
11. Kalkınma Planı açıklandı. 

 Plan döneminde büyüme oranının yıllık ortalama %4,3 seviyesinde ger-

çekleşmesi bekleniyor. Plan’da 2023 yılında Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla’nın 

(GSYH) 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara, 

ithalatın 293,5 milyar dolara, ihracatın ise 226,6 milyar dolara yükselece-

ği hedefleniyor. Plana göre turizmde 2023 yılı sonunda 75 milyon ziya-

retçiye ev sahipliği yapılması ve 65 milyar dolar turizm geliri elde edilme-

si öngörülüyor. Turizmde hedeflenen gelir artışıyla cari işlemler açığının 

GSYH’ya oranı dönem sonunda %0,9 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. 

Merkez yönetim bütçe açığının GSYH’ya oranının ise %2 seviyesinde ger-

çekleşeceği öngörülüyor. 

 BES katılımcılarının kısa vadeli nakit ihtiyaçları nedeniyle sistemden 

çıkışlarının önlenmesi sağlanacak. Bu amaçla sağlık, evlilik, eğitim, 

mülk sahibi olma gibi ihtiyaçlar nedeniyle bireylere sistemden çıkmadan 

birikimlerinin bir kısmını çekme olanağı tanınacak. Bireysel emeklilikteki 

otomatik katılım sistemi, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak 

şekilde yeniden düzenlenecek ve bireysel hesaplara dayalı kurulacak Kı-

dem Tazminatı Fonu ile entegre edilecek. Bu doğrultuda, geçen yıl yüzde 

26,5 olan yurt içi tasarrufların gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payının 

plan sonunda %30,3'e, BES katılımcı sayısının 11,6 milyondan 15,2 milyo-

na, BES fon tutarının da 96,3 milyar liradan 296 milyar liraya çıkarılması 

hedefleniyor. 

 Demiryolunun karasal yük taşımacılığındaki payının %5,15’ten %10’a 

çıkarılması hedefleniyor. Savunma sanayisi ihracatının 2 milyar dolar-

dan 10 milyar dolara çıkartılması sağlanacak, savunma sanayisi yerlilik 

oranı %65'ten %75'e yükseltilecek. Kalkınma ve Yatırım Bankasının öz 

sermayesinin 10 milyar TL ve ihracat kredilerine yönelik olarak Exim-

bank'ın öz sermayesinin de 10 milyar TL artırılacağını bildiren Oktay, 

banka kredilerinde imalat sanayisinin payının yükseltileceğini vurguladı.  

10-Tem TÜİK, Dış ticaret endeksleri, Mayıs 
11-Tem TCMB, Cari işlemler dengesi, Mayıs  
 (TSKB bek: +0,3 milyar dolar, piyasa bek: +0,3 milyar dolar)  

 ABD, TÜFE, Haziran 
12-Tem TÜİK, Sanayi üretimi, Mayıs 
 Euro Bölgesi, Sanayi üretimi, Mayıs 
 ABD, ÜFE, Haziran 

15-Tem Türkiye, Tatil 
 Japonya, Tatil 
16-Tem TÜİK, İşgücü istatistikleri, Nisan 
 HMB, Bütçe gerçekleşmeleri, Haziran 

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 96,811             -1.91% 4.29% 6.07%

BİST-30 121,727          -1.84% 4.80% 6.46%

XUSIN 108,219          -1.66% -1.89% 3.19%

XBANK 142,599          -3.07% 15.65% 21.12%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.7287 -0.12% -0.66% 8.34%

Euro/TL 6.4229 0.08% -1.74% 6.12%

Sepet Kur* 6.0798 -0.16% -1.05% 7.15%

Euro/Dolar 1.1206 -0.07% -0.87% -2.29%

Dolar/JPY 108.84 0.12% 0.26% -0.66%

DXY 97.4890 0.01% 0.83% 1.38%

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

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 19.15% 19.12%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 17.01% 16.87%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.10% 7.10%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.08% 2.05%

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 100.03         5.216%

22 Nisan 2020 5.125% 100.10         4.983%

18 Mayıs 2021 4.875% 96.38            6.990%

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1397.80 0.19% 5.36% 8.97%

Reuters/Jefferies CRB* 189.57 0.02% 3.99% 7.76%

Brent (Dolar/varil) 64.16 1.00% 8.05% 19.23%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.43 -0.04% -0.54% -17.55%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF
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 Enerji sektörüne bakıldığında ise 2018'de 88 bin 551 megavat olan elektrikteki kurulu gücün, 2023 itibarıyla 109 bin 474 megavata 

çıkarılması hedefleniyor. Türkiye'nin geçen yıl 303,3 teravatsaat olan elektrik enerjisi talebinin 2023'te 375,8 teravatsaate ulaşması 

öngörülüyor. Doğal gazın elektrik üretimindeki payının 2018'de %29,85'ten %20,7'ye indirilmesi hedeflenen plana göre, yenilenebilir kay-

nakların elektrik üretimindeki payı da 2018'deki %32,5'lik seviyeden 2023'te %38,8'e yükseltilecek. 2018 yılında 150 teravatsaat olan yer-

li kaynaklardan elektrik üretimi de On Birinci Kalkınma Planı çerçevesinde 2023 itibarıyla 219,5 teravatsaate yükseltilecek. 

FED Başkanı Jerome Powell, ABD Başkanı Donald Trump’ın FED politikalarına yönelik eleştirilerini artırdığı bir dönemde TSİ 17.00’da ABD 

Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi önünde ekonomik görünüm ve para politikaları konusunda konuşma yapacak ve komite 

üyelerinin sorularını yanıtlayacak. Enflasyonun dünya çapında zayıf seyretmesi nedeniyle Powell'ın gevşek para politikası yanlısı açıklama-

larda bulunacağını tahmin ediliyor. Dün akşam Boston’da bir konferansa katılan Powell, stres testlerine değindi ancak para politikalarından 

bahsetmedi. Ayrıca bu akşam 19 Haziran'da tamamlanan ve sonrasında ılımlı mesajların paylaşıldığı FOMC toplantısının tutanakları açıklana-

cak. Öte yandan ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ve Ticaret Bakanı 

Zhong Shan ile telefonda görüştü. Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmede Osaka’da üzerinde mutabakata varılan maddeler 

üzerinde değerlendirmelerde bulunulduğu ifade edildi.  

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) 367 gün vadeli toplamda 97,5 milyon euro ve 67,5 milyon dolar tutarında olmak üzere iki dilimli 

sendikasyon kredisi sağladı. TSKB’den KAP'a yapılan açıklamada, kredinin Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg koordinatörlü-

ğünde, uluslararası piyasalardan bankaların katılımıyla sağlandığı belirtildi. 

Sasa Polyester (SASA) – Şirket 2019-2022 yıllarına ait finansal tahminlerini paylaştı. Şirket 2019 yılı sonunda 785 milyon dolar net satış (2018: 

451 milyon dolar), 126 milyon dolar FAVÖK (2018: 116 milyon dolar) ve 280 milyon dolar net kâr (2018: 124 milyon dolar) elde etmeyi öngö-

rüyor. 2022 yılı için öngörülen rakamlar ise 1.903 milyon dolar net satış, 313 milyon dolar FAVÖK ve 215 milyon dolar net kâr şeklinde. 

Türk Hava Yolları (THY) ve Kuveyt Hava Yolları kod paylaşımı anlaşması imzaladı. İş birliği kapsamında, Kuveyt ile İstanbul ve Sabiha Gök-

çen havalimanları arasında düzenlenecek seferlerde kod paylaşımı yapılabilecek. Kod paylaşımlı uçuşların, 1 Ağustos’tan itibaren başlaması 

planlanıyor. Diğer yandan, THY’nin yolcu sayısı Haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,2 artarak 6,6 milyon TL oldu. Ocak-

Haziran 2018 döneminde ise 35,7 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde %1,7'lik azalışla 35,1 milyon olarak gerçekleşti. 

Yılın ilk yarısında yolcu sayısında iç hatlarda %5,8'lik bir azalış, dış hatlarda %1,6'lık bir artış kaydedildi. 

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin, bitmiş konut stokunun 1 yılda, inşa halindeki 

konut stokunun ise 2 yılda eriyeceğini ifade etti. Gazetecilerle düzenlenen bir toplantıda konuşan Yetgin, yeni inşaat ruhsatlarında %50-60 

azalma olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de yıllık yaklaşık 1 milyon 400 bin konut el değiştiriyordu. Her 

ne kadar yeni alınan ruhsat sayısında ve satılan konut adedinde gerileme yaşansa da gayrimenkul ihtiyacı, nüfus artış oranıyla yükseliyor. Hali-

hazırda ilk 5 aydaki ortalamayla yıl sonu satış adedinin bir milyonu bulmasını bekliyoruz. Yıllık yaklaşık 900 bin adet konut satışına ulaşılmasıy-

la, bitmiş konut stoku bir yılda, inşa halindeki konut stoku da 2 yılda eriyecektir. Halihazırda mevcut stoklar zor da olsa nakde dönüyor. Bu 

tempoda frene basarsak teorik olarak bir sıkışıklık yaşanması mümkün. Ancak piyasanın zamanla hareketleneceğini düşünüyorum." Yetgin, 

gayrimenkul sektöründe sağlıklı büyüme için, ürün ve finansman çeşitliliğinin gerektiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sermaye 

piyasasında sektör için yeni bir finansal kaynak olarak gayrimenkul sertifikası, gayrimenkul yatırım fonları ve GYO'lar daha etkin bir şekilde 

değerlendirmeli, sektörün ihtiyaç duyduğu yabancı fonların Türkiye'ye gelmesinin yolunu açmalıyız. Aynı zamanda İpotekli Finansman Merkezi 
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ve konut kredilerinin seküritize edilmesi gerekli. Yalnızca konut üretip satmakla gayrimenkul sektörünü büyütmemiz mümkün değil. Gayri-

menkul finansmanında çeşitlendirmeyi bir an önce hayata geçirmeliyiz." 

Türk yumurtasının Afrika’ya ihraç edilmesi düşünülüyor. Yumurta ihracatının %70’ini Irak’a yapan Türk yumurtacılar, Irak’ın Mayıs ayından 

itibaren Türkiye’den yumurta alımını durdurması üzerine gözlerini Afrika’ya çevirdi. Ancak Afrika güzergahında bazı sorunlar olduğunu belir-

ten Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, devletten ‘direkt’ transit gemi taşımacılığı için destek istediklerini 

söyledi. Afyon, “Afrika için girişimlerimiz sürüyor ama sonuç alamıyoruz. Lojistikte yetersiz kalıyoruz. Yeterli tarih aralığında oraya ulaşamıyo-

ruz. Gemiler limanlara uğraya uğraya gidiyor ama bizim direkt transit gemi taşımacılığına ihtiyacımız var” dedi. Yumurtacı olarak tek bir gemiyi 

dolduramadıklarını belirten Afyon, yarım dolu geminin üzerini dolduracak yumurta ve pazara direkt ulaşımın yumurtacıya önemli destek suna-

cağını dile getirdi.  

Seba İnşaat, Karaköy ve Dolapdere’deki iki otelinin toplam 93 milyon euroya satışı konusunda Katarlı Al Rayyan Tourism Investment Com-

pany (Artic) ile anlaştı. Seba İnşaat’tan yapılan açıklamaya göre Artic, Karaköy’deki 135 odalı oteli JW Marriott Hotel Galataport, Dolapde-

re’de yer alan 265 odalı oteli ise Sheraton City Center markası ile işletecek. Al Faisal Holding bünyesinde faaliyet gösteren Artic ağırlama sek-

töründe gayrimenkul geliştirme, satın alma ve kiralama faaliyetlerinde bulunuyor.  

Posta ve hızlı kargo yoluyla ithal edilen gönderilere 5 ürün kısıtlaması getiriliyor. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, bir ayda en fazla 

5 konşimentonun serbest dolaşımına izin verilecek. Alınan kararla, bir birey bir ayda yurt dışından en fazla 5 ürün, şirketler ise 5 adet numune 

sipariş edebilecek. Karar, hızlı kargo firmaların yaptıkları kişisel eşya, önemli değeri olmayan eşya, numunelik eşya ile kitap ve basılı yayın gibi 

işlemleri kapsıyor. Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği Başkanı Aslan Kut, söz konusu sınırlamanın ticari akışı olumsuz etkileyeceğini 

kaydederek, bu konuyla ilgili taleplerini yetkililerle iletişim kuracaklarını belirtti. 

Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği (TEHAD) tarafından derlenen verilere göre 2018’in ilk altı ayında 2.361, tamamında ise 4.031 adet elekt-

rikli ve hibrit araç satılırken, bu yılın ilk altı ayındaki satış rakamı ise 4.900 oldu. 2019 yılında satılan bu araçların 4.810 adedini hibrit araç-

lar, 90 adedini elektrikli araçlar oluşturdu. 

On Birinci Kalkınma Planı'na göre, içme ve kullanma suyu arıtma tesisi sayısı 519'dan 2023 yılına kadar 690'a çıkarılacak. Planda su kaynak-

larının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı kapsamında havza bazında yapılan plan, strateji ve eylem planlarına ilişkin konulara 

yer verildi. Su kaynaklarının etkin kullanımı ve korunması amacıyla 25 havza için nehir havzası yönetim planları, sektörel su tahsis planları, 

havza master planları, kuraklık yönetim planları, taşkın yönetim planları, içme suyu havzaları koruma eylem planları tamamlanacak. Arıtılmış 

atık suların başta tarım olmak üzere yeniden kullanılması için havza bazında planlama yapılacak ve su kaynakları üzerindeki baskı azaltılacak. 

Yer altı suyu kütlelerinin kalite ve miktar durumu belirlenecek. Ulusal su bilgi sisteminin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği sağlanacak. Arı-

tılmış atık suların yeniden kullanım oranı 2023'e kadar %1,2'den %10'a yükseltilecek. İçme suyu kayıp kaçak oranı %36'dan %25'e düşürüle-

cek. Büyükşehir belediyesi haricindeki yerlerde il bazında su kanalizasyon idarelerinin kurulması için mevzuat düzenlemesi yapılacak. Su Kana-

lizasyon ve Altyapı Projeleri (SUKAP) programı fiziki kayıpların azaltılmasına yönelik olarak geliştirilecek Atık su arıtma tesislerinin etkin şekilde 

çalıştırılması için Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) Modeli yaygınlaştırılacak, atık suya ilişkin denetim, teknik bilgi eksikliği ve kapasite gibi mevcut en-

gellerin hızlı ve etkin şekilde üstesinden gelinecek. 

Fransa'da uçak biletlerine çevre vergisi.  2020 yılından itibaren yürürlüğe girecek “eko-vergi” adındaki uygulama ile bilet fiyatlarının 1,5 ile 18 

Euro arasında artış göstermesi bekleniyor. Fransa’dan sadece yurtdışına giden uçuşları kapsayacak vergi, tüm havayolu firmalarından alınacak. 

Bahsi geçen vergi, uçuşun varış noktasına ve bilet sınıflarına göre değişiklik gösterecek.  
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Petrol piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan yönetmeliğe göre, Petrol 

Piyasası’nda faaliyet gösteren firmaların zorunlu ödenmiş sermaye miktarları iki katına çıkarıldı.  

TBMM’ye elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji için kanun teklifi. Verilen kanun teklifinde, elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji kay-

nakları için destekleme düzenlemeleri yer alıyor. Teklifle elektrikli araçların yurtiçinde üretilmesi ve tercih edilebilirliğinin artırılmasına yönelik 

olarak vergisel anlamda desteklenmesi amaçlanmakta. Yenilenebilir enerjide ise YEK Destekleme Mekanizması’nda öngörülen sürelerin, 6719 

sayılı Kanun ile biyokütle tanımına eklenen kaynaklar için üretim tesisinin YEKDEM’e dahil edildiği tarihten itibaren başlaması öneriliyor.  
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Kaynaklar: TSKB Ekonomik Araştırmalar, Thomson Reuters, TCMB, TÜİK 
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2019 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.  

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. 


