
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ekonomide makro istikrarı bozucu risklerin artma-

sını gerekçe göstererek Türkiye'nin kredi notunu bir kademe düşürdü ve BB+'dan BB'ye 

indirdi. Görünümü ise "durağan"dan "negatif"e çevirdi. Fitch tarafından Cuma gecesi 

yayımlanan değerlendirmede, "Cari açıktaki artış, küresel dış finansman ortamının daha 

zorlayıcı bir hal alması, enflasyondaki sıçrama ve TL'deki değer kaybının önemli miktar-

da döviz borcu bulunan özel sektörde yarattığı etki nedeniyle makroekonomik istikrar 

üzerindeki aşağı yönlü risklerin arttığına inanıyoruz" denildi. Ekonominin Nisan'dan son-

ra çeyreklik bazda daraldığı tahmininde bulunulan raporda "daralmanın dördüncü çey-

reğe kadar süreceğini öngörüyoruz" denildi. Kuruluş ekonomik büyümenin bu yıl %4,5, 

2019'da ise %3,6 olacağını tahmin etti. Ekonomik büyümeye güçlü dış talep, turizm ge-

lirlerinde devam eden toparlanma, altyapı harcamaları ve istihdam artışının destek ola-

cağı öngörülüyor. Bu yıl yüksek petrol fiyatları ve yılın ilk yarısında yüksek hane halkı 

tüketimi nedeniyle cari açığın gayrı safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının %6,1'e çıkacağını 

tahmin eden Fitch, TL'deki değer kaybı, gerilemesi öngörülen petrol fiyatları ve turizm 

gelirlerindeki artışla birlikte 2019'da bu oranın %4,1'e ineceğini öngördüğünü açıkladı. 

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk bankalarında sorunlu kredi miktarının 

Haziran'ın son haftasında artış kaydettiğine dikkat çekti ve bu durumun bankaların kredi 

notu açısından olumsuz olduğunu belirtti. Moody's tarafından yayımlanan ve not dere-

celendirmesi anlamına gelmeyen bugünkü notta, BDDK'nın 29 Haziran'da sona eren 

hafta itibariyle yayımladığı sorunlu kredi verilerine dikkat çekilerek, "Veriler önceki 

haftaya göre, %7 (800 milyon dolar) artışa, 10 yıldan uzun bir sürenin en yüksek haftalık 

artışının yaşandığını gösterdi. Sorunlu kredilerde ani yükseliş Türk bankalarının kredi 

notu açısından negatif" denildi. Sorunlu kredilerdeki artışın güçlü ve sürekli hale gelmesi 

halinde bankaların kredi zarar provizyonlarının artırmak zorunda kalacağına dikkat çeki-

len raporda, "Bu durum kârlılığı düşürür" denildi. Moody's sorunlu kredi oranının gele-

cek 12-18 aylık dönemde %4'ün "oldukça üzerinde" bir seviyeye yükselmesini öngörü-

yor. BDDK verilerine göre sektörün takipteki alacaklarının toplam kredilere oranı Mayıs 

itibariyle %2,8 düzeyinde bulunuyor. 

Resmi Gazete'de dün yayımlanan yedi adet Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Yüksek 

Askeri Şura (YAŞ), Devlet Denetleme Kurulu, MGK Genel Sekreterliği, AB Bakanlığı ve 

diğer bazı kurumların yapıları yeniden şekillendirildi. Genelkurmay Başkanlığı Milli Sa-

vunma Bakanlığı'na bağlanırken bir diğer kararnameye göre de Milli Güvenlik Kuru-

lu'nun, Cumhurbaşkanının çağrısıyla iki ayda bir toplanması kararlaştırıldı.  Kurula, Cum-

hurbaşkanının katılmadığı zamanlarda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek.  

16-Tem Hazine, Merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri, Haziran 
 TÜİK, İşgücü istatistikleri, Nisan 
 TCMB, Özel sektör yurtdışı kredi borcu, Mayıs 

 ABD, Perakende satışlar, Haziran 
17-Tem TÜİK, Sanayi üretimi, Mayıs 
 TCMB, Konut fiyat endeksi, Mayıs 
 TCMB, Kısa vadeli dış borç istatistikleri, Mayıs 

 ABD, Sanayi üretimi, Haziran 
18-Tem TÜİK, Perakende satış endeksleri, Mayıs 
 Euro Bölgesi , TÜFE, Haziran 
 ABD, İnşaat istatistikleri, Haziran 
 

 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 97.75            7.229%

22 Nisan 2020 5.125% 96.75            7.093%

18 Mayıs 2021 4.875% 90.73            8.574%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 89,898             0.36% -4.91% -22.05%

BİST-30 110,327          0.15% -5.18% -22.37%

XUSIN 111,954          0.12% -5.48% -13.49%

XBANK 113,711          -0.63% -12.78% -33.65%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 4.8542 0.00% 2.74% 28.11%

Euro/TL 5.6718 0.05% 3.61% 24.72%

Sepet Kur* 5.2611 -0.04% 3.15% 26.20%

Euro/Dolar 1.1685 0.12% 0.90% -2.59%

Dolar/JPY 112.36 -0.17% 1.74% -0.28%

DXY 94.7520 -0.10% -0.04% 2.75%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1241.00 -0.46% -2.97% -4.72%

Reuters/Jefferies CRB* 198.93 -0.14% -2.50% 0.87%

Brent (Dolar/varil) 75.33 1.18% 2.57% 12.65%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.75 0.58% -2.35% -6.26%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 20.21% 20.28%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 18.14% 18.55%

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

ABD - 10 yıllık tahvil 2.83% 2.85%
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Cumhurbaşkanlığı ilgili kurumu olurken, Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlandı. 

Avrupa Birliği Bakanlığı yerine Avrupa Birliği Başkanlığı oluşturulurken, Savunma Sanayi Müsteşarlığı da Savunma Sanayi Başkanlığı'na dönüştürül-

dü. "Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile de 

TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlandı. Kararnameyle Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kamu tüzel kişiliğine sahip, özel bütçeli Özelleştir-

me İşleri Başkanlığı'nın (ÖİB) kuruluş, teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar da düzenlendi. 

Bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı Haziran bütçe sonuçlarını, TÜİK ise Nisan ayı işgücü istatistikleri açıklayacak. Salı günü ise Mayıs ayına dair sana-

yi üretimi, Çarşamba ise perakende satış hacmi verileri açıklanacak. Perşembe günü TCMB Beklenti Anketi ile piyasanın en güncel enflasyon, kur 

ve büyüme tahminlerine bakma fırsatını elde edeceğiz. 

Yurtdışında, özellikle ABD tarafında yoğun veri akışının bulunduğu bir haftaya başlıyoruz. ABD'de Pazartesi günü Haziran ayına dair perakende 

satışlar, Salı günü ise aynı ay için sanayi üretimi verileri açıklanacak. Rakamlar ABD'de devam eden güçlü ekonomik seyri teyit edecektir. Salı ve 

Çarşamba günleri FED Başkanı Jerome Powell önce ABD Senatosu'na sonra da Temsilciler Meclisi'ne yarıyıl görünümünü sunacak ve katılımcıların 

sorularını alacak. Son dönemde ABD'de 10 ve 2 yıllık getiri farkının 25 baz puana kadar gerilemiş olması piyasada olası bir durgunluk için öncü 

gösterge olarak nitelendiriliyor. Dolayısıyla bu konuda gelecek sorulara verilecek yanıtlar piyasalar adına önem taşıyor. Çarşamba günü ise FED'in 

Bej Kitap'ı ABD'de bölgesel iktisadi koşullar hakkında bilgi sunacak. Siyasi tarafta ise ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir 

Putin bugün Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya gelecek. Özel zirvede ABD-Rusya ilişkileri, ABD seçimlerine müdahale iddiası, Suriye, 

nükleer silahsızlanma, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetleri, Kırım'ın ilhakı ve Kuzey Kore konuları ele alınacak. İkili görüşmelerin ardından 

Trump ve Putin basın toplantısı düzenleyecek. 

Bu sabah açıklanan veride, Çin ekonomik büyümesi beklentilere paralel olarak yavaşladı. Çin’de ilk çeyrekte %6,8 büyümüş olan GSYH, ikinci çey-

rekte ise yıllık bazda %6,7, çeyreklik bazda ise %1,8 artış gösterdi. Sektör bazında bakıldığında, tarım sektörü %3,2, imalat %6,1 ve hizmet sektörü 

%7,6 büyüme kaydetti. Daha güncel veride Haziran ayı sanayi üretimi %6,0 gelerek beklentilerin altında kaldı. Yine Haziran ayına dair veride, sabit 

yatırımlardaki %6,0'lık büyüme resmi kayıtlardaki en düşük seviye. Böylece ABD-Çin arasında yaşanan ticaret savaşı gerilimleri ile beklenen büyü-

me yavaşlamasının ilk sinyali gelmiş oldu. Öte yandan, Dünya Bankası verilerine göre Hindistan 2,597 trilyon dolarlık ekonomisi ile 2,582 trilyon 

dolarlık ekonomiye sahip Fransa’nın önüne geçerek dünyanın en büyük altıncı ekonomisi oldu. Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre de 

Hindistan 2022 yılında dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi olacak. 

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 62. maddesi gereğince bankalar nezdinde hak sahipleri tarafından yapılan en son işlem, talep veya yazılı 

talimat tarihinden itibaren 10 yıl süreyle aranmayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına uğruyor ve gelir kay-

dedilmek üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) aktarılıyor. Bu kapsamda en son 2007 yılında işlem görmüş ve 15 Haziran’a kadar 

aranmayan hesaplar TMSF’ye devredildi. 838 bin mudi parasını bankalarda unuttu. Hesapların 401 bin adedi mevduat, 4 bin adedi katılım fonu, 

433 adedi ise alacaklardan oluştu. Hesapların TL karşılığı tutarı yaklaşık 98 milyon lira oldu.  

Araç kiralama sektöründe faaliyet gösteren ABD’li Enterprise ile THY küresel işbirliğine gitti. İşbirliğinin duyurulması için düzenlenen basın 

toplantısında konuşan Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, önümüzdeki 5 yılda 1 milyar TL yatırım yaparak araç sayısını 10 binden 30 bine 

yükseltmeyi planladıklarını belirtti.  

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, önümüzdeki dönemde devletin verimli topraklarını kiralamaya açmak istediklerini, böylece ölçek 

ekonomisine uygun tarım ve hayvancılık yapma imkanının da doğacağını ifade etti. Pakdemirli açıklamasında az sayıda çiftçinin gücünün yet-

meyeceği kadar büyük arazilerin kiralanacağını, burada da kooperatifleşmenin öneminin ortaya çıkacağını vurguladı.   
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Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) açıkladığı verilere göre, otomotiv pazarı Ocak-Haziran döneminde %11 azalarak 366 bin 487 adet olarak 

gerçekleşti. Yılın ilk yarısında otomobil pazarı ise %10 daraldı ve 275 bin 870 adete geriledi. Yine aynı dönemde, otomotiv ana sanayi üretimi 

geçen yıla göre %3 gerileyerek 843,193 adet olurken, ihracat da %4 azalarak 688,081 adete indi. Dernekten yapılan açıklamada, kurdaki artış, 

ihracat pazarlarında ihraç edilen araç segmentlerinde gözlenen yavaşlama sinyalleri ve iç pazardaki daralma sonucunda Haziran ayının gerileme-

nin en üst seviyede yaşandığı aylardan biri olduğunun altı çizildi. OSD Başkanı Haydar Yenigün, iç pazardaki daralmanın önüne geçilmesi için vergi-

lendirme sistemi ve kredi faizlerinin düşürülmesi gerektiğini ifade ederek, vergi toplanırken, birim araç başına değil büyüyen piyasadan toplanacak 

vergiye dikkat edilmesi ve konut edinme konusunda mümkün kılınan düşük faizli kredinin otomotiv için de uygulanması gerektiğini söyledi.  

Taslak olarak sektör görüşüne sunulduktan sonra yeniden şekillendirilen Türkiye'nin ilk Taşıma İşleri Organizatörleri (TİO) Yönetmeliği geçtiği-

miz hafta yayınlandı. 2019'da devreye girecek TİO Yönetmeliği'ne göre artık bu alanda yeni yetki belgesi alabilmek için en az 300 bin TL serma-

yeye sahip olunması ve 150 bin TL yetki belgesi ücreti ödenmesi gerekiyor. Ayrıca,  taşıma işleri organizatörlerine organize ve taahhüt ettiği taşı-

madan doğan sorumluluklar için “taşıyıcı sorumluluk sigortası” yaptırma zorunluluğu da yönetmelikte yer aldı.  

TCMB’nin açıkladığı verilere göre, bankalar tarafından uygulanan ortalama kredi faizleri dikkate alındığında 6 Temmuz ile biten haftada bir 

önceki haftaya göre taşıt kredi faizlerinde artış 2,25 puan oldu. Böylelikle 2014 Ocak ayından bu yana taşıt kredi faizlerinde en hızlı artış yaşan-

mış oldu. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) İkinci Başkanlığına Zekeriya Gökşenli atandı. Resmi Gazete’de 15 Temmuz Pazar günü yayımlanan 14 

Temmuz 2018 tarihli ve 2018/6 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararına göre, kurul üyeliklerine İbrahim Tan ve Dr. Muhammed Mustafa İzgeç getirildi. 

2018/1 numaralı Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı ilgili kurum 

oldu. NDK, nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi sırasında çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesille-

rin iyonlaştırıcı radyasyonun olası zararlı etkilerinden korunmasına yönelik uygulanması gereken temel ilke ve esaslar ile tarafların sorumlulukları-

nı düzenlemek ile yetkili olduğu belirtildi. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı “Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü” (NATEN) kuruldu. Kurum, skandiyum, itriyum ve 

lantanitlerin değerli kimyasalları barındıran nadir elementleri araştıracak. NATEN, nadir elementlerde kısa, orta ve uzun dönem politika ve strateji 

kararları için gerekli bilgileri oluşturacak. Enstitü, nadir toprak elementlerinin geniş şekilde kullanımı, ürün ve teknolojinin geliştirilmesi, üretilmesi 

amacıyla araştırma yaptıracak. 

Rus enerji devi Gazprom, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin %66’sının inşasının tamamlandığını duyurdu. Gazprom Başkanı Aleksey 

Miller ile Sırbistan’ın Rusya Büyükelçisi Slavenko Terziç arasında gerçekleşen görüşme ardından yapılan açıklamada, “Türk Akımı’nın denizden 

geçen kısmındaki iki boru hattının da bin 230 kilometreden fazlası döşendi.” ifadeleri kullanıldı. Mayıs 2017’de inşasına başlanan projede 2019 yılı 

sonunda gaz sevkiyatına başlanması planlanıyor. 

Almanya’da yılın ilk 6 ayında yenilenebilir enerjiyle kömürden daha çok elektrik üretildi. Almanya Enerji ve Su Endüstrileri Birliği (BDEW) veri-

lerine göre Almanya’da yenilenebilir enerjinin payı geçen yılın aynı dönemine göre %10 arttı ve 118 milyar kilovatsaat seviyesine ulaştı. İlk altı 

ayda üretilen toplam elektrik miktarının %36,3’ü yenilenebilir kaynaklardan sağlanırken linyit ve taş kömürün payı ise %35,1 oldu. Almanya’da 

ilave güneş ve rüzgâr ihaleleri ile 2030 itibarıyla elektrik tüketiminde %65 yenilenebilir enerji payı hedefi bulunuyor. 

İran komşularına elektrik ihracatını durdurdu. İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, ülkesinde yaşanan elektrik ve su sorununa ilişkin basın açık-

laması yaptı. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’nın (ISNA) yaptığı habere göre Erdekaniyan, İran’da yaşanan elektrik sorunları nedeniyle Pakistan, Af-

ganistan ve Irak’a elektrik ihracatını durdurduklarını söyledi. 

Libya'nın en büyük petrol sahasında üretim güvenlik endişelerinden dolayı düştü. Şerara petrol sahası yetkililerinden alınan bilgiye göre, ülke-

deki en büyük petrol bölgesi olan Şerara'da günlük petrol üretimi 80 bin varile indi. Yetkililer, güvenlik sorunlarından önce Şerara'da petrol üreti-

minin günlük 250 bin varil olduğunu belirtti. 
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MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81 

FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE 

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.  

 


