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BANKALARA 3,7 MİLYAR AVRO FONLAMA 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, kamu bankalarının sermaye yapılarının 

güçlendirilmesi için 3,3 milyar avro, katılım bankalarının sermaye yapılarının 

güçlendirilmesi için de 400 milyon avro tutarında DİBS ihraç edilecek. 

FAİZ ÖDEMESİZ DİBS İHRACI GERÇEKLEŞTİRİLECEK 

Bu çerçevede, kamu bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla kullanılmak 

üzere 24 Nisan 2019 valör tarihli olmak üzere net 3,3 milyar avro tutarında, 5 yıl vadeli, yıllık 

yüzde 4,61 faizli, kuponsuz DİBS ihraç edilecek. Kamu sermayeli katılım bankalarının 

sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere de nominal 400 milyon avro 

tutarında 5 yıl vadeli, faiz ödemesiz DİBS ihracı gerçekleştirilecek.  

Bu süreçte Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından finansal piyasalarda iyileşme ve derinleşmeyi 

destekleme misyonu doğrultusunda 10 Nisan 2017'de kurulan TVF Piyasa İstikrar ve Denge 

Fonu aracı rolü üstlenecek. Söz konusu DİBS'ler Piyasa İstikrar ve Denge Fonu'na (PİDF) ihraç 

edilecek. PİDF, Bakanlık tarafından ihraç edilen ikrazen özel tertip DİBS'leri kamu bankalarına 

satarak nakit kaynak oluşturacak, sonrasında söz konusu nakit kaynağı kamu bankaları 

tarafından ihraç edilecek sermaye benzeri tahvillerin satın alınması veya sermaye benzeri 

kredi kullandırılması amacıyla kullanacak. 

İhraç edilecek ikrazen özel tertip DİBS'lerin banka bazında dağılımı şöyle: 

İkrazen Özel Tertip DİBS Tutarları 

Bankalar İhraç Tutarı (avro) 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 1.400.000.000 

Türkiye Halk Bankası A.Ş. 900.000.000 

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 700.000.000 

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 150.000.000 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. 150.000.000 

Ara Toplam 3.300.000.000 

Ziraat Katılım Bankası A.Ş. 100.000.000 

Vakıf Katılım Bankası A.Ş. 100.000.000 

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. 200.000.000 

Ara Toplam 400.000.000 

Genel Toplam 3.700.000.000 
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MUAFİYET MAYIS AYINDAN SONRA BİR DAHA UZATILMAYACAK  

Muafiyetin süresi 2 Mayıs'ta doluyor. 

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a uygulanan yaptırımlar neticesinde Türkiye dahil toplam 8 

ülkeye (Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, İtalya ve Yunanistan) uygulanan 

muafiyetin uzatılmayacağını açıkladı. 

Açıklama şu şekilde: "Bu ülkelere tanınan muafiyet mayıs ayından sonra bir daha 

uzatılmayacak. Ana amacımız İran'ın bir numaralı gelir kaynağı olan petrol ihracatını sıfıra 

indirmektir. Washington ve müttefikleri İran'a yönelik ekonomik baskıyı en yüksek 

seviyede tutmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı. 

Açıklamada ayrıca, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) üretimi artırarak 

farkı kapatacağı vurgulandı. 

İlk destek İsrail ve Suudi Arabistan'dan 

EKONOMİDE TOPARLANMA İŞARETLERİ: Ekonomide toparlanma işaretleri başladı. Sanayi 

üretiminde ve perakende ticaret hacminde aylık aylık küçük toparlanmalar izleniyor. TÜİK ve 

Akbank kaynaklı aşağıdaki grafikler bu durumu işaret ediyor. 

 

 

http://www.haber7.com/etiket/abd
http://www.haber7.com/etiket/trump
http://www.haber7.com/etiket/iran
http://www.haber7.com/etiket/t%C3%BCrkiye
http://www.haber7.com/etiket/petrol
http://www.haber7.com/etiket/suudi+arabistan
http://www.haber7.com/etiket/bae
http://www.haber7.com/etiket/israil
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Risk primleri geriliyor 

En iyi haberler, risk primlerinin gerilemesi ve ekonomideki volatilitenin azalmasıyla kendisini 

gösteriyor. TCMB, Akbank ve Bloomberg kaynaklı aşağıdaki grafikler normalleşmenin 

başladığını gösteriyor. 

 

 

 

* bps: tahvil, adi senet ve borç seneti üzerinde getiriyi ifade etmek amacıyla kullanılan en 

küçük birimdir. 



4 
 

DÜZELME İŞARETLERİ: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Akbank 

kaynaklı soldaki grafikler gösteriyor ki; 

- Türk Lirası üzerinden verilen kredilerde artış ve toparlanma eğilimi var. 

- Yabancı para cinsinden ve dövize endeksli kredilerde (DEK) ise borç azaltımı sürüyor. 

 

 

MEVDUAT İLİŞKİSİ NASIL ŞEKİLLENDİ? 

Toplam kredilerin, toplam mevduata oranı, devlet bankalarında hala yüksek.  
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Yüksek enflasyon ortamında olması beklenen dolarizasyon, devam ediyor. 

 

Öte yandan, kur farkından vergi alındığı için, ticari kişilerin döviz hesapları azalırken; gerçek 

kişilerin payı artıyor. 
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KONUT KREDİSİ NE DURUMDA? 

Konut kredileri dahil, tüketim kredilerinde zayıf bir duruş belirgin.  

 

Öte yandan, konut fiyatları enflasyon karşısında geriledi.  

 

Nihayet, bu gerilemeyi takiben, konut satışları artmaya başladı.  

 

DIŞ DENGESİZLİK AZALMA YOLUNDA 

TÜİK, TCMB ve Akbank kaynaklı aşağıdaki grafikler gösteriyor ki, ihracat ve ihracatın ithalatı 

karşılama oranı artıyor. Dış ticaret açığı azalıyor. Cari açık düşüyor. 


