
Dolar/TL’de satış baskısı devam ediyor. Merkez Bankası’nın örtülü faiz artışı-

na müteakip olarak son sekiz işgününde 6,0-6,05 bandında yer alan dolar/TL, 

dün TCMB’nin sıkılaşma adımını normalleştirmesi (1 haftalık repo ihalelerinin 

tekrardan başlatılması) ve jeopolitik risk algısının yükselmesi ile yükselmeye 

başladı. Bu sabah işlemler 6,13'ten geçiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan, "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" toplantısına ve "12. Çalışma Meclisi" 

toplantısına katılırken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İstanbul'da, 

"İVME Finansman Paketi"ne ilişkin toplantıya katılacak. TCMB Mayıs ayına 

ilişkin reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını ve 

haftalık para / banka istatistiklerini açıklayacak açıklayacak. TÜSİAD, "Türkiye 

Ekonomisinde Finansal Riskler ve Fırsatlar" konulu bir konferans gerçekleşti-

recek. 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi-

nin iptaline ilişkin oy çokluğuyla aldığı kararın gerekçesini açıkladı. YSK'nın 

250 sayfalık gerekçeli kararında, 754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının 

kamu görevlisi olmayan kişiler arasından belirlenmesinin yanı sıra 108 sandık-

ta sayım döküm cetvellerinin düzenlenmemiş olmasına işaret edildi. Kararda, 

"Oy farkının 13,729 olması nedeniyle, 754 sandıkta sandık kurulu başkanları-

nın kanun hükmüne aykırı olarak belirlenmesi ve bu şekilde oluşan sandık 

kurullarının yaptıkları seçim iş ve işlemlerine itibar edilemeyecek olması, seçi-

min neticesine müessir görülmüştür" denildi. Oy kullanma hakkı olmamasına 

karşın oy kullandığı tespit edilen kişi sayısının 706 olduğunu belirten YSK açık-

lamada, KHK ile kamu görevinden çıkarılan kişilerden 6'sının sandık kurulu 

başkanı, 3'ünün de sandık kurulu kamu görevlisi üyesi olarak görevlendirildi-

ğine dikkat çekildi. YSK, 31 Mart Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Bele-

diye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin kararı 4'e karşı 7 üyenin oy çokluğuyla 

almıştı. İptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri 23 Hazi-

ran'da yenilenecek. 

23-May TÜİK, Sektörel güven endeksleri, Mayıs 
 TCMB, Reel kesim güven endeksi, Mayıs 
 TCMB, İmalat sanayi KKO, Mayıs 

 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% 99.31            7.023%

22 Nisan 2020 5.125% 98.23            7.154%

18 Mayıs 2021 4.875% 93.63            8.450%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 83,675             -1.92% -12.80% -8.32%

BİST-30 104,503          -1.97% -12.83% -8.61%

XUSIN 101,567          -1.75% -11.41% -3.15%

XBANK 108,273          -2.67% -14.15% -8.04%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 6.0910 0.65% 3.84% 15.19%

Euro/TL 6.7940 0.65% 3.14% 12.25%

Sepet Kur* 6.4556 0.83% 3.43% 13.71%

Euro/Dolar 1.1152 -0.05% -0.60% -2.76%

Dolar/JPY 110.34 -0.14% -1.22% 0.71%

DXY 98.0410 0.10% -0.13% 2.05%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1273.37 -0.11% -0.13% -0.73%

Reuters/Jefferies CRB* 190.35 -1.33% -3.55% 6.74%

Brent (Dolar/varil) 70.99 -0.68% -5.16% 29.73%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.54 0.31% 2.07% -13.23%

* 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) 19.75% 19.26%

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

ABD - 10 yıllık tahvil 2.38% 2.43%
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Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, köprüden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini ve hurda 

araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 15,000 TL'ye çıkartılmasını öngören torba teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 

Teklife göre 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, TIR çekicisi cins araçların ihraç edilmesi veya hur-

daya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV'nin terkin edilecek üst sınırı 10 bin liradan 15 bin 

liraya çıkarılacak. Ayrıca, teklife göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi, yürüttüğü görevler nedeniyle kurumlar vergisinden 

muaf olacak. Bulut Eğitim Vakfı tarafından İstanbul Galata Üniversitesi adıyla vakıf üniversitesi kurulacak.  

Reuters haberine göre üst düzey bir Türk yetkili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yakında yüz yüze bir gö-

rüşme yapabileceğini belirtti. Yetkili, bu görüşmenin Türkiye'de veya gelecek ay Japonya'daki G20 zirvesinde yapılabileceğini söyledi. Adı-

nın açıklanmasını istemeyen yetkili dün yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Trump'ı Türkiye'ye davet ettiğini ve Trump'ın daveti kabul edeceğine 

dair "olumlu sinyaller" olduğunu söyledi. 

The Times gazetesi, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Cuma günü görevinden ayrılacağını açıklamasını beklendiğini bildirdi. Gazetede yer 

alan habere göre ayrıca May 125.000 üyeli Muhafazakar Parti, kendisinin yerine geçecek ismi iki aşamalı bir seçim süreciyle belirleyene kadar 

görevde kalacak. 

ABD Merkez Bankası'nın (FED) 30 Nisan - 1 Mayıs tarihlerinde yaptığı ve faiz oranlarını sabit tuttuğu toplantının tutanaklarında, yetkililerin 

"sabırlı" yaklaşımı bir süre daha devam ettirmek konusunda mutabık oldukları görüldü. Bu politika yapıcıların %2,25-2,5 aralığında bulunan 

faizleri herhangi bir yönde değiştirmeye gerek görmediklerine yönelik önemli bir sinyal. Tutanaklara göre son dönemdeki zayıf enflasyon bir 

çok katılımcı tarafından geçici olarak görülürken, finansal piyasalara ve küresel ekonomiye yönelik riskler yatışmış görünüyor. 

Emlak Konut GYO (EKGYO) – İki yıl vadeli 220 milyon TL tutarında kredi kullandığını duyurdu. 

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (TÜRKBESD) açıkladığı verilere göre Ocak-Nisan döneminde satışlar %8 geriledi. Bu dönemde 

ihracat %1, üretim ise %2 düşüş gösterdi. TÜRKBESD yaptığı açıklamada yeni konut satışlarındaki %24 daralmaya karşın, beyaz eşya sektörün-

de düşüşün %8’de kaldığına vurgu yaparken, bunda ÖTV muafiyetinin etkisinin olduğunu ifade etti. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında imza-

lanan protokol ile eczacılar için yıllık 230 milyon lira iyileştirme sağlandığını bildirdi. SGK'nın Türkiye genelinde 25 bin 500 eczane ile sözleş-

mesinin olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, "SGK ile TEB arasında imzalanan protokol ile eczacılarımıza 230 milyon lira iyileştirme sağladık. 

Yaptığımız protokolle ortaya koyduğumuz iyileştirmeler, SGK'nın gücünü vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunma konusundaki kararlılığı-

nın, çalışmasının, azminin, inancının bir sonucudur." değerlendirmesinde bulundu. Selçuk, eczanelerin kuruma yapacağı indirim oranlarına 

ilişkin satış hasılatı baremlerinde de %20 artış sağlanmasının öngörüldüğünü belirtti. 

Filo kiralama sektöründe Ortadoğu'da önemli paya sahip olan Kuveyt devlet fonu KFH Capital'in iştiraki olan Auto Land Otomotiv, Türk 

SBK Holding'e satıldı. Piyasa değeri 700 milyon TL olan Auto Land Otomotiv’in SBK Holding’e satış bedeli ise şimdilik açıklanmadı. Şirketin, 

10 binin üzerinde aracı bulunuyor. Nisan 2004’te İstanbul Ticaret Odası’na kaydı yapılan şirketin 40.734.815 TL kayıtlı sermayesi bulunuyor. 

Kayı Grubu ve ABD’li ortağı General Electric, Zanzibar Adası’nda sağlık hizmetlerinin modernizasyonu konusunda görüşmelerde bulunuyor. 

Zanzibar’dan sorumlu ikinci başkan yardımcısı Ali İddi ile görüşen Türk şirkete ait Kayı Medikal’in Direktörü Batur Engin, Binguni Teaching & 
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Referral Hospital (Binguni Eğitim Hastanesi) için ortak çalışmayı masaya yatırdı. İddi, hastanenin 1.000 yatak kapasiteye ulaşmasını arzuladık-

larını ifade etti. 

Sofya Havalimanı'na en yüksek teklif TAV Havalimanları ve Aéroports de Paris Group konsorsiyumu tarafından verildi. Bulgaristan Ticaret 

Bakanlığı Blog'unda yer alan habere göre, ihale şartları arasında en az 550 milyon leva ihale ön ödemesinin yapılması, her yıl en az 15 milyon 

leva veya toplam gelirlerin % 10'u kadar ihale bedeli ödenmesi ve yapılacak yatırımların en az 600 milyon euro olması bulunmakta. İhaleye 

katılacak diğer adaylar arasında Manchester Airports Group, Münih Havalimanı Meridiam Fonu Ortaklığı, Kopenhag Havalimanı - Sauerwein & 

Schaefer Bau Partnerliği ve Fraport olduğu belirtildi. 

Brisa, 2019 hedeflerini açıkladı. 2018’de 200 milyon dolarlık ihracat hedefini 231 milyon dolarla aşan şirket bu yıl da %20 büyüme hedefledi-

ğini belirtti. Bridgestone, Lassa ve Dayton markaları ile Türkiye lastik pazarı liderlerinden Brisa, 2019 yılında Aksaray’daki akıllı fabrikasının ve 

İzmit’te yer alan AR-GE Merkezi’ndeki çalışmalarının da kazandırdığı ivme ile projelerini iki katına çıkarmayı hedefliyor. Şirket, 2019 yılında 

yaklaşık 45 milyon dolar seviyesinde yatırım planlıyor. 

Rize'ye teknokent kuruluyor. Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman RTEÜ ile Türk Alman Üniversi-

tesi'nin ortaklaşa 1 yıldır çalışmalarını yürüttüğü Teknokent ile ilgili kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını açıkladı. Teknokentlerin Rize ve 

İstanbul'a kurulacağını belirten Rektör Prof. Dr. Karaman, "Teknokentlerden biri, üniversitemiz Zihni Derin yerleşkesi üzerindeki 3 bin 506 

metrekarelik bir alanda, diğeri ise İstanbul Çekmeköy'de bulunan 40 bin 382 metrekarelik bir alanda kurulacak. Tek şirket çatısı altında faali-

yet gösterecek olan Teknokentimizin aynı anda 2 farklı şubesi olmuş olacak.” dedi. 

İngiltere'nin en büyük ikinci çelik üreticisi iflasa hazırlanıyor. BBC, İngiltere'nin ikinci en büyük çelik üreticisi British Steel'in iflas sürecini 

başlatmaya hazırlandığını, şirketin üretim tesislerinde çalışan 5 bin kişinin ve tedarik zincirinden çalışan 20 bin kişinin işini kaybedebileceğini 

bildirdi. 

Akıllı geri dönüşüm konteynerleriyle akbillere 92 bin lira yüklendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), hastane, metro ve okullara yer-

leştirdiği akıllı geri dönüşüm konteynerlerine 40 bin ton pet şişe ve alüminyum kutu atan İstanbullular, akbillerine 92 bin lira yükledi. İBB'nin 

ambalaj atıklarını geri dönüştürülmesi amacıyla başlattığı “Akıllı Geri Dönüşüm Konteyner" projesi sayesinde yaklaşık 8 ayda çeşitli bölgelere 

yerleştirilen akıllı geri dönüşüm konteynerlerine 1,84 milyon adet pet şişe atıldığı belirtiliyor. Atık kutularına, 276,5 bin adet alüminyum içecek 

kutusu atılarak, toplamda 3,84 ton alüminyumun doğayı kirletmesi engellendi. Geri dönüşümü İstaç A.Ş. tarafından gerçekleştirilen pet şişe ve 

alüminyum kutular yine İstaç tarafından ikincil hammadde olarak piyasaya sürülüyor. 

Yenilenebilir kaynak alanı (YEKA) rüzgâr santrali lisans ihalelerinin ikincisi 30 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-

kanlığı’ndan (ETKB) yapılan açıklamaya göre, ihalelerin 30 Mayıs günü saat 10.00’dan itibaren Aydın, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale bölgeleri 

için sırayla yapılması planlanıyor. Nisan ayında yapılan duyuruya göre YEKA RES 2 ihalesi, 8 isteklinin katılımıyla 2 Mayıs 2019 tarihinde yapıla-

caktı. Ancak ihaleye iki gün kala bir istekli firmanın yaptığı başvuru üzerine ihale askıya alınmıştı. Dün yapılan duyuruya göre, ihaleye katılacak 

istekli sayısı 9’a çıktı.  

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yılın ikinci yarısında aylık bazda tedarik edilen birim enerji başına öngörülen YEKDEM maliyetle-

rini güncelledi. EPDK, 16/5/2019 tarihli ve 8592 sayılı Kurul Kararı ile 2019 yılı Haziran-Aralık dönemi için aylık bazda, tedarik edilen birim 

enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyetlerini düzenledi. Buna göre, 2019 yılı ikinci yarısı için tahmin edilen YEKDEM birim ek maliyeti 

Haziran ayı için megavatsaat başına 111,72 TL, Temmuz ayı için 72,74 TL, Ağustos ayı için 88,61 TL, Eylül ayı için 73,77 TL, Ekim ayı için 72,82 

TL, Kasım ayı için 75,52 TL ve Aralık ayı için de 76,34 TL olarak açıklandı. 
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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. 


