
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan KHK, 477 sayılı kanun ile bazı kanunlar-

da değişiklik yaparak, görev ve yetkileri düzenliyor. KHK'da yer alan hükümler uyarın-

ca, 1924 ile 2017 yılları arasında yayımlanmış birçok kanunda yer alan Bakanlar Kuru-

lunun bazı görev ve yetkileri Cumhurbaşkanına devredildi. Bu kapsamda, bazı kanun-

larda bulunan "İcra Vekilleri Heyeti" tanımları ve bazı kanunlarda yer alan "Başbakanlık" 

ve "Bakanlar Kurulu" tanımları, "Cumhurbaşkanı" ve "Cumhurbaşkanlığınca" olarak de-

ğiştirildi. Düzenlemeyle, yürürlükte bulunan kanun ve kanun hükmünde kararnameler 

ile 7142 sayılı Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerin 

yürütme maddelerinde Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış olan atıflar Cumhurbaşka-

nına yapılmış sayılacak. KHK'nın yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu KHK ile değişiklik 

yapılan kanunların ilgili maddeleri gereğince yürürlüğe konulmuş olan tüzükler, nizam-

nameler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler ile diğer 

işlemler yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürecek. Düzenleme, Cumhurbaşka-

nı'nın TBMM'de and içerek göreve başladığı gün yürürlüğe girecek. 

Haziran ayında tüketici enflasyonu, %1,4’lük piyasa beklentilerini aşarak, aylık %2,6 

olarak açıklandı. Yıllık manşet enflasyon, Mayıs ayından Haziran’a 324 baz puan birden 

yükselerek %15,4'e ulaştı. Aylık en yüksek artış %6,0 ile gıda ve alkolsüz içecekler gru-

bunda gerçekleşirken, haberleşmede %4,8; ulaştırmada %2,7; ev eşyasında %2,2 ve eğ-

lence ve kültür ana gruplarında %2,2’lik fiyat artışı tespit edildi. Çekirdek enflasyon (C 

endeksi) yaklaşık 200 baz puanlık belirgin bir yükselişle yıllık bazda %14,6’ya çıktı. Bu 

grupta yer alan (altın hariç) dayanıklı mallar endeksindeki yıllık artış %25’i aştı; otomo-

bil, araç yedek parça, bilgisayar, cep telefonu gibi kur geçişkenliğine açık ürünlerde aylık 

bazda yüksek artışlar söz konusu oldu. Hizmetler tarafında ise yıllık fiyat artışları %1,85 

ile dikkat çekiciydi. Bu grupta internet ücreti artışları ile yurtiçi/yurtdışı tur fiyatlarında 

görülen artışlar öne çıktı. Yüklü maliyet baskılarının altında kalan yurtiçi üretici fiyatları 

ise yıllık bazda %23,7’ye yükselerek yeni zirvesini gördü. Enflasyon verileri sonrasında 

değer kaybeden TL, ABD piyasalarının kapalı olduğu güne yatay başladı. Dolar/TL 4,67, 

Euro/TL 5,45’den işlem görüyor. Tahvil faizlerinde Salı günü sert yükseliş yaşandı. 10 

yıllık tahvilin bileşik faizi 50 baz puan yükselişle %17,39’a gelirken 2 yıllık gösterge tahvi-

lin faizi 30 baz puanlık artış kaydetti ve %19,51 ile senenin en yüksek seviyesine ulaştı. 

2018 sonu enflasyon beklentimizi %13,0 olarak güncelliyoruz. Mevcut gelişmeler ışığın-

da tüketici enflasyonunun Temmuz ayında bir kez daha tepe yapmasını, ancak Ağustos 

ayından itibaren aşağı yönelimine başlamasını öngörmekteyiz. Olası ÖTV düzenlemeleri 

ise tahminimizin üzerinde yukarı yönde risk unsuru olmaya devam ediyor. Enflasyonda 

ulaşılan seviyeler, sepetteki katılık ve hızlanan kur geçişkenliği para otoritesi ile yeni 

ekonomi yönetimin enflasyonla mücadelede öncelikleri olacaktır. 

4-Tem TCMB, Reel efektif döviz kuru, Haziran 
5-Tem BDDK, Haftalık istatistikler 
 TCMB, Haftalık para ve banka istatistikleri 

 Almanya, Fabrika siparişleri, Mayıs 
 ABD, ADP tarım dışı istihdam değişikliği, Haziran 
6-Tem Hazine, Nakit gerçekleşmeleri, Haziran 
 Almanya, Sanayi üretimi, Mayıs 

 ABD, İşsizlik oranı ve Ort. saatlik kazançlar, Haziran 
 
 
 
 

 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 97.50            7.354%

22 Nisan 2020 5.125% 95.35            7.888%

18 Mayıs 2021 4.875% 90.73            8.574%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Bist-100 96,588             -0.19% -2.68% -16.25%

Bist-30 118,401          -0.03% -2.67% -16.68%

XUSIN 120,439          0.88% -2.13% -6.93%

XBANK 131,249          -1.49% -3.65% -23.42%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 4.6675 1.21% 0.45% 23.19%

Euro/TL 5.4475 1.33% 0.12% 19.78%

Sepet Kur* 5.0556 1.27% 0.29% 21.32%

Euro/Dolar 1.1655 0.14% -0.50% -2.84%

Dolar/JPY 110.58 -0.28% 0.99% -1.85%

DXY 94.6710 -0.14% 0.82% 2.62%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1252.43 0.87% -3.34% -3.84%

Reuters/Jefferies CRB* 202.40 0.00% -0.71% 2.77%

Brent (Dolar/varil) 77.76 0.60% 3.16% 16.29%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.87 0.00% 1.17% -2.81%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 19.51% 19.15%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 17.39% 16.87%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.31% 7.30%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.84% 2.87%
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Alkollü içkilerde asgari maktu vergi olarak alınan özel tüketim vergisi %15,5 oranında artırıldı. TÜFE endeksinde rakı, bira, şarap ve viskiden 

oluşan alkollü içki alt kaleminin sepetteki ağırlığı düşünüldüğünde ÖTV artışının enflasyonu yukarı yönde %0,05-0,06 puan aralığında yükseltmesi 

beklenebilir. 

Yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması 

ile yurt dışından elde edilen bazı kazançların gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmesine ilişkin esaslar belirlendi. Resmi Gazete'nin bu-

günkü sayısında yer alan vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 7143 sayılı kanun 

genel tebliğine göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Kasım'a kadar Türkiye'deki 

banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler. Bildirilen varlıklar nedeniyle 

hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Tebliğe göre, bildirime konu edilecek varlıklar, bildirim tarihinden itibaren üç ay 

içinde Türkiye'ye getirilmesi koşuluyla, bu varlıklara yurt dışında hangi tarih itibarıyla sahip olunduğunun anılan fıkra hükmünden yararlanılması 

açısından herhangi bir önemi bulunmuyor. Gerçek ve tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan söz konusu varlıklar, 18 Mayıs'tan 30 Kasım'a kadar, 

bankalara veya aracı kurumlara bildirilebilecek. Bu varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulması gerekmiyor. Yurt 

dışında bulunan ancak kapsama girmeyen varlıklar da (örneğin taşınmazlar) 30 Kasım'a kadar kapsamdaki varlıklara dönüştürülmek suretiyle Tür-

kiye'ye getirilebilecek. 

Yurtdışında ise Cuma günü geçerlilik kazanacak gümrük vergisi artışları öncesinde Çin kaynaklı gelişmeler kaygıyla takip ediliyor. Sert satışların 

ardından yuan Çin Merkez Bankası’ndan (PBoC) Salı günü gelen açıklamalar ile toparlanıyor. PBoC Başkanı Yi Gang, ticaret savaşlarında yuanın bir 

araç olarak kullanılmayacağını ve para biriminin istikrarını koruyacaklarını söylemişti. Bu sabah itibarıyla yuan, dolar karşısında en çok değer kaza-

nan gelişen ülke para birimi. Ancak bankadan gelen sözlü müdahale yuanın değer kayıplarını önlese de Çin borsalarındaki satış baskısı sürüyor. 

Gelişmelerin bir diğer ayağında ise Mikron gibi bazı ABD'li mikroçip üreticilerinin Çin piyasasında patent ihlali sebebiyle satışlarının ‘geçici olarak’ 

yasaklandığı görülüyor. Haber akışıyla Japonya'daki mikroçip üreticisi firma hisselerinde (SMC Corp, Advantest) de büyük düşüşler yaşandı. 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, KOBİ tanımında geçtiğimiz hafta yapılan 

değişiklikle birlikte KOBİ sayısının 3 milyon 470 bini geçtiğini açıkladı. Yapılan değişiklik sonrasında önceden büyük işletme kapsamında olan 8 

bin 846 firma artık KOBİ statüsünde. Bu firmaların 2 bin 855’i sanayi, 2 bin 655’i ticaret, bin 527’si hizmet, bin 536’sı inşaat ve 273’ü diğer sektör-

lerde faaliyet gösteriyor. 

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) açıkladığı verilere göre, Haziran ayında geçen senenin aynı ayına göre otomobil ve hafif ticari araç 

pazarında %39 oranında düşüş yaşandı ve toplam pazar 51 bin 37 adet seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı %38 azalırken, 

hafif ticari araç pazarı %44 düşüş sergiledi.  2018 yılının ilk yarısında ise geçen senenin ilk yarısına kıyasla toplam pazarda %11,9’luk daralma ya-

şandı ve ilgili dönemde toplam pazar 353 bin 348 adet olarak gerçekleşti. Yılın ilk 6 ayında %10 daralan otomobil pazarında 275 bin 870 adet satış 

gerçekleştirildi.  

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) 168,5 milyon euro ve 25 milyon dolar tutarında iki dilimli sendikasyon imzaladı. Bankadan KAP'a yapılan 

açıklamaya göre, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg koordinatörlüğünde uluslararası piyasalardan bankaların katılımıyla sağla-

nan sendikasyon 367 gün vadeli olarak temin edildi. 

Karsan Romanya'da 105 adet dizel araç satış ihalesine en iyi teklifi verdiğini ve ihale sonucu 129 milyon lira tutarında satış yapacağını açıkladı. 

Satış tutarı Karsan'ın geçen yılki cirosunun %13,1'ine karşılık geliyor. İhale, 105 adet dizel araç alımının yanı sıra 3 yıllık bakım sözleşmesini kapsı-

yor. Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre; Brasov Belediyesi'nin açtığı ihalede sözleşme imzalandıktan sonra bu ve gelecek yıl partiler şeklinde 

yapılacak teslimat sonucu 129 milyon lira ciro elde edilecek. 
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Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Kırman, topluluğun Avrupa ve Hindistan'da büyümeye devam edeceğini ve Meksika 

pazarında da yatırım fırsatlarını değerlendirdiğini belirtti. Kırman, Meksika’ya yatırım kararında belirleyici unsurun süregelen korumacılık politi-

kalarının olacağını dile getirdi. Camın dışında gelecek vaat eden başka alanlarla ilgili de pozisyon alma planları olduğunu ifade eden Kırman, gele-

ceğin teknolojileri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki start-up firmalarına yatırımla ilgilendiklerini söyledi. Topluluk son olarak Haziran ayında İtalya'da 

düzcam alanında Sangalli Vetro Manfredonia tesisini 15,7 milyon euroya, %50 ortak olduğu Hindistan'daki düzcam üreticisi HNG Float Glass'ın 

kalan %49,8 payını da 85,4 milyon dolara satın almıştı. 

Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi’nde dolum devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Dünya Bankası ve Asya Altyapı ve Yatırım Bankası ile toplamda 

1,2 milyar dolarlık finansman anlaşması imzalanırken, tesiste doğalgaz dolumu devam ediyor. Tesisin kapasitesinin yoğun bir çalışma ile kademeli 

olarak artırılarak 2023 yılından önce 5,4 milyar metreküplük kapasiteye ulaşması hedefleniyor. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, Türkiye’de 88 adet katı atık düzenli depolama tesisi olduğunu belirtti. Öztürk, bu tesis-

lerde 54,9 milyon kişinin yaşadığı bin 142 belediyeden toplanan atıklardan elde edilen metan gazının ekonomik değerinin 600 milyon lira olduğu-

nu ifade etti. Yılın ilk yarısında çöpten toplam 110 megavat elektrik üretildiğini belirten Mustafa Öztürk, üretilen bu elektriğin 700 bin hanenin 

elektrik ihtiyacını karşılayacak boyutta olduğuna dikkat çekti. Türkiye'de belediye atıklarının %55 oranında biyolojik olarak işlenebilir atık içerdiğini 

kaydeden Öztürk, Ulusal Atık Yönetimi ve Eylem Planı (UAYP) kapsamında 2023 yılında yaklaşık 38 milyon ton olabileceği öngörülen atığın %

35'inin geri kazanım, %65'inin düzenli depolama yönetimi ile bertaraf edilmesinin planlandığını belirtti. Son olarak Müsteşar Öztürk, 2023’te geri 

kazanılması planlanan 14 milyon ton atık içerisindeki yaklaşık 8 milyon ton biyobozunur atığın, maddesel veya enerji geri kazanımı yöntemleri ile 

geri kazandırılarak sera gazı azaltımına katkı sağlanacağını da kaydetti. 

Türkiye’de 4 yerde daha petrol aranacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Diyarbakır’da 2, Şırnak’ta 1 ve Kırklareli ile Tekirdağ sınırları 

içerisinde kalan 1 sahada petrol aranması için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel 

Müdürlüğü’nün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yüzölçümleri 14 bin 510 ile 30 bin 400 hektar arasında değişen sahalar için 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), 5 Aralık 2017 ile 2 Mart 2018 tarihleri arasında başvuru yapmıştı. 

Batı Teksas Petrolü (WTI) 2014'ten bu yana ilk kez varil başına 75,08 dolara ulaştı. WTI'daki bu yükseliş, piyasanın OPEC ve diğer üreticilerin 

üretim kısıtlamalarını gevşetme yönündeki kararına ve ABD Başkanı Trump'ın ek variller konusunda yaptığı baskıya rağmen arz konusunda endişeli 

olduğunu gösteriyor. Brent Petrol de %1.5 kadar yükselerek varil başına 74,88 dolardan alıcı buldu.  
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2018 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur. 

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.  

 


