
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), emeklilik fonlarında standart ve para piya-

sası fonlarına alınacak varlıklara ilişkin düzenlemeye gitti. Düzenlemeye gö-

re 31 Temmuz itibarıyla (i) para piyasası fonlarının asgari %25'i devlet iç borç-

lanma senetlerinde yatırıma, (ii) standart fonların ise asgari %10'u, BIST 100, 

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstan-

bul tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara yönlendirilecek.  

Dün Merkez Bankası’ndan zorunlu karşılık hamlesi geldi. Merkez Bankası, 

finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata/katılım 

fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 

baz puan artırılacağını açıkladı. Açıklamada söz konusu değişiklik ile piyasa-

dan yaklaşık 4,2 milyar dolar tutarında likidite çekilmesinin beklendiği kayde-

dildi. TCMB, dün miktar yöntemiyle düzenlediği 3 Haziran vadeli repo ihale-

siyle piyasaya yaklaşık 15 milyar lira verdi. İhaleye 33 milyar liralık teklif geldi. 

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz %24 olurken, en düşük, 

ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise %27,05 seviyesinde gerçekleşti. Yapılan 

bu hamle sonucunda dolar/TL düşüş trendine girdi fakat bu trend kısa sürdü. 

Haberle birlikte dolar/TL aşağıda 6,04’ü gördü; ancak tekrar 6,06 seviyesine 

çıktı. 

Hazine, yurtiçi piyasada 364 gün vadeli, 31 Mayıs 2019 valörlü euro cinsi 

sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek. Hazine'den yapılan 

yazılı açıklamaya göre, 29 Mayıs 2020 itfalı kira sertifikasının dönemsel kira 

oranı %1,5 olacak. Kira sertifikasında talepler 29 Mayıs saat 14.00'e kadar 

toplanacak. 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası şirket birleşme ve satın alma faaliyet-

leri, sermaye piyasası ürünleri ve finansal danışmanlık hizmetleri ile işlet-

melerin yurt içi ve yurt dışı fon kaynaklarına ulaşmalarını sağlayacak. 36. 

Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştiren bankadan yapılan yazılı açıklamada 

kalkınma finansmanının yanı sıra yatırım bankacılığı ürünlerinin ve sermaye 

piyasası araçlarının daha etkin kullanımının hedeflendiği, reel ekonomiye ve 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.29            7.095%

22 Nisan 2020 5.125% 98.10            7.343%

18 Mayıs 2021 4.875% 93.13            8.749%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 85,545             1.74% -8.92% -5.70%

BİST-30 106,726          1.70% -8.65% -5.94%

XUSIN 102,907          1.47% -8.08% -1.03%

XBANK 112,189          3.85% -8.37% -3.69%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 6.0560 -0.23% 2.89% 15.01%

Euro/TL 6.7853 -0.06% 3.35% 12.56%

Sepet Kur* 6.4207 -0.30% 3.23% 13.63%

Euro/Dolar 1.1196 0.20% 0.45% -2.33%

Dolar/JPY 109.50 -0.27% -1.82% -0.25%

DXY 97.6130 -0.03% -0.40% 1.47%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1284.80 0.12% -0.09% 0.15%

Reuters/Jefferies CRB* 186.89 0.97% -3.09% 6.21%

Brent (Dolar/varil) 70.11 -0.03% -4.68% 26.35%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.60 0.31% -0.69% -11.36%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 25.94% 25.92%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 19.66% 19.67%

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

ABD - 10 yıllık tahvil 2.31% 2.32%
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para piyasalarına daha fazla kaynak aktarma ve Türkiye Kalkınma Fonu ile de yeni nesil girişimlerin desteklenmesinin odağa al ındığı belirtildi. 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Varlık Finansman Fonu'nu kurarak ilki Aralık 2018, ikincisi ise 2019 yılının ilk çeyreğinde olmak üzere top-

lam 4,15 milyar TL tutarında Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı yapmıştı. 

Vakıfbank (VAKBN) - Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Abdulkadir Aksu, Genel Müdürlüğüne Abdi Serdar Üstünsalih getirildi. 

İş Bankası (ISCTR) - Takipteki krediler portföyünün 418,4 milyon TL tutarındaki kısmını oluşturan alacaklarını 30 milyon TL bedel karşılığında 

sattı.  

Türk Hava yolları (THYAO) – %50 paya sahip olduğu THY DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş. ile işbirliğinin 15 yıl süreyle uzatılması konusunda an-

laşmaya vardı. Anlaşma Türkiye'deki Havalimanlarından çıkışlı tüm uluslararası, ulusal ve charter uçuşlarını kapsayan ikram hizmetlerini ve 

İstanbul‘daki otel projesinin THY DO & CO İkram Hizmetleri A.Ş'den Türk Hava Yolları’na satışını içeriyor. 

Jantsa (JANTS) – Son dönemde şirket hisselerinin performansının, olumlu faaliyet performansıyla örtüşmemesi gerekçesiyle ve piyasada fiyat 

oluşumuna katkı sağlamak adına pay geri alım kararı verildiğini açıkladı. Geri alım programında, azami pay adedi 277.500, ayrılan azami fon 7 

milyon TL olacak. 

Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Deniz Aksu, bankanın işleyişiyle ilgili açıklamalar yaptı. Habertürk gazetesinde yer alan habere göre 

Aksu, bankanın tedarik zinciri finansmanı benzeri bir yapı oluşturacağını, bu zincirdeki arsa sahibi, proje geliştirici, inşaat malzemesi tedarikçi-

si, konut alıcısı ve bankanın, yani tüm tarafların haklarının korunacağını ifade etti. Kurulacak olan sistemde arsa payı dünya uygulamaları ile 

uyumlu olan %30’la sınırlanacak. Bu sistemde proje geliştirici arsayı alıp Emlak Katılım Bankası’na gelecek, arsa ipotek edilecek ve kat irtifakı 

tesisi istenecek, gayrimenkul alıcısı taksitleri hak edişe göre ödeyecek, yani taksitler projenin bitmiş haline göre belirlenmeyecek. Aksu yaptığı 

açıklamada konutları toplu şekilde alıp perakendede satacakları bir sistem de olabileceğini belirtti. Konut sektöründeki stokların eritilmesine 

yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 14 proje geliştiricinin stoklarının incelendiğini belirten Aksu bu çerçevede varlığa dayalı sermaye piya-

sası araçlarını devreye sokmak için SPK’ya başvurulduğunu ifade etti. Yeni modele ilişkin açıklamalarına kentsel dönüşüm üzerinden devam 

eden Aksu, burada önceliğin mevcudun iyileştirilmesi yönünde olacağını, ısı yalıtımı, su yalıtımı konularına öncelik verileceğini belirtti. Aksu 

SPK’dan izin alıp zekat fonu kurabileceklerini, zekat fonunda oluşacak kaynağın Din Kurulu’ndan alınacak fetva ile yönlendirilebileceğini, zekat 

fonunun hiç ev alamayacak vatandaşlara konut projesi gibi alanlarda kullanılabileceğini belirtti. Aksu ayrıca Kredi Garanti Fonu (KGF) ve KOS-

GEB ile “sanayiciye kiralık fabrika” projesi üzerinde çalıştıklarını, modelin hayata geçirilebilmesi durumunda sanayicinin bina ve sabit yatırım 

yükü olmadan sadece işletme sermayesi ile fabrika çalıştırmaya başlayabileceğini belirtti.  

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kentsel dönüşümde tek taraflı fesih hakkına ilişkin düzenleme yapılacağını ifade etti. Bakan Ku-

rum, kentsel dönüşüm sürecinde hak sahibi ya da müteahhitten kaynaklı sorun var ise bu sorunu tespit ederek ilgililere ihtar çekmek suretiyle 

belirli bir süre verileceğini, bu süre içerisinde mevcut durum ortadan kalkmamışsa Bakanlık olarak olaya müdahale edileceğini ifade etti. Ku-

rum açıklamasına şöyle devam etti: “Yine müteahhitten kaynaklı finansal problem var ise bu problemden kaynaklı sorunların da kentsel dönü-

şüm projesine yansımaması için düzenlemeleri öngörüyoruz”. İstanbul geneline ilişkin kentsel dönüşümü kapsayan bir acil eylem planının ya-

kında duyurulacağını ifade eden Bakan Kurum, eylem planı içinde toplu konut başkanlığı aracılığıyla 50 bin konutluk gönüllü dönüşüm planının 

da paylaşılacağını belirtti. 

Türkiye'nin ham çelik üretimi Nisan’da geçen yılın aynı dönemine göre %2,6 artarak 3 milyon tona ulaştı. Küresel çelik üretiminin %85'ini 

temsil eden Dünya Çelik Birliği (WorldSteel) Nisan ayına ilişkin çelik üretimi rakamlarını açıkladı. Buna göre, küresel ham çelik üretimi Nisan’da 

%6,4 artışla 156,7 milyon ton oldu. Küresel çelik üretimi, Ocak-Nisan döneminde ise %4,8 artarak yaklaşık 600 milyon tona ulaştı. Söz konusu 
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ayda Türkiye'nin ham çelik üretimi %2,6 artarak 3 milyon tonun üzerine yükselirken, dört aylık üretimi ise %10,5 düşüş göstererek 11 milyon 

233 bin ton oldu. 

500 maden sahasının ihalesi ilanı 27 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat 

Cansız’ın yaptığı açıklamada Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) 500 maden sahası ihalesinin gerçekleştirileceği açıklandı. 

Kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak ilk ihalenin 1 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleşeceği ifade edildi. 

Barajlara gelen su miktarında kayda değer artış gerçekleşti. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) verilerine göre 1 Ocak-26 Mayıs 2019 tarih-

leri arasında ana havza barajlarına gelen toplam su miktarı geçen yılın aynı dönemine göre %90’lık bir artış ile 53,2 milyar metreküp olarak 

belirlendi. 2018 yılı aynı döneminde ana havza barajlarına gelen toplam su miktarı 28,1 milyar metreküp idi. Bu kapsamda hidroelektrik sant-

rallerden üretilen elektriğin toplam üretilen elektriğe payı %50’yi aştı.  

Türkiye Elektro Mobilite Derneği, Antalya'da şehrin bazı noktalarına dizel araçların girmesinin yasaklanması için girişimlere başlıyor. Dünya 

Elektrikli Araçlar Birliği WEVA Yönetim Kurulu Üyesi ve Avrupa Elektro Mobilite Derneği AVERE’nin Türkiye Dernek Başkanı Prof. Dr. Gürkan 

Kumbaroğlu, dizel yakıtlı taşıtların egzoz gazının şehirlerde önemli bir kirlilik kaynağı olduğuna değinirken Antalya şehir merkezindeki hava 

kirliliğini önlemek adına Antalya'da şehir merkezine dizel yakıtlı araçların girmesinin yasaklanmasını talep edeceklerini bildirdi. 
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Kaynaklar: TSKB Ekonomik Araştırmalar, Thomson Reuters, TCMB, TÜİK 
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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. 


