
Haftaya 6,30'lu seviyelerde başlayan dolar/TL, gelişmekte olan ülke para birimle-

rine girişler ve Türk bankacılık sektörüne ilişkin artan iyimserlikle sert geriledik-

ten sonra dün 6,04-6,22 bandında işlem gördü. Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) 

kaynak temini için görüşmeler yürüten Arjantin'in merkez bankası başkanı kişisel 

sebeplerden dolayı istifa etti. Beklenmedik istifanın ardından Arjantin pesosu seans 

açılışında %4,7 değer yitirdi. Pesodaki değer kaybı gelişmekte olan ülke para birim-

leri genelinde de satış baskısına neden oldu. Ancak piyasaların odak noktasında 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği 

ABD'de yürüttüğü ve yürüteceği temaslar bulunmakta. Şu ana kadar Erdoğan, İngil-

tere Başbakanı Theresa May ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile he-

yetlerin de katıldığı görüşmeler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Bir-

leşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BM) yaptığı konuşmada ise ekonomik yaptırım-

ların "silah gibi" kullanılmasına sessiz kalınamayacağını belirtirken, konuşmasından 

hemen önce karşılaştığı ABD Başkanı Donald Trump ile ayaküstü sohbet etti. Tica-

ret savaşlarının, her dönemde insanlığa zarar verdiğini ve bugün de böyle bir süre-

cin eşiğinde olunduğuna işaret eden Erdoğan, "Ticari anlaşmaların keyfi bir şekilde 

iptal edilmesi, korumacı politikaların yaygınlaştırılması ve ekonomik yaptırımların 

silah gibi kullanılması karşısında hiçbirimiz sessiz kalamayız... Dünya ticaret düzeni-

nin tek taraflı kararlarla bozulmasına engel olmak için hep birlikte çalışmalıyız" ifa-

delerini kullandı. BM Genel Kurulu'nda dün akşam saatlerinde Trump'ın hemen 

ardından kürsüye çıkan Erdoğan konuşmasında BM'nin yapısı, Suriye'deki durum, 

insani krizler ve ekonomik yaptırımlar konularına dikkat çekti ve "hedefimiz, Mün-

biç'ten başlayarak Irak sınırına kadar olan Suriye topraklarının tamamını teröristler-

den temizlemektir" dedi. New York'a gitmeden önce Trump'tan herhangi bir rande-

vu talebinde bulunmadığını belirten Erdoğan, ABD tarafından bir görüşme talebi 

gelirse değerlendirileceğini söylemişti.  Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün New 

York’ta düzenlenecek Bloomberg Global Business Forum’a katılacak. Bu arada 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, New York'ta Reuters ile bir söyleşi gerçekleştirdi.  

Merkez Banaksı bağımsızlığını öne çıkartan söyleşide Erdoğan, Almanya ile ilişkile-

rin eski sıcak dönemine yeniden taşımak istediğini belirtti.  

ABD Merkez Bankası (FED) bu akşam saat 21.00'de faiz kararını açıklayacak ve 

kararın ardından FED Başkanı Jerome Powell basının karşısına çıkacak. 25 baz 

puanlık faiz artırımı tamamen fiyatlara girmiş durumda ancak Aralık toplantısında 

26-Eyl ABD, Yeni konut satışları, Ağustos 
 ABD, FED faiz kararı 
27-Eyl TÜİK, Ekonomik güven endeksi, Eylül 

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

 Hazine, Kamu net borç stoku istatistikleri, 2Ç18 
 İngiltere, GSYH büyümesi, 2Ç18 
1-Ekm ISO, imalat sanayi PMI, Eylül 
 Euro Bölgesi, İmalat PMI, Eylül 
 ABD, Markit ve ISM imalat PMI, Eylül 

 
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 94.63            10.712%

22 Nisan 2020 5.125% 91.63            11.079%

18 Mayıs 2021 4.875% 84.00            12.127%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 99,292             -0.26% 8.77% -13.91%

BİST-30 123,180          -0.32% 9.10% -13.32%

XUSIN 128,399          0.04% 5.59% -0.78%

XBANK 109,901          -1.51% 11.48% -35.87%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 6.1608 0.21% 0.44% 62.60%

Euro/TL 7.2543 0.39% 1.13% 59.51%

Sepet Kur* 6.7204 0.39% 0.73% 60.88%

Euro/Dolar 1.1771 0.21% 0.59% -1.88%

Dolar/JPY 112.97 0.16% 1.54% 0.27%

DXY 94.1330 0.04% -0.62% 2.22%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1200.91 0.20% 0.00% -7.80%

Reuters/Jefferies CRB* 200.57 0.18% 1.34% 2.02%

Brent (Dolar/varil) 81.87 0.83% 7.79% 22.43%

Doğalgaz (TL/stdm3) 3.08 0.00% 1.51% 4.37%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 25.55% 25.55%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 18.65% 18.69%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.47% 7.57%

ABD - 10 yıllık tahvil 3.09% 3.09%
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bu senenin dördüncü faiz artırımına yönelik bir ifade metinde yer alabilir. FED faizleri %1,75-%2,00 bandında bulunuyor. Salı günü %3,1130’a ka-

dar yükselen ABD 10 yıllık ve %2,8470'e çıkan ABD 2 yıllık Hazine tahvilleri getirisi sabah saatlerinde geriledi; 10 yıllık getirileri %3,0927 seviyesin-

de bulunuyor. Türkiye'de tahvil-bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi %18,65 oldu. Dolar güne sakin başladı, DXY endeksi 94,16 

seviyesinde. Japon Topix hisse senedi endeksi %0,7 düşerken Hong Kong Hang Seng ve Çin Şanghay Bileşik endeksleri yukarıda. ABD vadelileri de 

sabah saatlerinde pozitif seyrediyor. Brent petrol ise ABD stok verilerindeki sürpriz artışın ardından dün kaydedilen 82,55 doların altına indi ve 

bugün 81,79 dolardan işlem görüyor. 

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İstanbul İl Müdürü Yunus Yelmen, istihdam seferberliği kapsamında bu yılın Ocak-Ağustos döneminde İstanbul’da 

özel sektöre İŞKUR tarafından 176 bin 481 kişinin işe yerleştirildiğini bildirdi. Yelmen yaptığı açıklamada işe yerleşenlerin %61,3’ünün erkek, %

38,7’sinin ise kadın olduğunu ifade etti. Yelmen ayrıca en fazla işe yerleştirmenin %74 oranında hizmet sektöründe olduğunu ve sanayi sektörün-

de oranının %26 olduğunu söyledi. 

Eminiş Ambalaj (EMNIS) - Mahkeme ekonomik koşulların finansal dengesine olumsuz etkisi, döviz kuru ve faizlerdeki yükseliş nedeniyle Eminiş 

Ambalaj'ın yaptığı konkordato talebine olumlu cevap vererek üç ay süre ile şirket hakkındaki tüm takip işlemlerinin durdurulmasına karar verdi. 

Yarıyıl bilançosuna göre şirketin neredeyse tamamı banka kredisi olmak üzere 26,2 milyon lira kısa vadeli finansal borcu ve 43 milyon lira ticari 

borcu bulunuyordu. Düzenlemelere göre, borçlarını ödeyemeyen şirketler, vade uzatımı veya tenzilat yapılarak borçlarını ödeyebilmek için ya da 

olası bir iflastan kurtulmak için konkordato talep edebiliyorlar. Konkordato kararı iki aşamadan oluşuyor. Düzenlemelere göre mahkeme genel 

olarak üç ile beş ay arasında aylık geçici süre ile şirketlerin aleyhine yapılacak tüm takip işlemlerini durdurabiliyor, bu geçici sürenin ardından yine 

mahkeme tarafından borçlu şirkete bir ile bir buçuk yıl arasında kesin süre veriliyor. 

Yeşil GYO (YGYO) - Kredi borçlarının yeniden yapılandırılması için görüşmelere başlandığını açıkladı. KAP’a yapılan açıklamada yapılandırma gö-

rüşmelerinin 15 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yer alan Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında 

başlandığını belirtti.  

TÜİK girişim özelliklerine göre dış ticaret verilerini açıkladı. İhra-

cat yapan girişim sayısı bir önceki yıla göre 4.472 adet artarak 

2017 yılında 71.140’a, ithalat yapan girişim sayısı ise 4.172 arta-

rak 72.058’e yükseldi. İhracat yapan girişim sayısındaki artışın %

93’ü çalışan sayısı 1 – 9 arasında yer alan mikro girişimlerden olu-

şuyor. Girişimlerin ölçeğine göre ihracat performansı incelendi-

ğinde, ihracatın %56,2’sinin, ithalatın ise %38,8’inin KOBİ’ler tara-

fından gerçekleştirildiği görülüyor. Girişimlerin %44,2’si tek ülke-

ye ihracat yaparken, %16,6’sı iki ülkeye ihracat yaptı. Yirmi ve 

daha fazla ülkeye ihracat yapan girişimlerin oranı %4,5 iken, bu 

girişimlerin ihracattaki payı %58,3 oldu.  

Benzin ve motorine zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bugünden geçerli olmak üzere litre başına moto-

rinde 16 kuruş, benzinde ise 17 kuruş artış olduğunu ancak bu artışın ÖTV’den karşılandığı için pompa fiyatlarına yansımadığını açıkladı. 

Türkiye’nin sağlık sektöründe dışa bağımlılığı en aza indirme politikası kapsamında, özellikle yaygın hastalıkların tedavisinde kullanılan 20 bi-

yoteknolojik ilacın Türkiye’de üretilmesi hedefleniyor. Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) yer alan yol haritasıyla ilaçların yurt içinde üretimine 

odaklanılacak. Bu amaçla Ar-Ge çalışmaları yürütülerek, gerekli altyapının oluşturulması sağlanacak. Klinik araştırma merkezleri ve birimlerin sayı-

ları artırılacak. Maliyet avantajı sağlamak amacıyla Tedarik Paylaşım Platformu (TPP) ve tedarik zinciri iyileştirme çalışmaları da yürütülecek. IMS 

Health verilerine göre, Türkiye’de 2008 yılında yaklaşık 1 milyar liralık satış değeri olan biyoteknolojik ilaç pazarı, 2016 yılında 3,3 milyar liraya 

ulaştı. 2020 yılında bu değerin 5,1 milyar liraya ulaşması bekleniyor.  

27.4    28.0    
23.5    

63.6    

34.9    

28.2    
25.2    

68.7    

1-9 (mikro) 10-49 (küçük) 50-249 (orta) 250+ (büyük)

Girişim Ölçeklerine Göre İhracat 
(milyar $)

2016 2017

%27,4 artış
%0,6 artış

%7,5 artış

%8,1 artış

Kaynak: TÜİK, TSKB Ekonomik Araştırmalar
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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Türkiye'nin Almanya'ya olan otomotiv ihracatının 

yılsonunda 5 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini açıkladı. Türk otomotiv yan sanayisinde yaklaşık 4 bin ihracatçı, KOBİ ve 200 yabancı ortak 

girişimcinin bulunduğunu ifade eden Çelik, AB ülkelerinin Türkiye’nin otomotiv ihracatındaki payının %77 olduğunu hatırlattı ve AB ülkeleri arasın-

da Türkiye’nin ticari araç üretiminde 2'inci sırada olduğunu ifade etti. Çelik, sektörün yılsonu ihracat hedefinin de 31 milyar dolar olduğunu kay-

detti.   

Dövizle kiralamalarda yeniden düzenlenecek sözleşmelerde şirketlerin bu süreci sıkıntısız atlatabilmesi amacıyla, İstanbul Ticaret Üniversitesi 

iş birliğiyle TURYAP Çözüm Merkezi devreye girdi. TURYAP'tan yapılan açıklamaya göre, dövizle kiralamalarda yeniden düzenlenecek sözleş-

melerde baz alınacak belirli bir kur seviyesi bulunmuyor. Çözüm Merkezi’nde resmi arabulucular vasıtasıyla bir araya getirilecek taraflara gizli, 

adil, hızlı, etkin ve düşük maliyetli çözümler sunulacak.  

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, PTT tarafından 550 bin çiftçiye dağıtılacak Tarım Kart ile yıllık tahmini 2,5 milyar lira nakdi, 6 milyar 

lira ayni kredi ödemesi sağlanacağını belirtti. Turhan, “Kooperatif üyelerinin PTT'ye ait işyeri ve ATM'lerde PTTkart ile yapacakları iş ve işlemlerde 

de hiçbir komisyon ya da işlem ücreti alınmayacak" dedi. 

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye genelinde taze meyve sebze ihracatının Ocak-Ağustos döneminde 1,4 

milyar dolar, meyve sebze mamulleri ihracatının ise 1 milyar dolara ulaştığını belirtti. Uçak, Birlik olarak Ocak-Ağustos döneminde göre taze 

meyve sebze ihracatının bir önceki yıla %35 artarak 115 milyon dolar, meyve sebze mamulleri ihracatının ise %7'lik artışla 374 milyon olarak ger-

çekleştiğini ifade etti. Taze meyve sebze ihracatını başta Rusya, Almanya, Romanya, Ukrayna, İtalya olmak üzere dünyanın 70 ülkesine gerçekleş-

tirdiklerini söyleyen Uçak, “Yaş meyve sebze ürünlerinin uzak pazarlara ulaşması için hava kargo konusunda çalışmalar yaptık. İhracatımızı artır-

maya yönelik uluslararası çalışmalarımız da son hızıyla devam ediyor. Geçen hafta Hong Kong'da gerçekleşen bölgenin en önemli fuarından arka-

daşlarımız yeni döndüler. Önümüzdeki dönemlerde sektörümüzü Rusya, Çin, Fransa ve Almanya'da katılacağımız fuarlarda en iyi şekilde temsil 

etmeye devam edeceğiz" dedi. 

Ekonomi Bakanlığı’nın bugünkü Resmi Gazete`de yayımlanan Temmuz ayına ait yatırım teşvik belgeleri listesine göre, 464 kuruluşa; KDV istis-

nası, gümrük vergisi muafiyeti, sigorta primi işveren hissesi desteği, vergi indirimi, faiz desteği sağlayan yatırım teşvik belgeleri verildi. Söz 

konusu 570 kuruluş toplamda; 7 milyar 700 milyon TL’lik sabit yatırım, 731 milyon dolarlık makina ve teçhizat ithalatı ve 15 bin 190 kişilik istihdam 

öngörüyor. 

EBRD’den yeni bir Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) için destek geldi. EBRD Kıdemli Bankacısı Andi Aranitasi, 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik edecek yeni bir mekanizmanın geliştirilmesi konusunda destek verdik-

lerini belirterek, “Yeni bir sistemle devam etmek istenildiği anlaşılıyor. Türkiye’nin 2020’den sonra yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleyecek 

yeni mekanizmasının bu yıl sonuna kadar açıklanacağını umuyoruz” dedi. 

Temmuz ayında enerji alanında 48 projeye yatırım için teşvik belgesi verildi. Madencilikte de 12 proje teşvik belgesi almaya hak kazandı. Ma-

dencilik sektöründe yatırım teşvik belgesi alan projelerden en yüksek yatırım tutarı olanı, 390 milyon TL ile Tümad Madencilik Sanayi ve Ticaret 

AŞ’nin 5.287 kg/yıl kapasiteli, komple yeni yatırım nitelikli projesi oldu. Enerji sektöründe ise teşvik belgesi verilen projeler arasında yatırım tutarı 

en yüksek olan proje, yaklaşık 289 milyon TL ile Yander Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ’nin, 58,64 MW/yıl kapasiteli, 

komple yeni yatırım nitelikli RES projesi oldu. 

Çatı ve cephe güneş uygulamalarında proje onay bedeli alınmayacak. TEDAŞ Genel Müdürlüğü Yatırımlar İzleme Daire Başkanlığı Proje ve Ka-

bul Müdürlüğü’nün TEDAŞ Anadolu Yakası Bölge Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıya göre, yetkilerinde olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 

çatı ve cephe uygulamalı 10 kW’a kadar (10 kW dâhil) üretim tesislerinin proje onay işlemleri için herhangi bir bedel alınmayacak. Bu tesislerin 

kabul işlemleri için 50 lira hizmet satış bedeli alınacak. 
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Güneş enerjisine 165 milyon liralık yatırım yapıldı. Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren CW Enerji'nin Genel Müdürü Volkan 

Yılmaz, 165 milyon lira yatırımla yeni güneş enerjisi paneli fabrikasını devreye aldıklarını bildirdi. Yılmaz, ürettikleri güneş panelleri, yaptıkları yatı-

rım ve ihraç ettikleri ürünlerle cari açığın kapanmasına fayda sağladıklarını söyledi. CW Enerji'nin Türkiye ve Avrupa'nın en büyük güneş paneli 

üreticileri arasında yer aldığını kaydeden Yılmaz, üretim kapasitelerinin yaklaşık bir yıl öncesine kadar 450 megavat olduğunu, şu an ise 750 mega-

vat seviyesine ulaştıklarını aktardı. Yılmaz, fabrikanın yıllık üretim kapasitesini her yıl %30 artırarak, gelecek iki yıl içinde istihdam sayısını da artır-

mayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. 

OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, küresel enerji talebinin 2040 yılına kadar %33 büyüyeceği açıklamasında bulundu. İspanyol petrol 

ve doğalgaz şirketi Cepsa’nın dün düzenlediği bir toplantıda konuşan Barkindo bir soruya karşılık olarak, görülebilir gelecekte petrolün enerji bile-

şiminde önde gelen bir yer tutmaya devam edeceğini belirtti. 

İtalyan moda devi Versace, Amerikan Michael Kors markasına 1,83 milyar euroya satıldı. Versace, satış işlemlerinin tamamlanmasıyla Capri 

Holding’in (Michael Kors Holding’in yeni ismi) bünyesine dâhil olacak. Capri Holding bünyesinde Michael Kors, daha önce satın aldığı Jimmy Choo 

ve Versace’yi barındıracak.  
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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. 


