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 Kapanış Değ% 

XU100 4930,18 -1,35 

XU030 5465,33 -1,37 

XUSIN 8025,74 -1,11 

XBANK 4020,14 -2,18 

XUTUM 5408,77 -1,26 

BIST Hacim-Tüm (mn TL) 26.329 -76,34 

 

VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki 

BIST-30 5.472 5.598 

Dolar/TL 19,03 19,02 

 

Spot Dün Önceki 

Dolar/TL 18,83 18,82 

Euro/TL 20,21 20,32 

Sepet Kur 19,86 19,92 

  

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ% 

BSOKE 6,38 +10,00 

BVSAN 34,10 +10,00 

KRDMA 17,49 +10,00 

KONYA 2695,00 +10,00 

OYAKC 22,66 +10,00 

 

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ% 

COSMO 101,70 -10,00 

SDTTR 90,90 -10,00 

UZERB 148,80 -9,98 

ATSYH 82,10 -9,98 

VKING 40,44 -9,97 

  

En Hacimliler (Tüm) Kapanış  mn TL 

THYAO 139,90 1.967 

EREGL 40,06 1.374 

SISE 42,64 1.279 

TUPRS 578,90 1.224 

KOZAL 523,50 876 

 

Veri Akışında Bugün Neler İzlenecek? 

 ABD, Ticaret Dengesi – USD (Ara), Fed Başkanı Jerome Powell’ın Konuşması, 

 Almanya, Sanayi Üretimi (Ara), 

 Türkiye, Hazine Nakit Dengesi – TL (Oca), TKFEN, AKGRT, BIMAS, ISCTR – 

(4Ç22) Finansal Sonuçları 
 

Küresel piyasalar güne alıcılı başlıyor... 
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın konuşması öncesinde küresel 
piyasalar yeni güne pozitif risk iştahı ile başlıyor. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri alıcı 
seyir izlerken, Asya borsaları günü genel olarak pozitif bölgede tamamlamaya 
hazırlanıyor. Japonya’da hane halkı harcamaları Aralık ayında %0,30 olan beklentilerin 
aksine -2,1% oranında düşüş gösterdi. Böylece hane halkı harcamaları yıllık bazda -
1,3% oranında düşüş kaydetti. Bu sabah erken kotasyonlarda dolar endeksi (DXY) 
103,50 altında yatay negatif seyir izlerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,62’de 
bulunmaktadır. DXY ve tahvil getirilerinde görülen geri çekilme sonrası Ons Altın 
fiyatları yeni güne 1874 dolar seviyelerinden başlıyor. Küresel piyasalarda bugün 
makro ekonomik veri akışı oldukça sakin. ABD’de bugün gözler FOMC toplantısı sonrası 
ilk kez konuşacak olan Fed Başkanı Jerome Powell’ın TSI 20:40’ta gerçekleştireceği 
konuşmaya çevrildi. Powell’ın konuşmasında para politikası, enflasyon ve geçtiğimiz 
hafta Tarım Dışı İstihdamın (TDI) 517 bin artış ile Temmuz 2022’den bu yana görülen 
en yüksek artışı kaydetmesi sonrası istihdam piyasasına ilişkin verebileceği 
mesajlar piyasalarda volatilitenin yüksek seyretmesine neden olabilir. Gün içerisinde 
ayrıca Kahramanmaraş’ta meydana gelen depreme ilişkin haber akışları yakından takip 
edilecek. Endekste güne eksi yönde başlanmasını beklemekteyiz. Gün içerisinde yukarı 
yönlü hareketlerde 5000 – 5100 (22 günlük AO) direnç, geri çekilmelerde 4850 – 4700 
destek olarak izlenebilir. 
 
Piyasalarda dün neler oldu?  
ABD’de Dow Jones %0,10, S&P500 %0,61 ve Nasdaq %1,00 değer kaybetti. Euro 
Bölgesi’nde inşaat PMI, Sentix yatırımcı güveni ve perakende satışlar takip edildi. S&P 
Global tarafından açıklanan ve aralık ayında 42,6 seviyesinde bulunan inşaat PMI 
ocakta 46,1 seviyesine yükseldi. Bölgede yatırımcı güveni de -8,0 puan ile son 11 ayın 
en yüksek seviyesine yükseldi. Beklentinin -12,8 olduğu Sentix yatırımcı güveni ocakta 
-17,5 seviyesinde bulunuyordu. Euro Bölgesi’nde perakende satışlar aylık bazda %2,7, 
yıllık bazda ise %2,8 düşüş kaydetti. Almanya’da fabrika satışları aralıkta %3,2 artış 
kaydetti. Beklentinin %2 olduğu fabrika satışları kasımda %4,4 düşmüştü. İngiltere’de 
BoE üyesi Catherine Mann, gelecek toplantıda faiz artırımına devam edileceği mesajını 
verdi. Enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin devam ettiğini belirten Mann, 
gereğinden az sıkılaştırmanın alternatifine kıyasla daha ağır sonuçları olabileceğini 
söyledi. Yurt içinde TCMB aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Merkez Bankası 
tarafından yapılan açıklamada yıllık enflasyonun hizmet grubunda yükselirken diğer alt 
gruplarda düşüş kaydettiği belirtildi. Raporda, doğal gaz fiyatlarındaki gerilemenin 
etkisiyle enerji grubundaki aylık fiyat artışının nispeten ılımlı seyrettiği açıklandı. Üretici 
fiyatlarındaki yükselişte diğer imalat sanayi sektörlerinde gözlenen fiyat artışlarının 
etkili olduğu belirtildi. Reel efektif döviz kuru ocakta 2,33 puan artışla 56,99’a yükseldi.  
 
Veri Gündemi: ABD’de ticaret dengesi ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşması 

takip edilecek. Kasımda 61,5mlr dolar açık veren ticaret dengesinin aralıkta 68,5mlr 
dolar açık vermesi bekleniyor. Diğer yandan Fed Başkanı Powell’ın önümüzdeki döneme 
ilişkin mesajları izlenecek. Almanya’da sanayi üretiminin aralık ayında %0,60 düşüş 
göstermesi bekleniyor. Sanayi üretimi kasımda %0,20 artış kaydetmişti. Yurt içinde 
hazine nakit dengesi izlenecek. Hazine nakit dengesi aralık ayında 108,3 milyar TL açık 
vermişti. 
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4Ç22 Finansal Sonuçları 
 
 Türk Traktör ve Ziraat Makineleri (TTRAK, Pozitif): Şirket'in 2022 yılı dördüncü çeyrek net 

dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %176,2 oranında artışla 1.358mn TL’ye 

yükselirken, çeyreksel bazda %108,2 (3Ç22:652,73mn) oranında artış kaydetmiştir. Net karda 

piyasa beklentisi medyan tahmini 822mn TL’de bulunmaktaydı. Şirketin 12 aylık sonuçlarına göre 

ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %124,70 oranında artış ile 

2.971mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satışlar piyasa beklentisi olan 7.168mn TL’nin üzerinde yıllık 

bazda %100 ve çeyreklikte %25,85 artış ile 7.218mn TL’ye yükseliş kaydetmiştir. Böylece şirketin 

2022 yılı toplam satış gelirleri yıllık bazda %87,52 oranında artışla 21.834mn TL olarak 

gerçekleşmiştir.Şirket 4Ç22’de 1.183mn TL FAVÖK karı elde etmiştir. Bu rakam yıllık bazda %119 

oranında artışı gösterirken, bir önceki çeyrek dönem olan 3Ç22’ye göre de %28,61 oranında artışı 

göstermektedir. FAVÖK’te piyasa beklentisi medyan tahmini 1.123mn TL’de bulunmaktaydı.  

Şirketin 12 aylık sonuçlarına göre toplam FAVÖK geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %96,55 

oranında artışla 3.406mn TL’ye yükselmiştir. Şirket 2022 yılı finansal sonuçları sonrası 2023 yılına 

ilişkin beklentilerini paylaştı. 2023 yılında şirket, iç piyasa traktör satışlarını 27.000 – 31.000 adet, 

ihraç traktör satışlarını 17.250 – 19.250 ve yatırım harcamasını 1 – 1,3mn TL olarak belirlemiştir.  

 
Şirket Haberleri 
 

 AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL): Şirketin 2022 yılı 4. çeyrek Finansal Sonuçları 

02.03.2023 Perşembe günü KAP'ta yayınlanacaktır. 

 

 Aydem Yenilebilir Enerji (AYDEM): Şirket, deprem anında santrallerinin devrede olup enerji 

üretimlerine devam etmekte olduğunu, depremin etkili olduğu bölgelerde faaliyette bulunan 

santrallerde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini duyurdu. 

 

 Barem Ambalaj (BARMA): Şirket, 06.02.2023 sabahı meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 

deprem neticesinde Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tesisinde önemli bir hasar 

meydana gelmemiş olduğunu, ulaşımdan kaynaklı sıkıntı nedeni ile üretime bir gün ara verildiğini 

duyurdu. Üretime 07.02.2023 tarihinden itibaren aynı şekilde devam edilecektir. 

 

 Borusan Mannesmann (BRSAN, Sınırlı Pozitif): Borusan Mannesmann'ın, ABD'de GCX projesi 

kapsamında 2018 - 2019 yıllarında Türkiye'den ABD'ye ihracatı yapılan borularla ilgili tüm vergi 

alacakları, ısrarla takip edilen ve lehe sonuçlanan hukuki süreç neticesinde ABD Gümrük 

İdaresi'nden faizi ile birlikte toplam 48,9mn ABD doları olarak tahsil edilmiştir. Söz konusu tahsilat 

içerisinde yer alan 7,5mn ABD doları tutarındaki faiz, konsolide mali tablolara gelir olarak 

kaydedilecektir. 

 

 Bossa Ticaret ve Sanayi (BOSSA): Şirket, 06.02.2023 günü sabah saatlerinde meydana gelen 

depremde Adana'da bulunan tesislerinde hasar meydana gelmemiş olduğunu, üretim sürecinin 

devam ettiğini duyurdu. 

 

 Çemaş Döküm Sanayi (CEMAS): Şirket, 06.02.2023 sabahı meydana gelen 7,4 şiddetindeki 

deprem felaketinde bağlı ortaklığı BND Elektrik Üretim A.Ş.'nin Kahramanmaraş İli, Andırın ilçesi 
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sınırları içinde faaliyet gösteren Üçgen Hidroelektrik Santralı (HES) tesislerinde   herhangi bir hasar 

meydana gelmediğini duyurdu. Üretim faaliyetleri devam etmektedir. 

 

 Girişim Elektrik Sanayi (GESAN, Pozitif): Şirket, TORK BAĞLANTI ELEMANLARI SAN. VE TİC. 

LTD. ŞTİ. ile, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin 5.1.h maddesi kapsamında Öztüketim Arazi 

Güneş Enerjisi Santrali yapılması için anlaşmaya varmıştır.  Projenin bedeli vergiler hariç 2,1mn 

USD'dir.  

 

 Koza Altın İşletmeleri (KOZAL): Şirket Yönetim Kurulu 06.02.2023 tarihinde toplanarak, 

bedelsiz pay alma alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 14.02.2023 olarak belirlenmesine, bu 

işlemlerle ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurulmasına, oy birliğiyle karar 

vermiştir. 

 

 Niğbaş Niğde Beton (NIBAS): Şirketin, 06.02.2023 sabahı meydana gelen 7,4 şiddetindeki 

deprem felaketinde Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan üretim tesislerinde herhangi bir 

hasar meydana gelmemiştir. Üretim faaliyetleri devam etmektedir. 

 

 Orge Enerji (ORGE, Sınırlı Pozitif): Şirketin devam eden işleri arasında yer alan Bakırköy - 

Kirazlı Metro Projesi'nde, Özgürlük Meydanı İstasyonu, İncirli İstasyonu, Yıldıztepe 

İstasyonu,  Yıldıztepe-Molla Gürani İstasyonu Arası TVF Yapısı, Acil Kaçış Şaftları ve Hat Boyu Tünel 

Elektrik İşlerine ilişkin olarak verilen 9mn EUR+KDV tutarındaki teklifin kabul edildiği İşveren Aga 

Enerji Nak. Mad. İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından şirkete bildirilmiştir. İşveren ile sözleşme 

görüşmelerine başlanmıştır. İşin 360 günde bitirilmesi planlanmaktadır. 

 

 Park Elektrik Üretim (PRKME): Şirketin işletme ruhsatı sahibi bulunduğu Gaziantep İli, Islahiye 

İlçesi'nde bulunan, 78173 sicil numaralı boksit sahasında deprem anında üretim faaliyeti 

gerçekleştirilmemekte olup herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Mevcut durum itibariyle maden 

sahasındaki çalışma bölgeleri ile Islahiye arasında ulaşım sağlanamamakta olup madencilik 

faaliyetlerinde kullanılan iş makineleri ulaşım yollarının açılması ile kurtarma ve enkaz kaldırma 

çalışmalarına destek olmak amacıyla ilgili bölgelere sevk edilmektedir. Bu çerçevede, sahada 

rödovansçı firma CTC Enerji Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yürütülen üretim 

faaliyetlerine ara verilmiştir. Bölgedeki gelişmeler ve durum tespit çalışmaları hakkında gerekli 

açıklamalar yapılacaktır. 

 

 Sasa Polyester Sanayi (SASA): Şirketin, 06.02.2023 sabahı meydana gelen 7,4 şiddetindeki 

depremde Adana Seyhan'da bulunan tesislerinde önemli bir hasar meydana gelmemiştir. Üretim 

aynı şekilde devam etmektedir. 

 

 Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri (SMRTG, Sınırlı Pozitif): Şirketin yurtdışı iş ve proje 

geliştirme hedefleri doğrultusunda İspanya'da Güneş enerjisi teknolojileri alanında faaliyet 

gösterecek Smart Gunes Tecnologıas Renovables, Socıedad Lımıtada ünvanlı, 50.000 EURO 

sermaye ile yeni şirket kurulmasına ve yeni kurulacak şirketin sermayesine %100 oranında 

sermaye payı ile iştirak edilerek tüzel kişi ortak olunmasına karar verilmiştir. Şirket 

ayrıca, operasyonel kabiliyeti ve mali gücünün yurt dışında daha verimli ve finansal açıdan daha 

güçlü merkezi bir çatı yapısı altında oluşturulması çerçevesinde, Hollanda'da yerleşik Smart Global 

Enterprises & Trading BV ünvanlı 50.000 EURO sermayeli yeni bir şirket kurulmasına ve yeni 
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kurulacak şirketin sermayesine %100 oranında sermaye payı ile iştirak edilerek tüzel kişi ortak 

olunmasına karar verilmiştir. Şirket, 400mn TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2mlr TL'ye 

yükseltilmesine karar vermiştir. 

 

 Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları (SISE): Şirket, deprem bölgesine yakın olan Mersin tesisleri 

de dahil üretim tesislerinde ve depolarında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını açıkladı. Üretim 

tesislerindeki faaliyetler aralıksız devam etmektedir.  

 

 Yünsa Yünlü Sanayi (YUNSA): Şirketin 01 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin 

finansal raporlarının 23 Şubat 2023 tarihinde Kamuya açıklanması planlanmaktadır. 

 

 Pay Geri Alımları 

 

 Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS): Şirket, pay başına ortalama 126,694 fiyattan 126.027 adet 

pay geri almıştır. 

 

 Doğanlar Mobilya Grubu (DGNMO): Şirket, pay başına 6,89 TL – 7,12 TL (ağırlıklı ortalama 

6,9643 TL) fiyat aralığından toplam 16.079 TL nominal değerli DGNMO paylarını geri almıştır. 

 

 Esenboğa Elektrik (ESEN): Şirket, pay başına 63,85 – 66,30 TL fiyat aralığından (ortalama 

64,5411) 1.550 adet pay geri almıştır. 

 

 İndeks Bilgisayar (INDES): Şirket, pay başına 15,86 TL – 16,19 TL fiyat aralığından 343.932 

adet pay geri almıştır.  

 

 Kontrolmatik Teknoloji (KONTR): Şirket, pay başına 134,00 TL - 135,50 TL işlem fiyatı 

aralığında (ağırlıklı ortalama 134,80 TL) 12.500 TL nominal değerli KONTR paylarını geri almıştır.  

 

 LDR Turizm (LIDER): Şirket, pay başına 108,90 TL - 112,14 TL işlem fiyatı aralığında (ağırlıklı 

ortalama 110,914 TL) 20.000 adet pay geri almıştır.  

 

 MLP Sağlık Hizmetleri (MPARK): Şirket, pay başına 77,60 TL – 78,40 TL (ağırlıklı ortalama 

77,94 TL) fiyat aralığından toplam 10.000 TL nominal değerli MPARK paylarını geri almıştır. 

 

 Türkiye Sigorta (TURSG): Şirket, pay başına 9,27 TL – 9,67 TL (ağırlıklı ortalama 9,50 TL) fiyat 

aralığından toplam 1.300.589 TL nominal değerli TURSG paylarını geri almıştır. 

 

Ekonomi Haberleri 

 
 Bostic: Fed'in faiz oranlarını daha yukarı itmesine ihtiyaç olabilir. Atlanta Fed Başkanı 

Raphael Bostic, beklenmedik şekilde güçlü gelen Ocak ayı istihdam kazanımları dikkate alındığında 

Fed'in borçlanma maliyetlerini önceden öngörülenden daha yukarı çıkarmasının gerekebileceğini 

söyledi. Bostic, "Ocak ayı istihdam verisinin bir anomali olduğu kanıtlanan kadar, faiz oranlarının 

şu anda öngördüğümüzden daha yukarı çıkarılmasını bekliyorum" diye konuştu. Fed'in faizi 50 baz 

puan daha artırmayı değerlendirebileceğini belirten Bostic, bunun kendisinin temel senaryosu 

olmadığını da vurguladı. (Foreks) 
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 Goldman Sachs, ABD ekonomisi için resesyon olasılığını düşürdü. Goldman Sachs, ABD 

ekonomisinin gelecek 12 ayda resesyona girmesi olasılığına yönelik değerlendirmesini aşağı yönlü 

revize etti. Daha önce yayınladıkları araştırma raporunda, ABD ekonomisinin gelecek 12 ayda 

resesyona girmesi olasılığını yüzde 35 olarak değerlendiren Godman Sachs stratejistleri, bu olasılığı 

şimdi yüzde 25 olarak duyurdular. Araştırma notunda, "İş gücü piyasasında devam eden güçlenme 

ve işletme anketlerinde iyileşmenin erken işaretleri kısa vadede daralma riskinin kayda değer 

şekilde azaldığına işaret etti" denildi. (Foreks) 

 

 Kolanovic: Hisse senedi piyasasında ralli bir ayı piyasası tuzağı. JPMorgan Chase stratejisti 

Marko Kolanovic, ABD ekonomisinde yaşanan dezenflasyon sürecinin "geçici" olabileceğini 

belirterek, yatırımcıların Fed kararları ile birlikte hisse senedi piyasasında geçtiğimiz hafta yaşanan 

rallide alınan pozisyonları azaltmaları gerektiğini söyledi. Kolanovic, Fed'in faiz oranlarını bir süre 

için daha yüksek tutmaya devam emesinin muhtemel olduğunu belirtirken, temel göstergelerde yıl 

sonuna doğru yeniden kötüleşebileceğini vurguladı. "Yatırımcılara yaşanan cari güçlenmeyi 

pozisyon azaltmak için kullanmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullanan Kolanovic, güçlü iş gücü 

piyasasının "yumuşak iniş" senaryoları için bir doz soğuksu olabileceğini vurguladı. (Foreks) 

 

 RBA, faiz oranını 25 baz puan artırdı. Avustralya Merkez Bankası(RBA), 2023 yılının ilk 

toplantısında da politika faiz oranında piyasa beklentilerine paralel olarak, 25 baz puan artışa gitti. 

RBA'nın dün başlayan ve bugün sona eren toplantısının ardından yapılan açıklamada, gösterge faiz 

oranının yüzde 3,10'dan yüzde 3,25'e çıkarıldığı belirtildi. RBA, böylece son 9 toplantısında toplam 

325 baz puan faiz artırdı. RBA, önceliğinin düşük enflasyonu yeniden tesis etmek ve yüzde 2-3 

aralığına çekmek olduğunu yineledi. Kurul, enflasyonun hedefe dönmesini sağlamak için 

önümüzdeki aylarda faiz oranlarında daha fazla artışa ihtiyaç duyulacağını belirtti. (Foreks) 

 

 Holzman: Politika sıkılaştırma konusunda olması gerekenden daha az şey yapmak aşırı 

sıkılaştırmadan daha büyük bir risk. Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Avusturya Merkez 

Bankası Başkanı Robert Holzmann, enflasyonu hedefe geri getirmek için yapılması gerekenden 

daha az faiz artırımı yapmanın, faiz artırımında aşırıya kaçmaktan çok daha büyük risk olduğunu 

söyledi. Katıldığı bir konferansta konuşan Holzmann, "Aşırı sıkılaştırma riski, gerekenden daha az 

şey yapma riski tarafından gölgede bırakılmış durumda. Para politikası kararlarımız, enflasyonda 

hedefe doğru güvenilir bir yakınlaşma görene kadar dişini göstermeye devam etmeli" dedi. 

(Foreks) 

 

 İngiltere'de yeni araç pazarı Ocak ayında da büyüdü. İngiltere yeni araç pazarında büyüme 

Ocak ayında da devam etti. Son 6 aydır büyüyen yeni araç pazarı Ocak ayında yüzde 14,7 büyüme 

göstererek 131 bin 994 oldu. 2022 Ocak ayında 115 bin 87 yeni araç satılmıştı. Bu, Ocak 2020'de 

görülen 149 bin 279 adetlik satıştan bu yana görülen en iyi yıl başlangıcı olarak kayıtlara geçti. 

Ocak ayında elektrikli araç satışları yüzde 19,8 artışla 17 bin 294 seviyesine çıktı. Elektrikli araçların 

toplam pazardaki payı yüzde 13,1 oldu. (Foreks) 

 

 Mann: Bir sonraki adım büyük olasılıkla yine faiz artırımı yönünde olacak. İngiltere Merkez 

Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi üyesi Catherine Mann, Banka'nın gelecek toplantıda faiz 

oranlarını artırmasının, faiz artırımlarına ara vermesinden daha büyük olasılık olduğunu söyledi. 

Enflasyon için yukarı yönlü risklerin devam ettiğini belirten Mann, "Benim görüşüme göre, 
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gereğinden az sıkılaştırmanın sonuçları, alternatifinden daha ağır olur" dedi. Budapeşte'de konuşan 

Mann, "Rotada kalmaya devam etmemiz gerekli, benim görüşüme göre banka faiz oranında bir 

sonraki adımın artırım yönünde olması, indirim veya sabit tutmadan hala daha olası" ifadelerini 

kullandı. BoE'nin en şahin üyelerinden biri olan Mann, "Enflasyon görünümümüz için riskler kayda 

değer şekilde yukarı yönlü"  ifadelerini de kullandı. (Foreks) 

 

 Rusya, bazı şirketler için döviz satma zorunluluğunu kaldırdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir 

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rus ihracatçıların döviz kazançlarındaki mecburi 

satış bazı ihracatçı şirketler için iptal edildi. Kararnameye göre, hükümetlerarası anlaşmalar 

kapsamında ihracat yapan şirketler, döviz satma zorunluğundan artık muaf tutulacaklar. (AA) 

 

 TCMB'den deprem bölgeleri için kredi ve bağış kararı. TCMB'den yapılan açıklamaya göre, 

deprem bölgesindeki firmaların reeskont kredileri ile YTAK geri ödemelerinin vadelerinin uzatılması 

konusunda bazı kararlar alındı. Bu kapsamda Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, 

Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa olmak üzere deprem bölgesindeki illerde 

kurulu firmaların 6 Şubat-30 Nisan dönemindeki ihracat ve Döviz kazandırıcı hizmetler reeskont 

kredileri ile YTAK geri ödemelerine 180 güne kadar faizsiz olarak vade uzatımı imkanı tanındı. 6 

Şubat öncesinde kullanılmış ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerine ise 6 ay 

ilave ihracat ve döviz kazandırıcı hizmet taahhüdü kapatma süresi verildi. Öte yandan TCMB 

deprem bağış hesaplarına para transferlerine ilişkin basın duyurusu yayımladı. Yapılan açıklamada 

meydana gelen depremlere yönelik AFAD ve Kızılay gibi yardım kuruluşlarımız başta olmak üzere 

deprem bağış hesaplarına yapılan para transferlerinde ücret alınmaması yönünde Türkiye Bankalar 

Birliği (TBB) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) üyesi bankalara talimat gönderildiği 

belirtildi. (BloombergHT) 

 

 Türkiye Bankalar Birliği, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen banka 

müşterilerine yönelik tavsiye kararı aldı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Kahramanmaraş 

merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremden etkilenen banka müşterilerine yönelik tavsiye 

niteliğinde prensip kararları aldı. Buna göre, talep etmesi halinde, depremin bölge ekonomisinde 

yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin 

vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçları bugünden itibaren 6 ay sonraya kadar 

ötelenecek. Ayrıca, borçların ödenmesinde ve kendilerine finansman olanakları sağlanmasında, 

müşteri özelinde değerlendirilmek üzere gerekli ek kolaylıkların sağlanması hususlarında üyelere 

tavsiyede bulunulacak. (AA) 

 

 Türkiye nüfusu 2022 yılında 85 milyon 279 bin 553 kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2022 tarihi 

itibarıyla bir önceki yıla göre 599 bin 280 kişi artarak 85 milyon 279 bin 553 kişiye ulaştı. Erkek 

nüfus 42 milyon 704 bin 112 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 575 bin 441 kişi oldu. Diğer bir 

ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu. İstanbul'un nüfusu, 

bir önceki yıla göre 67 bin 51 kişi artarak 15 milyon 907 bin 951 kişi oldu. Türkiye nüfusunun 

%18,65'inin ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 782 bin 285 kişi ile Ankara, 4 milyon 462 bin 56 kişi 

ile İzmir, 3 milyon 194 bin 720 kişi ile Bursa ve 2 milyon 688 bin 4 kişi ile Antalya izledi. (Foreks) 
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Genel Kurul Tarihleri  
 

Hisse Kodu Şirket Kodu Genel Kurul Tarihleri 

MERKO Merko Gıda Sanayi ve Ticaret 10.02.2023 

TETMT Tetamat Gıda Yatırımları 20.02.2023 

CANTE Çan2 Termik 23.02.2023 

 
 
Ekonomik Takvim 
 

7 Şubat Salı           

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Almanya 10:00 Sanayi Üretimi - Aylık Ara -0,60% 0,20% 

ABD 16:30 Ticaret Dengesi - USD Ara -68,50mlr -61,50mlr 

Türkiye 17:30 Hazine Nakit Dengesi - TL Oca   -108,3mlr 

ABD 20:00 Fed Başkanı Jerome Powell'ın Konuşması       

Türkiye   TKFEN 4Ç22 Finansal Sonuçları - TL 4Ç22 503mn -353,3mn (4Ç21) 

Türkiye   AKGRT 4Ç22 Finansal Sonuçları - TL 4Ç22 85,6mn -41,5mn (4Ç21) 

Türkiye   BIMAS 4Ç22 Finansal Sonuçları - TL 4Ç22 2.249mn 638,7mn (4Ç21) 

Türkiye   ISCTR 4Ç22 Finansal Sonuçları - TL 4Ç22 19,3Mlr  6,4Mlr (4Ç21) 

8 Şubat Çarşamba           

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Japonya 02:50 Cari Hesap - YEN Ara 0,098trl 1,8trl 

Türkiye 10:00 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları Oca     

ABD 17:20 Fed Üyesi Williams'ın Konuşması       

Euro Bölgesi 18:00 Klass Knot'un Konuşması        

ABD 18:00 Toptan Ticaret Satışları - Aylık Ara 0,50% -0,60% 

ABD 21:45 Fed Üyesi Waller'ın Konuşması       

Türkiye   TUPRS 4Ç22 Finansal Sonuçları - TL 4Ç22 13.770mn 1.391mn (4Ç21) 

Türkiye   AYGAZ 4Ç22 Finansal Sonuçları - TL 4Ç22 1.314mn 149,3mn (4Ç21)% 

Türkiye   FROTO 4Ç22 Finansal Sonuçları - TL 4Ç22 5.729mn 4.090mn (4Ç21) 

9 Şubat Perşembe           

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Türkiye 10:00 Dış Ticaret Endeksleri Ara     

Türkiye 14:30 Para ve Banka İstatistikleri Haf     

Türkiye 14:30 Menkul Kıymet İstatistikleri Haf     
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Almanya 16:00 TÜFE- Aylık - Öncü Oca 1,10% -0,80% 

Almanya 16:00 TÜFE- Yıllık- Öncü Oca 9,20% 8,60% 

ABD 16:30 İşsizlik Başvuruları  Haf 194bin 183 bin 

ABD 16:30 İşsizlik Başvuruları 4 Haf. Ort Haf   191,75 bin 

Euro Bölgesi 21:00 ECB Üyesi Guindos'un Konuşması       

Türkiye   AGESA 4Ç22 Finansal Sonuçları - TL 4Ç22 204,2mn 105,5mn (4Ç21 

    MSCI 2023 Endeks Revizyonları       

10 Şubat Cuma           

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Japonya 02:50 ÜFE- Aylık  Oca 0,30% 0,50% 

Japonya 02:50 ÜFE - Yıllık Oca 9,60% 10,20% 

Çin 04:30 TÜFE - Aylık Oca 0,30% 0,00% 

Çin 04:30 TÜFE -Yıllık Oca 2,20% 1,80% 

Çin 04:30 ÜFE - Yıllık Oca -0,50% -0,70% 

İngiltere 10:00 GSYH - Çeyreklik 4Ç22 0,00% -0,30% 

İngiltere 10:00 GSYH - Yıllık 4Ç22 0,40% 1,90% 

İngiltere 10:00 Ticaret Dengesi - GBP Ara -14,9mlr -15,6mlr 

Türkiye 10:00 Sanayi Üretimi - Aylık Ara   -1,10% 

Türkiye 10:00 Sanayi Üretimi - Yıllık Ara   -1,30% 

Türkiye 10:00 İşsizlik Oranı - Aylık Ara   10,20% 

Almanya 16:45 Cari Denge  -EUR Ara   16,9mlr 

ABD 18:00 Michigan Tüketici Hissiyatı Şub 65,0 64,9 

ABD 22:00 Federal Bütçe Dengesi - USD Oca -70mlr -85mlr 

Türkiye   KCHOL 4Ç22 Finansal Sonuçları - TL 4Ç22 21.289mn 5.775mn (4Ç21) 

13 Şubat Pazartesi           

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Türkiye 10:00 Ödemeler Dengesi İstatistikleri Ara   -3,67mlr 

Türkiye 10:00 Ciro Endeksleri Ara     

Türkiye   TTKOM 4Ç22 Finansal Sonuçları - TL 4Ç22 1.185mn 1.083mn (4Ç21) 

Türkiye   HALKB 4Ç22 Finansal Sonuçları - TL 4Ç22 5.577mn 1.292mn (4Ç21) 

Kaynak: İnvesting, Matriks, TÜİK, Foreks 
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Raporu Hazırlayanlar: 

Sevgül Düzgün 

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür 

Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35  

 

Muhammet Çakmak  

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı  

Mcakmak@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 37 

 

 

Uyarı: 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. 

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup 

yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir 

yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. 

Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir 

bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan 

kurum çalışanları ile Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir 

sorumluluğu bulunmamaktadır. 

mailto:Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr
http://www.anadolubank.com.tr/

