
Gelişmekte olan para birimlerinden dün pozitif ayrışarak 6 seviyesinin altını 

test eden dolar/TL'de bugün işlemler 6,03'ten geçiyor. 

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde nakden ödenen devlet katkılarının yatırım 

kalemlerinin oranında düzenlemeye gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan 

düzenleme ile devlet katkılarının, mevduatta, katılma hesabında, bankalar 

tarafından çıkarılan borçlanma araçlarında, kaynak kuruluşu bankalar olan 

varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya teminatlı 

menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde değerlen-

dirilmesine ilişkin daha önce %30 olarak belirlenen sınır %20'ye indirildi. Söz 

konusu devlet katkılarının "BİST 100 endeksinde veya Borsa İstanbul A.Ş. ta-

rafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan hisse senetlerinde" de-

ğerlendirilmesine dair hüküm yürürlükten kaldırıldı. Yönetmelikle yapılan de-

ğişiklikle bu hüküm yerine yönetmeliğe; "Asgari %10'u, BİST 100, BIST Sürdü-

rülebilirlik Endeksi, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. ta-

rafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda" ibaresi eklenerek, nak-

den ödenen devlet katkılarının asgari %10'unun bahsedilen kalemlerde de-

ğerlendirilmesinin önü açıldı. 

Kredi Garanti Fonu (KGF) özkaynaklarından oluşturulan yeni bir paketin uy-

gulamaya konulduğunu açıkladı. Bloomberg HT'nin haberine göre söz konu-

su paketin büyüklüğü 1 milyar 250 milyon TL. Geçen ay açıklanan ve Avrupa 

Yatırım Fonunun KGF'ye sağladığı hibe fonla hayata geçirilen "KOBİ'lerin Re-

kabet Edebilirliği (COSME) Programı'na 2 milyar TL'nin üzerinde başvuru gel-

mişti. Habere göre KGF'de yeni dalgayı bu talep tetikledi. Söz konusu destek 

paketiyle KOBİ'lere 500 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanacak. Ortalama 

kredi kullanımının 100 bin TL civarında olması ve paketten 10 bin firmanın 

yararlanmasını bekleniyor. 1 milyar TL kefalet limiti olan pakette kredi hacmi 

ise 1,25 milyar TL olduğu ve KGF'nin %80'ine kefil olacağı belirtildi. Söz konu-

su paket 31 Aralık 2019 tarihine kadar geçerli olacak. Bu yeni pakette de taz-

min oranının bir önceki pakette olduğu gibi %10 olduğunu ifade edilirken, bu 
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TSKB Eurobondları Kupon Fiyat  Getiri

30 Ekim 2019 5.375% 99.29            7.098%

22 Nisan 2020 5.125% 98.34            7.064%

18 Mayıs 2021 4.875% 93.25            8.681%

Hisse Senetleri Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

BİST-100 86,778             1.44% -8.21% -4.92%

BİST-30 108,212          1.39% -8.15% -5.36%

XUSIN 104,162          1.22% -8.04% -0.68%

XBANK 113,301          0.99% -6.28% -3.77%

Kur Seviye
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Dolar/TL 6.0271 -0.48% 1.87% 13.98%

Euro/TL 6.7282 -0.84% 1.98% 11.17%

Sepet Kur* 6.3841 -0.68% 1.97% 12.48%

Euro/Dolar 1.1160 -0.32% 0.10% -2.69%

Dolar/JPY 109.36 -0.13% -1.91% -0.18%

DXY 97.9520 -0.03% 0.49% 1.82%

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

Emtia En son 
Günlük 

Değişim

Aylık 

Değişim

Yıl Sonuna 

Göre Değişim

Altın (Dolar/ons) 1279.06 -0.45% -0.33% -0.29%

Reuters/Jefferies CRB* 186.89 0.94% -1.94% 7.21%

Brent (Dolar/varil) 70.11 -0.70% -3.55% 28.10%

Doğalgaz (TL/stdm3) 2.58 0.08% 1.75% -12.11%

* Thomson Reuters/CoreCommodity CRB Commodity Total Return Index

Tahvil - Bono (Bileşik Getiri) En son Bir Önceki

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

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

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

ABD - 10 yıllık tahvil 2.24% 2.27%
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paketin bir öncekinden farkı ise kredilerin yapılandırmalarda da kullanılabilecek olması. Portföy Garanti Sistemi ile kullandırılacak kredilerin 

vadesi 12 aya kadar geri ödemesiz olacak. Süre asgari 36 ay, azami 60 aya kadar uzatılabilecek. Kredinin faiz oranının ise bankaların inisiyati-

finde olduğu öğrenildi. KGF Destek Kredisi'nden yararlanmak isteyenler Akbank, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Türk Ekonomi Bankası, 

Vakıf Katılım Bankası, Alternatif Bank, Halk Bankası, QNB Finansbank, VakıfBank, Denizbank, Şekerbank, Ziraat Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, 

Ziraat Katılım Bankası’na başvurabilecek. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 150 milyon TL sermayeli Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. unvanlı bir kalkınma ve 

yatırım bankası kurulmasına izin verdi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan BDDK kararında, bankanın kurucu ortakları; Emir Ka-

ya, Salih Berberoğlu, Recep Kaba, Ahmet Dağlı ve Mustafa Akın olarak belirtildi. 

Emlak Konut GYO (EKGYO) - Mülkiyetindeki 4 bağımsız ünite için açılan açık artırma ihalesinde ilgili bölümlere KDV dahil 167 milyon TL teklif 

geldi. 

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının 2018 yılı sonuçlarını yayınladı. Listenin ilk sırasında 79 milyar 

liralık üretimden satış değeriyle yine Tüpraş yer aldı. Ford Otomotiv 31 milyar ile ikinci Toyota Otomotiv üçüncülüğünü korudu. Listedeki fir-

maların üretimden satış değerinin reel olarak büyümeye devam ettiği görülüyor. Ancak 2017 yılındaki %19 reel artışa karşın, 2018 yılında reel 

büyüme %11,8’e gerilemiş durumda. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan yaptığı değerlendirmede finansman maliyetinin sanayicinin ihracat gelişimini 

gölgelediğini belirtti. 2018 yılı tablolarında finansman giderlerinin faaliyet kârı içindeki payı %49,8’den %88,9’a yükseldi. Dünya gazetesinin 

listeden derlediği verilere göre İstanbul’un listede yer alan firma sayısı on yıl önce 227 iken, 2018 yılında 166’ya geriledi. İSO 500 listesine Ay-

dın, Malatya ve Düzce’den giren firmalar Anadolu’nun payının artmasını sağladı.  

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bayram öncesinde karayolu müteahhitlerine ödeme yapmaya hazırlanıyor. Habertürk gazetesinin haberine 

göre Karayolları Genel Müdürlüğü 2019 yılına 11 milyar lira civarında bir borçla girmişti. Biriken borcun müteahhitlerin işlerinde yavaşlamaya 

yol açması sonrası yılın ilk çeyreğinde 8-9 milyar lira düzeyinde bir ödeme yapıldı. 2018 yılından kalan 2 milyar liranın da bayram öncesi müte-

ahhitlere ödeneceği belirtiliyor. 2019 yılı içinde yapılan işlerden biriken tutarın ise 4 milyar seviyesine yakın olduğu ifade ediliyor.  

Kordsa'dan 100 milyonluk yatırım. Kordsa, 100 milyon liralık yatırım ile İzmit fabrikasındaki ek polyester iplik hattını devreye aldı. Bu yeni 

hat ile tesisin üstün teknolojisi sayesinde standart HMLS polyester ipliğine ilave olarak çok yüksek mukavemetli ve daha iyi boyutsal kararlılığa 

sahip yeni nesil polyester iplik ürünleri üretilebilecek. 

Seracılıkta %70 büyüme bekleniyor. Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (SERKONDER) Başkanı 

Halil Kozan, "Hükümet tarafından açıklanan teşvik ve desteklerle sektörümüzün 2019 sonu itibarıyla %70 büyüyeceğini öngörüyoruz" dedi. 

Son dönemde seracılığın çok revaçta olduğuna dikkat çeken Kozan seracılığa yapılan yatırımın ortalama 7 yılda geri döndüğünü belirtti. Kozan, 

"Jeotermal kaynakların bulunduğu yerde seranın ısıtma maliyeti de azalıyor. Afyon'da seracılık bu nedenle yaygın. İyi tarım uygulamaları ya-

pan modern seraların sayısının büyük oranda artmasını bekliyoruz. Jeotermal kaynakların bolca olduğu Kırşehir, Kayseri, Kütahya, Aydın, De-

nizli gibi illerimizde seracılık ilerliyor" diye konuştu. 

IKEA, Rusya'da mobilya kiralama hizmetine geçiyor. IKEA şirketini de bünyesinde bulunduran INGKA Holding'in Rusya Yönetim Kurulu Baş-

kanı Patrick Anthony, IKEA'nın Rusya'da mobilya kiralama dönemine geçeceğini belirtti. INGKA Holding'in Rusya Yönetim Kurulu Başkanı Pat-

rick Anthony, “Eşyaların yeniden kullanımı ve geri dönüştürülmesine dair birçok projemiz var. Esas amacımız ise, ürünlerin kullanım ömrünü 
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artırmak. Henüz Rusya için kesin bir planımız olmasa da, yakın zamanda olacak. Tabii ki kiralama uygulaması da IKEA'nın tüm şubelerinde uy-

gulamaya koyulacak" dedi. 

Bölgesel ısıtma sistemleri yaygınlaşmalı. Türkiye Kojenerasyon Derneği Başkanı Yavuz Aydın’ın 25. ICCI 2019 Uluslararası Enerji ve Çevre 

Fuarı ve Konferansı’nda yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bölgesel ısıtma sistemlerindeki potansiyeli sebebiyle kojenerasyonun en verimli ve 

toplumsal alanı olan bölgesel ısıtma sistemlerinin yaygınlaşması gerektiğini belirtti. Aydın konuşmasında; “Ülkemizde bir ısı piyasası kanununa 

ihtiyaç vardı bu ele alındı ve üzerinde çalışılıyor yakın zamanda taslak olarak çıkacağını bekliyoruz. Bu bölgesel ısıtma sistemlerinin ülkemizde 

yaygın olmasını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı. 

Enerji verimliliği çalışmaları ivme kazanacak. ICCI 2019 – Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı’nın açılışında bir konuşma yapan 

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın, kurulacak olan ‘Enerji Arz Güvenliği ve Verimliliği İhtisas Komisyonu’nun Türkiye’de enerji ve-

rimliliği çalışmalarına büyük bir ivme kazandıracağını söyledi. 

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre %2,41 azalışla 23,9 milyon megavatsaat oldu. Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu’nun "2019 Mart Ayı Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin %21,28'i barajlı hidrolik, %18,51'i 

ithal kömür, %18,21'i doğal gaz, %15,72'si linyit santrallerinden karşılandı. Lisanslı elektrik üretimi Mart ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla %

2,41 azalarak 23,9 milyon megavatsaate düştü. Aynı dönemde faturalanan tüketim miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre %2,22 azalışla 18,7 

milyon megavatsaate geriledi. 

Petrol sektörünün dijitalleşme kapsamında en çok odaklandığı konu ikiz tesis yapmak. ICCI 2019 – Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Kon-

feransı’nda bir konuşma yapan Akdeniz Ülkeleri Enerji Şirketleri Birliği Petrol ve Gaz Direktörü Sohbet Karbuz, petrol ve gaz sektörü yüksek 

teknoloji ve dijitalleşmeyi kullanan bir sektör olmasına rağmen bu konuda biraz geri kaldığına dikkat çekti. Dijital teknolojinin son on yılda çok 

hızlı bir ilerleme kaydettiğini, ancak bunun son beş yılında petrol fiyatlarında yaşanan düşüş başta olmak üzere bir dizi nedenden dolayı dijital 

çalışmalara gerektiği kadar yönelinemediğini ifade etti. Aynı zamanda özellikle “upstream” denilen arama ve üretim bölümünde gizli bilgilerin 

önemi nedeniyle sektörün oldukça tutucu bir sektör olduğuna ve yoğun bilgi üretmesine rağmen bölümler arasında bile bu bilginin paylaşıl-

madığına dikkat çeken Karbuz, bu nedenle önümüzdeki dönemlerde dahi sektörün tamamen dijitalleşeceğini sanmadığını kaydetti. Bununla 

birlikte sektörde çok önemli dijital teknolojik yeniliklerin olduğunu ve kullanıldığını ifade eden Karbuz, “Şu anda en çok odaklandığı ikiz tesis 

yapmak. Tesis yapmadan önce bunun birebir dijital halini üretmek. Herhangi bir yerde operasyonun nasıl gittiğini biliyorsunuz ve nerede ba-

kım yapmak gerektiğini tahmin ediyorsunuz. Rafinerilerin bakıma alınması çok maliyetlidir, bu tür teknolojilerle bu maliyetler azalıyor” dedi.   

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun doğal gaz dağıtım şirketleri ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifeleri ve depolama 

şirketleri depolama hizmet bedelleri güncellendi. Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğe göre 17 adet dağıtım şirketinde kullanılan kade-

meli sistem kullanım bedelleri güncellendi. Ayrıca, iki adet depolama tesisinde depolama hizmet bedellerinde güncelleme yapıldı. Alınan ka-

rarlar 1 Haziran 2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.  
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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. 


