
Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019 açıklandı. Yapısal 

dönüşüm gündeminin ön plana çıkan başlıkları aşağıdaki şekilde.  

 Bankacılık Sektörü Sermaye Güçlendirme Stratejisi: Kamu bankalarına 28 

milyar TL tutarında İkrazen Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senetleri 

verilmesi ve 2019 kârlarının dağıtılmaması, dengelenme süreci boyunca 

temettü dağıtımının ve yöneticilere yapılan nakdi prim ödemelerinin sı-

nırlandırılması. 

 Bankacılık Sektörü Aktif Kalitesinin Artırılması: Borç yeniden yapılandır-

malarını ve icra-iflas işlemlerini daha hızlı ve etkin hale getirilmesi, ka-

munun olmadığı bir yapıda, bazı sorunlu kredilerin, bankaların ve ulusal-

uluslararası yatırımcıların iştiraki olan bilanço dışı fonlara borç – hisse 

takası ile devredilmesi, bu çerçevede Enerji Girişim Sermaye Fonu ve 

Gayrimenkul Fonu kurulması. 

 Tasarruf ve Sigorta: Zorunlu BES'in yeniden yapılandırılması ve Kıdem 

Tazminatı Reformu’nun gerçekleştirilmesi. 

 İhracat ve Üretim Odaklı Kredi Arzı: İhracat ve katma değerli ürün üreti-

mi ile yerlileştirmeyi sağlayan sektörlerin kredi arzından daha fazla ya-

rarlanmasının sağlanması. 

 Tarımda Milli Birlik Projesi: Tarım Kredi Kooperatifi ortaklığıyla Sera A.Ş. 

kurulması, Sera A.Ş. bünyesinde 2019 yılında ilk etapta 2 bin hektar tek-

nolojik sera inşa edilmesi, 47 milyon olan küçükbaş hayvan varlığının 4 

yıl içinde 100 milyona yükseltilmesi, Hâl Yasası ile üretici kooperatifleri-

nin haller içerisindeki payının artırılması.  

 Sıkı Maliye Politikası: Yeni Ekonomi Programında 76 milyar TL’lik tasarruf 

ve gelir artırıcı önlemler belirtilmişti. Şu ana kadar, 2019 bütçesinde bu 

rakamın 44 milyar TL’lik kısmı uygulamaya alındı.  

 Vergi Dönüşümü: İstisna ve muafiyetlerin azaltılması, kurumlar vergisi-

nin kademeli olarak düşürülmesi.  

 Mayıs’ta Sanayide Yerlileştirme Programı, Ağustos’ta İhracat Master Pla-

nı, Eylül’de Turizm ve Lojistik Master Planları açıklanacak. 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.43            6.443%

22 Nisan 2020 5.125% 98.17            7.000%

18 Mayıs 2021 4.875% 95.63            7.152%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 97,015             -1.14% -5.07% 6.29%

BİST-30 121,584          -1.22% -5.31% 6.33%

XUSIN 116,612          -0.95% -3.57% 11.19%

XBANK 129,908          -1.35% -5.62% 10.34%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.6808 -0.17% 4.32% 7.43%

Euro/TL 6.4052 -0.10% 4.31% 5.83%

Sepet Kur* 6.0485 -0.15% 4.28% 6.53%

Euro/Dolar 1.1273 0.11% -0.22% -1.71%

Dolar/JPY 111.00 -0.11% -0.21% 1.31%

DXY 96.9460 -0.05% 0.41% 0.76%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1307.80 0.30% -0.09% 1.95%

Reuters/Jefferies CRB* 196.70 0.59% 3.60% 12.45%

Brent (Dolar/varil) 71.73 -0.43% 6.23% 31.41%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.70 0.15% -2.10% -8.03%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 21.25% 21.26%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 17.56% 17.43%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.38% 7.27%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.47% 2.50%
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün açıkladığı reform paketinde kamu bankalarının sermayelendirilmesi ve geri dönmeyen kre-

di oranı yüksek olan enerji ile inşaat kredilerinin bilanço dışına taşınarak bankaların rahatlatılması öne çıkan kalemler. Piyasa reform pake-

tinin geneline nötr yaklaştı. Yatırımcıların artık detayları ve uygulama hızını izleyeceğini anlıyoruz. Dolar/TL 5,68, Euro/TL 6,40 seviyelerinde 

seyrediyor. Yurt içinde TCMB saat 10.00'da Şubat ayı ödemeler dengesi verilerini açıklayacak. Cari açığın Şubat'ta 850 milyon dolar olması, 

2019'da 18,5 milyar dolara gerilemesi bekleniyor. Ekonomik aktivitede yavaşlama ve TL'deki değer kaybının ithalatı pahalı hale getirmesiyle 

son aylarda fazla veren ya da sınırlı açık veren cari işlemler dengesinin bu trendi devam ettirmesini bekliyoruz. TSKB olarak bugünkü veride 

beklentimiz ise 0,7 milyar dolarlık bir açık pozisyonu. Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) göre cari açığın 2019'da GSYH'nın %3,3'üne denk gele-

cek şekilde 26 milyar dolar olması bekleniyor. Ekonomi yönetimi ise güncel açıklamalarında açığın 20 milyar doların altına gelebileceğini belir-

tiyor. 

Avrupa ve ABD merkez bankalarının yatırımcıların küresel ekonomik görünüme ve ticaret korumacılığına dair endişelerini kuvvetlendirme-

siyle Asya borsaları yaklaşık sekiz ayın zirvesinden gerilerken, dolar da değer kaybetti. ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığı çözüme 

kavuşturulmamışken, ABD Başkanı Donald Trump AB'den ithal 11 milyar dolar tutarındaki ürüne ek gümrük vergisi getirme tehdidinde bulun-

du. Trump'ın bu açıklaması ticaret gerilimlerinde yeni tırmanmaya işaret etti. Çin hisseleri zayıf seyir izlerken, Çin lokomotif hisseleri %1 ve 

Hong Kong'un Hang Seng endeksi %0,6 geriledi. Doların yen karşısında kuvvet kaybetmesi ile Japonya bugün satıcılı.  

Anlaşmasız bir çıkışı göze alamayan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Brexit'i 31 Ekim'e kadar erteleme kararı aldılar. 29 Mart'ta ger-

çekleşmesi planlanan Brexit daha önce 12 Nisan'a ertelenmiş, İngiltere Başbakanı Theresa May 5 Nisan'da AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a 

gönderdiği mektupta Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesi talebinde bulunmuştu. Şimdi top Başbakan'da. Bu tarih için İngiliz Parlamentosu’nun 

onayına ihtiyacı duyuluyor. Görüşmeler sırasında en sert tavrı, beklendiği üzere, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un takındığını ha-

tırlatalım. Brexit zirvesinin ardından yayımlanan sonuç bildirgesine göre İngiltere, 23-26 Mayıs tarihlerinde hala AB üyesi olmaya devam eder-

se ve 22 Mayıs'a kadar Brexit anlaşmasını onaylamazsa, AB hukuku uyarınca Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmak zorunda kalır. Eğer 

İngiltere bu zorunluluğu yerine getirmezse, "Brexit 1 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşir" uyarısı yapıldı. 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ekonomik sert yavaşlamaya rağmen, beklentilere paralel olarak para politikasını ve faiz oranlarını değiştir-

medi ve bu yıl boyunca faizlerin sabit kalmasına ilişkin yönlendirmesini sürdürdü. ECB politika faizini beklendiği gibi %0'da, bankalara yö-

nelik gecelik mevduat faizini de -0,4% düzeyinde tuttu. ECB geçen ay yaptığı para politikası toplantısında yavaşlayan ekonomiyi canlandırmak 

için faiz artırım tarihini 2020'ye kadar ertelemiş ve ekonomiye ucuz kredi vermeleri için bankalara yeni uzun vadeli kaynak sağlamıştı. ECB pa-

ra politikası kararında "Yönetim Kurulu, faiz oranlarının en azından 2019 sonuna kadar ve her durumda gerekli olduğu sürece mevcut seviye-

lerde kalmasını bekliyor" diyerek faiz oranı yönlendirmesini yeniden teyit etti. ECB Başkanı Mario Draghi kararın ardından düzenlenen basın 

toplantısında bankalara verilecek uzun vadeli kaynak (TLTRO) koşullarının önümüzdeki toplantılarda açıklanacağını belirtti. 

FED’in Mart ayı toplantısına ilişkin tutanaklarında "önemli belirsizlikler" tabiri öne çıktı. Dolayısıyla üyeler faizler konusunda esnek olun-

ması gerektiğini vurguladı. Bazı FED üyelerinin enflasyonun düşük seviyede kalmaya devam etmesi nedeniyle bir sonraki faiz kararının her iki 

yönde de olabileceğini not etmesi de önemliydi. Geçen ayki toplantı sonrasında 2019 için daha önce 2 faiz artışı bekleyen FED üyelerinin, bu 

tahmini yıl boyunca sabit tutmaya revize ettiği görülmüştü. Ancak tutanaklara göre politika yapıcılar ABD ekonomisinin küresel bir ekonomik 

yavaşlamayı atlattığını düşünüyor ve ABD’de önümüzdeki birkaç yılda resesyon öngörmüyorlar. Üyelerin, FED'in bilanço küçültmesinin nasıl 

sona ereceği ve bu süreç sona erdiğinde bilançonun nasıl yönetileceği üzerine tartıştıkları da tutanaklarda yer aldı. 

 



Gündem | 11 Nisan 2019 3 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Ocak ayından bu yana yaklaşık 300 bin kişinin İŞKUR aracılığıyla özel sektörde işe yerleşti-

rildiğini ve bu sayının 3'te birinin kadın, 3'te birinin de gençler olduğunu açıkladı. Selçuk, istihdam teşviklerini sürdüreceklerini belirtti ve 

Nisan sonuna kadar sağlanacak her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücretin de devlet tarafından karşılandığını 

anımsattı. Selçuk, 2020 sonuna kadar mevcut çalışanlara ilaveten işe alınan her bir sigortalının, asgari ücret düzeyinde tüm prim ve vergilerini 

12 ila 18 ay boyunca karşılaşacağını belirterek, 2016'da başlatılan ve 9 ay olarak uygulanan asgari ücret desteğini de bu yıl 12 aya çıkardıklarını 

dile getirdi. Selçuk, ayrıca İŞKUR'un düzenli olarak İşgücü Piyasası Araştırmaları yaptığını belirterek, bu araştırmadan elde edilen bulgular ışı-

ğında, ihtiyaç doğrultusunda istihdam politikalarına yön verdiklerini anlattı. Bu araştırmalar neticesinde, nitelikli işgücünü artırmak için Mesle-

ki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi'nin (MEGİP) gerçekleştirildiğini dile getiren Selçuk, proje kapsamında kursiyerlerin 8 ay boyunca 

ücretlerini ve primlerini karşılamaya devam ettiklerini kaydetti. Selçuk, dezavantajlı grupların istihdama katılımını artırmak adına işsizlik öde-

neği alanların, kadınların, gençlerin ve engellilerin, nitelikli işgücünü artırmak adına da mesleki yeterlilik belgelilerin ve işbaşı eğitimini bitiren-

lerin istihdamında çok daha fazla sigorta prim indirimi olduğunu söyledi. 

TÜİK’in yayınladığı Şubat ayı dış ticaret endekslerine göre, ihracat birim değer endeksi Şubat'ta önceki yılın aynı ayına göre %6,3 azalırken 

miktar endeksi %10,3 oranında artış gösterdi. Önceki yılın aynı ayına göre; gıda, içecek ve tütünde %4, ham maddelerde %4,4, yakıtlarda %

5,6 ve imalat sanayinde %6,4 düşüş görüldü. Söz konusu dönemde ithalat birim değer endeksi %1,2 oranında düşerken, miktar endeksi %15,9 

oranında azalış kaydetti. Endeks; gıda, içecek ve tütünde %1,9, ham maddelerde %7,6 ve imalat sanayinde %1,8 azalırken, yakıtlarda %4,8 

arttı. Ayrıca, Şubat ayında 107,1 olan dış ticaret haddi, 5,4 puan azalarak, 2019 yılı Şubat ayında 101,7 değerini aldı. 

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Üyesi Bora Koçak, ÖTV ve KDV indirimlerinin uzatılmasının otomotiv sektörüne 

pozitif katkıda bulunduğunu belirtti ve bu desteklerin devamı durumunda pazarın geçen yıl ile aynı seviyede biteceğini öngördüklerini ifa-

de etti. Geçen yılın başlarının iyi geçtiğini ve ortalamalara uygun ilerlediklerini ifade eden Koçak, ikinci yarısında döviz kurlarıyla faiz oran-

larındaki artışla beraber satışlarda önemli seviyede azalma olduğunu dile getirdi. Normalde 80-90 binler seviyesinde olan pazar rakamlarının 

20 bin adetlere kadar düştüğünü belirten Koçak, "Fakat yılın son çeyreğinde ekim ayında ÖTV ve KDV indirimlerinin açıklamasıyla stoklarda 

ciddi anlamda birikmiş olan araçları satma şansımız oldu. Şirketler stoklarını satınca daha sağlıklı yapıya ulaştılar ve yılı 600 bin adedin üzerin-

de kapattık." şeklinde konuştu. Kiralama şirketlerinin yaşadığı likidite probleminin pazarı ciddi anlamda olumsuz etkilediğini dile getiren Ko-

çak, likidite problemi nedeniyle pazarın %20'sini satın alan kiralama şirketlerinin hemen hemen hiç alım yapamadığını kaydetti.  

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Moskova ziyaretinde de görüşen Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'e bağlı Rusya 

Helikopterleri'nin Genel Müdürü Andrey Boginskiy, Rusya ve Türkiye arasında helikopter üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Boginskiy, “Türkiye'de üretilen parçaları kullanarak Rus helikopterleri üretebiliriz. Rusya olarak Türkiye ile ortak helikopter üretimini de ihti-

mal dâhilinde görüyoruz.” Şeklinde konuştu. Ka-32 tipi çok amaçlı helikopterlerin, Türkiye'ye ilk kez ihracı için geçen yıl bir sözleşme imzalan-

dığını hatırlatan Boginskiy, "Bu helikopterlerin asıl amacı, yangınla mücadele. Bu helikopterleri ürettiğimiz için söylemiyorum ama bu helikop-

terlerden yalnızca 3 tanesinin Türkiye coğrafyası için yeterli olmadığına inanıyorum." dedi.  

Türkiye'den bu yılın Ocak-Mart  döneminde Rusya Federasyonu'na 866 milyon 551 bin dolarlık ürün gönderildi. Doğu Karadeniz İhracatçı-

lar Birliği (DKİB) verilerine göre Rusya'ya ihracatta 147 milyon 28 bin dolarla yaş meyve sebze ürünleri ilk sırada yer alırken, bunu 125 milyon 

287 bin  dolarla taşıt araçları  ve yan sanayi, 93 milyon 691 bin dolarla da kimyevi maddeler ve mamulleri  izledi.  

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulusal Süt Konseyi’nin üretim maliyetlerini göz önünde bulundurarak, 1 Mayıs 2019'dan geçerli 

olmak üzere soğutulmuş çiğ sütün tavsiye fiyatını litre başı 2 lira olarak belirlediğini belirtti. Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Ulusal Süt 

Konseyinin çiğ sütün tavsiye fiyatını 2018 yılı Temmuz ayında litre başına 1,7 lira olarak belirlediğini anımsattı. 
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Türkiye’nin en büyük, dünyanın tek çatı altındaki 4'üncü büyük kompozit tesisini kuruyor. TUSAŞ'ın 

Kahramankazan'daki merkez yerleşkesinde 181 milyon dolar yatırımla hayata geçirilecek tesisin, 95 bin metrekare kapalı alana sahip olacağı 

belirtilirken, tesiste, yüksek teknoloji, kalite ve verimlilikte üretim yapılacağı ifade ediliyor. Uçak ve helikopter gibi hava araçlarının yapısal 

parçalarının üretileceği tesis, dünyadaki hava yapısalları kompozit ihtiyacının %2'sini karşılayacak. Tesiste, üst düzey teknolojik üretimin yanın-

da yeni ürün tasarımları ve ürün geliştirmeleri yapılacak. Buradaki tüm işlemlerde otonom araçlar kullanılarak, yüksek doğruluk ve verimlilik 

elde edilecek. 

Günlük ortalama küresel petrol arzı Mart ayında 99,26 milyon varil oldu. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından yayınlanan 

Nisan ayı raporuna göre, küresel petrol arzı Mart ayında bir önceki aya göre 140 bin varil/gün azaldı. Aynı rapora göre, OPEC'in ham petrol 

üretimi Mart ayında bir önceki aya kıyasla 534 bin varil azalarak 30,02 milyon varil oldu. Aynı dönemde Suudi Arabistan'ın üretimi 324 bin va-

ril/gün, Venezuela'nın üretimi 289 bin varil gün ve Irak’ın üretimi 126 bin varil/gün azaldı. Libya ise Mart ayında üretimini 196 bin varil/gün 

arttırdı. OPEC, 2018 için küresel petrol talebi büyüme tahminini 20 bin varil/gün azaltarak 1,41 milyon varil/gün seviyesine indirdi. 

Aunde Teknik, COYS Tekstil ve Acarlar; STFA ve RES Anatolia’nın Evrencik Rüzgâr Enerjisi Santrali’ndeki hisselerini satın almayı planlıyor. 

Grup; STFA ve İngiltere merkezli RES Anatolia’ya ait Evrencik Rüzgâr Enerjisinden Elektrik Üretim Ltd. Şti. hisselerinin %100’ünü satın almak 

üzere, Rekabet Kurumu’na başvuru yaptı. 48 milyon lira sermayesi bulunan Evrencik Rüzgâr Enerjisinden Elektrik Üretim Ltd. Şti., 120 MW 

kurulu gücündeki Evrencik RES Projesi ile biliniyor. 

Rönesans Holding ve Sonatrach’ın birlikte kurmayı planladıkları petrokimya tesisi için oluşturacağı ortak girişime Rekabet Kurumu’ndan 

izin çıktı. Ceyhan’da kurulması planlanan tesiste polipropilen üretimi hedefleniyor. 
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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. 


