
İhracatçıya ihracat bedellerini Türkiye’ye getirme zorunluluğu geldi. Buna göre 

ihracattan sonraki 180 gün içinde ihracat bedeli Türkiye’ye getirilecek ve en az      %

80’i bir bankaya satılacak. Söz konusu düzenleme, 2008 Şubat ayına kadar da uygu-

lamadaydı. İhracat bedellerinin yurda getirilmesinde süre sınırı da dahil esasları 

düzenleyen Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 Sayılı Karar'a ilişkin tebliğ 

yayımlandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Hazine ve Maliye Bakanlı-

ğı tebliğine göre, Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat iş-

lemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesi sonrası doğrudan ve gecikmeksizin 

ihracata aracılık eden bankaya transfer edilecek veya getirilecek. Bedellerin yurda 

getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemeyecek. Söz konusu 

bedellerin en az %80'inin bir bankaya satılması zorunlu olacak. İhracat işlemlerine 

ilişkin bedeller; akreditifli, kabul kredili akreditifli, kabul kredili mal mukabili, vesaik 

mukabili, mal mukabili ödeme ve peşin ödeme şekillerinden biriyle yurda getirilebi-

lecek. İhracat bedelinin yolcu beraberinde efektif olarak yurda getirilmesi halinde 

gümrük idarelerine beyan edilmesi zorunlu olacak. Tebliğe göre, peşin döviz karşılı-

ğında ihracatın 24 ay içinde gerçekleştirilmesi zorunlu tutuldu. İhracat belgeleri 

kapsamında sağlanan peşin dövizlerin kullanım süresi, ek süreler de dahil olmak 

üzere belge süresi kadar olacak. Tamamı tek seferde iade edilmeyen veya süresi 

içinde ihracatı gerçekleştirilemeyen peşin dövizler prefinansman hükümlerine tabi 

olacak. Yurt dışına müteahhit firmalarca yapılacak ihracatın bedelinin 365 gün, kon-

sinye yoluyla yapılacak ihracatta bedelin 180 gün, yurt dışına geçici ihracı yapılan 

malların verilen süre veya ek süre içinde yurda getirilmemesi veya bu süreler içeri-

sinde satılması halinde bedelinin 90 gün, kredili veya kiralama yoluyla yapılan ihra-

catta, ihracat bedelinin 90 gün içinde yurda getirilerek bankalara satılması zorunlu 

olacak. İhraç edilen malların bedelinin süresinde yurda getirilerek, bankalara satıl-

masından ve ihracat hesabının süresinde kapatılmasından ihracatçılar sorumlu tu-

tuldu. İhracata aracılık eden bankalar ihracat bedellerinin yurda getirilmesini ve 

satışının yapılmasını izlemekle yükümlü olacak. Her bir gümrük beyannamesi itiba-

rıyla; 100 bin doları aşmamak üzere, mücbir sebeplerin varlığı dikkate alınmaksızın 

beyanname veya formda yer alan bedelin %10'una kadar eksiği olan ihracat hesap-

ları doğrudan bankalarca ödeme şekline bakılmaksızın, tebliğle belirlenen mücbir 

sebeplerin varlığı halinde ise 200 bin doları aşmamak üzere, beyanname veya 

formda yer alan bedelin %10'una kadar açık hesaplar ilgili Vergi Dairesi Başkanlı-
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 90.38            14.760%

22 Nisan 2020 5.125% 84.20            16.561%

18 Mayıs 2021 4.875% 76.38            15.966%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 93,916             1.29% -2.33% -18.57%

BİST-30 115,616          1.05% -2.16% -18.64%

XUSIN 126,537          1.74% 5.77% -2.22%

XBANK 99,207             1.35% -15.94% -42.11%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 6.6320 1.75% 28.29% 75.03%

Euro/TL 7.7072 1.51% 29.22% 69.47%

Sepet Kur* 7.1706 1.40% 29.01% 71.90%

Euro/Dolar 1.1623 0.21% 0.28% -3.11%

Dolar/JPY 111.07 0.05% -0.21% -1.42%

DXY 95.1400 0.06% -0.23% 3.33%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1200.40 -0.03% -0.47% -7.84%

Reuters/Jefferies CRB* 198.41 0.08% 0.01% 0.74%

Brent (Dolar/varil) 78.15 0.94% 5.97% 16.87%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.92 -1.61% 1.29% -2.84%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 24.39% 24.47%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 21.23% 21.76%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.87% 8.81%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.87% 2.86%
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ğı'nca veya Vergi Dairesi Müdürlüğü'nce terkin edilmek suretiyle kapatılacak. Tebliğ kapsamında 200 bin doları veya eşitini aşan eksiği olan açık 

hesaplara ilişkin terkin talepleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından incelenip sonuçlandırılacak. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond ve Devlet Bakanı Sir Alan Duncan ile görüşmesinde ikili 

işbirliğinin geliştirilmesinin yanı sıra, Brexit sonrası iki ülkenin ticaret hacmini artırmak için atılabilecek adımların ele alındığını duyurdu. Berat 

Albayrak dün akşam Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Görüşmelerde ikili işbirliğimizi geliştirme konusunun yanında, Brexit sonrasında tica-

ret hacmimizi artırmak için hayata geçirilebilecek adımları ele aldık" dedi. 

TÜİK Ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE aylık bazda %2,3 yükselirken yıllık enflasyon 205 baz puan artarak %17,9'a ulaştı. Yİ-ÜFE ise 

öncelikle ana metaller kaynaklı olarak, bir önceki aya göre %6,6, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,1 yükseldi. Gıda enflasyonu, öncü göstergele-

rin altında kalarak, Ağustos’ta yatay seyretti. Ancak gıda üreticileri üretici fiyatlarındaki artışların henüz fiyatlara yansımadığını, önümüzdeki dö-

nem için gıdada zamların kapıda olduğunu söylüyor. Maliyet yönlü baskının devam etmesi, yılın geri kalanında ve 2019 yıl genelinde beklediğimiz 

dengelenmenin vereceği desteğe rağmen enflasyonun tek hanelere inmesinin kolay olmayabileceğine işaret ediyor. Bu bağlamda yıllık enflasyon 

tahminimizi %19,8’e revize ediyoruz. TCMB dünkü enflasyon verisi sonrası yaptığı açıklamada, 13 Eylül’deki toplantıda para politikasında ek sıkı-

laştırmaya gideceğine dair bir sinyal verdi. Bugün yayımlanacak TCMB’nin Aylık Fiyat Gelişmeleri değerlendirmesi de bu bağlamda önemli. 

Dün açıklanan imalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Ağustos'ta 46,4'e gerileyerek sektörde daralmanın beşinci ayına hızlanarak 

girdiğine işaret etti (Temmuz: 49). Ağustos ayında TL'deki keskin değer kaybı nedeniyle, üretim (Ağustos: 44,1; Temmuz: 48,3) ve yeni siparişler 

(Ağustos: 44,0; Temmuz: 46,6) sert daralma kaydetti. Ağustos ayında da 50 seviyesinin altında kalan PMI Türkiye ekonomisinde hızlı bir yeniden 

dengelenme (iç talepte yavaşlama, ihracat kanallarının açılması) yaşandığını göstermektedir. Euro Bölgesi’nde ise imalat PMI Ağustos ayında 54,6 

gelerek 2016 Kasım'ından bu yana görülen en düşük seviyeye işaret etti. Bir önceki ayda 55,1 değerini alan manşet endeks önceki yılın aynı döne-

minde ise 57,4 değerini almıştı. 53 seviyesinde gerçekleşen yeni siparişler endeksi de son iki yılın en düşüğünde. 

Financial Times’a konuşan Pimco CIO’su Dan Ivascyn, gelişmekte olan ülke (GOÜ) tahvillerinin çekici gözükmeye başladığını belirterek mevcut 

satış dalgasından endişe duymadığını imâ etti. Ülkeler bazında pozisyonu hakkında yorum yapmayan  Ivascyn, Arjantin ve Türkiye’deki sıkıntıla-

rın daha geniş çaplı bir GOÜ krizine yol açma ihtimalini gözardı etmese de FED’in gelecek yıl agresif bir faiz artırım patikası izlemeyeceğini tahmin 

ederek bunun dengeleyici bir unsur olduğunu düşünüyor. 

TCMB 10.00’da Ağustos fiyat gelişmeleri değerlendirmesini ve 14.30’da Ağustos Reel Efektif Döviz Kuru’nu açıklayacak. Yurtdışında ise IMF 

Başkanı Christine Lagarde, Arjantin Hazine Bakanı ile kredi anlaşmasının ayrıntılarını görüşmek üzere bir araya gelecek. Bu yıl para birimi dolara 

karşı %50’den fazla değer kaybeden Arjantin bütçe önlemlerini öne çekti. Devlet başkanı Mauricio Macri, 2019’da devreye girmesi planlanan ihra-

catçılara vergi uygulamasına bu yıl geçileceğini açıkladı. Macri’nin kemer sıkma hamlesi Washington’daki IMF görüşmeleri öncesi bütçe disiplini 

konusundaki şüpheleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz hafta Macri IMF’den 50 milyar dolarlık kredi paketinde ödemeleri hızlandırmasını 

istemişti. Kemer sıkma programı ve faiz artırımları Arjantin Pezosu’ndaki değer kaybını şimdilik önleyemedi. ABD'de Ağustos ayı Markit imalat PMI 

ve daha yakından takip edilen veride ise ISM imalat endeksi açıklanacak. Öte yandan ABD Kongresi 30 Eylül’de sona erecek mali yıl öncesinde hü-

kümetin kapanmasını önlemek için geçmesi gereken harcama yasalarını görüşmeye başlayacak. 
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Konya Çimento (KONYA) - Bikiltaş Enerji'nin % 50'sini almak için bağlayıcı olmayan niyet mektubu imzaladığını duyurdu. Şirketten KAP'a yapılan 

açıklamada, görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğu ve ön inceleme süreci yürütüldüğü belirtilerek; müzakerelerin olumlu tamamlan-

ması halinde Bikiltaş'a emisyon primli sermaye artırımı için 70 milyon TL ve 5,45 milyon euro toplamına denk gelen tutar karşılığında Bikiltaş pay-

larının %50'sine sahip olunacağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca eş zamanlı olarak Bikiltaş'ın ileriye yönelik finansman ihtiyaçlarının karşılanması 

amacıyla Konya Çimento ve Bikiltaş mevcut pay sahipleri tarafından Bikiltaş'ta ek 15-30 milyon TL arasında sermaye artırımı gerçekleştirileceği 

belirtildi. 

Akfen GYO (AKFGY) - Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu, Türkiye otellerinde 7 ayda %64,3'lük artışla 22,5 milyon TL'lik kira gelirine 

ulaştıklarını belirterek, Türk turizminin hızla eski parlak günlerine döndüğünü ifade etti. Şirketin Türkiye'de 2 bin 477 odası bulunan 15 otelinde 

Ocak-Temmuz 2018'de doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre 6,8'lik artışla %66,4'e ulaştı. Bu otellerdeki ortalama oda başına gelir de        

%26,2 artışla 172,2 TL olarak gerçekleşti. 

Şişecam (SISE) - Bağlı ortaklığı Cam Elyaf Sanayii'de üretime son verileceğini ve cam elyaf üretiminin yatırımı devam eden Balıkesir fabrikasında 

sürdürüleceğini duyurdu. 

Anel Telekom (ANELT) - Anel Telekom ile Anel Elektrik'in, Anel Elektrik bünyesinde birleşme başvurusunun SPK'ya sunulan 31/12/2017 tarihli 

finansal tablolar üzerinden sonuçlandırılmasının mümkün olmadığını açıkladı. 

Yılın ilk çeyreğini iç pazarda artış göstererek geride bırakan Türkiye kamyon pazarı, Mayıs ve Haziran aylarında önemli seviyede daralma yaşa-

dı. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, yılın ilk dört ayında %27 artış gösteren kamyon pazarında Mayıs-Haziran ayını kapsayan iki 

aylık dönemin toplamında %23 daralma gerçekleşti. Pazardaki daralmaya yönelik değerlendirme yapan OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yeni-

gün, kamyon üretiminin yarısından fazlasının iç pazar tüketimine yönelik olduğunu ve iç pazarda ikinci çeyrekte daralmaya başlayan satışlar sonu-

cu üretimin yavaşlamaya başladığını belirtti.  

Yıldırım Holding bünyesinde 2004 yılından bu yana üretim yapan Gemlik Gübre, amonyak üretim tesisinden çıkan karbondioksiti hammadde 

olarak kullanıp üre gübresi üretmeye hazırlanıyor. Gemlik Gübre'nin kuracağı 950 milyon lira tutarındaki üre gübresi üretim tesisi için ÇED 

süreci devam ederken, 12 Eylül’de konuyla ilgili inceleme değerlendirme komisyonu toplantısı yapılacağı duyuruldu. Proje kapsamında 48,8 ton/

saat karbondioksit ile 41,7 ton/saat amonyağın reaksiyona girmesi planlanıyor. 

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 3 yıl önce iflasına karar verilen Şeker Piliç Fabrikası'na ait eski kesimhane ile idari bina bölümü, Garanti Banka-

sı'na ipotek karşılığı 9 milyon 750 bin lira bedelle satıldı. AA'nın haberine göre, Şeker Piliç'in tasfiye avukatı Volkan Gözükara, Bandırma ’da 

gerçekleşen ihalenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Şeker Piliç'in iki parselden oluşan fabrikalarının 3. ihalesinin gerçekleştirildiğini 

söyledi. 

Türkiye, 2017-2018 sezonunda fındık ihracatından 1 milyar 782 milyon dolar gelir elde etti. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 

(KFMİB) Başkanı Edip Sevinç, 1 Eylül 2017'de başlayan ve  31 Ağustos'ta tamamlanan 2017-2018 fındık ihracat sezonunun tahminleri doğrultusun-

da geçtiğine dikkat çekti. Sevinç, tonaj bazındaki ihracatın dış piyasalardaki Türk fındığı tüketiminin göstergesi olarak bir önceki sezona göre %22 

arttığını ifade etti.. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, uygun yerlilik oranına sahip elektrikli ve hibrit araçların 2021’den itibaren satın alınması ve kiralanması ile 

akaryakıt ve benzeri ürün giderlerinde %30’a varan tasarruf hedefleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı yazılı açıkla-

mada 2021’den itibaren kiralama ve satın alma yoluyla yapılacak yeni araçların temini konusunda yerlilik oranına haiz elektrikli ve hibrit araçların 

tercih edilmesi gerektiğini değerlendirdiklerini bildirdi. 

Akaryakıt ürünlerine zam geldi ancak zamlı fiyatlar pompaya yansımayacak. Akaryakıt ürünlerinde 4 Eylül tarihinden itibaren geçerli olmak 

üzere fiyat düzenlemesine gidildi. Düzenlemeye göre litre başı fiyatlarında benzinde 51 kuruş, motorinde 56 kuruş, LPG oto gazda 28 kuruş artış 

gerçekleşti. Fiyat artışları Özel Tüketim Vergisinden mahsup edileceği için zamlar pompa fiyatlarına yansımayacak. 
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Socar Turkey LNG Satış A.Ş., Reysaş A.Ş. ve SOCAR Turkey Petrol Enerji Dağıtım A.Ş.’nin ortak kontrolüne geçti. Rekabet Kurulu, SOCAR Turkey 

Petrol Enerji Dağıtım A.Ş.’nin tek kontrolünde olan SOCAR Turkey LNG Satış A.Ş.'nin Reysaş Yatırım Holding A.Ş. ve SOCAR Turkey Petrol Enerji 

Dağıtım A.Ş.'nin ortak kontrolüne geçmesi işlemini onayladı. 

Japonya petrol alımında İran yaptırımlarından muaf olmak istiyor. Japonya’nın resmi televizyonu NHK, ülkede toptan ham petrol satışı yapan 

firmaların şu anda ABD’nin İran yaptırımları kapsamında “İran’dan petrol alımını durdurma” talebini gözden geçirmekte olduğunu bildirdi. İran’ın 

petrolü, Japonya’nın toplam petrol ithalatının %5,5’ini oluşturuyor. 

Rusya ve Azerbaycan, Abşeron Yarımadası’nın kuzey kesimindeki Goşadaş bloğunun petrol ve gaz potansiyelinin ortak keşfi için anlaşma imza-

ladı. Belge, iki ülke Devlet Başkanları Vladimir Putin ile İlham Aliyev arasındaki görüşmelerin ardından imzalandı.  
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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. 


