
Veri akışının zayıf olduğu günde dolar/TL’de sabah saatlerinde işlemler 6,07 

seviyesinden geçiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, adli yargı hakim ve 

cumhuriyet savcısı kura törenine katılacak, Kanada Senatosu Başkanı George 

Furey ile görüşecek. Cumhurbaşkanı bunun ardından partisinin genel merke-

zinde MYK toplantısına katılacak. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-

kan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da Kampanya Koordinasyon toplantısı 

düzenleyecek. Yasama tarafında ise TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 15 

Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yapılan hatalı geçiş cezalarının affı, İstanbul 

Galata Üniversitesi adında yeni bir üniversite kurulması, kömür madenciliğine 

destek, hurda araçta ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılması 

gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi (torba yasa) üzerinde görüşmeler 

başlayacak. 

FED üyelerinden faiz indirimi çağrıları gelmeye başladı. St Louis FED Başkanı 

James Bullard, ABD'de enflasyonun zayıf seyretmesi halinde, ekonomik büyü-

me gücünü korusa bile merkez bankasının faizleri indirebileceğini söyledi. 

FED son olarak Mayıs ayı başındaki toplantısında faizleri sabit tutmuş, FED 

Başkanı Jerome Powell faizlerin ne indirilmesi ne de artırılması için ikna edici 

şartlar bulunmadığını söylemişti. ABD Merkez Bankası'nın para politikasını 

belirleyen Açık Piyasa Kurulu'da (FOMC) oy hakkı bulunan Bullard ve Chicago 

FED Başkanı Charles Evans, son günlerde merkez bankasının enflasyon hede-

fini yakalayamaması hakkındaki endişelerini dile getiriyorlardı. 

ABD menşei bazı ürünlerin ithalatında 14 Ağustos 2018 tarihinde yayımla-

nan Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan ek mali yükümlülük %50 

oranında düşürüldü. ABD'nin ithal çelik ve alüminyumda Türkiye'ye yönelik 

ek vergileri düşürmesi ardından mütekabiliyet gereği Ticaret Bakanlığı'nın ek 

mali yükümlülükleri yarıya indiren düzenleme hazırladığı dün medyada yer 

almıştı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararı-

na göre, söz konusu liste kapsamında binek otomobiller, alkollü içkiler, yap-

rak tütün, güzellik ve makyaj ürünleri ile sıvanmamış kağıt ve karton gibi 

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 
27-May ABD, Tatil 
28-May TÜİK, Ekonomik güven endeksi, Mayıs 

 ABD, Conference Board tüketici güveni Mayıs 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.28            7.050%

22 Nisan 2020 5.125% 98.22            7.160%

18 Mayıs 2021 4.875% 93.75            8.354%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 85,310             -1.68% -11.93% -6.53%

BİST-30 106,601          -1.83% -11.99% -6.77%

XUSIN 103,373          -1.60% -10.79% -1.43%

XBANK 111,245          -2.14% -13.27% -5.51%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 6.0515 0.54% 3.31% 14.44%

Euro/TL 6.7498 0.30% 2.77% 11.52%

Sepet Kur* 6.4037 0.44% 2.89% 12.77%

Euro/Dolar 1.1158 -0.11% -0.76% -2.71%

Dolar/JPY 110.49 0.40% -1.68% 0.85%

DXY 98.0620 -0.01% 0.44% 1.95%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1274.73 -0.22% 0.20% -0.62%

Reuters/Jefferies CRB* 190.06 0.15% -2.81% 8.18%

Brent (Dolar/varil) 72.18 -0.62% -3.81% 31.98%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.61 0.23% 2.11% -10.92%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

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

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 19.26% 19.01%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.54% 7.57%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.43% 2.42%
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ürünler bulunuyor. Kararlar ABD'den ithal aşamasında uygulanacak ek mali yükümlülük oranı binek otomobiller için %120'den %60'a, alkollü 

içkiler için %140'tan %70'e, yaprak tütün için %60'tan %30'a, güzellik ve makyaj ürünleri için %60'tan %30'a düşürüldü. Karar, 21 Mayıs'tan 

geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi. 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2019 yılı için Türkiye ekonomisine yönelik %1,8 olan daralma tahminini %2,6 olarak revize 

etti. OECD, Türkiye için 2020 yılına ilişkin öngördüğü %3,2 büyüme hızını ise %1,6'ya düşürdü. OECD dün yayınladığı "Ekonomik Görünüm" 

raporunda, geçen yıl Ağustos ayında gerçekleşen ve yılın ikinci yarısında resesyonu tetikleyen finansal şokun ardından verilen güçlü mali teş-

viklerin 2019 başlarında ekonomik daralmayı yavaşlattığını belirtti. Ancak 31 Mart yerel seçimleri sonrası yatırımcı tarafındaki belirsizliğin sür-

düğüne dikkat çekti. İç ve dış güveni zedeleyecek herhangi yeni bir şok yaşanmaması halinde 2019'un ikinci yarısından itibaren bir toparlanma 

öngören OECD, buna rağmen 2019 ve 2020'deki GSYH'nin 2018 seviyesinin altında kalacağı tahmininde bulundu. 

Fibabanka, ICBC Turkey ile iki yıl vadeli 50 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı. Gönderilen basın bültenine göre kredi, Fibabanka'nın 

kurumsal ve ticari finansman ihtiyaçlarını karşılama amacıyla kullanılacak. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına ilişkin inşaat maliyet 

endeksini açıkladı. Verilere göre inşaat maliyet endeksi Mart ayın-

da, Şubat ayına göre %1,47, geçen yılın aynı ayına göre %26,95 yük-

seldi. Geçen yılın Mart ayına göre malzeme endeksi %27,16, işçilik 

endeksi %26,48 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi geçen yılın aynı ayı-

na göre %26,97 yükseliş kaydederken, bina dışı yapılar için inşaat ma-

liyet endeksi ise %26,88 arttı. Konut fiyatları artışı ile inşaat maliyetle-

ri artışı arasındaki fark negatif bölgede seyretmeye devam ediyor.  

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı ilk çeyreğine ilişkin yapı 

izin istatistiklerini açıkladı. Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2019 yılının ilk üç ayında bir önceki yıla göre bina sayısı %42,5, 

yüzölçümü %37,7, değeri %19,8, daire sayısı %45,9 azaldı. Yapıların toplam yüzölçümü 19,7 milyon m2 iken bunun 8,6 milyon m2'si konut, 7,6 

milyon m2'si konut dışı ve 3,5 milyon m2'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgele-

rinin bu yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre göre bina sayısı %10, yüzölçümü %29,4, değeri %66,7, daire sayısı %21,1 arttı. Yapı 

kullanma izin belgesi verilen binaların toplam yüzölçümü 51,7 milyon m2'si iken bunun 28,6 milyon m2'si konut, 12,2 milyon m2'si konut dışı ve 

10,9 milyon m2'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. 

İtalyan inşaat şirketi Astaldi İstanbul'daki üçüncü Boğaz köprüsündeki payının satışı için görüşmelere tekrar başladı. Astaldi geçen yıl Eylül 

ayında Türkiye'de son dönemdeki siyasi ve ekonomik gelişmeler nedeniyle üçüncü köprüdeki payını satmak için yürüttüğü müzakerelerin ge-

ciktiğini açıklamıştı. Astaldi işlerine devam edebilmek için alacaklılardan korunma çerçevesi kapsamında faaliyetlerini yürütüyor. 

Dünya gazetesinin haberine göre lojistikte 5 milyar dolarlık yakıt tasarrufu sağlayacak bir proje hazırlandı. Ankara’da düzenlenen Yuvarlak 

Masa toplantısına katılan Ankara Sanayi Odası Motorlu Kara Taşıtları, Tarım Aletleri ve Yedek Parça Sanayi ile Sanayi ve İnşaat Makinaları Sa-

nayi komiteleri temsilcileri, devletin özellikle Çin’de olduğu gibi lojistik maliyetlerini düşürecek adımlar atması gerektiğini bildirdiler. Kalitede 

Avrupa, fiyatta Çin ile yarışabilen Türk sanayicisinin daha çok desteklenmesi gerektiğinin altını çizen katılımcılar, İŞKUR’un teklif ettiği işte ça-

lışmayan kişilere işsizlik maaşı ödenmemesi önerisini getirdiler. Günümüzde Türkiye’de yaklaşık 1 milyon hafif ve ağır ticari araç bulunduğunu 
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Konut Fiyatları ile İnşaat Maliyetleri (yıllık artış)

Fark İnşaat Maliyetleri Yeni Konut Fiyatları

Kaynak: TCMB, TÜİK, TSKB Ekonomik Araştırmalar Son Veri: Mar 19
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belirten Adeks Lojistik Şirketi Genel Müdürü İsmet Beyazkılıç, bu araçları geleneksel yöntemler yerine dijital bir ortamda yük optimizasyonu 

yaparak çalıştırarak yıllık bazda 4-5 milyar dolarlık yakıt tasarrufu sağlanabileceğini ifade etti.  

Alibaba’nın ödeme platformu Alipay, Türkiye pazarına girdi. Çinli e-ticaret firması Alibaba’nın şirketlerinden ödeme platformu Alipay, Türki-

ye’de faaliyetlerine başlıyor. Bunun için yeni nesil ödeme platformu “ininal” ile el sıkışan Alipay, Türkiye’de Çinli turistlere hizmet vermeye 

başladığını duyurdu. 

WhatsApp'ta Bitcoin dönemi başladı. Kripto para piyasalarında faaliyet gösteren Zulu Republic adında bir blok zinciri platformu, WhatsApp 

üzerinden Bitcoin, Ethereum ve Litecoin işlemleri için kanal açtığını duyurdu. Söz konusu karar sonrası, WhatsApp üzerinden ilk defa Bitcoin 

gönderme ve alma işlemleri yapılabilecek. 

Zorlu Enerji Çumra A.Ş.’yi KHM Enerji’ye sattı. Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., %100 hissedarı olduğu Çumra Güneş Enerjisi ve Üretim 

A.Ş.’de sahip olduğu hisselerin tamamını, 6,4 milyon dolar bedel ile KHM Enerji Turizm Ticaret Sanayi A.Ş.’ye devretti. Zorlu Enerji’den yapılan 

açıklamada, satış işleminin ilgili resmi ve idari kuruluşlardan alınacak izinler gibi bir takım ön şartlara tabi olması ve taraflar arasında sözleşme-

si imzalanması aşamasında işlemin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsizlik taşıdığından, daha önce bir açıklama yapılmadığı bildirildi. 

SOCAR’ın Türkiye’deki yatırımlarına devam etmesi bekleniyor. STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, "SOCAR, Türkiye'nin en büyük ya-

tırımcılarından. Bugüne kadar 15 milyar dolar yatırım tamamlanmış vaziyette ve bu ilk etapta 19,5 milyar dolara çıkacak. Türkiye ekonomisine 

güvenimiz tam." dedi. Aliağa'da, SOCAR Türkiye'nin şirketlerinin bulunduğu yarım adayı dünyanın sayılı kimya merkezlerinden biri haline ge-

tirmek istediklerine işaret eden İlter, STAR Rafineride bugüne kadar İran petrolü kullanmadıklarını ve Türkiye'nin uymakta yükümlü olduğu 

uluslararası kurallara riayet edeceklerini kaydetti. 

Shell&Turcas, Ankara’da bir akaryakıt istasyonunu enerjisini güneşten alan bir istasyon haline getirdi. Enerjisini güneşten alan istasyon, 

karbon salımını benzerlerine göre yaklaşık %30 oranında azaltacak. Ayrıca, enerjisini güneşten alan bu istasyon sayesinde 10 yılda yaklaşık bin 

ağacın kesilmesinin önüne geçilecek. Yıllık yaklaşık 200 bin kilovatsaat olan enerji tüketiminin, %32’sini güneş enerjisinden sağlayacak olan 

istasyonun dönüşümü için 270 vat gücünde 160 adet güneş paneli kullanıldı. 

Refinitiv'in sağladığı petrol tankeri rota takip verilerine göre, ABD'nin yaptırım muafiyetini kaldırdığı Mayıs ayı başından bu yana Türk li-

manlarına İran petrolü taşıyan herhangi bir tanker yanaşmadı. Türkiye İran'dan aldığı petrolü hızla çeşitlendirmesinin kolay olmayacağını 

açıklamış olsa da, ABD'nin yaptırım muafiyeti tanımaktan vazgeçmesi üzerine bu ülkeden petrol alımını tamamen durdurdu ve yaptırımlara 

tümüyle uyum sağladı. Türkiye'nin ithal ettiği petrolün neredeyse tamamını kullanan Tüpraş'ın Washington'dan muafiyeti uzatmasını talep 

ettiğini ancak Türkiye'ye muafiyet tanınmayınca yaptırımlara tam uyum sağlayacağını belirttiğini ifade etti. Petrol taşıyan tankerlerin rotaların-

dan oluşturulan veriler Türkiye'nin İran'dan petrol alımını Mart başından itibaren azalttığına işaret ederken; analistler, İran'dan alınan tüm 

petrolün Mayıs itibarıyla Irak, Rusya ve Kazakistan gibi alternatif kaynaklardan sağlandığını ifade ettiler. Şubat ayında Kazakistan'dan ithalatın 

20 yılın zirvesine çıktığı belirtiliyor. 
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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. 


