
İşsiz sayısı son bir yıl içinde 1,1 milyon kişi arttı ve 4 milyon 202 bin kişiye 

geriledi (Şubat döneminde 4,7 milyon işsiz sayısı ile bu veride rekor kırılmış-

tı). Bunun neticesinde işsizlik oranının artış hızı yavaşladı. İşsizlik oranı Ni-

san döneminde 3,4 puanlık yükseliş kaydetti ve %13,0 seviyesinde gerçekleşti 

(Şubat döneminde işsizlik oranı bir yıl içerisinde 4,1 yüzde puan yükselmişti). 

Aynı dönemde, tarım dışı işsizlik oranı 3,6 puanlık artış ile %15,0 olarak tah-

min edilirken genç nüfusta işsizlik oranı 6,3 puanlık artış ile %23,2 oldu. 

“Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı” ise bir önceki aya göre 0,1 

puan artarak %13,8 seviyesine yükseldi. Böylece Nisan 2009'dan bu yana en 

yüksek seviyeye geldi. Dönemsel verilerde olumlu anlamda en dikkat çekici 

nokta genç nüfusta işsizlik oranında gerileme kaydedilmiş olması. İstihdama 

katılım sanayi ve tarımdan inşaata pek çok sektör genelinde gerilemeye de-

vam ediyor. TÜİK verilerine göre istihdam edilen kişi sayısı Nisan'da geçen yıla 

göre 810 bin kişi gerilerken, tarım sektöründe çalışan sayısı 329 bin, inşaatta 

544 bin, sanayide ise 97 bin kişi azaldı; hizmetler sektöründe ise 160 bin kişi 

arttı. Mevsim etkilerinden arındırılmış rakamlara bakıldığında, görünüm bir 

parça daha iyi: İstihdam edilenlerin sayısı Nisan döneminde, bir önceki aya 

kıyasla 74 bin kişi geriledi; ancak bu gerileme büyük oranda zaten 2018 yılın-

dan bu yana zayıf seyreden tarım ve inşaat sektörlerindeki istihdam daralma-

sından kaynaklandı. İnşaat istihdamındaki kan kaybı kesintisiz 15 aydır devam 

ediyor. Sanayi istihdamında 71 bin kişilik artış gerçekleşti (Mart döneminde 

de 94 bin kişilik yükseliş yaşanmış olması Nisan verisini daha kıymetli kılıyor). 

Üretim endekslerine baktığımızda sanayi aktivitesindeki daralmanın hız kesti-

ğini görüyoruz. Yani işgücü piyasasındaki verilerle sanayi endeksi sınırlı olsa 

da konuşuyor. Hizmetler tarafında da istihdam daralırken, yılın ilk 4 ayında 

istihdama katkı (finans/sigorta ve eğitim kaynaklı olarak) sadece 34 bin kişi ile 

oldukça zayıf seyretti.  

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, merkezi yö-

netim bütçesi, 2019 yılı Haziran ayında 12,1 milyar TL açık ve 7,7 milyar TL 

faiz dışı açık verdi (2018 Haziran ayında 25,6 milyar TL bütçe açığı ve       

17-Tem TÜİK, Konut satış istatistikleri, Haziran 
 TCMB, Konut fiyat endeksi, Mayıs 
 TÜİK, Ciro endeksleri, Mayıs 
 Euro Bölgesi, TÜFE, Haziran 
18-Tem ABD, Philadelphia Fed imalat endeksi, Temmuz 
 Güney Afrika, Faiz oranı kararı 
19-Tem TCMB, Beklenti Anketi, Temmuz 
23-Tem  Tüketici  Güven Endeksi, Temmuz 
24-Tem Euro Bölgesi İmalat Sanayi Öncü PMI Endeksi, Temmuz 
25-Tem TCMB Faiz Kararı (TSKB bek. politika faizi %21) 
 Reel Sektör Güven Endeksi, Temmuz 
 İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı, Temmuz 
 ECB Faiz Kararı 

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 98,028             0.96% 6.26% 7.40%

BİST-30 123,489          1.02% 6.95% 8.00%

XUSIN 111,003          1.24% 1.99% 5.84%

XBANK 139,381          -0.69% 14.53% 18.38%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.7108 -0.01% -2.68% 8.00%

Euro/TL 6.3985 -0.37% -2.54% 5.72%

Sepet Kur* 6.0527 -0.25% -2.54% 6.75%

Euro/Dolar 1.1209 -0.43% 0.36% -2.27%

Dolar/JPY 108.22 0.30% -0.60% -1.22%

DXY 97.3950 -0.08% -0.26% 1.19%

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

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 18.83% 18.97%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 17.32% 17.22%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.23% 7.13%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.10% 2.13%

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 100.03         5.214%

22 Nisan 2020 5.125% 99.67            5.565%

18 Mayıs 2021 4.875% 96.25            7.087%

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1405.93 -0.55% 4.45% 9.60%

Reuters/Jefferies CRB* 192.17 -1.63% 3.43% 7.43%

Brent (Dolar/varil) 64.35 0.19% 4.29% 18.62%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.31 0.69% -2.23% -21.02%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index
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23,2 milyar TL faiz dışı açık verilmişti). Haziran'da bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre %7,6 artarak 55,5 milyar TL, bütçe giderleri 

%12,5 azalarak 67,5 milyar TL oldu. Vergi gelirleri, Haziran’da yıllık bazda %5 arttı. Dahilde alınan katma değer vergisi yıllık %17,6 artarken 

özel tüketim vergisi sadece %8,8 yükseldi. Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödemesinde ay kayması nedeniyle cari transfer harcamalarından 

kaynaklanan düşüş sonucunda faiz dışı harcamalar Haziran’da yıllık %15,5 azaldı. Öte yandan faiz harcamalarında artış %82 ile dikkat çekici 

oldu. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde ise bütçe 78,6 milyar TL açık ve 27,8 milyar TL faiz dışı açık veridi. Bütçe gelirleri Ocak-Haziran döne-

minde %14 artarken bütçe harcamaları ise %20,5 artış kaydetti. 

Fitch Ratings yayımladığı raporda, Türk bankalarının geçen yıl Ağustos ayında Türk lirasında yaşanan değer kaybı sonrasında yaşanan süre-

ci, döviz likiditesi sıkışıklığı yaşamadan atlattığını ancak “refinansman risklerinin yüksek kalmaya devam ettiğini” belirtti. Raporda, ilk çey-

rekte bir önceki yıla göre %12 artan döviz mevduatlar sayesinde bankacılık sisteminin likidite problemleri yaşamadığı değerlendirmesi yapıldı. 

Fitch bankaların daha yüksek maliyetle de olsa dış finansmana erişiminin sürdüğünü belirtti.  

Benzin ve motorin pompa fiyatına zam yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) tarafından yapılan açıkla-

maya göre; benzinin litresine 20 kuruş, motorinin litresine ise 18 kuruş zam yapıldı. Benzinde 9 kuruş, motorinde ise 3 kuruş eşel mobil siste-

mi kapsamında ÖTV’den karşılanacak.  

ABD'de perakende satışlar Haziran ayında beklentileri büyük bir marjla aşarak bir önceki aya kıyasla %0,4 yükseldi. Hanehalkı harcamala-

rında motorlu taşıt ve diğer malların alımlarında sert artışlar kaydedildi; ancak otomobil, akaryakıt, inşaat malzemeleri ve gıda hizmetlerini 

içermeyen çekirdek perakende satışlar de Haziran ayında %0,4 artarak beklentilerin üzerinde yükseldi. Veriyle birlikte dolar endeksi, DXY’ın 

yükseldi. Öte yandan geçen ay düzenlenen G-20 Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşen ve ticaret müzakerelerine devam 

etme, bu süre zarfında tarife açıklamama konusunda anlaşmaya varan Trump, dün bir kez daha Çin’den ithal edilen ürünlere ilave tarife uygu-

layabileceğini söyledi. Beyaz Saray’da konuşan Trump, “Çin tarifeleri söz konusu olduğunda gidecek epey yolumuz var. Eğer istersek, tarife 

uygulayabileceğimiz 325 milyar dolarlık ilave ürün söz konusu. Sonuç olarak Çin ile bir anlaşma konusunda görüşüyoruz ama keşke başta sahip 

olduğumuz anlaşmayı bozmasalardı” dedi. İki lider Osaka’daki G-20 zirvesinde karşılıklı sözler vermişti. Trump ilave tarifeler açıklamayacak, Xi 

de karşılığında ABD tarım ürünlerinden yüklü miktarlarda alım yapacaktı. Ancak Çin vaat ettiği alımları henüz gerçekleştirmedi. Asya borsaları 

Trump açıklamaları sonrasında zayıf seyrederken, yatırımcılar ABD şirketlerine ait daha fazla bilanço bekliyorlar. Dolar ise ABD'de beklentilerin 

üzerinde gelen perakende satış verisinin ve sterlinin Brexit endişeleriyle değer kaybetmesinin ardından güçlü seyrediyor. Dolar/TL ise güne 

kaldığı yerden 5,71’in hemen altından başlıyor. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 11. Kalkınma Planı hakkında bilgilendirme yaptı. Plan dönemi 

sonunda yurtiçi tasarrufların %30.3’e çıkarılmasının hedeflendiğini kaydeden Oktay, bunun %27,9’unun özel kesimden, %2,4’ünün ise kamu 

kesimi tasarruflarından sağlanacağını belirtti. Bunun için bireysel emeklilik sisteminin katılımcı sayısı, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artı-

racak şekilde geliştirileceğini sözlerine ekledi. Dayanıklı tüketim malları, eğitim, tatil gibi harcama kalemleri için bankalarda özel birikim hesap-

ları kullanılarak gerçekleştirilen harcamalarda, ilgili ürünler için vergisel teşvikler uygulanacağını bildiren Oktay, ikinci ve sonraki konut alımla-

rının cazibesinin azaltılması, imar değer artışlarından kamunun pay alması, sermaye artırımlarında öz kaynak kullanımının özendirilmesi ve 

özel birikim hesapları oluşturulması gibi konuların da 11. Kalkınma Planı hedefleri çerçevesinde gündemlerinde olduğunu belirtti. Oktay, 24 

milyar dolarlık yabancı sermaye girişi için de çalışacaklarını vurguladı. Stratejik ürün, yüksek teknolojili ve ihracata yönelik yeni yatırımlara ön-

celik verileceğini söyleyen Oktay, yatırım ofisinin tek durak ofis olarak yetkilendirileceğini belirtti. Sektörel yatırım yol haritaları hazırlanacağını 
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kaydeden Oktay, merkezi yatırım bilgi sistemi kurulacağını vurguladı. Oktay, yerli şirketlerin uluslararası yatırımcılarla eşleştirileceğini de ifade 

etti.  

Türkiye ulaşımda tek kart sistemine geçiyor. “Türkiye Kart” ile birlikte vatandaşlar metrodan otobüse, vapurdan metrobüse tüm ulaşım araç-

larına tek bir kartla binebilecek. Türkiye Gazetesi haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yıl sonuna kadar yedi şehirde pilot 

uygulamasına başlanacağını ve Türkiye Kart ile tüm şehirlerde tek kart uygulamasına geçileceğini bildirdi. Proje için, PTT’yi görevlendirdiklerini 

ifade eden Turhan “Bu kapsamda PTT gerekli çalışmaları sürdürüyor. Projenin 2019 yılı sonuna kadar Konya başta olmak üzere Ankara, İstan-

bul, Bursa, Kayseri, Kahramanmaraş ve Düzce illerinde uygulamaya alınmasını planlamış bulunuyoruz.” şeklinde konuştu.  

Yılın ilk yarısında Renault Grubu’nun satışları, %7,1 daralan küresel pazarda, %6,7 düşüş gösterdi ve 1 milyon 938 bin 579 araç satışı ile      

% 4,4’lük pazar payını korudu. Avrupa’da satışlar %2,5 daralan pazarda sabit kalırken, Avrupa dışındaki bölgelerde, Grup satışları düşüş gös-

teren küresel trendi izledi. Avrupa dışında, grup özellikle Türkiye ve Arjantin’deki pazarın daralmasının ve İran’daki satışların Ağustos 

2018’den bu yana durmasının etkisi yaşandı. Renault Grubu Satış ve Bölge Direktörü ve Yönetim Kurulu üyesi Olivier Murguet, “Yılın ikinci ya-

rısında, Avrupa’da Yeni Clio ve Yeni ZOE, Rusya’da Arkana, Hindistan’da Triber ve Çin’de Renault K-ZE modellerinin başarılı lansmanlarına 

odaklanacağız” dedi.  

Rusya’da Volgograd şehir planlama projesini teslim eden Gürsel Turizm’in yeni durağı Ürdün oldu. 400 milyon dolar değerindeki “Amman 

Şehir İçi Toplu Taşıma İhalesi”ni kazanan şirket, 10 yıl boyunca 286 otobüsle hizmet verecek. Gürsel Turizm’in yerel ortağı CMTC ile birlikte 

Amman'da kurduğu SPV şirketi tarafından yürütülecek olan proje, tüm şehirde toplam 57 güzergâhta, 10 yıllık işletme ve bakım işini kapsıyor. 

Ticaret Bakanlığı’nın ithal edilen kişisel koruyucu ekipman grubuna %30 ek verginin yanı sıra gümrük-piyasa denetimi getirmesi, yerli eldi-

ven üreticisini sevindirdi. Sektörün bugün 10 bin olan istihdamının da yıl sonuna kadar 11 bin 500’e 2023’te ise 14 bine çıkması bekleniyor. 

Gümrüklerde çeşitli kanserojen madde içerip içermediğine dair yoğun testlerden geçen ürünlerin Türkiye’ye girişi zorlaşınca, iç piyasada hem 

yatırımlar hem de istihdam arttı. Uygulamanın başladığı iki yıl içinde ithal ürün oranı %40 geri çekildi. Piyasadaki ithal nitril eldiven oranı 2017 

yılında %80 iken bu oran 2019’da %30’a indi. Bugün itibariyle yıllık 219 milyon 388 bin adet üretim kapasitesi ile çalışan sektör, 2020 yılında 

265 milyon, 2023 yılında ise yaklaşık 383 milyon adet eldiven üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. İhracatçı yerli firmalar, 2018 yılında 

950 bin dolar ihracat gerçekleştirirken, 2019 sonunda bu rakamın 1 milyon 645 bin dolara, 2023’te ise ihracatın 16 milyon 665 bin dolara çık-

ması hedefleniyor. Öte yandan, makineleşmeye gidilen sektörde 3 yıl önce 800 adet eldiven örgü makinesi kullanılırken, bugün itibariyle 6 bin 

civarında örgü makinesi çalıştırılıyor. 15 firmanın yılsonuna kadar Türkiye’de gerçekleştireceği yatırım bedelinin ise 4 milyon dolar olacağı be-

lirtiliyor. 

Praktiker’e 1 yıllık konkordato süresi verildi. Anadolu Ajansı’nın haberine göre, mali durumun bozulması ile bazı alışveriş merkezlerinde kira-

ların ödenemez duruma gelmesi ve tedarikçilerden oluşan şirketlerle kredi çekilen finans merkezlerine ödeme yapılmasında sıkıntı çekilmesi 

üzerine Praktiker yetkilileri, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak, mali yapı düzelene kadar konkordato talebinde bulundu. Di-

lekçede, konkordato talebinin gerekçesi olarak “Ekonomik kriz ve inşaat sektöründeki durgunluk nedeniyle yapı market ve ev geliştirme ürün-

lerine talep azalmıştır. Karlılığı azalan şirketimizin nakit akışı bozulmuş ve muaccel borçlarını ödeyemez duruma düşmüştür. Borca batıklık hali 

söz konusu olmamakla birlikte, nakit sıkıntısının ilave tedbirler olmadan aşılamayacağı anlaşılmıştır.” ifadelerine yer verildi.  

Çin’den Gaziantep’e antep fıstığı ve kuru meyve alım heyeti geliyor. Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Baş-

kanı Mehmet Çıkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, alım heyeti ile Çin’e ihracat yapma yeterliliğine sahip firmaların ticari görüşmelerde buluna-

caklarını bildirdi. Çin’in önemli kuruluşlarından birisi olan COFCO Sundry adına kente gelecek ticari heyetin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Bir-
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likleri (GAİB) hizmet binasında ilgili sektör temsilcileriyle ikili iş görüşmeleri yapacağını vurgulayan Çıkmaz, "Heyetin özellikle Antep fıstığı baş-

ta olmak üzere fındık, nohut, kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir ve kuru dut alımı yapmak istediği tarafımıza bildirilmiştir.” dedi.  

TürkAkım’ın Kıyıköy'de bulunan alım terminalinin %87,3’ü tamamlandı. Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oleg Aksyutin’in yap-

tığı açıklamada, TürkAkım doğal gaz boru hattının alım terminalinin mevcut durumda oldukça yüksek bir hazırlığa sahip olduğunu ve proje 

programına uygun bir şekilde %87,3 oranında inşa edildiğini açıkladı. Projenin Rusya tarafında ise hazırlıkların %99 seviyesinde olduğunu ifade 

edilirken, hattın Aralık 2019’da tamamlanarak hizmete geçeceği belirtildi.  

İzmir Büyükşehir Belediyesi yenilenebilir enerji projelerinde Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) ile işbirliği yapacak. Hüseyin 

Vatansever Başkanlığındaki ENSİA heyetini kabul eden Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulma çalışmaları son aşamaya 

gelen İklim Değişikliği Daire Başkanlığı bünyesinde Yenilenebilir Enerji Şube Müdürlüğü kurulacağını belirterek, nihai hedeflerinin yenilenebilir 

enerjiye odaklanacak ayrı bir daire başkanlığı kurmak olduğunu söyledi. Soyer yaptığı açıklamada Eylül ayında tamamlanması planlanan 2019-

2024 Stratejik Planı’nda yenilenebilir enerjinin güçlü şekilde yer alacağını ifade etti. Hüseyin Vatansever de konu hakkında atıkların ayrıştırıl-

ması ve geri dönüşümünde köklü bir zihniyet değişimine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. 
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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. 


