
Yeni Ekonomi Programı kapsamında, sürdürülebilir kalkınma ve finansal istikrarı 

sağlamak amacıyla, Finansal İstikrar Komitesi (FİK) yerine kurulacağı açıklanan 

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) dün ilk toplantısını gerçekleştirdi. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Hazine ve Maliye Bakan-

lığı'nın ilgili Bakan Yardımcısı ile TCMB, BDDK, SPK, TMSF Başkanları, Borsa İstanbul 

Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı'nın katıldığı toplantıda makroe-

konomik gelişmelere ilişkin küresel piyasalardaki görünüm değerlendirildi. Özellikle 

Avrupa ve ABD merkez bankalarının attığı sıkılaştırıcı para politikası adımları ve 

uluslararası piyasalarda yaşanabilecek dalgalanmalar ve bunlara karşı kur, likidite 

ve döviz rezervlerine ilişkin alınabilecek tedbirlerin ele alındığı toplantıda, bankala-

rın sermaye ve likidite yeterliliklerine ilişkin yürütülen çalışmalar ile ilgili de bilgi 

alındığı belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Perşembe akşamı Twitter’dan 

gerçekleştirdiği paylaşımda FİKKO’nun finansal sistemin koordinasyonunda daha 

aktif bir rol üstleneceğini belirtti.  

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) toplantısında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 

Ekim ihracat istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Ekim ayında ihracat %13,1 artışla 

15 milyar 732 milyon dolar olurken, ithalat %23,5 düşüşle 16 milyar 261 milyon 

dolar oldu. Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre %92,8 

düzeyinde azalarak 529 milyon dolara geriledi. Ekim ayında dış ticaret hacmi ise %

9,1 azalarak 32 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 12 aylık yıllıklandırılmış ihracat 

tutarı ise %7,9 artışla 166 milyar 809 milyon dolar oldu. Bakan, Ekim ayında cum-

huriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldığını belirtti. Ayrıca Pekcan, 

Yeni Ekonomi Programı kapsamında ihracatın yıl sonunda 170 milyar dolara ulaşa-

cağını öngördüklerini bildirerek, "Hedef ülke pazarlarına da ihracatımız hızla art-

maktadır. Meksika'ya %14, Hindistan'a %16, Latin Amerika'ya %41. Afrika ülkeleri-

ne stratejik olarak bakıyoruz ve Ekim ayı ihracatımız geçen yılın ekim ayı ihracatımı-

za göre Afrika'ya %25 artmış bulunmaktadır." dedi. 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, verimlilik artışı ile büyü-

meye vurgu yaptı. Ağbal, "Ortalama büyümenin %5,8 olduğu 2002-2017 döne-

minde toplam faktör verimliliğinin büyümeye katkısı 1,3 oldu. Yani, büyümenin %

22'si verimlilik artışından gelmiş. 2002-2007 döneminde ise ortalama büyüme %7,1 

iken toplam faktör verimliliğinin büyümeye etkisi 2,8 puan oldu. Yani büyümenin %

40'ı toplam faktör verimliliğindeki artıştan gelmiş.” dedi. Ağbal, Türkiye'de büyüme 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 96.00            9.725%

22 Nisan 2020 5.125% 93.35            10.123%

18 Mayıs 2021 4.875% 87.38            10.687%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 92,387             2.42% -4.94% -19.90%

BİST-30 115,366          2.58% -4.10% -18.82%

XUSIN 113,839          0.19% -9.11% -12.03%

XBANK 113,829          5.93% 5.35% -33.58%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.5075 -1.29% -7.70% 45.35%

Euro/TL 6.2991 -0.24% -9.00% 38.51%

Sepet Kur* 5.8992 -0.87% -8.43% 41.52%

Euro/Dolar 1.1407 0.86% -1.45% -4.91%

Dolar/JPY 112.70 -0.20% -1.40% 0.03%

DXY 96.2770 0.02% 0.55% 4.53%

* %50 Dolar/TL + %50 Euro/TL

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1232.80 1.54% 2.80% -5.35%

Reuters/Jefferies CRB* 197.10 0.36% -3.43% 0.43%

Brent (Dolar/varil) 72.89 -3.42% -13.82% 9.00%

Doğalgaz (TL/stdm3) 3.24 -0.09% 3.95% 9.52%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 24.24% 24.42%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 18.59% 18.46%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.58% 7.63%

ABD - 10 yıllık tahvil 3.17% 3.15%
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hikayesinin faktör verimliliği artışına dayandırılması gerektiğini ifade etti. Bu nokta, devlet, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör olarak içsel ve 

dışsal faktörlerin büyümeye, verimlilik artışına katkısını sağlayacak politikaları bir bir hayata geçireceklerini de vurguladı. 

ABD Başkanı Donald Trump Venezuela'nın altın ihracatını sekteye uğratmayı amaçlayan yeni yaptırımlarla ülkenin Cumhurbaşkanı Nicolas Ma-

duro üzerindeki ekonomik baskıyı artırdı. ABD ulusal güvenlik danışmanı John Bolton yaptığı konuşmada Trump'ın, ABD'deki herhangi bir kişi-

nin Venezuela'dan "yolsuz veya aldatıcı" şekilde altın satışlarıyla uğraşan kurum ve bireylerle işlemlerini yasaklayan başkanlık kararnamesi imzala-

dığını söyledi. Kararın Türkiye ile altın ticaretini de etkilemesi de söz konusu. Bu yıl iki ülke altın ve kömür arama konusunda ortak girişim grubu 

kurmuştu. Türkiye'nin resmi verilerine göre, Venezuela yılın ilk dokuz ayında Türkiye'ye 900 milyon dolar değerinde 23,6 ton altın ihraç ederek, 

dolar ve euro cinsi para birimi ihtiyacını giderme yöntemi olarak altına yöneldi. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde sıfırdı. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ticaret ve Kuzey Kore üzerine uzun ve iyi bir görüşme yaptığını açıklamasının 

ardından gelişmekte olan piyasalarda artan risk iştahı Asya hisselerini 2016’dan bu yana en hızlı yükselişe hazırlarken TL varlıkları da haber akı-

şından destek buldu. BIST-100'de yükseliş %2,4'ü aşarken, bankacılık endeksi %6'nın üzerinde primli kapandı. Dolara karşı değer kaybeden liraya 

da bu kanaldan destek geldi. Açıklama öncesi 5,56 seviyesinde işlem gören dolar/TL ise bugün 5,49'ın altında işlem görmekte. Gelişmekte olan 

ülke para birimleri genelinde %0,7 ila %2 civarı değer kazancı yaşanırken TL'deki değer kazancı dün ve bugün %1,5'i aştı. Bu sabah ise Trump’ın Çin 

ile olası bir anlaşmanın taslağının hazırlanması için Kabine’ye talimat verdiği haberi GOÜ kurlarını destekliyor. Bugün saat 15.30'da ABD Ekim ayı 

tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Ekim ayı için 200 bin tarım dışı istihdam artışı bekleniyor. ABD’de ayrıca dayanıklı mal sipariş Eylül ayı verile-

ri, Euro Bölgesi'nde ise Almanya, Fransa ve İtalya’ya dair imalat PMI verileri yayımlanacak. 

TOKİ, müteahhitlerin sözleşme gereği ilave teminat olarak verdikleri %5'lik oranın TOKİ tarafından iade edileceğini duyurdu. TOKİ tarafından 

yapılan açıklamada, "Toplu Konut Kanunu kapsamında yapılacak sözleşmelerde uygulanacak esaslar 31 Ekim 2018 tarihli ve 30581 sayılı Resmî 

Gazete'de yayınlanarak yeniden belirlendi. Söz konusu karar ile TOKİ müteahhitlere nakit imkanı sağlayacak. Müteahhitlerin sözleşme gereği ilave 

teminat olarak verdikleri %5'lik oran TOKİ tarafından iade edilecek. " denildi.  

Nef, Ocak 2018’de yurtdışı yatırımları için hayata geçirdiği Nef Global ile dünyaya açılıyor. Nef Global ilk projesini Brentford Londra’da hayata 

geçirecek. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Amerika ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın önde gelen 10 metropolünde Nef markalı projeler geliştir-

meyi hedefliyor. 

TÜİK, 2017 yılına ilişkin bölgesel bazda Hanehalkı Tüketim Harcama-

sı istatistiklerini açıkladı. Konut ve kira harcamalarına en yüksek payı 

ayıran bölge %30,7 oranıyla TR1 İstanbul Bölgesi iken en düşük payı 

ayıran bölge %21,8 ile TR9 Doğu Karadeniz Bölgesi oldu. İstanbul, gıda 

ve alkolsüz içecek harcamalarının tüketim harcamalarında en düşük 

paya sahip olduğu bölge iken, eğitim harcamalarının %3,3 ile en yük-

sek paya sahip olduğu bölge. Türkiye’deki toplam tüketim harcamala-

rının %24,8’i İstanbul’da oturan hanehalkları tarafından yapıldı. Gra-

fikte ana harcama gruplarının tüketim sepetinden aldığı payın zaman 

içindeki değişimi, en düşük ve en yüksek %20’lik gelir gruplarına göre 

sunulmaktadır. Gıda ve alkolsüz içeceklerin tüketim sepetinden aldığı 

payın her iki gelir grubunda da gerilediği görülmekte. Konut ve kiranın payı ise düşük gelir grubunda yükselirken, yüksek gelir grubunda ise düşüş 

göstermiş durumda.  
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Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (KLNMA) – 2018 yılı 3. çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Üçüncü çeyrekte 1,9 milyon lira net kâr 

elde eden bankanın yılın ilk 9 ayındaki toplam net kârı ise 28,7 milyon lira oldu. Kalkınma bankası geçtiğimiz yılın 3. çeyreğinde 38 milyon lira net 

kâr açıklamış, 2017 yılını 128,.3 milyon lira toplam net kâr rakamı ile tamamlamıştı. 

Petkim (PETKM) – 2018 yılı 3. çeyrek bilançosunu açıkladı. Bu çeyrekte 412,7 milyon lira net kâr elde eden şirketin yılın ilk 9 ayındaki toplam net 

kârı 915,4 milyon liraya ulaştı. Petkim, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde 374,1 milyon lira net kâr açıklamış, 2017 yılını 1,4 milyar lira toplam net 

kâr ile tamamlamıştı. 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları’nın (KARDEMİR), 9 aylık satış gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre %40 arttı. KARDEMİR, bu yılın 

üçüncü çeyreğinde 47,5 milyon lira net kâr elde etti. Fabrikadan yapılan açıklamada, fabrikanın yoğun kur hareketlerinin yaşandığı 2018 yılının 3. 

çeyreğini de kârlı bir şekilde geride bıraktığı belirtildi. FAVÖK tutarının %214 artışla 1 milyon 375 TL ve net kârlılığın %169 artışla 486 milyon liraya 

ulaştığı ifade edilirken FAVÖK marjının %34,8 olarak gerçekleştiği aktarıldı. 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, "Bugüne kadar lokanta açmak isteyene 

de imalat sanayisinde yüksek teknoloji üretmek üzere girişimde bulunmak isteyenlere de destek veriyorduk. KOSGEB'in rotasını biraz daha 

katma değerli, yüksek teknolojili ve özellikle imalat sanayisi alanlarına doğru yönelttik." dedi. Sanayi sektöründeki katma değerli alanlarda 

özellikle teknoloji üretimini desteklemeye yönelik programlar yapacaklarını söyleyen Uzkurt, yılbaşından sonra yürürlüğe koyacakları yeni model-

de bugüne kadar verilen 100-150 bin liralık desteği imalat sanayisindeki bir spin-off ya da start-up şirketi kurarak imalat, teknolojik üretim yapmak 

isteyen girişimcilere 360 bin liraya kadar çekirdek sermaye gibi destek sağlayacaklarını kaydetti . 

Sberbank, sahibi olduğu Denizbank’ın satışının 2018 sonu veya 2019 başında tamamlanacağını duyurdu. Rusya’nın en büyük bankası Sber-

bank’tan bir süre önce yapılan açıklamada, Denizbank'ın, Sberbank'a ait hisselerinin Emirates NBD'ye 14,6 milyar liraya satıldığı belirtilmişti. Sber-

bank’tan bir süre önce yapılan açıklamada, anlaşmanın 2018’de tamamlanmasının beklendiği kaydedilmişti.  

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) bedelsiz arsa tahsisinin kapsamının genişletilmesine ilişkin 

karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. OSB’lerde yer alan parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsisi hakkında Bakanlar Kurulu Kararı-

nın ilgili maddesinin birinci fıkrası değiştirildi. Buna göre; OSB’lerde yer alan parsellerin ekli listede belirtilen kademelendirme çerçevesinde; birinci 

kademe gelişmiş ilçelerde indirimsiz, ikinci kademe gelişmiş ilçelerde %60 indirimli, üçüncü kademe gelişmiş ilçelerde %80 indirimli, dördüncü, 

beşinci ve altıncı kademe gelişmiş ilçelerde ise %100 indirimli olarak tahsis edilmesi kararlaştırıldı. 

Cargill Türkiye Genel Müdürü Murat Tarakçıoğlu, Türkiye’ye daha ileri teknoloji getirecek yatırımları değerlendirdiklerini, Ortadoğu ve Afri-

ka’nın yönetim merkezi olan Türkiye’de büyümeye devam edeceklerini söyledi. Kakao - çikolata, kıvam artırıcılar, tatlandırıcılar ve yağlar alanın-

da faaliyet gösteren Cargill’in Türkiye’de yağ ve nişasta tatlandırıcıları alanında üretim yaptığını belirten Tarakçıoğlu, bölgesel üs olan Türkiye’nin 

50 ülke ve 1 milyar nüfusa hitap ettiğini söyledi. 2013 yılında Suudi Arabistan’da nişasta tatlandırıcı üretimine başladıklarını, 2014 yılında da Türki-

ye’de bitkisel endüstriyel yağlar alanında iki tesis satın aldıklarını ifade eden Tarakçıoğlu, “Stratejik olarak gördüğümüz 8 ülke var. 4 ana işkolunda 

bu ülkelerdeki yatırım imkânlarını da inceliyoruz. Bir kısmı satın alma, bir kısmı organik büyüme. Fırsatları kovalıyoruz” dedi.  

İplikleri pet şişelerden geri dönüştüren dünyadaki tek entegre tesis olduklarını belirten Gama Recycle Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kaplan, 

2020 yılına kadar Avrupa'nın en büyük recycle polyester elyaf üreticisi olmayı hedeflediklerini söyledi. 2019 yılı sonuna kadar yapacakları yatı-

rımlar ile ayda 6 bin ton pet şişeyi polyester elyafa dönüştüreceklerini ifade eden Kaplan, “Dünyanın en büyük regenere iplik kapasitesine sahibiz. 

Recycle polyester elyaf kapasitemiz ile de 2019 sonunda dünyada ilk 10 üretici arasında olmayı hedefliyoruz. Aylık 3 bin 500 ton rejenere elyaf 

üretimi, 3 bin 500 ton rejenere open end iplik üretimi, bin ton rejenere recycle ring iplik üretimi, bin 500 ton recycle (pet şişelerden) polyester 

elyaf üretim kapasitesine sahibiz "dedi. 
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Dünya gıda fiyatları; et, süt ürünleri ve yağ fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle Ekim’de bir önceki aya kıyasla %0,9 geriledi. BM Gıda ve Tarım Ör-

gütü (FAO) tarafından derlenen dünya gıda fiyatları endeksi, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izliyor. 

FAO, 2018 dünya hububat üretim tahminini yaklaşık 10 milyon ton artırarak 2,601 milyar tona yükseltti. Buna göre dünya hububat üretimi 

2018'de %2,1 azalacak. 

Makina Mühendisleri Odası, rüzgâr enerjisine dayalı önlisans başvurularında, EPDK`ya sunulan Rüzgâr Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporu ve 

Rüzgâr Ölçüm Sonuç Raporu’nu onaylamaya başladı. TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kalibrasyon Laboratuvarı ve Metroloji Eğitim 

Merkezi (KALMEM) olarak rüzgar enerjisi alanında rüzgar ölçüm istasyonlarının kontrolleri, rüzgar ölçüm verilerinin düzenlenmesi, analizi ve de-

ğerlendirilmesi konusunda hizmet vermeye başladıklarını açıkladı.  

Balıkesir’de rezerv madenciliği ve enerji teknolojileri alanında kalifiye eleman yetiştirilmesi amacıyla mesleki ve teknik liseleri açılıyor. Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla gerçekleşen Doğal Kaynaklar Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi ile Altın Madeni Temel Atma Töreni’nde konuşan Dönmez “Okullarımız hem rezerv madenciliğimizin hem de enerji teknolojilerinin geliştiril-

mesi anlamında önemli bir ihtiyacı karşılayacak.” sözlerini sarf etti. 

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), litre fiyatında 17 kuruş, otogazda (LPG) ise 8 kuruş indirime gidildiğini, ancak 

indirimin pompaya yansıtılmayacağını belirtti. İndirimle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi : “Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenle-

mesi 01/11/2018 tarihinden geçerli olmak üzere Benzinde 17, Otogazda 8 krş/lt indirim gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi 

gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.” Habertürk’ün haberine göre devletin, ben-

zinde zam ihtiyacını ÖTV’den karşıladığı tutar, 5 ay sonra ilk kez 3 kuruşa kadar düştü. 
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Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için 

hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel 

görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğer başka 

nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir. 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle 

ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya  ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul 

kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir. 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere 

önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir. 

Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki 

herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans 

her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir. 

Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin 

alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de 

bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul 

kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de 

verebilirler. 

Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi 

olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.  

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. 


