
TL'de son günlerde yaşanan değer kaybının ardından TCMB'nin adımları ve 

swap faizlerindeki yükseliş sonrası TL dolar karşısında kayıplarını telafi etti. 

Dolar kuru dün akşam kapanışında 5,43 seviyesinin de altına kadar inerek 

hafta içinde gördüğü en yüksek seviyeden %7'nin üzerinde gevşemiş oldu. 

Gece saatlerinde gerileme eğilimini sürdüren kur, sabah saatlerinde 5,32 do-

laylarında seyrediyor. Toplam işlem hacminin 9,2 milyar TL'ye ulaştığı günde 

BİST-100 endeksi %2,0 geriledi. 

Hazine Mart ayında iç piyasadan programladığı miktarın altında borçlanır-

ken, dünkü iki ihalede faizler Şubat ayındaki ihale seviyelerine göre yükseldi 

ancak ikincil piyasa seviyesinin altında kaldı. İhalelerde iki yıllık gösterge 

tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik faiz %19,39; altı yıllık değişken fa-

izli tahvilde dönemsel faiz %9,44 oldu. İki yıllık gösterge tahvilin valörde bile-

şik faizi kapanışta 19,54 seviyesinde gerçekleşti. Hazine Mart ayında toplam 

15,3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 11,1 milyar TL'si, piyasadan toplam 

14,5 milyar TL'lik iç borçlanma programlıyordu. Hazine bu ay gerçekleştirdiği 

dört ihalede piyasadan 6,8 milyar TL, kamudan 3,4 milyar olmak üzere top-

lamda 10,2 milyar TL borçlandı. 

Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Tel Rıfat'ta bölgesinde Türkiye ve Rusya si-

lahlı kuvvetlerinin ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini icra ettiğini 

duyurdu. Savunma Bakanlığı açıklamasında "Tel Rıfat bölgesinde ateşkesi 

sağlamak, istikrarı temin etmek ve unsurlarımıza yapılan saldırıları önlemek 

maksadıyla, daha önce varılan mutabakat çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetle-

ri ve Rus Silahlı Kuvvetleri ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini icra 

etmişlerdir" denildi. 

KOBİ alacak sigortasında değişikliğe gidildi. Buna göre, bu imkândan basit 

usul dışında vergi mükellefi olan işletmeler yararlanabilecek. Bu kapsamda, 

bütün ciro büyüklükleri ve vadeler için azami teminat tutarı, net primin 10-15 

katından 30 katına yükseltildi. Bu tablo esas alınarak hesaplanan prim tutarı-

nın 2 bin TL’nin altında çıkması durumunda, prim tutarı 2 bin TL olarak kabul 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.56            6.133%

22 Nisan 2020 5.125% 98.31            6.789%

18 Mayıs 2021 4.875% 95.13            7.376%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 97,379             -1.96% -7.33% 6.69%

BİST-30 122,205          -2.05% -7.38% 6.88%

XUSIN 118,528          -1.59% -5.11% 13.02%

XBANK 127,217          -2.23% -7.08% 8.05%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.3269 -4.01% 4.69% 0.74%

Euro/TL 6.0018 -4.39% 4.27% -0.84%

Sepet Kur* 5.7393 -3.72% 4.79% 0.69%

Euro/Dolar 1.1264 -0.42% -0.41% -1.79%

Dolar/JPY 110.62 0.61% -1.00% 0.97%

DXY 96.7360 0.19% 0.76% 0.77%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1315.42 -0.48% -0.99% 2.55%

Reuters/Jefferies CRB* 192.07 0.51% 2.30% 9.71%

Brent (Dolar/varil) 67.97 0.29% 2.68% 25.43%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.74 -0.73% 0.46% -7.48%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 19.98% 18.66%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 17.49% 17.35%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 5.58% 7.43%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.42% 2.41%
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edilecek. Tebliğe yeni eklenen geçici maddenin yayımı tarihinden önce düzenlenen devlet destekli alacak sigortası poliçeleri için bu maddeyi 

ihdas eden tebliğ ile değiştirilen tablodaki azami teminat tutarları geçerli olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile ayrıca alacak sigortası 

ile teminat sağlanacak satışlar da belirlendi. Buna göre, sigortalı ile alıcı arasında bir satış sözleşmesi var ise; sözleşmede satış vadesinin belir-

tildiği, satış sözleşmesinin var olmadığı durumlarda ise; sigortalı ile alıcı arasında kararlaştırılan satış vadesinin fatura üzerinde belirtildiği satış-

lar, dövize endeksli faturalar veya sözleşmeler kapsamındakiler hariç olmak üzere, fatura veya faturaları TL cinsinden kesilen satışlar ile kamu 

kurum ve kuruluşları, belediyeler, odalar ve borsalar, meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, kamu iktisadi kuruluşları haricinde kalan alıcılara 

yapılan satışlara teminat sağlanacak. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla yeni bir destek programını hayata geçirecek-

lerini bildirdi. Erdoğan, "Halen küçükbaş damızlıklar için hayvan başına 25 lira destek ödemesi yapılıyor. Buna ilave olarak, önümüzdeki 

yıldan itibaren dişi kuzu ve oğlaklardan damızlık olarak sürüye katılan her bir hayvan için 100 lira destekleme ödemesi yapmaya başlayacağız" 

açıklamasını yaptı. Erdoğan, yeni proje ile küçükbaş hayvan varlığını 84 milyona yükseltmeyi, kişi başına da en az bir küçükbaş hayvan yetişti-

rilmesini hedeflediklerini söyledi. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Migros, Carrefoursa, A101, Şok ve BİM şubelerinde tanzim satış koşullarıyla ürün satışı yapılaca-

ğını açıklarken; kararın rekabete aykırı olduğunu belirten Türkiye Perakendeciler Federasyonu ise yerel zincirlerin de uygulamaya dahil 

edilmesi çağrısı yaptı. Pakdemirli, mevcut durumda Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Samsun, Gaziantep ve Trabzon büyükşehir belediye-

leri başta olmak üzere yurt çapında 110 noktada devreye alınan tanzim satış noktalarının sebze meyve fiyatlarını %40-50 gerilettiğini söyledi. 

Pakdemirli AA'da yer alan açıklamasında, "Artık tanzim satış noktaları haricinde zincir mağazalara da mal tedarikini Tarım Kredi Kooperatifleri 

vasıtasıyla yapmaya başlıyoruz. Migros, Carrefoursa, A101, Şok ve BİM'in toplamda 16,000 şubesinde aynı tanzim satış koşullarıyla bu ürünler 

satışa sunuluyor olacak. Hızlı bir şekilde bu konuda da netice bekliyoruz. Tüketicilerimizin kaliteli ve ucuz sebze ve meyveye ulaşması anlamın-

da alınmış önemli bir karardır" dedi. Tanzim satış noktalarının genişletilmesi kararı ile ilgili açıklama yapan Türkiye Perakendeciler Federasyo-

nu (TPF) Başkanı Mustafa Altunbilek ise ürünlerin Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla beş zincir markette aynı tanzim satış koşullarıyla satışa 

sunulmasını rekabet açısından uygun bulmadığını belirtti. 

Türkiye Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Deniz Aksu, banka faaliyetleri ile ilgili açıklamalar yaptı. Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde ol-

ma hedefiyle yola çıktıklarını ifade eden Aksu, halihazırda 5 şube için yer kiraladıklarını yıl sonunda 15 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini be-

lirtti. Aksu, gayrimenkul piyasasında piyasa yapıcı kurum olmayı hedeflediklerini, temel fonksiyonlarının inşaatı yapana güçlü bir finansal iş 

ortaklığı ile yol arkadaşlığı yapmak olduğunu vurguladı. Bu çerçevede Bankanın faaliyetleri dört temel alanda yer alacak. Bunlar, 

i) yapı malzemeleri üretici ve kullanıcıları ile yerel endüstriyel üretimin sürdürülebilir finansmana erişimi,  

ii) mevcut emlak stoklarının doğru fiyatlanması için varlığa dayalı finansman modelleri, 

iii) ihtiyaca uygun finansal çözümler, 

iv) tüm kentsel dönüşüm çeşitlerinin fonlanması.  

Emlak Bank'ın sermayesinin 750 milyon TL, öz kaynak büyüklüğünün ise 1,1 milyar TL seviyesinde olduğunu kaydeden Aksu, "Yıl sonunda bi-

lanço büyüklüğümüzün 5 milyar TL seviyesine geleceğini tahmin ediyoruz. Bu yıl içinde 2-3 milyar liralık sermaye piyasası ihracı yapmayı plan-

lıyoruz. Yıl sonunda Aralık ayı gibi 1 milyarlık sukuk ihracı gerçekleştirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı. 
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İhraç edilen kara taşıtlarının ilk dolum yağları ve akaryakıtının özel tüketim vergisinden muaf tutulmasına ilişkin uygulama, sadece yurt 

içinde üretilerek ihraç edilmiş taşıtlar için mümkün olacak. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca, "İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum 

Yağları ve Akaryakıtlarının ÖTV Tutarlarında Yapılan Vergi Farklılaştırmasına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebli-

ği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı" hazırlandı. Buna göre, ilk dolumda ÖTV tutarı sıfır olarak uygulanacak akaryakıt miktarı, üreti-

lerek ihraç edilmiş her bir mal adedi için binek araçlarda "7" litreyi, motosikletlerde, "2" litreyi, diğer taşıtlarda ise "15" litreyi geçemeyecek. 

İlk dolum yağları ve akaryakıtlarına daha önce uygulanan vergi tutarı için indirimli vergi uygulamasından kaynaklanan vergi farklılaştırmasının, 

kara taşıtı imalatçılarına iade yöntemiyle uygulanması uygun görüldü. 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde Polonya, Macaristan ve Kilis Ticaret ve Sanayi Odaları katkılarıyla “Türkiye ve AB Arasın-

da Otomotiv Sektöründe Fırsatlar Bulmak ve Köprüler Kurmak” projesi hayata geçiyor. 1 milyon liraya yakın bütçesi bulunan ve %80’i Av-

rupa Birliği fonlarından karşılanacak proje ile KOBİ'lerin otomotiv sektörünün dış ticarette güçlenmesi, girişimcilik konuları ve ilgili AB politika-

ları konusunda uzmanlaşması amaçlanıyor. Önümüzdeki günlerde açılış toplantısı ile başlayacak proje kapsamında 15’i kadın 100 girişimci se-

çilecek. Seçilen girişimciler için dış ticaret ve girişimcilik eğitimleri, otomotiv endüstrisiyle ilgili AB müktesebatı eğitimleri, çevre sorunları ve 

fikri mülkiyet hakları seminerleri verilecek. Ayrıca, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası’nda 25 firma için girişimcilik, çevresel prosedürler ve sürdürü-

lebilir kalkınma seminerleri gerçekleştirilecek. Değerlendirme sonucu girişimciler ayrıca Polonya ve Macaristan’da B2B organizasyonlarına ka-

tılacak. 

Uber, Türkiye dahil 15 ülkede faaliyet gösteren Careem'i 3,1 milyar dolara satın aldığını duyurdu. Yıllık 30 milyon kullanıcıya sahip Ca-

reem'de 1 milyonun üzerinde sürücünün bugüne kadar görev yaptığı belirtiliyor.  

Airbus Çin'den 35 milyar dolarlık sipariş aldı. Fransa merkezli havacılık şirketi Airbus SE'nin Çin'den 35 milyar dolarlık siparişi, Çin Devlet 

Başkanı Xi Jinping'in Paris ziyareti sırasında kesinleşti. Sipariş 290 adet A320 serisi dar gövdeli ve 10 adet A350 tipi geniş gövdeli yolcu uçağını 

kapsıyor. 

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, büyük teknoloji şirketlerinin daha fazla vergi ödemeleri için global kurumlar vergisi 

kurallarının gözden geçirilmesi çağrılarına destek verdi. Washington'da konuşan Lagarde, hükümetlerin dijital şirketlerin faaliyet göster-

dikleri birçok ülkede çok az vergi ödemeleri konusunda büyüyen endişelere tepki verilmesi ve kurumlar vergisi sisteminin yeniden düşünülme-

si gerektiğini ifade etti.  

Universal Robots’un Türkiye Satış Geliştirme Yöneticisi Kandan Özgür Gök tüm dünyada 2025’e kadar cobot (insanlarla etkileşimli robot) 

satışlarının toplamda 12 milyar dolara ulaşacağı öngörüldüğünü kaydetti. Uluslararası Robot Federasyonu (IFR) 2018 Raporu verilerine da-

yanarak yaptığı değerlendirmede Gök, Türkiye’deki robot kullanım yoğunluğuna bakıldığında, imalat sektöründe 10 bin işçiye 27 robot, oto-

motiv sektöründe 10 bin işçiye 194 robot, diğer sektörlerde ise 10 bin işçiye 17 robot düştüğünü söyledi. Küresel ortalama ise 10 bin işçiye 85 

robot.  

Fransa’da Cordemais kömür santrali biyokütleye çevriliyor. Fransız enerji şirketi EDF, 1.200 megavatlık (MW) Cordemais kömür yakıtlı 

elektrik santralini 2022 yılına kadar orman atıklarından üretilen peletin hammadde olarak kullanılacağı biyokütle santraline dönüştürmeyi he-

defliyor. “Ecocombust” olarak bilinen sürecin başarılı olması halinde diğer kömür yakıtlı elektrik santrallerinde de uygulanması planlanıyor. 

Petrol ithalatı Ocak ayında arttı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2019 Ocak Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu" verilerine göre, Tür-

kiye'nin toplam petrol ithalatı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre %18,39 artarak 3 milyon 87 bin tona çıktı. Söz konusu ayda en fazla ham 

petrol ithalatı 726 bin tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 381 bin tonla İran ve 291 bin tonla Nijerya izledi. 
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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. 


