
Dün 2019-2021 dönemi Orta Vadeli Programı (OVP) yeni adının lansmanı ile açık-

landı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Yeni Ekonomi Programı olarak 

adlandırılan OVP sunumunda; 

*2018 yılından başlayarak takip eden üç yıllık dönemde Türkiye ekonomisinin sıra-

sıyla %3,8, %2,3, %3,5 ve %5,0 oranlarında büyüyeceği, 

*2018 yılını %20,8 ile kapatması beklenen tüketici enflasyonun 2020’de tek haneli 

oranlara, 2021’de %6,0’a düşürülmesi, 

*Merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranının önümüzdeki üç yıl %2’nin al-

tında tutulması ve faiz dışı fazlanın milli gelire oranının program dönemi boyunca 

artarak 2021 yılında %1,3’e ulaştırılması, 

*Cari açığın milli gelire oranını %3’ün altına düşürecek ihracat, turizm ve sanayi 

ürünlerinde yerlileştirmeye dayalı bir ekonomik dönüşüm sağlanması,  

*İşsizlik oranının 2019 yılı sonunda %12,1’e yükselmesi ve dengelenme sonrası to-

parlanma dönemi olarak nitelenebilecek 2021 yılında ise %10,8’e gerilemesi öngö-

rülüyor. 

Bunların dışında,  

*Kamuda kaynakların verimli kullanılması, maliyetlerin ve harcamaların azaltılması, 

gelirlerin kalitesinin artırılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde 

Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi kurulması,  

*2019 yılı bütçesinde toplam 75,9 milyar TL tutarında (milli gelirin %1,7’si oranın-

da) tasarruf ve tedbir uygulanması ve bunların 59,9 milyar TL’sinin harcama tasar-

ruflarından ve 16,0 milyar TL’sinin gelir arttırıcı tedbirlerden sağlanması, 

*İhalesi yapılmamış ve ihalesi yapılmış ancak başlanmamış projelerin askıya alın-

ması, mega-altyapı projelerinin doğrudan yabancı yatırım yoluyla, uluslararası fi-

nansman ile hayata geçirilmesi planlanıyor. 

Dolar/TL Yeni Ekonomi Programı’nda büyüme tahminlerinin makul bulunmasıyla 

ilk etapta 6,13 seviyesine kadar geriledikten sonra yukarı yönlü sert dalgalandı. 

Açıklamalar öncesinde olumlu beklentiler ile kurda gerileme yaşandı ancak prog-

ramda özellikle bütçeye yönelik rakamlarda fazla detay ve yeni bilgi bulunmaması 

21-Eyl TCMB, Uluslararası yatırım pozisyonu, Temmuz 
 Almanya, İmalat PMI, Eylül 
24-Eyl TCMB, Reel kesim güven endeksi, Eylül 

 TCMB, İmalat sanayi kapasite kullanım oranı, Eylül 
 Japonya, Sonbahar ekinoksu, Tatil 
25-Eyl ABD, Conference Board tüketici güveni, Eylül 
26-Eyl ABD, Yeni konut satışları, Ağustos 

 ABD, FED faiz kararı 
27-Eyl ABD, Dayanıklı mal siparişleri, Ağustos 
 ABD, GSYH büyümesi, 2Ç18 
28-Eyl TÜİK, Dış ticaret istatistikleri, Ağustos 
 KTB, Sınır giriş istatistikleri, Ağustos 

 TCMB, Aylık para ve banka istatistikleri, Ağustos 
 İngiltere, GSYH büyümesi, 2Ç18 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 93.38            11.969%

22 Nisan 2020 5.125% 91.00            11.519%

18 Mayıs 2021 4.875% 77.75            15.408%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 96,121             -0.50% 10.30% -16.66%

BİST-30 118,751          -0.52% 10.60% -16.44%

XUSIN 125,821          -0.58% 8.60% -2.78%

XBANK 102,378          -2.77% 8.16% -40.26%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 6.1810 -1.02% 3.57% 63.13%

Euro/TL 7.3009 0.10% 3.96% 60.54%

Sepet Kur* 6.7517 -0.45% 4.08% 61.87%

Euro/Dolar 1.1775 0.88% 0.66% -1.84%

Dolar/JPY 112.48 0.19% 1.57% -0.17%

DXY 93.9120 -0.01% -1.83% 1.94%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1206.76 0.26% 1.84% -7.35%

Reuters/Jefferies CRB* 197.41 0.50% 1.00% 0.73%

Brent (Dolar/varil) 78.70 -0.88% 5.31% 17.69%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.98 -0.60% -1.59% 0.17%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 25.40% 25.40%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 19.01% 18.65%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.56% 7.73%

ABD - 10 yıllık tahvil 3.08% 3.07%
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ayrıca beklentilerin realize olmasıyla kurda kâr satışları gelmiş olabilir. Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir önceki gün 

spot kapanışta ortalama %18,73, valörde son işlemde %18,65 seviyesindeydi. Dün ise spot kapanışta son işlem %19,01 seviyesinde gerçekleşti. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bankacılık sektörü ile ilgili mali durum tespit çalışmasının Pazartesi günü başlayacağını duyurdu. Dün 

CNN Türk-A Haber ortak yayınında konuşan Albayrak, "Kamu bankalarının likidite sıkıntısı yok. Özel bankalardan da gayet güzel haberler alıyoruz. 

Akbank sendikasyonunda süreç olumlu gidiyor" diye konuştu. Öncesinde Yeni Ekonomi Programı’nı açıklayan Albayrak, bankaların güncel mali 

yapıları ve aktif kalitelerini tespit etmek için hızlı şekilde mali bünye değerlendirme çalışmalarını başlatacaklarını açıklamış, "Gerekli görüldüğü 

takdirde, bankacılık sektörünün mali yapısını güçlendirecek kapsamlı bir politika setini devreye sokacağız" demişti. Bu arada Albayrak, Ticaret Ba-

kanı Ruhsar Pekcan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Sönmez bugün Almanya’da mevkidaşlarıyla bir araya gelecek ve görüşme sonrası or-

tak basın toplantısı gerçekleştirecek. 

Küresel piyasalarda risk iştahının artmasıyla birlikte ABD 10 yıllık tahvillerinin getirisi ile dolar ters istikamette ilerlemeye başladı. Dün işlem-

lerde Bloomberg Dolar Endeksi %0,6’ya kadar düşerken, ABD 10 yıllık tahvillerinin faizi Mayıs ayından bu yana görülen en yüksek seviye olan %

3,09’a çıktı. Bu arada ABD’de hisse senedi endeksleri de rekor tazeledi. Asya borsaları bu yükselişi takip ederken, Hong Kong doları son bir yılın en 

sert günlük yükselişini kaydetti. Japon Topix endeksi son iki yılın en iyi haftasını tamamlamaya hazırlanıyor. Japonya Merkez Bankası’nın beklen-

medik şekilde 25 yıl ve üzeri vadeli tahvillerde alımı azaltması sonrası bu tahvillerin getirisi yükseldi. 

Rekabet Kurumu'nun Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında yürüttüğü soruşturma sonuç-

landı. 19.09.2018 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda Google'ın mobil işletim sistemi, uygulama ve hizmetler a lanın-

daki uygulamalarının ve şirketin mobil cihaz üreticileri ile yaptığı sözleşmelerin rekabet kanununa aykırı olduğuna hükmedilerek şirkete 93 milyon 

lira idari para cezası verildi.  

Bu yılın Ocak - Ağustos döneminde mutfak sektörü ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,25 artarak 2,98 milyar dolar oldu. İstanbul 

Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki, sektörün 2017 yılını %13,9'luk artışla 6,9 mil-

yar dolar ihracat ile kapattığını kaydetti ve bu yılın %25 gibi Türkiye ihracat artışının oldukça üzerinde bir artış ile kapatılacağını ifade etti. Öztirya-

ki, sektörün temel girdilerinden olan yassı çelik sac ve paslanmaz çelik sac gibi girdilere ülkede getirilen ilave gümrük vergileri ve süregelen korun-

ma önlemi soruşturmalarının rekabeti olumsuz etkilediğini, bir sektör korunmaya çalışılırken diğer sektörlerin mağdur edilmemesi gerektiğini, ko-

runma önlemi alınacaksa bunun bütüncül bir yaklaşım içinde yapılmasını temenni ettiklerini sözlerine ekledi.  

TL’de yaşanan değer kayıpları ve ekonomik belirsizliklerin geleceğe dair planlama yapmayı güçleştirdiğini dile getiren Daimler Otobüs Grubu 

Pazarlama, Satış ve Müşteri Hizmetleri Direktörü Ulrich Bastert, yatırımlarına uzun vadeli baktıklarını belirterek, Türkiye’nin geleceğine güven-

diklerini söyledi. Son ekonomik ve finansal gelişmelerin ve TL’de yaşanan değer kaybının Türkiye otobüs piyasası üzerinde ciddi bir etki yarattığı-

nı belirten Bastert, talebin %40 oranında düştüğünü vurguladı. Avrupa’da otobüs pazarında %40 paya sahip olduklarını belirten Bastert, Türki-

ye’de üretilen Torismo modelinin Avrupa’daki satışlarının %50’sinden fazlasını oluşturduğunu ve kısa vadede ihracata yönelik üretimlerini artırabi-

leceklerini ifade etti.  

2019-2021 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı’na (YEP) göre, cari açığın düşürülmesi amacıyla ilaç, kimya, petrokimya, enerji, makine/

teçhizat ve yazılım sektörleri öncelikli yatırım yapılabilir alanlar olarak belirlendi. Dengelenme, disiplin ve değişim olmak üzere üç ana temel 

üzerine inşa edilen programa göre, güneş, rüzgâr, biyokütle, yenilenebilir enerji ve yerli kömür kaynaklarının elektrik üretimindeki payı artırılacak. 

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modeli ile bu enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi de desteklenecek. Programa göre, 2017 yılında 37,2 

milyar dolar seviyesinde gerçekleşen enerji ithalatı faturasının, 2018'de 46 milyar dolar seviyesine yükselmesi bekleniyor. Bütçe ayarlaması için 

öngörülen enerji ithalatı faturası, 2019 yılı için 43 milyar dolar, 2020 için 44,3 milyar dolar ve 2021 için 45,2 milyar dolar olarak hesaplanıyor. 
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Japon petrol şirketleri, hükümetin ABD ile sürdürdüğü Tahran’a yaptırımlardan muafiyet görüşmeleri sonuçlanana kadar İran’dan petrol sevki-

yatını geçici olarak askıya aldı. Japonya Petrol Birliği Başkanı Takashi Tsukioka, başkent Tokyo’da düzenlenen basın toplantısında, ABD’nin 

İran’a uyguladığı tek taraflı yaptırımların ülkesinin petrol sevkiyatına etkilerini değerlendirdi. Japon petrol şirketlerinin ABD yaptırımları nedeniyle 

İran’dan petrol sevkiyatını geçici olarak askıya aldığını aktaran Tsukioka, “Her firmanın aynı kararı alarak, sevkiyatları geçici olarak askıya aldığını 

ve durumu dikkatle izlediğini düşünüyorum” dedi. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bina çatı ve cephelerini “güneş santrali” olarak kullanmayı teşvik edeceklerini, sistemin 7 yılda 

kendini ödediğini, elektrikte “kademeli fiyatlandırma” üzerinde çalıştıklarını söyledi. Elektrikte “temiz enerji” payının arttığını da belirten Dön-

mez, “Ama bu yıl toplam elektriğin %10’unu yenilenebilir enerjiden elde ediyoruz. Hedefimiz rüzgâr ve güneşte her yıl 1.000 megavat eklemek. Pil 

teknolojisindeki gelişmeler de ‘enerjiyi depolama’ imkânı veriyor. Yeni güneş santrallerini kısmen depolama şartı getirerek ihaleye çıkaracağız. 

Gündüz sağlanan elektriği depolayarak akşam şebekeye vereceğiz.” diye konuştu. 

Tüpraş’ın demiryolu taşımacılığında faaliyet gösteren şirketi Körfez Ulaştırma A.Ş., GE Ulaşım’dan PowerHaul serisi beş adet dizel elektrikli 

lokomotif sipariş etti. Şirket bu satın alma ile filosunu iki katına çıkarıyor. Dizel elektrikli lokomotifler, GE’nin Türkiye’ deki stratejik iş ortağı 

TÜLOMSAŞ tarafından Eskişehir’ de üretilecek. Sözleşme uyarınca GE, PowerHaul lokomotiflerin öncü teknoloji ve tasarımını sağlarken, TÜLOM-

SAŞ ise yerel üretim, montaj ve nihai test hizmetlerini gerçekleştirecek. 

Çimentoda üretim bir ayda %50 azaldı. Talepteki daralmaya bağlı olarak fabrikaların bazıları üretimlerini yarı yarıya düşürürken, bazı fabrikala-

rın ise artan enerji girdileri ve talep azlığı nedeniyle kapanma yoluna gittiği ifade edildi. 135 milyon ton üretim kapasitesinin olduğu sektörde 

70 milyon ton iç pazarda, 12 ila 13 milyon ton ise dış pazarda tüketiliyordu. Ancak gelinen noktada iç pazar tüketimi azalırken, ihracata giden mik-

tarın ise 35 ila 40 milyon tona çıkarılması bekleniyor. Böylesi bir durumda dahi milyar dolarlık satılamayan bir kapasite oluşması bekleniyor. Eko-

nomide bir canlanma ya da bir kriz olduğunda bundan ilk etkilenin inşaat sektörü olduğunu belirten Soma Çimento İcra Kurulu Üyesi Ali Özinönü, 

“Bu ekonomik sıkıntılardan ilk etkilenen inşaat sektörü oldu, ev daire satışları durdu. Öyle olunca da çimento satışları, beton satışları son bir ayda 

yarı yarıya düştü. Yani talepte %50’ye varan bir daralma oldu. Günlük satışı 5 bin ton civarında olan bir çimento fabrikasının satışı şu anda 2 bin 

500 ton civarında” dedi. 

THY Teknik AŞ Genel Müdür Danışmanı Halil Tokel, 2023 yılına kadar THY Teknik tarafından kullanılan ve ithal edilen parçaların yerlileştirilece-

ğini ve bu tarihten sonra dışarıdan parça almamayı hedeflediklerini söyledi. Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından düzenlenen ‘Geçmişten 

Geleceğe Havacılığımız, Yerli ve Milli Olmak’ adlı toplantıya konuk olan Tokel, havacılık sektörüne üretim yapan yerli firmalara çağrıda bulunarak, 

“Gelin THY Teknik atölyelerini gezin. Kullandığımız parçaları inceleyin, seçiminizi yapın, üretin. İlk gelen işi alır. Ayrıca üretimde gerekli sertifikas-

yon için destek vereceğiz" diye konuştu.  

Yağlı tohumda desteklerin artırılmasının sanayicinin sözleşmeli üretime daha çok ilgi duymasını sağlayacağını vurgulayan Bitkisel Yağ Sanayici-

leri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, “2030 yılına kadar bunu iyi yönetirsek 15,6 milyar dolar ülkemizde kalır” dedi. Büyükhelvacı-

gil, Türkiye’nin tarımda yakın zamana kadar kendi kendine yetebilen 7 ülkeden biri olarak anıldığını hatırlatarak, bunun tekrar sağlanmasını dile-

diklerini ifade etti. Bitkisel yağda iç talebi üretimle karşılamayı istediklerini belirten Büyükhelvacıgil, üretimin artması için prim desteği ve teşvikle-

rin artırılarak yağlı tohumların stratejik ürün ilan edilmesi gerektiğini vurguladı. 

Bu yıl 11. kez düzenlenecek İstanbul Moda Konferans’ın tanıtım toplantısında konuşan Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Hadi 

Karasu, döviz kurlarındaki artışların iç pazarda yerli tekstil ve hazır giyimcilere fırsat yaratacağını vurguladı. İç pazarın daha da büyüyeceğini 

belirten Karasu, "Döviz kurlarındaki yüksek artışlarla, yabancı markalar ürünlerini satmakta sıkıntı çekecek. Tüketicinin yerli hareketi hızlanır. Bu 

fırsat yaratır. Hazır giyim üreticilerinin marka yaratmak gibi arzusu varsa önce Türkiye'de iç pazarda geliştirsinler. Türkiye'ye odaklanalım. İçerde 

yapalım öğrenelim" dedi.  

Bloomberg'in haberine göre Uber, geçtiğimiz aylarda da gündeme gelen Dubaili rakibi Careem'i satın almak için bir kez daha harekete geçti. 

Haberde yer alan bilgiye göre Uber daha önce 1 milyar dolar olan teklifini 2,5 milyar dolara çıkardı. Ancak bu teklifin de reddedilebileceği belirtili-

yor. İki firmadan da konuyla ilgili resmi bir yorum gelmedi. 
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Kaynaklar: TSKB Ekonomik Araştırmalar, Thomson Reuters, TCMB, TUİK 
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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.  

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. 


