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Hazine Ocak-Mart dönemi  iç 
borçlanma stratejisini açıkladı 
v e  O c a k  a y ı  i h a l e 
programında bir de�i�iklik 
yapmadı. Ancak 3 yıl vadeli 
sabit kuponlu kıymet ile 14 ay 
vadeli iskontolu kıymetin 
yerlerini de�i�tirdi.  Buna göre 
14 ay vadeli kıymetin ihalesi 
18 Ocak yerine 17 Ocak günü 
gerçekle�ecek. 3 yıl vadeli 
sabit kuponlu kıymetin 
yeniden ihracı ise 18 Ocak’ta 
gerçekle�ecek. 

Hazine 2011’in ilk çeyre�inde 
herhangi bir dı� borçlanma 
ö n g ö r m ü y o r .  A n c a k 
Hazine’nin, ko�ullar uygun 
oldu�u takdirde, uluslararası 
piyasalarda bir eurotahvil 
ihracı yapmasının �a�ırtıcı 
olmayaca�ını dü�ünüyoruz.  

O c a k  a y ı n d a  t o p l a m 
borçlanmanın 25,1 milyar TL 
olması bekleniyor. Bu rakam 
daha önceden  hedeflenen 
23,5 milyar TL’nin, artan iç 
borçlanma miktarı sebebiyle, 
üstünde kalıyor.  

Ocak ayı toplam borç servisi ise 31 milyar TL ile daha önce hedeflenen miktara göre 
de�i�iklik içermiyor. Hazine Ocak ayında tamamen iç borçlanmayla finansman sa�lamayı 
hedefliyor.  

Ocak 2011  

Ocak ayında iç borç servisinin 28,6 
milyar TL civarında olması 
bekleniyor. Yakla�ık 25,2 milyar 
TL’lik kısmı piyasalara, 3,3 milyar 
TL’lik kısmı Kamu Kurulu�larına 
olan borç servislerinden olu�uyor.  

Ay içinde dı� borç servisi ise 
yakla�ık 2,4 milyar TL civarında 
bulunuyor. Ocak ayındaki yüksek borçlanma ihtiyacını hafifletmek için, Hazine’nin 
eurotahvil ihracı için uluslararası piyasalara yönelmesinin �a�ırtıcı olmayaca�ını 
dü�ünüyoruz.  

Hazine, borçlanma dı�ındaki di�er finansman kaynaklarından, 5,9 milyar TL ile, daha 
önceki dönemlere göre daha yüksek bir miktar fon sa�lamayı planlasa da, daha önce 
hedeflenen 7,5 milyar TL’nin altında kalaca�ını öngörüyor. Böylelikle toplam iç borç 
çevirme oranı 87,8% olarak tahmin edilirken, piyasa borç çevirme oranının %76,4 olması 
bekleniyor. 

Hazine ay içerisinde 6 ihale geçekle�tirmeyi planlıyor. Bu ihalelerin ilki yeni gösterge 
kıymet olan, 22 ay vadeli iskontolu kıymetin ihracı olacak.  
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Ocak ayı ihale 
takviminde  3 yıl 

vadeli sabit kuponlu 
kıymet ile 14 ay vadeli 

iskontolu kıymetin 
ihraçlarında sıra 

de�i�ikli�ine gidildi 

Hazine Finansman Programı 

mn TL Piyasa Kamu MB Toplam

05/01/11 319 73 0 391

12/01/11 14,247 2,998 0 17,245

19/01/11 10,142 171 0 10,313

26/01/11 549 54 0 602

Toplam 25,256 3,296 0 28,552

Ocak �ç Borç Ödemeleri

Milyar TL Ocak �ubat (*) Mart (*)
Ödemeler 31.0 17.9 6.3

�ç Borç Serv isi (**) 28.6 16.5 4.8

Anapara 25.1 11.9 1.9

Faiz 3.4 4.7 2.9

Dı� Borç Serv isi 2.4 1.3 1.5

Anapara 1.6 0.6 0.5

Faiz 0.8 0.7 1.0

Finansman 31 17.9 6.3

Borçlanma 25.1 14.4 4.5

�ç Borçlanma 25.1 14.4 4.5

Piy asadan �hale Yoluy la �ç Borçlanma 21.8 11.2 4.2

Ref erans Bono �halesi (6 ay  v adeli) - - 0.7

Di�er 21.8 11.2 3.4

Kamuy a Satı�lar 3.3 3.2 0.3

Dı� Borçlanma (***) 0.0 0.0 0.0

Di�er Finansman (****) 5.9 3.5 1.8

�ç Borç Çev irme Oranı 87.8% 87.3% 93.8%

Piy asa Borç Çev irme Oranı 76.4% 67.7% 86.6%

(*) �ubat ve Mart aylarına ili�kin veriler geçicidir.

(**) 8.12.2009 tarih ve 5939 sayılı Konut Edindirme Hak Sahiplerine Ödeme 
Yapılmasına Dair Kanunda De�i� iklik Yapan Kanun çerçevesinde Emlak 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklı�ı'na Özel Tertip Devlet �ç Borçlanma Senedi 
�hracı yoluyla ödeme yapılması durumunda borç servisi rakamlarında 
de�i�iklik olabilecektir.

(***) Uluslararası kurulu�lardan veya uluslararası piyasalardan ek 
finansman sa�lanması durumunda dı� borçlanma tutarında de�i�iklik 

Fonu'ndan yapılan aktarımlar, TMSF'den sa�lanan gelirler, devirli,/garantili 
borç geri dönü�leri, kasa banka de�i�imi ve kur farkı kalemlerini 
içermektedir.
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Ocak ayı ihale detaylarını a�a�ıdaki tabloda görebilirsiniz.   

�ubat 2011 

�ubat ayında iç borç servisinin 16,5 
mi lyar TL civarında olması 
bekleniyor. Yakla�ık 13,4 milyar 
TL’lik kısmı piyasalara, 3,2 milyar 
TL’lik kısmı Kamu Kurulu�larına olan 
borç servislerinden olu�uyor. Hazine 
bo rç l anm a  d ı� ı ndak i  d i�e r 
finansman kaynaklarından 3,5 milyar TL kaynak sa�lamayı hedefliyor. Böylece toplam iç 
borç çevirme oranının %87,3, piyasalardan borç çevirme oranının ise %67,7 olması 
bekleniyor. 

Hazine ay içerisinde, 9 yıl vadeli sabit kuponlu kıymetin yeniden ihracının eklenmesiyle 
birlikte be� ihale gerçekle�tirmeyi planlıyor. Bu ihalelerin detaylarını a�a�ıdaki tabloda 
görebilirsiniz.   

Mart 2011 

Mart ayında borç servisinin 4,8 
milyar TL olması bekleniyor. Bu 
miktarın 4,5 milyar TL piyasalara ve 
0,3 milyar TL’lik kısmının Kamu 
Kurulu�larına olan ödemelerden 
kaynaklanıyor. Hazine borçlanma dı�ındaki di�er finansman kaynaklarından, 4,1 milyar 
TL  fon sa�lamayı planlıyor. Böylelikle toplam iç borç çevirme oranı %93,8 olarak tahmin 
edilirken, piyasa borç çevirme oranının %86,6 olması bekleniyor. 

Mart ayında, Hazine üç ihale gerçekle�tirmeyi hedefliyor. Bu ihalelerin detaylarını 
a�a�ıdaki tabloda  bulabilirsiniz.  

 Kaynak: Hazine 

 Kaynak: Hazine 

 

Hazine Ocak ayında 6 
ihale gerçekle�tirmeyi 

planlıyor  

�ubat ayında, toplam 
iç borç çevirme oranı 

%83,8 olurken, 
piyasadan borç 

çevirme oranı % 64,8 
olmakta  

Hazine’nin Mart 
ayında göreceli olarak 

hafif bir itfa takvimi 
bulunuyor 

 

 

Burada yer alan bilgiler �� Yatırım Menkul De�erler A.�. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmı�tır. Yatırım bilgi, yorum ve 
tavsiyeleri yatırım danı�manlı�ı kapsamında de�ildir. Yatırım danı�manlı�ı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim �irketleri, mevduat 
kabul etmeyen bankalar ile mü�teri arasında imzalanacak yatırım danı�manlı�ı sözle�mesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan 
yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların ki�isel görü�lerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi 
ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görü�ler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, 
sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar do�urmayabilir. 

 Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve do�ru oldu�u garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin de�i�tirilebilir. Tüm veriler, 
�� Yatırım Menkul De�erler A.�. tarafından güvenilir oldu�una inanılan kaynaklardan alınmı�tır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile 
ortaya çıkabilecek hatalardan �� Yatırım Menkul De�erler A.�. sorumlu de�ildir. 

�hale Tarihi Valör Tarihi �tfa Tarihi Senet Türü Para Cinsi
10/01/11 12/01/11 07/11/2012 22 ay  v adeli iskontolu TRY
11/01/11 12/01/11 25/10/2017 7-y ıl v adeli de�i�ken kuponlu (y -i) TRY
11/01/11 12/01/11 15/01/2020 9-y ıl v adeli sabit kuponlu (y -i) TRY
17/01/11 19/01/11 09/10/2013 14-ay  v adeli iskontolu TRY
18/01/11 19/01/11 14/03/2012 3-y ıl v adeli sabit kuponlu (y -i) TRY
18/01/11 19/01/11 06/01/2021 10-y ıl v adeli TÜFE endeksli TRY

Ocak �hale Takvimi 

 Kaynak: Hazine 

 

mn TL Piyasa Kamu MB Toplam

02/02/11 11,610 2,920 0 14,530

09/02/11 427 5 0 432

16/02/11 1,026 195 0 1,221

23/02/11 296 58 0 354

Toplam 13,359 3,296 0 16,537

�ubat �ç Borç Ödemeleri

�hale Tarihi Valör Tarihi �tfa Tarihi Senet Türü Para Cinsi
31/01/11 02/02/11 27/01/2016 5-y ıl v adeli sabit kuponlu TRY
01/02/11 02/02/11 07/11/2012 21-ay  v adeli iskontolu (y -i) TRY
01/02/11 02/02/11 24/01/2018 7-y ıl v adeli de�i�ken kuponlu TRY

15/02/11 16/02/11 09/10/2013 5-y ıl v adeli sabit kuponlu (y -i) TRY

15/02/11 16/02/11 15/01/2020 9-y ıl v adeli sabit kuponlu (y -i)

�ubat �hale Takvimi (geçici)

 Kaynak: Hazine 

�hale Tarihi Valör Tarihi �tfa Tarihi Senet Türü Para Cinsi
07/03/11 09/03/11 07/09/2011 6-ay  v adeli iskontolu TRY
08/03/11 09/03/11 07/11/2012 20-ay  v adeli iskontolu (y -i) TRY
08/03/11 09/03/11 05/03/2014 3-y ıl v adeli sabit kuponlu TRY

Mart �hale Takvimi (geçici)

(*) �ubat ve Mart aylarına ili�kin ihale takvimi geçici olup, piyasa ko�ullarına göre güncellenecektir

mn TL Piyasa Kamu MB Toplam

02/03/11 730 200 0 3,200

09/03/11 3,178 22 0 718

30/03/11 611 107 0 4,848

Toplam 4,518 329 0 0

Mart �ç Borç Ödemeleri 

 Kaynak: Hazine 


