
Dolar/TL'de dün yukarı yönlü sert dalgalanmalar gözlenirken, dört haneli 

seviyeleri gören swap faizleri Londra piyasasının tekrar likidite sağlayabil-

mesi ardından %35 seviyelerine kadar geriledi. Londra’da TL swap piyasasın-

daki faizlerde yaşanan normalleşme sonrası Türk lirası dün %4’ün üzerinde 

değer kaybederken günün ilk işlemlerinde 5,6149’a kadar yükselen dolar/TL 

sabah saatlerinde 5,59’da. Diğer gelişmekte olan ülke para birimleri de lira 

sıkışıklığının riskli görülen para birimlerinde de yarattığı dalgalanmayla hafta 

boyunca dolara karşı değer kaybetti. Borsa İstanbul 100 endeksi dün %0,3 

yükselişle bu haftanın kaybını sınırladı. Tahvil bono piyasasında da faizlerde 

yükseliş sürerken, 2 ve 10 yıllık gösterge tahvil faizleri dün bu yılın en yüksek 

seviyelerine geldi.  

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, seçimin ardından Nisan’ın ikinci 

haftasında ekonominin birçok alanını kapsayan bir yol haritasının lansmanı-

nı yapacaklarını söyledi. Albayrak, dün akşam NTV’de katıldığı programda 

"Seçimden sonra özellikle büyümeden enflasyona, finansmandan bankacılığa 

kadar bir çok alanda bir yol haritası ortaya koyacağız. Zannediyorum 8 Nisan 

haftasına yetiştirebilirsek o hafta açıklamayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı 

ancak mevcut durumda daha fazla detay vermedi. Londra swap piyasasındaki 

TL sıkışıklığına da değinen Albayrak Londra özelinde swap piyasasının Türki-

ye’deki bankacılık sektörü tarafından kullanılmaya devam edileceğine söyledi. 

Albayrak geçtiğimiz hafta 3,5 milyar dolar artan yurtiçi yerleşiklerin döviz 

mevduatı hakkında da konuştu ve son iki günde döviz mevduatlarından TL’ye 

dönüşün başladığı bilgisini verdi. Berat Albayrak, bazı bankaların sermayeleri-

ni güçlendirilmesi ile ilgili adımlar atılmaya devam edildiğini, seçimden sonra 

da bunun devam edeceğini söyledi. Albayrak, "Bizim bir iki uygulamamız ola-

cak, aslında bitirdik, bankaların yapılandırmaları ve sınıflandırmaları ile ilgili 

kredi portföyleriyle ilgili hususta belirli bir noktaya geldik, bankalarımızın ço-

ğu ile mutabakata vardık. Bu noktada da atacağımız adımlarla oluşabilecek 

risklere karşı bile potansiyel kırılganlık alanlarını çok daha güçlendirmeye yö-

29-Mar TÜİK, Dış ticaret istatistikleri, Şubat 
 KTB, Sınır giriş istatistikleri, Şubat 
 Hazine, Kamu net borç stoku istatistikleri, 4Ç18 

 Almanya, Perakende satışlar, Mart 
 İngiltere, GSYH büyümesi, 4Ç18 
 ABD, Yeni konut satışları, Şubat 
31-Mar Yerel seçimler 

1-Nis Euro Bölgesi İmalat PMI, Mart 
 ABD, Perakende satışlar, Şubat 
2-Nis ABD, Dayanıklı mal siparişleri, Şubat 
3-Nis TÜİK, TÜFE, Mart 
 Euro Bölgesi, Perakende satışlar, Şubat 

 
 

TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.59            6.096%

22 Nisan 2020 5.125% 97.11            8.020%

18 Mayıs 2021 4.875% 93.75            8.124%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 92,120             0.29% -11.87% 0.93%

BİST-30 115,442          0.35% -12.10% 0.96%

XUSIN 111,131          -2.03% -9.84% 5.97%

XBANK 121,879          3.70% -11.72% 3.52%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 5.5460 4.12% 0.30% 4.88%

Euro/TL 6.2410 2.66% 0.56% 3.12%

Sepet Kur* 5.9227 2.74% 1.38% 4.33%

Euro/Dolar 1.1220 -0.24% -1.07% -2.17%

Dolar/JPY 110.62 0.10% -0.42% 0.97%

DXY 97.2020 -0.02% 1.09% 1.05%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1290.15 -1.47% -1.71% 0.58%

Reuters/Jefferies CRB* 191.71 -0.33% 0.51% 8.60%

Brent (Dolar/varil) 67.82 0.43% 4.67% 25.32%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.71 0.22% -0.07% -7.55%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

TR - 2 yıllık tahvil (TRT131119T19) 21.21% 20.44%

TR - 10 yıllık tahvil (TRT080328T15) 18.66% 18.21%

TR - Eurobond (17 Şubat 2045) 7.65% 7.43%

ABD - 10 yıllık tahvil 2.41% 2.38%
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nelik önemli kararlar aldık, neticeleri görüyor olacağız. Bankacılık sektörü açısından ben çok rahat bir konfor alanına sahip olduğumuzu düşü-

nüyorum" dedi. 

2017-2018 kefalet protokolleri 29 Mart itibarıyla sona eriyor. Ekonomiyi desteklemek için devreye alınan ve sonrasında da yeni kefalet di-

limleriyle devamı gelen Kredi Garanti Fonu destekli 2017-2018 kefalet protokolleri 29 Mart itibarıyla sonlandırılacağı bankalara iletilirken, 

önümüzdeki dönemde kalan bakiyenin yeni kefalet ürünleri ile değerlendirebilmesi için hazırlık yapılıyor. KGF'nin bankalara gönderdiği maile 

göre, 29 Mart saat 18.00 itibarıyla 2017 ve 2018 yıllarına ait 200 milyar TL'lik, 52,5 milyar TL'lik ve 32,5 milyar TL'lik kefalet programları (ve 

daha önce yeni başvuru alımına kapatılmış olan 20 milyar TL kaynaklı KOBİ-Değer Kredisi-1 protokolü) kapsamında yeni başvuru alınmayacağı 

bankalara duyuruldu. Yetkililer, KGF'nin kullanılmayan limitlerinin konsolide edilerek yeni projelerde kullanmak için hazırlık yaptığını belirti-

yorlar. Bankalara gönderilen mailde bu tarihten sonra sadece kefalet limiti rezerve edilmiş olan ve tahsis süreçleri devam eden işlemlerin so-

nuçlandırılacağı belirtildi. Mailde, "Söz konusu kefalet protokolleri kapsamında her bir kredi veren için KOBİT ekranlarında tanımlanmış bulu-

nan kefalet limitlerinin kalan kısmı iptal edileceğinden kesinlikle yeni başvuru girişi yapılmayacaktır" denildi. Bilgilendirmeye göre, KGF ile 

bankalar arasında imzalanan kefalet protokolleri kapsamında bankalara tahsis edilerek, tahsil edilen muhtelif portföylerde dağınık şekilde ka-

lan bakiye kefalet tutarları önümüzdeki dönemde yeni kefalet ürünleri ortaya konması halinde bir araya toplanarak değerlendirilebilecek. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, rezervlerde dönemsel etkenlerle dalgalanmalar gözlense de orta vadede 

istikrarlı bir artış trendinin söz konusu olduğunu belirterek, "Son bir hafta içinde toplam rezervimiz tüm kalemlerde gözlenen 4,3 milyar 

dolar artışla 27 Mart itibarıyla 96,7 milyar dolar seviyesine ulaştı." dedi. Çetinkaya, net rezervlerin ise aynı dönemde 2,4 milyar dolar artışla 

yaklaşık 28,6 milyar dolar olduğunu aktararak, "Merkez Bankası, rezervlerini güçlendirme politikasına kararlılıkla devam etmektedir." ifadesini 

kullandı. Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerini yayınladı. 22 Mart haftasında yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki hisse senet-

leri net 145,2 milyon dolar arttı. DİBS'lerdeki net hareket ise 102,2 milyon dolar artış yönünde gerçekleşti. Böylece yurtdışı yerleşiklerin mülki-

yetindeki hisse senedi stoku 33,5 milyar dolar, DİBS stoku ise 16,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.  

Merkez Bankası 22 Mart haftasının yabancı para (YP) mevduat istatistiklerini yayınladı. Gerçek kişilerin YP mevduatları bir önceki haftaya 

göre 1,3 milyar dolar arttı. Aynı dönemde tüzel kişilerin YP mevduatı ise 2,2 milyar dolar seviyesinde yükseliş kaydetti. Toplam YP mevduat 

hacmi 211 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.      

Haftalık kredi rakamları açıklandı. 15-22 Mart haftasında Türk Para-

sı (TP) kredi miktarı bir önceki haftaya göre 9,2 milyar TL artış kayde-

derken, Yabancı Para (YP) krediler 3,7 milyar dolar yükseldi. Yıllık 

değişim olarak bakıldığında ise TP kredilerde %2,1 oranında artış gö-

rülürken, 3 aylık eğilimin yükselmeye devam ettiği görülüyor. YP kre-

diler ise geçen yıla göre %3,2 azalarak 165,8 milyar dolar seviyesine 

geriledi. 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil projesi hakkında açıklamalar yaptı. Yerli otomobil projesinde biraz gevşeme olduğu-

nu belirten Erdoğan, gerektiği takdirde yabancı yatırımcılarla da görüşülebileceğini ifade etti. Diğer taraftan, Türkiye'nin Otomobili Girişim 

Grubu'nda yer alan Anadolu Grubu'nun Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak, yerli otomobile ilişkin, "Şu aşamada bizim bildiğimiz, ilk aracın C 

segmentinde, SUV ve full elektrikli bir araç olacağı yönünde." açıklamasını yaptı. Koçak, "Şu anda önemli bir dönüşüm var. Bu dönüşümde de 

ciddi bir fırsat var. Bu fırsatı değerlendirip önümüzdeki 4-5 yıl içinde Türkiye'nin kendi otomobiline kavuşmasını istiyoruz." diye konuştu. Ko-

çak, aracın "3. seviye" tabir edilen yüksek teknolojili bir araç olacağını belirterek, şunları kaydetti: "Otomobil üreticisi olduğunuz zaman sade-

ce iç pazara yönelik bir yapılanma yapmak çok anlamlı olmuyor. Öncelikle iç pazardaki, cari açığın dengelenmesine katkıyı sağlamak birinci 

hedef. İkinci aşamada da ihracat pazarlarına açılmak. Zaten çıkartacağımız ürünün de en az o amaçları destekleyecek olması konusunda çok 

istekliyiz. Hissedar olarak yönetimden de beklentimiz o yönde. Çok başarılı yönetiyorlar. Aşama aşama planladığımız gibi ilerliyoruz."  

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşıda 5 yıllık süreçte %100'e yakın yerlileştirme hedefliyoruz. Bu kapsamda Ağustos ayında difteri ve teta-

nos aşısı ruhsatı verilecek." dedi. Ayrıca Koca, "Türkiye'yi sağlık üssü, sağlık markası yapmak istiyoruz. Şehir Hastaneleriyle sağlıkta geldiği-

miz düzeyi taçlandırmak istiyoruz. Şehir Hastaneleri yeni dönemde birden fazla üniversiteyle iş birliği ve birlikte kullanım protokolü yapılabi-

lir." ifadelerini kullandı.  

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li  "Türkiye-Çin Ticaret ve Yatırım Semineri" kapsamında gazetecilere açıklamalar yaptı. Son 

yıllarda Çin şirketlerinin Türkiye’deki altyapı sektörüne önemli yatırımlar yaptığını belirten Li yatırım yapmak için ilgi gösterilen sektörlerin ge-

nişlediğini ifade etti. Yakın zamanda bir firmanın tekstil fabrikası yatırımı yaptığını ifade eden Li, Çin ile Türkye arasında finans, enerji ve diğer 

sektörler hakkında görüş alışverişinin sürdüğünü vurguladı. Çin’in şu anda Türkiye’deki yatırım miktarı 2,8 milyar dolar iken, bu rakamın 2021 

yılı itibariyle 6 milyar dolar seviyesine ulaşması amaçlanıyor.  

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, Rus haftalık basın toplantısında vatandaşlarının Türkiye'ye kimlikle girebilmesine ilişkin 

değerlendirme yaptı. Zaharova, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Rus vatandaşların ülkemize kimlikle gelmesinin önünü açmak için 

toplantılara başladık" şeklindeki açıklamasına ilişkin olarak, "Bu fikrin hayata geçirilmesi bir dizi nedenden dolayı çok zor. Bunun zor olması 

hepsinden önce Rusların ülke dışına çıkışlarında kimliklerini kullanmalarının hukuki yönleriyle ilgili" dedi. 

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Genel Sağlık Sigortası prim borcu olan vatandaşlar, sağlık hizmetlerinden 2019 yıl sonuna kadar 

ücretsiz yararlanabilecek. Karara göre, Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan ancak primlerini zamanında ödemeyip borçlu duruma düşen 

Türk vatandaşları, Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde ücretsiz sağlık hizmeti alabilecek. Ücretsiz sağlık hizmetinden Genel Sağlık Si-

gortası kapsamındaki vatandaşların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de yararlanacak. Ücretsiz sağlık hakkı, 31 Aralık 2019'a kadar geçerli ola-

cak. 

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Türkiye'deki yatırımlarına 2019 ve 2020'de ara vermeden devam edeceklerini belirte-

rek, "Bu yıl 4,9 milyar lira olmak üzere 2 yılın sonunda yaklaşık 10 milyar liralık yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu süreçte 2 bin 560 kişi de 

direkt istihdam edilecek." dedi. Geçen yılı Akfen olarak 5,6 milyar liralık yatırımla tamamladıklarını aktaran Akın, Türkiye'deki yatırımlara 

2019 ve 2020'de de ara vermeden devam edeceklerini kaydetti. Akın, “Bu yılki yatırım bütçemizin 220 milyon lirasını Bodrum Loft Projesi'ne, 

225 milyon lirasını Mersin Uluslararası Liman'a, 1 milyar 494 milyon lirasını Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne, 2 milyar 670 milyon lirasını Akfen Ye-

nilenebilir Enerji Projesi’ne ve 342 milyon lirasını da Gökırmak Bakır Madeni Projesi'ne ayıracağız. Gelecek yıl için ise yine Akfen Yenilenebilir 

Enerjisi projesine 3 milyar 81 milyon liralık, Mersin Uluslararası Liman'a 387 milyon liralık, Mersin Doğalgaz Santrali Projesi'ne 1 milyar 259 

milyon liralık ve Gökırmak Bakır Madeni Projesi'ne de 312 milyon liralık bütçe ayırdık." şeklinde konuştu.  
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Filosunda 11 uçak bulunan ve 26 destinasyona uçan İzlanda merkezli Wow Air'in iflas ettiği duyuruldu. Wow Air potansiyel yatırımcılardan 

biriyle yaptığı görüşmenin olumsuz sonuçlanmasının ardından iflasını açıkladı. Şirket, 2018 yılının ilk 9 ayında 33 milyon dolardan fazla zarar 

açıklamış ve sonrasında potansiyel yatırımcılarla görüşmeye başlamıştı. Avrupa havacılık sektöründe son dönemde Air Berlin, Monarch, Alita-

lia, Small Planet ve Germania iflaslarını açıklamış, Flybe ise operasyonlarını durdurmuştu. 

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç: ihracat hedefimiz 4 milyar dolar. Güleç yaptığı açıklamada KDV indirimi-

nin 30 Haziran'a kadar uzatılması sayesinde mobilya satışlarında ilk yarıda %30'luk artış beklediklerini belirterek, "KDV indirimi sayesinde yıl 

sonunda mobilya satışlarında 50 milyar lirayı aşacağız." dedi. Güleç, 2019 yılı ihracat hedeflerinin ise 4 milyar dolar olduğunu ifade etti. 185 

ülkeye ihracat gerçekleştiren mobilya sektöründe kg fiyatı geçtiğimiz dönemde 1,7 dolardan 3 dolara yükseldi.  

Danimarka hükümeti nakit para ile alışverişi sonlandırmayı planlıyor. Yasa değişikliği ile beraber ülkedeki market, restoran ve alışveriş ma-

ğazaları yalnızca kart ile ya da internet üzerinden ödeme seçeneklerini tercih edecek.  

Marmarabirlik bu yıl 40 bin ton ürün satmayı hedefliyor. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa “Son ürün alım kampanyasın-

da 51 bin ton ürün alımı gerçekleştirdik. 2019 yılında 40 bin ton ürün satmayı hedefliyoruz.” Şeklinde konuştu.  

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), ruhsatlı maden sahalarında özel işletmeler tarafından arama, analiz, sondaj gibi hizmet-

lere finansman sağlamayı planlıyor. MTA, ruhsatlı sahasında maden aramak isteyen ancak finansman sorunu yaşayan işletmeleri destekle-

mek üzere Kaynak Geliştirme Amaçlı Tip Sözleşme uygulamasını yürürlüğe koydu. Kaynak Geliştirme Amaçlı Tip Sözleşme uygulaması, atıl kay-

nakların keşfedilerek ekonomiye kazandırılması ve madencilik işletmelerinin desteklenmesini hedefliyor. 
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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. 


