
Gelişmekte olan ülke para birimlerinde gözlenen olumlu seyir bugün TL'ye 

de yansırken, dolar/TL'de bir miktar aşağı hareket gözlendi; bu sabah 

6,02'nin hemen üzerindeyiz. Veri akışı bugün de zayıf: TÜİK, Mayıs ayı tüke-

tici güven endeksini açıklayacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan TBMM'de 

milletvekilleri ile iftara katılacak.  

Gerçek kişilerin 100 bin dolar üzeri döviz alımlarında bugünden itibaren 

bankalar tarafından bir iş günü valör uygulanacak. Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından dün akşam saatlerinde bankalara gön-

derilen yazıda "Gerçek kişilerin günlük 100,000 dolar ve üzeri döviz alım iş-

lemlerinde, dövizin ilgilinin hesaba aktarılmasının ve/veya kullanıma açılması-

nın, fiziki teslimatının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesi... gerekli 

görülmektedir" ifadesi yer aldı. TL'nin dolar karşısında sert değer kayıplarının 

ardından yakın dönemde BSMV ve ZK düzenlemelerine gidilmişti. 

Merkez yönetimin brüt borç stoku Nisan sonu itibariyle 1,2 trilyon lira sevi-

yesinde gerçekleşti. Borcun %54’ü iç borç iken %49,2’si TL cinsinden. TL cin-

sinden borcun %36’sı değişken faizli veya TÜFE’ye endeksli iken, döviz cinsin-

den borcun ise %10,5’i değişken faizli. İç borç stokunun vadeye kalan ortala-

ma süresi, 3,6 yıl (2018 sonu 3,9 yıl) iken, dış borç stokunda bu süre 9,5 yıl 

(2018 sonu 9,6 yıl) olarak gerçekleşti.  

ABD ile Çin arasındaki gerilimin tırmanacağı endişeleri ile küresel yatırımcı-

lar temkinli. Dolar endeksi ticaret savaşının sertleşebileceğine dair artan 

endişeler ve yükselen ABD hazine tahvil getirileri ile iki buçuk haftanın zirvesi-

ne yakın seyrediyor. Euro/dolar paritesi 1,1150'de işlem görüyor. ABD'nin 10 

yıllık Hazine tahvil getirisi dünkü kazanımlarını artırarak, %2,4280 ile sekiz 

günün zirvesini gördü. Olumlu bir gelişme olarak, Washington yönetimi Çin'li 

Huawei'nin 19 Ağustos'a kadar mevcut ağları sürdürmesi ve mevcut Huawei 

marka telefonlara yazılım güncellemeleri sağlanabilmesi için Amerikan yapımı 

ürünler satın almasına izin verdi. Asya borsaları Huawei'ye yönelik ticaret kı-

sıtlamalarını geçici olarak gevşetmesinin ardından bir miktar toparlandı. 

21-May TÜİK, Tüketici güven endeksi, Mayıs 
 TÜİK, İnşaat maliyet endeksi, Mart 
 TÜİK, Yapı izin istatistikleri, 1Ç19 

22-May İngiltere, Enflasyon, Nisan 
 FED toplantı tutanakları 
23-May TÜİK, Sektörel güven endeksleri, Mayıs 
 TCMB, Reel kesim güven endeksi, Mayıs 

 TCMB, İmalat sanayi KKO, Mayıs 
 Almanya, GSYH büyümesi, 1Ç19 
 Euro Bölgesi, İmalat PMI, Mayıs 
 Güney Afrika, Faiz Kararı 
24-May TÜİK, İşgücü girdi endeksleri, 1Ç19 

 ABD, Dayanıklı mal siparişleri, Mayıs 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.30            7.008%

22 Nisan 2020 5.125% 98.16            7.225%

18 Mayıs 2021 4.875% 93.63            8.422%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 86,771             -0.03% -10.44% -4.93%

BİST-30 108,587          0.08% -10.48% -5.03%

XUSIN 105,049          0.24% -9.14% 0.17%

XBANK 113,681          -0.37% -11.77% -3.44%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 6.0189 -0.58% 4.20% 13.83%

Euro/TL 6.7294 -0.36% 3.36% 11.19%

Sepet Kur* 6.3722 -0.52% 3.75% 12.28%

Euro/Dolar 1.1170 0.13% -0.80% -2.61%

Dolar/JPY 110.05 -0.02% -1.64% 0.45%

DXY 97.9330 0.10% 0.66% 1.93%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1277.50 0.03% 0.22% -0.41%

Reuters/Jefferies CRB* 189.27 0.41% -3.13% 8.01%

Brent (Dolar/varil) 71.97 0.31% -3.11% 32.82%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.67 -0.67% 0.29% -9.69%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 25.72% 26.10%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 19.01% 19.16%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.57% 7.64%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.42% 2.39%

Created with a trial version of Syncfusion Essential PDF



Gündem | 21 Mayıs 2019 2 

TAV, Limak, Cengiz, MAPA İnşaat, İÇTAŞ İnşaat Karadağ’ın iki havaalanının yenilenme ve işletmesine talip oldu. Karadağ Ulaştırma ve De-

nizcilik Bakanı Osman Nurkoviç, havalimanı ihalelerine 25 teklif geldiğini bunun beşinin Türkiye’den konsorsiyumlar olduğunu belirtti. Nurko-

viç, ayrıca firmaların otoyol ihaleleri ile de ilgilendiğini söyledi. 

TMO 26 yıl sonra kabuklu kırmızı mercimek alacak. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), "Kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatı ton başına 2 bin 

500 lira olarak belirlendi. Bu fiyat, Tarım ve Orman Bakanlığınca verilecek ton başına yaklaşık 800 lira prim ve diğer desteklerle birlikte 3 bin 

300 liraya kadar yükselecek" açıklamasında bulundu. 

Kara Holding, 400 milyon euroluk yatırımla elyaf üretecek. Tekstil, nonwoven (dokusuz kumaş), plastik ve enerji sektörlerinde faaliyet gös-

teren ve başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 60 ülkeye ihracat yapan Kara Holding, İsviçre ve Avusturya'dan yabancı yatırımcılarla yaptığı ortak-

lıkla kuracağı tesiste, dünyada sadece 5 ülkede üretilen Iyocell elyaf üretimi yapacak. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk etapta 50 bin 

metrekare üzerinde kurulacak tesisin, ilk 20 ayda yıllık 20 bin ton olacak üretim kapasitesi, sonraki yılda 40 bin tona çıkarılacak. Arz ve talep 

durumuna göre 200 bin metrekare alana genişletilecek tesiste yıllık 80 bin ton üretim kapasitesine ulaşılacak. 

Teknik tekstil savunma ve havacılıkla gelişiyor. Sektörün Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisindeki atılımları ile paralel bir gelişme 

izlediğini belirten İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Bilici, "Askeri ürünler, 

otomotiv ve iş güvenliğinde çok iyi durumdayız. Teknik tekstil ihracatı geçen sene %14 artış ile 1,7 milyar dolar oldu" diye konuştu. İTHİB Yö-

netim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şişman ise "İHA'lar ve SİHA'lar da aslında teknik tekstil. Karbon dediğimiz şey tekstildir çünkü. Bugün 

teknik tekstille kalp ve damar dahi yapılıyor. Askerler için görünmez ve kurşun geçirmez kumaşlar, çivi geçirmez tabanlı ayakkabılar yapabili-

yoruz" dedi. Şişman, "Türkiye'de teknik tekstilin gelişmesi için bazı yönetmelik değişikliklerine ihtiyacımız var. Örneğin Avrupa'da her yerde 

yanmazlık şartı var. Özellikle okul, hastane ve hatta okul servislerinde yanmaz kumaş zorunlu olmalı. Türk firmaları yanmaz ürünleri çok başa-

rılı imal ediyor. Bu iş gelirse içerde üretici sayısı 100'lü rakamlara çıkar, bilgi artar, üretim artar ve sonuçta ihracat da artacak" diye konuştu. 

Lisanssız elektrik üretim başvurusunda sunulması gereken bilgi ve belgeler listesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Lisanssız elektrik üretimi 

yapmak isteyenler başvuru yaparken Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK), lisanssız üretim bağlantı başvuru formu, tüzel kişiyi temsil 

ve imzaya yetkili şahıs veya şahısların yetki belgeleri, başvuruda bulunanların ortaklık yapısını belirten bilgilerin ibraz edilmesi gerekmektedir. 

Çatı uygulaması dışındaki başvurular için ise mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım ve sulu tarım arazileri ve çevre arazilerde 

tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları kapsamadığına dair Bakanlık yazısı, çatı uygulamaları hariç olmak üzere eşik değerlerin üzerinde 

olan projeler için Çevresel Etki değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki belge ve tüketim tesislerine ilişkin inşaat ruhsatı ve onaylı elektrik 

proje kapağı sunulması beklenmektedir. Yönetmeliğe göre rüzgâr ve güneş enerjisi ile biyokütle ve biyokütleden elde edilen gaza (çöp gazı 

dahil) dayalı olarak kurulacak üretim tesisleri için herhangi bir belge istenmeyecek. 

Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ), Nisan ayına ilişkin megavatsaat (MWh) başına Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekle-

me (YEKDEM) maliyetlerini açıklandı. Buna göre, YEKDEM mekanizması kapsamındaki santrallere yapılan ödemelerin elektrik maliyetleri 

üzerindeki ilave etkisini yansıdan YEKDEM maliyeti Nisan ayında 141,687 lira oldu. EPİAŞ’ın verilerine dayandırılarak yapılan hesaplamalar, 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) daha önce duyurduğu YEKDEM maliyet tahmininden yaklaşık %90 oranında saptığını, yani ma-

liyetin beklentilerin yaklaşık iki katı düzeyinde gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Sanayi grubu elektrik aboneleri, ilgili aydaki tahmini elektrik ma-

liyetini hesaplamak için gün öncesi elektrik piyasasında oluşan piyasa takas fiyatının (PTF) üzerine tahmini YEKDEM maliyetini de ekliyor. Ara-

daki yaklaşık 67 TL’lik fark, beklenmedik ilave bir elektrik maliyeti olarak sanayiciye fatura ediliyor. 

Enerji verimliliği çalışmaları Türkiye’de elektrik talebinin artışını sınırlıyor. SHURA Direktörü Değer Saygın, Sürdürülebilir Anadolu temasıy-

la İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü’nde düzenlenen III. Ilgaz Enerji Çalıştayı’nda yaptığı sunumda Türkiye'nin enerji talebinin yavaş da 
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olsa yükselmeye devam ettiğini ve ısıtma, soğutma ve ulaşımda elektrik tüketiminin artmasının beklendiğini söyledi. Bu talep artışının karşı-

lanmasında yenilenebilir enerji kaynaklarının büyük rol oynayabileceğini kaydeden Saygın, 2026 yılında Türkiye'nin toplam elektrik üretiminde 

yenilenebilir enerji kaynaklarının payının %50’nin üzerine çıkabileceği öngörüsünü dile getirdi.   

Gazprom, Sibirya’da toplamda 481,4 milyar metreküp doğal gaz keşfi yaptığını açıkladı. Yapılan açıklamada Rusya’nın Yamal Yarımadası 

açıklarında bulunan Rusanovsky ve Narmeisky lisans alanlarında yer alan iki sahada toplamda 481,4 milyar metreküp (17 trilyon kübik feet) 

doğal gaz keşfedildiği açıklandı.  
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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. 


