1,0 0,0 2,4 0,7
Ocak-Eylül 16,5 -5,2 13,6 0,9 7,0 1,9 34,7 5,5
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- Buna karşılık, yılın ilk aylarında yüklenilen ve Eylül’de 1,0 milyar dolar sağlanan döviz cinsi iç 
borçlanmalar ile aynı dönemde 7,0 milyar dolar döviz girişi gerçekleşmiştir. 
- Bankanın TL depo karşılığı döviz depo piyasasındaki işlemleri durdurmasının etkisi ise bankalara 
verilen döviz deponun geri dönmesiyle 1.9 milyar dolar olmuştur.  
- Dolayısı ile, tüm bu kalemleri topladığımızda ilk dokuz ayda NUR büyüklüğünün 34,7 milyar dolar 

artması gerekirken, stand-by 
bilançosunda açıklanan NUR verisi 
aynı dönemde 5,5 milyar dolar 
artışa işaret etmiştir.  
- Aslında yılın ilk beş ayında bu 
kanallardan toplam giriş 29,3 milyar 
dolar NUR artışı gerektirirken, NUR 
tersine 2,3 milyar dolar azalmıştı. 
Piyasalar o dönemde bu tutarın bir 
şekilde kamu bankaları üzerinden 
diğer bankalara döviz satışı şeklinde 
geçtiğini konuşmaktaydı. Zaten 
başka türlü de ilk yarıda 22,9 milyar 
dolar artan yurtiçi yerleşik döviz 

mevduatının ve yabancı yatırımcının TL lehine türev pozisyonlarında görülen yaklaşık 12,0 milyar dolar 
azalışın karşılanması mümkün olamazdı gibi görünüyor.  
- Ancak takip eden aylarda (Haziran-Ağustos) yukarıdaki kanallarda net olarak döviz girişinin 2,9 milyar 
dolar görünmesine karşılık NUR artışının 7,1 milyar dolar olması, TCMB’nin arka kapı kanallarından bu 
dönemde döviz alımına geçtiğini düşündürmüştü. Eylül’de ise bilinen hareketler 2,4 milyar dolar artış 
gerektirirken NUR artışının 0,7 milyar dolar olması ise, aradaki fark kadar döviz satıldığına işaret ediyor 
olabilir.  
 
Kredi hacmi trendi bu kez özel bankalar öncülüğünde yükseldi 
TCMB tarafından haftalık açıklanan bankalardaki kredi ve mevduat hacmine ilişkin veriler, 18 Ekim ile 
biten haftada mali olmayan kesime verilen krediler hacminde 4.1 milyar TL ile sınırlı azalışa işaret 
ederken, mevduat hacminin ise 14.2 milyar TL ile artış gösterdiği izleniyor. Bu doğrultuda, mali 
olmayan kesime verilen kredilerde yıllık değişim %2.6 ile pozitif bölgeye geçerken, toplam mevduat 
büyümesi ise %20.2 ile daha yüksek seyretmekte. Son haftada toplam kredilerdeki azalışta YP kredilerin 
düşüşün yanısıra, kamu bankaların TL kredilerini 3.4 milyar azaltması etkili olurken, özel ve yabancı 
bankaların kredileri toplam 4.8 milyar TL artırmaları durumu dengelemiş. Kamu bankaları TL kredileri 
önceki sekiz haftada sürekli yükselmişti, son haftadaki düşüşe rağmen yıllık değişimi %20.6’ya ulaşmış 
durumda. Toplam mevduattaki artış ise kur kaynaklı YP artışından oluşurken, TL tarafında sınırlı artışın 
ise vadeli mevduat kaynaklı olduğu gözlenmekte. BDDK’nın uyarısı sonrası takipteki alacaklar 
kaleminde bu hafta da 0.9 milyar TL yükseliş gözleniyor. Bu nedenle takipteki alacaklar oranı %5.4 ile 

2010 yılından bu yana en 
yüksek seviyesine ulaşmış 
durumda. 
 

Bu sonuçlardan sonra, 
kredilere mevsimsellik ve 
kur etkisinden arındırılmış 
olarak bakıldığında, 13 
haftalık yıllıklandırılmış 
hareketli ortalama (trend) 
büyümenin %10 seviyesini 

Net rezerv 
artırıcı

Net rezerv 
düşürücü

BOTAŞ'a doğrudan 
döviz satışları

Kamu'nun döviz 
borcu geri ödemeleri

Merkez Bankası'nın 
TL depoları karşılığı 
döviz depo ihaleleri

Merkez Bankası 
bünyesindeki swap 

işlemleri

İhracat reeskont 
kredi geri ödemeleri

Hazine'nin yurt içi ve 
yurt dışı döviz cinsi 

borçlanmaları
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hafif aşarak yükselmeye ve geçen yıl seyrinin üzerinde kalmaya devam ettiği izleniyor. Buna karşılık, 
uzun dönem ortalamalarının altında kalmayı sürdürdüğü de izlenmekte.  
 

TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan kredi ve mevduat faizleri verisi ise aynı dönemde özellikle 
ticari kredilerde yükseliş, mevduat cephesinde ise düşüşünün hız kestiğini göstermekte. Ticari kredi 
faizi 0.7 puan artışla %16.3’e yükseldi, konut kredisi faizi %13.1 ile yatay seyrederken, tüketici kredi faiz 
ortalaması ise %17.1’e geriledi. Mevduat faizlerinde ise düşüş yavaşlarken, ortalama mevduat faizinin 
%13.6 ile önceki haftaya göre 0.1 puan gerilediği, mevduatın ağırlıklı kısmını oluşturan 1-3 ay arası 
vadeli mevduat faizinin de %14.0 ile yatay seyrettiği izleniyor.  
 
İmalat ve diğer sektörlerin güven endekslerinde ılımlı toparlanma devam ediyor 
Merkez Bankası’nın açıkladığı imalat sanayi öncü göstergeleri Ekim ayı ve yılın son çeyreğinde 
toparlanmanın ılımlı bir şekilde devam ettiğini yansıttı. İmalat Sanayi Kapasite Kullanımı (KKO) manşet 
veride %76.4 ile 0.1 puan artarken, arındırılmış veride de %76.0 ile yatay seyretti. Buna karşılık, Reel 
Kesim Güven Endeksi (RKGE) manşet veride 100.9’a, arındırılmış veride de 104.2’e yükseldi. RKGE 
üçüncü çeyrek ortalaması 99.5 ile 98.1 olan önceki çeyrek ortalamasına göre sınırlı yükselmişti. Eylül 
ayında Türkiye PMI imalat endeksi 50.0 seviyesine yükselmişti, Ekim ayı RKGE gerçekleşmesi PMI 
endeksinde yükseliş görülebileceğini ve eşik değer olan 50 seviyesinin hafif üzerine çıkabileceğini 
düşündürüyor.  
 

Özel sektör makine-teçhizat yatırımları açısından kapasite kullanımının %80’lere yakın olması ile %75’ler 
civarı seyretmesi arasında büyük farklar oluşuyor. Kapasite kullanımlarının 2017 yılı üçüncü çeyrekten 
itibaren %80 seviyelerine yaklaşması ile, imalat sektörlerinde genişleme (tevsi) yatırımları tetiklenirken, 
makine-teçhizat yatırımı belirgin toparlanmıştı. Ancak, geçen yıl ikinci çeyrekten itibaren imalat sanayi 
üretiminde ve kapasite kullanımı ile PMI gibi göstergelerde gözlenen belirgin yavaşlama sonrası 
makine-teçhizat yatırımı ve toplam yatırımlar düşüşe geçmişti. Bu yıl ikinci çeyrekte de, makine-teçhizat 
yatırımları %16.5 ve toplam yatırımlar yıllık bazda %22.8 daralırken büyümeyi 7.1 puan aşağı çekmişti. 
Üçüncü çeyrekte de yatırım malı ithalatındaki düşüşün devam etmesi ve “sabit sermaye yatırım 

harcaması” eğiliminin 
Temmuz-Eylül döneminde 
de zayıf seyretmesi 
yatırımlarda toparlanmanın 
halen gözlenmediğini 
düşündürüyordu.  

Öte yandan, TÜİK tarafından 
açıklanan imalat dışı tüm 
sektörlerin güven endeksleri 
de artış gösterdi. Mevsim 
etkilerinden arındırılmış 
hizmet sektörü güven 
endeksi %1.6, perakende 
ticaret sektörü güven 
endeksi %4.8 ve inşaat 

sektörü güven endeksi %8.3 oranında artış sergiledi. Sonuç olarak, öncü göstergeler imalat sektöründe 
ve diğer sektörlerde toparlanmanın cılız olarak devam ettiğini düşündürdü. 
 
Hazine Kasım ayına da altın tahvil ihraçları ile başlıyor 
Hazine, 30 Ekim tarihinde kurumsal yatırımcılara yönelik 1 Kasım 2019 valör tarihli Altın Tahvili ve Altına 
Dayalı Kira Sertifikası ihracı gerçekleştirileceğini açıkladı. 
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Fonlama yükseldi, maliyeti geriledi 
Merkez Bankası’nın toplam fonlaması 32.1 milyar TL’ye gerilerken, fonlamanın 13.6 milyar TL’si piyasa 
yapıcısı fonlama imkanından sağlandı. Bu doğrultuda, ortalama fonlama maliyeti %14.01 oldu. Bu 
arada, TCMB’nin %12.50 kotasyonu ile çektiği likidite tutarı ise 7.2 milyar TL’ye geriledi. Ayrıca, 
ortalama repo faizi %14.29 ile TCMB’nin yeni politika faizinin üzerinde kaldı.  
 

Öte yandan, TCMB taraflı döviz karşılığı TL swap piyasasında haftalık vadede 262mn dolar işlem 
geçerken, uzun vadeli ihale ise yapılmadı. Böylece, TCMB’nin aldığı döviz net olarak 1.0 milyar dolarda 
kaldı. Altın karşılığı TL swap piyasasında ve döviz karşılığı altın swap piyasasında işlem geçmedi. 
 
Bu hafta yurtiçinde açıklanacak önemli veriler  
Çarşamba 10:00’da TÜİK tarafından Ekim ayı Ekonomik Güven Endeksi açıklanacak. TÜİK’in farklı 
tarihlerde açıklanan çeşitli güven endekslerini toplulaştırarak açıkladığı Ekonomik Güven Endeksi Eylül 
ayında bir önceki aya göre %1.3 oranında azalarak 86.0 değerine gerilemişti.  
Perşembe 10:00’da TÜİK Eylül ayı dış ticaret verilerini açıklayacak. Bu verinin öncüsü olan, Gümrük 
Bakanlığı geçici gümrük verilerine göre, Eylül ayında ihracat %0.3 artışla 14,4 milyar dolar ve ithalat ise 
%0.9 artışla 16,54 milyar dolar olurken, dış ticaret açığı ise %5.8 düşüşle 2,0 milyar dolar düzeyinde 
gerçekleşmişti. Geçen yılın aynı ayında 1,9 milyar dolar açık verilmişti. 
Perşembe 10:30’da Merkez Bankası Enflasyon Raporu’nu yayınlayacak. Ekim ayı PPK toplantısında 
önden yüklemeli faiz indirimlerinin devam etmesi, toplam 1000 baz puana ulaşan faiz indirimine 
rağmen “büyük ölçüde uyumlu” vurgusunun değişmemesi ve indirimlerin hangi noktaya kadar devam 
edeceği konusunda net bir sinyal verilmemesi nedeniyle Başkan’ın sürece ilişkin yönlendirmesi her 
zamankinden önemli olacak. Temmuz ayı sonunda yayınlanan önceki raporda, 2019 yılsonu enflasyon 
tahmini %13.9’a indirilirken, 2020 yılı tahmini %8.2 olarak korunmuştu. Ancak, son PPK metninde 
güncel tahminlerin yılsonu itibarıyla enflasyonun Temmuz Enflasyon Raporu’nda verilen öngörülerin 
belirgin altında kalabileceğine işaret etmekte olduğunun belirtilmesi bu tahminde YEP’teki %12.0 
öngörüsüne paralel aşağı yönlü revizyon olabileceğine işaret ediyor. 
Perşembe 11:00’de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Eylül ayı yabancı ziyaretçi sayısı açıklanacak. 
Ağustos ayında yabancı ziyaretçi sayısı 6.30mn kişi ile geçen yılın aynı ayına göre %17.2 yükseliş 
göstermişti. DHMİ tarafından açıklanan dış hat yolcu sayısı Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan 
Türkiye’ye gelen turist sayısı verisi için önemli bir öncü gösterge niteliğinde. Eylül ayında dış hat yolcu 
sayısı yıllık bazda %15.7 seviyesine hızlanmıştı.  
Cuma 10:00’da ISO Türkiye imalat sanayi PMI endeksi Ekim ayı gerçekleşmesi açıklanacak. Eylül ayında 
50.0 ile önceki aya göre 2.0 puan artarken, 17 aydır devam eden kritik 50 seviyesinin altında kalmayı 
sona erdirmişti. Endeks daha önce de Mart 2016 - Şubat 2017 döneminde tam 12 ay kesintisiz olarak 
50 seviyesinin altında kalmış ve büyümede belirgin yavaşlama görülmüştü. Benzer bir gösterge olan 
arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi’nde ise Ekim ayında artış gözlenmişti, bu bağlamda, PMI 
endeksinin de yükselebileceğini ve 50 seviyesinin üzerine çıkabileceğini düşündürmüştü.  
Cuma 12:00’de ITO tarafından İstanbul perakende fiyat endeksi Ekim sonuçları açıklanacak. Geçen yıl 
aynı ayda endeks aylık artışı %3.47 gerçekleşmişti. Gıda alt grubu artışı ise %3.08 olmuştu. 
Cuma piyasa kapanışı sonrası Fitch Türkiye kredi notu gözden geçirmesinin sonuçları açıklanacak. Fitch 
Ratings'in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Ülke Notları Grubu Direktörü Ed Parker 20 Eylül’deki 
açıklamasında, "Türkiye geçen yazki finansal krizden toparlanarak ve dengelenerek son derece 
etkileyici bir direnç ve esneklik gösterdi" değerlendirmesinde bulunmuş, bu ise Fitch’in kredi noyunda 
olmasa da görünümde bir iyileşme yapabileceğini düşündürmüştü. Fitch 3 Mayıs’taki son resmi 
değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notunu değiştirmeyerek BB olarak korumuş, görününümü 
negatif olarak teyit etmişti. Fitch Türkiye’nin notunu yatırım yapılabilir kategorinin iki kademe altında 
tutarken, Moody’s  üç kademe, S&P ise dört kademe altında tutmakta. 
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Haftanın verisi ABD’de tarımdışı istihdam ve ISM endeksi, haftanın olayı Fed toplantısı 
Cuma günü, Almanya’da öncü imalat göstergesi IFO endeksi 94.6 ile geçen ay seviyesinde kaldı.  
 

Bugün ise, ABD’de dış ticaret açığının Eylül ayında 73.5 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Bu hafta 
ise, ABD’de büyüme ve ADP raporu (Çarşamba), çekirdek PCE (Perşembe) ve tarımdışı istihdam ile ISM 
imalat endeksi (Cuma) açıklanırken, Euro Bölgesi’nde büyüme ve enflasyon (Perşembe) ve dünya 
genelinde PMI endeksleri (Cuma) takip edilecek. Ayrıca, Fed’in Ekim toplantısında alınan kararlar 
Çarşamba günü açıklanacak. 
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Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı 
hizmeti yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. 
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri 
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi 
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 

Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece 
BÜRÜMCEKÇİ ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK’ın görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve 
yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, 
BÜRÜMCEKÇİ ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK’ın yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü 
kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen 
kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda 
kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. 


