
Tek Hazine Kurumlar Hesabı kapsamına alınacak kamu idareleri ile ilgili Cumhur-

başkanı kararı ve ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin 

bugünkü sayısında Tek Hazine Kurumlar Hesabı kapsamına alınacak kamu idareleri 

ve hesapların belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararı yer aldı. Buna göre ka-

rarın amacı "İşsizlik Fonu hariç olmak üzere kamu idarelerinin mali kaynaklarının 

bütçenin gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin karşılığı Hazineden alacak 

kaydedilmek üzere toplandığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetilen 

tek hazine kurumlar hesabı kapsamına alınacak kamu idareleri ile hesapların belir-

lenmesi" olarak belirtildi. Ayrıca, bu karara ek olarak Tek Hazine Kurumlar Hesa-

bı'nın işleyişine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik de yayımlandı. 

Türkiye ve ABD arasında Washington yönetiminin aldığı yaptırım kararları nedeniy-

le başlayan krizi çözmek üzere ABD'ye giden Türk heyeti dün ABD Dışişleri Bakanı 

Yardımcısı John Sullivan ile bir araya geldi. Görüşmelerin ardından herhangi bir iler-

leme sağlandığına dair açıklama gelmedi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather 

Nauert dün görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, "Türk yetkililerle ek görüşme-

lerde bulunduk. Görüşmeler devam ediyor" dedi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat 

Önal başkanlığındaki Türk heyette Adalet, Hazine ve Maliye ile Dışişleri Bakanlı-

ğı'ndan üçer yetkili yer alıyor. Belirsizliğin devam etmesi nedeniyle baskının sürdü-

ğü dolar/TL bu sabah yönünü yukarı çevirerek 5,35'i aştı. 

Türkiye Bankaları Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, NTV'ye yaptığı açıklamalarda 

bankacılık sektöründe yıl sonunda kredi büyümesinin sabit fiyatlarla %15-16 ola-

cağını tahmin ettiklerini, kredilerde %7-7,5 oranında bir yakın izleme rasyosu bu-

lunduğunu belirtti. İkinci grup kredilerin (yakın izleme) canlı olduklarını ve sorun-

lu kredi olmadıklarını ifade ederken ikinci gruptan sorunlu şekle dönüşebilecek kre-

di miktarının %10-15'ler civarı olabileceğini söyledi. Aydın, tanınmış şirketlerin kre-

di yapılandırmalarının bankalar tarafından ticari mantık içinde yürütüldüğünü ve 

bunun devam edeceğini belirtirken birden fazla bankanın bir firmayı yeniden refi-

nanse etmesi gerektiğinde kurumsal duruş ve disiplin gerektiğini, disiplin getirecek 

düzenlemeye kimsenin itiraz etmeyeceğini söyledi. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin İran'dan doğal gaz 

ithalatının arz güvenliği için önemli olduğunu ve devam edeceğini söyledi.  

9-Ağu BDDK, Haftalık istatistikler 
 TCMB, Haftalık para ve bankacılık istatistikleri 
10-Ağu TCMB, Ödemeler Dengesi, Haziran 

 TÜİK, Dış ticaret endeksleri, Haziran 
 ABD, TÜFE, Temmuz 
13-Ağu 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ihalesi 
  

 
 
 
 
 

 
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 96.25            8.684%

22 Nisan 2020 5.125% 93.30            9.475%

18 Mayıs 2021 4.875% 88.92            9.510%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 96,974             0.85% 6.23% -15.92%

BİST-30 119,620          0.78% 6.63% -15.83%

XUSIN 122,512          0.79% 4.87% -5.33%

XBANK 118,431          1.34% 2.64% -30.89%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.2750 0.61% 11.53% 39.22%

Euro/TL 6.1286 0.78% 10.06% 34.76%

Sepet Kur* 5.7413 1.10% 10.30% 36.89%

Euro/Dolar 1.1610 0.11% -1.23% -3.22%

Dolar/JPY 110.97 -0.36% 0.35% -1.51%

DXY 95.0510 0.11% 0.35% 3.29%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1213.20 0.21% -2.30% -6.85%

Reuters/Jefferies CRB* 199.72 -0.74% 0.26% 0.65%

Brent (Dolar/varil) 72.28 -3.17% -1.53% 8.09%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.95 -0.20% -1.61% -0.34%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 22.42% 22.64%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 19.07% 19.48%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.45% 7.52%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.96% 2.98%
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Enerji Bakanı Dönmez, kontrat hükümlerine dayalı olarak İran ile ticaretin devam edeceğini söyleyerek, ABD'ye giden Türk heyetin İran'a yaptı-

rımlar da dahil olmak üzere bir seri konu hakkında müzakere yaptığını ve bu diyalogdan iyi bir netice çıkacağı kanaatinde olduğunu belirtti. 

Dönmez "Doğal gaz ithalatımız da uzun dönemli bir kontrata dayanarak yapılıyor, bunun süresi 2026'ya kadar da devam edecek. İran'dan yıllık 

yaklaşık 9,5 milyar metreküp civarında doğal gaz alıyoruz" açıklamasını yaptı. Türkiye’deki elektrik üretiminin yaklaşık %40’ı doğal gaza dayanıyor. 

Petrol tarafında ise Tüpraş'ın Mayıs ayı ve sonrasında İran'dan petrol ithalatını kısmaya başladığını hatırlatalım. 2018 yılının ilk 4 ayında İran’dan 

günlük ortalamada 187 bin varil ham petrol satın alan Tüpraş, Mayıs, Haziran ve Temmuz ortalamasını 130 bin varilin altına düşürdü (altı kargo-

dan üç-dört kargoya düştü). İran petrolüne yönelik ABD yaptırımları 4 Kasım’da başlıyor. 2011 yaptırımları zamanında Tüpraş aylık olarak İran'dan 

3 veya 4 kargo  almaktaydı).  

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Temmuz ayında 17,5 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 21,6 milyar liralık iç borçlanma gerçek-

leştirildi. Böylece toplam iç borç çevirme oranı Temmuz ayında %123,4 oldu. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Birlikler İstişare Toplantısı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Hedefimiz kısa sürede 120 bin ihra-

catçıyla, yüksek teknolojili ve tasarıma dayalı daha fazla ihracata ulaşmaktır" dedi. Bakan, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile iç içe çalışılacağını 

belirtirken “STK’lar da fikirleriyle, önerileriyle, yorumlarıyla bize iştirak edecekler” şeklinde konuştu. Pekcan, açıklanan 100 günlük plan içerisinde 

ihracatla ilgili 21 eylem planının olduğunu aktardı. Dış ticareti basitleştirici eylemlerinin olduğunu belirten Bakan, 4 tane ülke pazarına yönelik 

stratejiler geliştirdiklerini ve bunlarla ilgili 35 yeni Türk Ticaret Merkezi açmayı planladıklarını belirtti. Yıl sonu ihracat hedefinin 170 milyar doları 

aşmak olduğunu söyleyen Pekcan, geçen yıl toplam ihracattaki payı %3,6 olan yüksek teknolojili ürün ihracatının payının mutlaka artırılması gerek-

tiğinin altını çizdi.  

Yılın ilk altı ayında toplam traktör pazarı adet bazında %22 daralarak 27 bin 244’e gerilerken, Türk Traktör’ün yurtiçi satışları %31 gerileyerek 

12 bin 480 oldu. Böylelikle şirketin pazar payı geçen yılın ilk yarısında 6,1 yüzde puan azaldı ve %45,8 oldu. Ancak Türk Traktör, ihracatın deste-

ğiyle geçen yılki kârlılık seviyesini yakaladı. İkinci çeyrekte 56 milyon lira beklenen net kâr, 81 milyon lira oldu ve geçen yıla yakın bir seviyede 

gerçekleşti. Şirketin fiyatlama politikası ve kurda yaşanan artış sonucu, ikinci çeyrekte yurtiçi satış gelirlerindeki düşüş %21’de kaldı ve 650 milyon 

liraya indi. İhracatta ise kurun katkısı ile gelirler %56 artarak 427 milyon liraya yükseldi. Böylelikle ihracatın toplam gelirler içindeki payı %40’a 

yükselmiş oldu. 

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Booking.com ile aynı durumda olan 20’ye yakın internet sitesi hakkında hukuki işlem başlatma 

kararı aldı. Yönetim Kurulu toplantısında konuyu gündemine alan TÜRSAB, Türk seyahat acentaları ve Türk tur operatörleriyle haksız rekabet 

eden Airbnb, Agoda, Skyscaner ve Expedia gibi 20’ye yakın internet sitesi ile ilgili hukuki işlem başlatacak. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Yeni Havalimanı’nda Faz 1 devreye alındığında saatte 40 iniş, 40 kalkış yapılabileceğini ve 

açılışın 16 ay sonrasında devreye girecek olan 3. tam bağımsız pist ile birlikte saatlik kapasitenin 60 iniş, 60 kalkışa çıkacağını belirtti. Projenin 

%95 oranında bittiğini ifade eden Turhan, yatırım maliyetinin 10 milyar 247 milyon euro olduğunu ve projenin yap-işlet-devret yöntemiyle yapıldı-

ğını hatırlattı. Turhan, yatırımcının işletme süresi dahilinde hazineye 22 milyar 152 milyon euro işletme gelirinden pay vereceğini kaydetti.    

Makine İhracatçıları Birliği'nden (MAİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin makine ihracatı, bu yılın 7 ayında 2017'nin aynı dönemine göre %

21,2 artarak 9,8 milyar dolara ulaştı. Gelişmiş ülkelerin tamamında pazar payını artırmayı başaran sektörün en fazla ihracat gerçekleştirdiği 

ülkeler Almanya, ABD ve İngiltere oldu. Korumacı politikalarla ithalatı kontrol altına almaya çalışan ABD'de büyük ilgi gören Türk makineleri, 

ABD'ye yaptığı ihracatı %28,7 artırmayı başardı. 

Samsung gelecek 3 yıldaki yatırım planlarını açıkladı. Şirketin yeni plan kapsamında gelecek 3 yılda 180 trilyon won (yaklaşık 160 milyar dolar) 

yatırım yapacağı belirtildi. Söz konusu yatırımın 130 trilyon wonunun (yaklaşık 120 milyar dolar) Güney Kore'de yapılacağı, yatırımlar sayesinde 

ülkede 700 bin kişiye istihdam yaratılacağı ifade edildi. Yatırımların 25 trilyon wonluk (22 milyar dolarlık) kısmının yapay zeka, 5G mobil iletişim 

ağı, biyoeczacılık ve otomobil elektroniği gibi büyüme potansiyeli olan kritik sektörlere yapılacağı kaydedildi. 
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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), yurtdışı buğday fiyatlarındaki artış, döviz kurundaki yükseliş ve yurt içi kalite endişesi gibi sebeplerle hareketle-

nen buğday fiyatlarını dengelemek için adım attığını açıkladı. TMO Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada 

"Yarından itibaren limanlarda bulunan 100 bin ton ithal buğdayımız dahil 2 milyon tona yakın buğday stoğumuzu satışa açıyoruz" dedi. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2018’in ilk 7 ayında önceki yılın aynı dönemine göre Türk çelik sektörü 

ihracatı %26,7 artarak 8,4 milyar dolara ulaştı. Sektörün ihracatında en fazla artışın olduğu ülke İtalya olurken en büyük düşüşün olduğu pazar 

ABD oldu. Bu dönemde çelik sektörü miktar bazında en fazla ihracatı AB ülkelerine gerçekleştirirken, bu ülkelere ihracat yılın 7 ayında önceki yılın 

aynı dönemine göre %62,9 artarak 3 milyar 604 milyon 730 bin dolar oldu. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, üçüncü nükleer santrali Çin ile birlikte yapacaklarını ifade etti. Dönmez ayrıca, TürkAkım'ın 

denizdeki yapı çalışmalarının bittiğini, bir gecikmenin söz konusu olmadığını belirtti. Egegaz ve Marmara Ereğlisi terminallerinden sonra bir üçüncü 

LNG terminalinin Saros'ta planlandığını da sözlerine ekledi. Güneş ve rüzgârın ardından 3. YEKA'nın (Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı) deniz üstün-

de (off-shore) olacağını söyleyen Dönmez, bu konuda çalışmaların bittiğini, en verimli yerlerin Marmara ve Ege'nin kuzeyi olarak görüldüğünü 

ifade etti. Dönmez, "Deniz üstü RES YEKA yaklaşık 1.000-1.200 megavat gücünde olacak. Ekim ayı gibi teklifleri almayı hedefliyoruz." diye konuştu. 

Alman devi EWE AG çatısı altında konumlanan EWE Turkey Holding, 2007 yılında girdiği Türkiye enerji pazarından çıkmaya hazırlanıyor. EWE 

Turkey’den boşalacak yere ise Kolin Grubu’nun ya da Azeri enerji devi SOCAR’ın gelmesi bekleniyor. EWE’nin tüm varlıkları için konuşulan rakam 

200-250 milyon dolar arasında. EWE, yıllık 2-2,5 milyar metreküplük doğal gaz tedarik hacmi ile Türkiye’nin en büyük özel toptan satış portföyünü 

yönetiyor. 

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin Avrupa'ya gaz taşınması planlanan 930 kilometrelik ikinci hattının 435 kilometrelik kısmında boru 

döşeme işlemi tamamlandı. Projesi Sözcüsü Aslı Esen İstanbul’da yaptığı toplantıda 7 Ağustos itibarıyla projenin ikinci hattının yarısına yakın 

kısmında boruların döşenmesi işlerinin tamamlandığını ve Türkiye’de karada inşaat operasyonunun başladığını ifade ederken yapılacak alım ter-

minalinin Kıyıköy’de inşa edileceğini belirtti.  

Yıllık 1 milyon kilovat-saat ve üzerinde elektrik tüketen işletme ve sanayiciler üretici şirketlerle anlaşmaya gitmezse yüksek fiyattan elektrik 

tüketmek zorunda kalacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Nisan’da yıllık 50 milyon kilovat-saat tüketimi olan büyük sanayi için 

son kaynak tedarik uygulaması başlattı. Söz konusu tüketiciler, elektriğini piyasadan tüm maliyetleri içerecek biçimde temin ediyor. Elektrik fiyatı, 

pazarlıkla belirleniyor. Ardından alım satım konusunda ikili anlaşma imzalanıyor. Tüketici, anlaşma yapmaması halinde ek maliyet üstleniyor. Bu 

durumda son kaynak tedarikçisi olarak dağıtım bölgesindeki perakende şirketinin kapısını çalıyor. Piyasadan daha pahalıya elektrik satın alıyor. 

EPDK, bu uygulamayı yeni yıla kalmadan genişletmeyi hedefliyor. Kurum, bu amaçla geçen hafta elektrik dağıtım şirketlerinden bölgelerinde bulu-

nan yıllık 1 milyon kilovatsaat ve üzerinde elektrik tüketen abone sayısını ve tüketimlerini istedi. 

Alto Holding’e ait Lodos Elektrik Üretim A.Ş., İstanbul Yeni Havalimanı inşaatını yapan Cengiz, MNG, Limak, Kolin ve Kalyon ortaklığına satılı-

yor. Lodos Elektrik, 24 MW’lık bir güce sahip ve yaklaşık 20 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılayan Kemerburgaz Rüzgâr Elektrik Santrali’ni işleti-

yor. 

Kordsa (KORDS) – Satın alımı tamamlanmış olan Fabric Development Inc. ve Textile Products Inc. şirketlerinin 2018 yılı finansallarına etkilerini 

gösterebilmek amacıyla büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Buna göre şirket, 2018 yılında net satışlarında %25-%35, FAVÖK rakamında 

ise %30-%40 aralığında büyüme bekliyor. 

Sasa Polyester (SASA) - Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı verilmesi kapsamındaki yeni yatırımlarına ilişkin Yumurtalık Bölgesinde, tahsis 

edilecek alanın tamamını kapsayacak şekilde, 5 milyar TL'si ilk 5 yılda olmak üzere, 10 yıl içerisinde toplam 29,7 milyar TL tutarında yatırım yapıl-

masına karar verildiğini açıkladı. 

Türk Hava Yolları (THYAO) - Net kârı, ikinci çeyrekte 441 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Şirketin ikinci çeyrek satışları, 13,8 milyar lira oldu. 

Böylece 2018'in ilk yarısındaki satışlar 24,4 milyar lira olarak kaydedildi.  
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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.  

 


