
Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlı-

ğı hükümet sistemine geçişi öngören seçimin ilk turunda cumhurbaşkanı seçilir-

ken; milletvekili seçimlerinde AKP ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı parlamen-

toda çoğunluğu elde etti. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven cumhurbaş-

kanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçerli 

oyların salt çoğunluğunu aldığını açıkladı. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur-

başkanlığı yarışında Tayyip Erdoğan geçerli oyların %52,55'ini alırken CHP'nin adayı 

Muharrem İnce %30,67'lik bir oy topladı. Meclis'te ise %53,63'lük oy oranı ile top-

lamda 343 sandalye (AK Parti: 293, MHP: 50) kazanan Cumhur İttifakı meclis ço-

ğunluğunu elde etti. Milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı ise TBMM'de 190 mil-

letvekiline ulaştı. İttifakta CHP %22,68 oy ile 146 vekil, İyi Parti %10,1 oy oranı ile 

44 sandalye kazandı. Saadet Partisi %1,35 oya ulaştı ancak milletvekili elde edeme-

di. HDP ise TBMM'de %11,63 oy oranı ile 67 sandalye kazandı. 

 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ilk turda seçimleri kazanmasının ardından AKP 

Genel Merkezi'nde yaptığı balkon konuşmasında "Milletimizin sandıkta partimize 

verdiği mesajı aldık; yarından itibaren verdiğimiz sözleri yerine getirmek için koş-

turmaya başlıyoruz" cümlesine yer verdi. Erdoğan, yemin töreninin ardından ba-

kan ve bürokratların belirleneceğini ve uygulamaların başlayacağını ifade etti. Cum-

hurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara 

göre ilk turda kazanmasının ardından piyasalarda ilk etapta seçim belirsizliğinin 

ortadan kalkmasıyla kısa vadeli bir iyimserlik muhtemel görülüyor. Bundan sonra 

Erdoğan'ın oluşturacağı ekonomi ekibinin yanı sıra son dönemde TL varlıklarda ay-

rışmaya neden olan risklere yönelik söylemlerin nasıl şekilleneceği piyasaların sey-

rinde belirleyici olacak. Dolar/TL Cuma günü 4,66 seviyesinden kapandıktan sonra 

Asya seansında düşük hacimli piyasada 4,5870'e kadar geriledi. Sabah saatlerinde 

Dolar/TL kurunun 4,54 seviyesine kadar çekildiğini izliyoruz. Bu arada CHP'nin cum-

hurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçim sonuçlarına ilişkin bugün saat 12:00'de ba-

sın toplantısı düzenleyecek. CHP'den gelen ve Muharrem İnce'nin Twitter hesabın-

dan yaptığı açıklamaya göre basın toplantısı CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşecek. 

25-Haz TCMB: Reel kesim güven endeksi ve KKO, Haziran 
 TÜİK: Sektörel güven endeksi, Haziran 
 ABD, yeni konut satışları, Mayıs 

26–Haz ABD, Conference Board Tüketici güveni 
27-Haz Türk-iş: Gıda Enflasyonu, Haziran 
 ABD, Dayanıklı mal siparişleri, Mayıs 
 İngiltere MB Başkanı Carney konuşması 

28-Haz TÜİK: Ekonomik Güven Endeksi, Haziran 
 BDDK: Haftalık istatistikler 
 TCMB: Haftalık para ve banka istatistikleri 
 ABD, GSYH büyümesi, 1Ç18 
 Avrupa Liderler Zirvesi 

 

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Bist-100 95,852.11      0.84% -5.23% -16.89%

Bist-30 117,515.81   0.82% -5.82% -17.31%

XUSIN 119,993.04   0.83% -1.07% -7.28%

XBANK 133,084.27   1.22% -8.13% -22.34%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 4.6763 -0.92% 0.29% 23.42%

Euro/TL 5.4512 -0.59% -0.57% 19.86%

Sepet Kur* 5.0638 -0.75% -0.19% 21.47%

Euro/Dolar 1.1655 0.47% -1.01% -2.84%

Dolar/JPY 109.96 -0.02% 0.68% -2.41%

DXY 94.5170 0.05% 0.35% 2.65%

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

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 97.50           7.354%

22 Nisan 2020 5.125% 95.35           7.888%

18 Mayıs 2021 4.875% 89.60           9.021%

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1268.49 0.13% -2.51% -2.61%

Reuters/Jefferies CRB* 202.34 1.62% -3.81% 2.73%

Brent (Dolar/varil) 75.55 3.42% -1.16% 12.98%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.95 -0.92% -2.18% -1.19%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 19.18% 19.39%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 16.29% 16.81%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.56% 7.74%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.88% 2.90%
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Yurtdışındaki önemli gelişmede ise, Çin Merkez Bankası (PBoC), beklenildiği üzere, dün bazı bankaların zorunlu karşılık oranlarını 50 baz puan 

indirdiğini açıkladı. Piyasadaki likiditeyi 700 milyar yuan (107,7 milyar dolar) artıracak olan kararın bir süredir özendirilen 'borç karşılığı ser ma-

ye takasları'nı ve küçük şirketlere kredi akışını hızlandırması bekleniyor. Çin Merkez Bankası bu adımıyla birlikte, kaynak bulmakta zorlanan banka-

cılık sistemini rahatlatmak adına, zorunlu karşılıkları bu yıl üçüncü kez düşürdü. Yatırımcılar ABD ile yaşanan ticaret anlaşmazlığı nedeniyle ekono-

mik büyümenin ivme yitireceği beklentisi ve piyasadaki likidite hakkındaki endişeler merkez bankasının zorunlu karşılıkları düşüreceğini yaygın 

olarak bekliyordu. Bankaların serbest kalan zorunlu karşılıkları sonucu piyasada artacak olan likidite miktarı ise 400 milyar yuan olan beklentilerin 

üzerinde yer aldı. Zorunlu karşılıklardaki indirim 5 Temmuz itibariyle geçerli olacak. PBoC'nın adımından sonra Yuan 6,5383 seviyesine gerilerken 

referans kur 6,4893 olarak belirlendi. 

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, 1 Ocak 2018 ve 31 Aralık 2018 tarihleri arasında, afet olaylarına maruz kalan çiftçi-

lerin ve tarım işletmelerinin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi ve Kooperatiflerine olan borçlarında 1 yıl ertelemeye gidildi. Karar 1 Ocak’tan geçerli 

olmak üzere yürürlüğe girdi. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yükselen patates fiyatını düşürmek üzere harekete geçti. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Fırat 

Kalkanı Harekat Bölgesi içinde yer alan El Bab, Azez, Çobanbey ve Aktarin'de sözleşmeli üretim modeliyle üretilen patatesleri yurt içinde piyasaya 

sunmaya başladı. İlk olarak Ankara’da iki market zincirinde kilosu 1,95 liradan tüketiciye satıldığı ve bugünden itibaren de İstanbul, İzmir ve Bur-

sa’da aynı fiyattan satışına başlanılacağı belirtildi. 

Bakanlar Kurulu’nun, "Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin" kararı, Resmi Gazete'nin yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar 

kapsamında projelere sağlanacak enerji destekleri, işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıl süreyle verilecek ve işletmelerin toplam enerji tüke-

tim bedelinin %50'sini geçmeyecek. Projeler için sağlanan nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının 

yirmi katını geçmemek üzere 5 yıl süreyle uygulanacak. Ayıca proje desteği alan üretim tesislerine KDV istisnası ve iadesi, gümrük vergisi muafiye-

ti, kurumlar vergisi indirimi, 10 yıl süreyle gelir vergisi stopajı desteği, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl süreyle sigorta primi işveren hissesi des-

teği de sağlanacak. 

Bakanlar Kurulu’nun ''Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıl-

masına Dair Yönetmelik'' kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, bir işletmenin KOBİ olarak tanımlanması için, yıllık 

net satış hasılatı veya mali bilançosu üst sınırının 125 milyon lirayı aşmaması gerekiyor. Bu sınır değişiklikten önce 40 milyon lira olarak belirlen-

mişti. KGF tarafından sağlanan Hazine destekli kefaletler kapsamında risk bakiyesi bulunan ve daha önce KOBİ tanımı dışında kalan işletmeler, yıl 

sonuna kadar bu kefalet limitlerinden yararlanmaya devam edecekler. 

Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırılmasına İlişkin 2009 tarihli tüzüğün yürürlükten kaldırılmasına dair Bakanlar 

Kurulu Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.  

Fransız Kalkınma Ajansı'nın (AFD) özel sektör gelişimine odaklanan kuruluşu Proparco'nun Üst Yöneticisi Gregory Clemente, dünyadaki yıllık 

taahhütlerini iki katına çıkarmak istediklerini ve Türkiye’nin kendileri için kilit bir ülke olduğunu söyledi. Clemente, önümüzdeki yıllarda Türkiye'ye 

yılda 100 milyon eurodan fazla finansman sağlayarak destekleyeceklerini açıkladı. Sadece özel sektör projelerine odaklandıklarını belirten Clmen-

te, öncelikle olarak bankalar, tarım, altyapı ve sosyal sektör ile bilhassa sağlık alanına destek sağlamak istediklerini ifade etti. 

Çinli akıllı telefon şirketi Xiaomi, yaklaşık 6,1 milyar dolar değerlemeyle 9 Temmuz'da halka arz edilecek. Dünyanın en büyük dördüncü akıllı 

telefon üreticisi Xiaomi’nin halka arzı, Postal Savings Bank of China'nın 7,6 milyar dolarlık değerlemeyle halka arz edilmesinden sonra son iki yılda-

ki en büyük halka arz olacak. 
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Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) yurtdışında şirket kurabilmesi kararında değişiklik yapılmasına dair Bakanlar Kurulu kararı, 24 Haziran tarihinde 

Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre EÜAŞ, yurtiçinde uluslararası anlaşmalar çerçevesinde belirlenen faaliyetlerle yurtdışında elektrik 

enerjisi üretimi ve ticaretiyle yakıt ve atık yönetimine yönelik; elektrik santrali kurulması, işletilmesi, bakımı, onarımı ve rehabilitasyonu, elektrik 

ticareti, yakıt ve atık yönetimi ile elektrik ticareti gibi faaliyetleri yerine getirmek amacıyla, ilgili ülke mevzuatına göre yurtdışında şirket açacak. 

Nominal sermayesi 50 milyon dolar olacak şirketin sermayesi 150 milyon doları aşmamak üzere Şirket Genel Kurulunun kararı ve EÜAŞ’nin ilgili 

olduğu Bakanın onayı ile artırılabilir. 

OPEC'in Viyana'da gerçekleştirdiği toplantıda üye ülkeler petrol arzının günde 1 milyon varil artırılması konusunda anlaşmaya vardılar. Varılan 

anlaşma ile arz 1 milyon varil/gün artırılacak ve anlaşma 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Toplantıda ayrıca, OPEC üyesi ve üyesi olmayan ülkelerin 

taraf oldukları küresel arz kısıntısı anlaşmasına uyum oranını %130-150 aralığından %100 seviyesine geri getirmek konusunda prensipte anlaşıldı. 

EkoRE'nin yerli panel üretimi 2019'da başlayacak. Eko Temiz Enerji (EkoRE) A.Ş. tarafından Niğde’de kurulacak olan fotovoltaik güneş paneli 

üretim tesisine devlet desteği verilmesine yönelik teşvik kararı 23 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Planlanan fotovoltaik gü-

neş paneli üretim tesisinin yıllık 1.000 MWp üretmesi hedefleniyor. Tesis silisyum ingot üretiminden başlamak üzere wafer, hücre ve fotovoltaik 

güneş paneli üretecek. EkoRE’nin Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Süzer’in verdiği bilgiye göre EkoRE’nin Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde 

yapacağı yatırımın tutarı 3 milyar 822 milyon TL olarak öngörülüyor. 

Denizli’ye 250 MW’lık Yenidere Termik Santrali kurulacak. Yenidere Termik Enerji, Denizli’nin Kale ilçesinde yerli linyit kömür yakıtlı 250 MW’lık 

Yenidere Termik Santralini kurmayı planlıyor. Holun Enerji Madencilik ve Yatırım San. Tic. A.Ş.’ye ait olan ve linyit kömür arama faaliyeti yürütülen 

alanda kurulacak santralin ilk etapta 2 adet 25 MW ve ikinci etapta 2 adet 100 MW gücündeki üniteler ile tesis edilmesi planlanıyor.  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mayıs ayı kurulan kapanan şirket verilerine göre enerji sektöründe 129 şirket ve 13 gerçek kişi ticari 

işletme kuruldu. Aynı verilere göre Mayıs ayında Türkiye’de toplam 11 bin 754 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete geçti, bin 577 şirket 

ve gerçek kişi ticari işletmesi de kapandı. Enerjinin alt sektörlerinden elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı ile madencilik ve taş 

ocakçılığı alanında faaliyet göstermek üzere mayıs ayında 129 şirket ve 13 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Mayıs döneminde kurulan şirketlerin 

59’u elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımında, 70’i madencilik ve taş ocakçılığı alanında faaliyet gösterecek. Mayıs ayında kuru-

lan gerçek kişi ticari işletme sayısı elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 4, madencilik ve taş ocakçılığında 9 oldu. Mayıs 

ayında elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı sektöründe faaliyet gösteren 27 şirket ile 7 gerçek kişi ticari işletmesi kapandı. 

Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe ise 2 şirket ile 1 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetlerine son verdi. 

Çinli petrol şirketleri Çin hükümetinin Amerikan petrolüne ithalat tarifesi uygulama olasılığı nedeniyle Eylül ayından itibaren ABD’den ham 

petrol alımlarını azaltmayı planlıyorlar. Kanada'dan sonra ABD'nin ikinci en büyük petrol alıcı ülkesi olan Çin’de şirketler coğrafi uzaklık nede-

niyle ABD ham petrol siparişlerini 3 ay öncesinden veriyorlar. Sinopec gibi büyük petrol şirketleri Eylül ayına kadar olan siparişlerini verdiklerini 

ancak Eylül sonrası siparişlerin iki ülke arasındaki ticaret savaşındaki gelişmelere bağlı olduğunu kaydediyorlar. 

Aksa Akrilik (AKSA) - Önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirilecek yatırım ve modernizasyon projelerinin  finansmanı amacıyla  Avrupa İmar ve 

Kalkınma Bankası (EBRD) liderliğinde 52,5 milyon dolar ve 36 milyon euro olmak üzere 2 ayrı dilimde sendikasyon kredisi sözleşmesi imzaladı. 

Kredi iki (2) yılı ödemesiz toplam yedi (7) yıl vadeli olarak geri ödenecektir. Kredinin kullanımı Haziran ayının son haftası olarak planlanmaktadır. 

Karel Elektronik (KAREL) - Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ)  Genel Müdürlüğü 'nün açtığı Fiber Optik Terminal Teçhizatı (FOTT) ve Sayısal Çoklayı-

cı (SÇ) Sistemleri ihalesini toplam 19,5 milyon TL + KDV sözleşme bedeli ile kazandı. İhale konusu işin 1 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor. 
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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.  

 


