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 Kapanış Değ% 

XU100 3391,38 +0,98 

XU030 3703,02 +0,92 

XUSIN 5194,08 +0,42 

XBANK 4195,86 +7,35 

XUTUM 3682,19 +0,79 

BIST Hacim-Tüm (mn TL) 140.095 +16,30 

 

VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki 

BIST-30 3.872 3.855 

Dolar/TL 18.56 18,59 

 

Spot Dün Önceki 

Dolar/TL 18,22 18,21 

Euro/TL 18,05 18,09 

Sepet Kur 18,17 18,17 

  
 

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ% 

INVEO 18,59 +10,00 

FADE 9,90 +10,00 

ASUZU 304,80 +10,00 

BURCE 34,80 +9,99 

ICBCT 8,72 +9,96 

 

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ% 

MTRKS 38,52 -9,96 

DOGUB 9,14 -9,95 

MIPAZ 7,01 -9,90 

BJKAS 7,50 -6,95 

DYOBY 19,40 -6,73 

  

En Hacimliler (Tüm) Kapanış  mn TL 

YKBNK 8,28 17.808 

EREGL 31,78 9.727 

GARAN 25,88 8.088 

AKBNK 15,57 7.677 

EKGYO 4,51 7.582 

 

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek? 
 
 ABD, Ticaret Dengesi- (Tem), Bej Kitap, Fed Üyesi Mester’ın 

Konuşması 

 Euro Bölgesi, GSYH, İstihdam Değişikliği- (2Ç22) 

 İngiltere, BoE Başkanı Bailey’in Konuşması 

 Türkiye, Hazine Nakit Dengesi- (Ağu) 

Küresel borsalarda zayıf risk iştahı devam ediyor… 

Hafta ortasına girilirken yurt dışı piyasalardaki düşük risk iştahının devam 
ettiği görülüyor. ECB ve Fed’in enflasyonu durdurmak için agresif faiz 
artışlarına devam ederek ekonomiyi yavaşlatacağı beklentileri piyasalarda 
zayıf seyre yol açıyor. ABD piyasalarında yukarı yönlü hareketler tepki 
niteliğinde kalıyor. Bu sabah piyasalarda ABD ve Avrupa vadelilerde zayıf 
seyir devam ediyor. Asya borsaları çoğunlukla satıcılı yönde günü kapatmaya 
hazırlanıyor. Çin’de bu sabah açıklanan ağustos ayı dış ticaret dengesi 79,4 
milyar dolar fazla vererek, önceki ayın ve beklentilerin altında kaldı. Hem 
ithalat hem de ihracatın beklentilerin altında artması, Çin’de ekonomik 
aktivitelerde yavaşlama olduğunu gösterdi. Çin’de ticaretin yavaşlayacağı 
beklentilerinin brent petrole negatif yansıdığını görüyoruz. Bu sabah brent 
petrol 91 doların altında gerileyerek Ukrayna- rusya savaşı öncesi 
fiyatlamalara kadar geriledi. Dolar endeksi 110,5 puan üzerinde güçlü seyrini 
koruyor. Dolar endeksindeki güçlü seyre paralel, dolar çifti para birimleri, ve 
kripto varlıkların da negatif yönde hareket ettiği görülüyor. Bugün yurt dışı 
veri gündeminde ABD ticaret ve akşam saatlerinde yayımlanacak Bej Kitap 
raporu öne çıkıyor. Yurt içinde Hazine Nakit dengesi takip edilecek. 
BIST100’de güne pozitif başlangıç ile yükselişin devamını bekliyoruz.  

Piyasalarda dün ne oldu? ABD borsaları haftanın ikinci işlem gününü 
düşüş ile tamamladı. Dow Jones -0,55%, S&P 500 -0,41 ve Nasdaq -0,74% 
değer kaybetti. ABD’nin Pazartesi günü tatil olması sebebiyle 
yayımlanamayan PMI verileri takip edildi. ABD’de S&P Global Bileşik PMI 
Mayıs 2020’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Piyasa beklentisi olan 
45,00’in altında kalan PMI verisi 44,60’a düştü. Hizmet PMI eşik değerin 
altında kalmaya devam ediyor. Bir önceki ay ve piyasa beklentisi olan 
44,30’un altında kalan veri 43,70’e geriledi. ISM İmalat Dışı PMI ise son dört 
ayın en yüksek seviyesi olan 56,90’a yükseldi. Piyasada beklenti 55,10’da 
bulunmaktaydı. Veride lojistik ve maliyetlerde yaşanan iyileşme dikkat çekti. 
Almanya’da sanayi sektörüne ilişkin önümüzdeki döneme dair işaretler veren 
Fabrika Siparişleri, piyasa beklentisi olan -0,5%’in üzerinde daralma 
kaydetti. Almanya’da siparişlerin altı ay üst üste daralma göstermesi dikkat 
çekiyor. Almanya ve İngiltere’de inşaat sektörüne ilişin işaretler veren PMI 
verisi Almanya’da 18 ayın en düşük seviyesine geriledi. Almanya’da 42,60’a 
düşen PMI, İngiltere’de piyasa beklentisi olan 48,00’in üzerinde 49,20 
seviyesine yükseldi. Yurt içinde her ay enflasyon verilerinden sonra 
yayımlanan aylık fiyat gelişmeleri raporu ve reel efektif döviz kuru verileri 
takip edildi. Raporda yıllık enflasyonun enerji ve gıda gruplarında gerilediğini, 
diğer gruplarda ise yükseliş kaydettiği belirtildi. Enflasyondaki artışa en 
belirgin katkıyı temel mal ve hizmet grubundan gelirken, temel mal 
grubunda yıllık enflasyon tüm alt gruplarda yükseliş kaydetti. Ağustos ayında 
reel efektif döviz kuru 52,84 seviyesine gerilerken, veri yedi ayın en düşük 
seviyesi olarak kayıtlara geçti.   

Veri Gündemi: ABD’de bugün Ticaret Dengesi, Bej Kitap ve Fed üyesi 
Mester’ın konuşması takip edilecek. Temmuz ayında ticaret açığı %6,2 azalış 
kaydederek 79.9 mlr dolar seviyesine gerilemişti. Ağustos’ta piyasa 
beklentisi 70,30mlr dolar seviyesinde bulunmaktadır. Perşembe günü 
Powell’ın konuşması öncesinde Fed üyesi Mester’ın vereceği mesajlar 
piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Avrupa Bölgesinde öncü 
büyüme ve istihdam değişikliği piyasaların odağında olacak. GSYH’nın aylık 
bazda %0,6, yıllık bazda %3,90 artış kaydetmesi beklenmektedir. İstihdam 
tarafında ise beklenti aylık bazda %0,3’lük artış yönünde. İngiltere’de gün 
içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, BoE Başkanı Bailey’in konuşması 
takip edilecek. Bailey’in para politikasına dair vereceği mesajlar GBP/USD 
üzerinde volatiliteyi artırabilir. Yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı 
tarafından Ağustos ayına ilişklin Hazine Nakit Dengesi verileri açıklanacak. 
Temmuz’da nakit dengesi 92.8mn TL açık vermişti.  
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Ekonomi Haberleri 

 Çin'de dış ticaret ivme kaybetti. Çin'de ihracat ve ithalat büyümesi, tarihi zirvelere yükselen 

enflasyon nedeniyle yurt dışından gelen talebin azalması ve koronavirüs önlemleri ile sıcak hava 

dalgasının üretimi aksatmasıyla Ağustos'ta beklentilerin oldukça altında kalarak ivme kaybetti. 

Resmi verilere göre ihracat Ağustos'ta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 arttı. Bloomberg 

anketine katılan ekonomistlerin beklentisi ihracatın yüzde 13 artacağı yönündeydi. İhracat 

Temmuz'da ise yüzde 18 büyüme kaydetmişti. Çin ekonomisi için ekonomik göstergeler içerisinde 

2022'de en iyi performansı ihraç ürünleri göstermişti. Ancak, başlıca merkez bankalarının faizleri 

artırması, enflasyonun yüksek seyrine devam etmesi ve jeopolitik gerilimlerin yurtdışından gelen 

talebin zayıflamasına yol açması ihracat için yeni zorluklar oluşturuyor. (BloombergHT) 

 

 Fed/Barkin: Faizler enflasyon gerileyene kadar yüksek kalmalı. Financial Times'a konuşan 
Barkin, fiyat istikrarının yeniden tesis edilebilmesi için para politikasını reel faiz sıfırın üzerine 
oturana kadar devam etmesi gereceğini vurguladı. Barkin, "Faiz oranları, enflasyon bekleyişlerinin 
ekonominin enflasyonu aşağı getirmek için yeterince sıkıştırıldığı bir seviyeye gelmelerini 
sağlayacak düzeyde yükseltilmeli. Reel faizlerinin hedefi pozitif bölgeye ulaşmak ve benim niyetim 
de faizleri enflasyonu düşürmeye başladığımıza imkan olduğumuz zamana kadar o seviyede devam 

ettirmek" diye konuştu. (ForeksHaber) 

 Şili'de sürpriz faiz artışı. Şili Merkez Bankası yüksek enflasyonla mücadele etmek için 
beklentilerin ötesinde bir faiz artışı kararı aldı. Banka politika faizini 100 baz puan artışla yüzde 
10,75 seviyesine çıkardı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tahmini faizin yüzde 10,50 
seviyesine yükseltileceği yönündeydi. Banka beklentilerin ötesinde faiz artışına imza atarken 
sıkılaşma döngüsünün sona yaklaştığı sinyalini de verdi. Karar metninde mevcut seviyenin ana 
senaryoda öngörülen maksimum seviye olduğu vurgulandı. Ülkede enflasyon 28 yılın en yüksek 

seviyesinde. Ülkedeki yüksek enflasyonun siyasi sonuçları da görülmeye başlandı. Pinochet dönemi 

anayasasının değiştirilmesi için yapılan referandumda hükümet istediğini alamadı. Politik 
gözlemciler ülkede yaşanan hayat pahalılığıyla ilgili hükümete yönelen tepkilerin bu sonuçta etkisi 
olduğu görüşünde. (BloombergHT) 

 
 Bakan Nebati'den KOBİ'ler için yeni destek paketi açıklaması. Bakan Nebati, yeni pakete 

ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Gelinen aşamada, teminat eksikliği yaşayan KOBİ’lerimizin finansman 

ihtiyaçlarını en uygun şekilde desteklemek amacıyla üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen Türkiye 
Ekonomi Modelimizle uyumlu şekilde, yeni bir Hazine Destekli Kefalet Paketi çalışması yürütüyoruz. 
Hazine Destekli Kefalet Paketi, ekonomimizin lokomotifi olan KOBİ’lerimizi odağına alan bir 
anlayışla kurgulanmakta olup, teknik çalışmaların tamamlanmasına müteakip hazırlanan paketin 
kullandırım koşulları ve diğer tüm detayları kamuoyumuzun bilgisine sunulacaktır." (BloombergHT) 

 ABD’de çip üretimine ilişkin yatırım planının detayları açıklandı. Bakanlıktan yapılan 

açıklamada, finansmanın yaklaşık 28 milyar dolarının hibeler, sübvansiyonlu krediler veya kredi 

garantileri yoluyla gelişmiş mantık ve bellek çiplerinin yerli üretimini desteklemek için kullanılacağı 

aktarıldı. Açıklamada, söz konusu finansmanlardan yararlanmak isteyenlere yönelik bilgilere de yer 

verilerek, özel başvuru kılavuzu sağlayacak finansman belgelerinin gelecek yıl şubat ayının 

başlarında yayımlanacağı bildirildi. (BloombergHT) 
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 Fitch'ten Euro Bölgesi için resesyon uyarısı. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan 

açıklamada, Kuzey Akım boru hattının tamamen kapatılmasının 2023'te Euro Bölgesi Gayrisafi Yurt 

İçi Hasılası'nda (GSYH) kuruluşun haziran ayında yaptığı tahminlere kıyasla 1,5-2 puanlık düşüşe 

neden olacağı öngörüldü. Fitch, haziran ayında yaptığı tahminlerde, Euro Bölgesi ekonomisinin bu 

yıl yüzde 2,6 ve 2023'te yüzde 2,1 büyümesinin beklendiğini açıklamıştı. Rus gazının durmasının 

etkilerinin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında farklılık göstereceği belirtilen açıklamada, Almanya 

gibi Kuzey Akım boru hattına yüksek bağımlı ve gaz kaynaklarını çeşitlendirmek için düşük 

seçeneklere sahip olan ülkelerin sınırlı manevra alanına sahip olduğu aktarıldı. (BloombergHT) 

 
 AB, Rusya'ya yönelik sıkı vize kuralları getiriyor. AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi 

Ylva Johansson, AB'nin Rusya ile vize kolaylığı anlaşmasını askıya alması konusuna ilişkin basın 

toplantısı düzenledi. "AB'de turist olmak elbette temel bir hak değil." diyen Johansson, Komisyonun 

bugün Rusya ile AB arasındaki vize kolaylığı anlaşmasını tamamen askıya alma önerisini kabul 

ettiğini bildirdi. Johansson, "Bu askıya alma, Rus vatandaşlarının artık AB'ye ayrıcalıklı erişimden 

yararlanmayacağı anlamına geliyor. Örneğin, en az iki katından daha pahalı, daha zor vize başvuru 

süreci ve çok girişli vizeler için daha fazla kısıtlama ile karşı karşıya kalacaklar." diye konuştu. 

(BloombergHT) 

 
 Gazprom, Türkiye'nin gaz ödemelerinin %25'ini rubleye geçirmeyi planlıyor. Rusya, 

Türkiye ile gaz ödemelerinin yüzde 25'inin rubleyle yapılmasını planlıyor. Bloomberg’e konuşan bir 

kaynağa göre ilk etapta ödemelerin sadece yüzde 25’i ruble olarak geri kalan kısım ise euro ve 

dolar olarak gerçekleştirilecek. Ruble ile ödenecek kısım zamanla artırılacak. 5 Ağustos'ta Soçi'de 

Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi dönüşü yaptığı açıklamada, 

Putin ile ruble üzerinden ödeme yapmakta mutabık kaldıklarını söylemişti. Erdoğan, "Ruble 

noktasında bu alışverişlerimizi yapacağımız için o da tabii Türkiye-Rusya arasında mali noktada 

ayrı bir güç kaynağı olarak Rusya'ya ve Türkiye'ye inşallah kazandıracak" ifadesini kullanmıştı. 

(BloombergHT) 

 

 AMB/Kazaks: Derin ve uzun bir resesyon faiz artış hızını düşürebilir. Avrupa Merkez 

Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi Martins Kazaks’a göre Euro Bölgesi’nde yaşanabilecek derin 

bir resesyonun enflasyonu düşürmesi halinde AMB faiz artış hızını yavaşlatabilir. Kazaks, Eurofi 

Konferansı için yazdığı bir makalede altta yatan fiyat baskılarının artması halinde ise yetkililerin 

faiz artış hızını sürdürebileceğine vurgu yaptı. “Çekirdek enflasyonun sürekliliği ve bu durumun 

enflasyon beklentileri üzerindeki etkisi, ücret dinamikleriyle birlikte istikrarlı bir faiz artış hızının 

sürdürülmesine karar verilmesi konusunda kilit faktör olacak” diyen Kazaks, “Enflasyonu aşağı 

çekecek geniş çaplı ve uzatılmış resesyona dair riskler faiz artışlarının yavaşlatılacağına veya 

durdurulacağına işaret eder” ifadelerini kullandı. (BloombergHT) 

 
 TL'nin reel değeri 7 ayın en düşük seviyesinde. Türk lirasının reel değerini gösteren reel 

efektif döviz kuru Ağustos'ta 52,84 oldu. Böylelikle reel efektif Döviz kurunda Ocak'tan bu yana en 

düşük seviye kaydedildi. Reel efektif Döviz kuru Aralık'ta 48,10 ile rekor düşük seviyeye 

gerilemişti. Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete 

göre, ikili ticaret akımları kullanılarak ağırlıklandırılan Türk lirasının ortalama değeri ile nominal 
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efektif döviz kuru hesaplanıyor. Nominal efektif döviz kurundan da nispi fiyat etkileri arındırılarak 

reel efektif döviz kuruna (REK) ulaşılıyor. (BloombergHT) 

 
 Goldman Sachs'a göre Avrupa'da hane halklarının enerji faturaları 2023 ilk çeyreğe 

kadar 2 trilyon euro artacak. Goldman Sachs analistlerine göre, Avrupalı hane halklarının enerji 

faturaları tepe yapacakları 2023 ilk çeyreğe kadar 2 trilyon euro artacaklar. Analistlere göre, 

Avrupalı hane halklarının enerji faturaları tepe yaptıklarında Avrupa'nın toplam GSYH'sının yüzde 

15'i civarına ulaşacaklar. Piyasanın içinde bulunulan krizi küçümsediğini de savunan analistler, "Biz 

bu krizin 1970'lerdeki petrol krizinden daha derin olacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandılar. 

(ForeksHaber) 

Şirket Haberleri 

 AkEnerji Elektrik (AKENR): Şirketin SKHA'nın iptal edilmesi kararına ilişkin bahse konu iptal 

kararının kaldırılması ve/veya davanın reddi ya da projeye ilişkin yeni SKHA'nın Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu'na sunulması için Kurul karar tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre verilmesine 

karar verilmiştir. Kemah HES Projesi, henüz projelendirme safhasında bulunduğundan ve sahada 

inşaat faaliyetine geçilmediğinden söz konusu mahkeme ve Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurulu kararları, projenin ele alınmasında olumsuz bir etki doğurmamaktadır. Yargı organlarının 

vereceği karara bağlı olarak, şirketin mevzuatın sağladığı imkanları kullanarak gerekli tüm 

girişimleri yapacak ve her zaman olduğu gibi Kemah HES Projesi'nde de hukuka ve çevreye saygılı 

yaklaşımını sürdürmeye devam edecektir. 

 

 Alarko Gayrimenkul (ALGYO): Şirket, 06.09.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 39,30 

TL – 39,88 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 39,58 TL) toplam 43.750 TL nominal değerli 

ALGYO payları geri alınmıştır.Geri alınan paylar ile şirketin sahip olduğu ALGYO payları 2.991.251 

adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %4,645) 

 
 Birleşim Mühendislik (BRLSM): Şirket ile Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret 

A.Ş. arasında Fotovoltaik Güneş Paneli Üretim Fabrikası Argon Dönüşüm Tesisi mekanik tesisat 

işleri için 3.71mnTL (KDV dahil) olmak üzere 06.09.2022 tarihinde yeni bir sözleşme 

imzalanmıştır. İş süresi 2022 yıl sonu olarak planlanmıştır. 

 
 Çuhadaroğlu Metal (CUSAN): Şirket, 06.09.2022 tarihinde 12,80 TL- 13,03 TL fiyat aralığından 

(ortalama 12,94 TL) 150.000 adet pay geri alınmıştır. Şirketin sahip olduğu CUSAN payları 200.000 

adet olup şirket sermayesine oranı %0,003'e ulaşmıştır. 

 
 Gentaş Dekoratif (GENTS): Şirket, Boluda şube açılmasına ve Şubenin Ünvanının GENTAŞ 

Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bolu Şubesi olmasına karar verilmiş olup, söz konusu 

işlem 06/09/2022 tarihinde tescil edilerek TTSG nin 06/09/2022 – 10654 sayılı nüshasında ilan 

edilmiştir. 
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 Global Menkul (GLBMD): Şirket, 06/09/2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Kitle 

Fonlaması Tebliği (III – 35/A.2) hükümleri çerçevesinde kitle fonlaması faaliyetlerinde 

bulunabilmek amacıyla SPK tarafından listeye alınmak üzere Kurul'a başvuruda bulunulmasına 

karar verilmiştir. 

 
 Lider Turizm (LIDER): Şirket, 06.09.2022 tarihinde 25,00-TL fiyat ile 20.000 adet pay geri 

alınmış ve şirketin sahip olduğu LIDER payları 1.120.000 adete ulaşmıştır. Geri alınan payların 

Şirket sermayesine oranı %1,697'dir. 

 

 KaleKim (KLKİM): Şirket, Romanya'da, sermayesinin %50'sine iştirak ettiği "Kalekim Romania 

S.A." unvanlı şirketin kuruluşu ilgili makamlarca tescil edilmiştir. 

 
 Kaplamin Ambalaj (KAPLM): Şirketin, ortağı Çukurova Invesments N.V. tarafından şirkete 

iletilen bildirim mektunda, sermayeye sahip olduğu her biri 0,01 TL nominal bedelli toplam 

583,324,583 adet hisse üzerinde 11 Aralik 2015 tarihli Hisse Rehin Sözleşmesi'ne istinaden DS 

Smith International Packaging B.V. lehine tesis edilmiş bulunan birinci dereceden rehin 17 Ağustos 

2022 tarihinde fek edildiği belirtilmişti.   

 
 Mega Polietilen (MEGAP): Şirket, tam entegre tesis olma yolunda bir adımı daha tamamlaması 

adına Şirket Yönetim Kurulunun 10.08.2022 tarihinde almış olduğu karar gereği %100 bağlı 

ortaklığı olan 5mn TL sermayeli Mega Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil 

Müdürlüğünce 06.09.2022 tarihinde tescil edilmiş olup kuruluşa dair işlemler tamamlanmıştır.  

 

 Merko Gıda (MERKO): Şirket, 06.09.2022 tarihinde Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile 

ilgili olarak 4,60 TL fiyattan 25.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Merko 

Gıda San. ve Tic A.Ş. sermayesindeki payların/oy hakların 06.09.2022 tarihi itibariyle %17,08 

sınırına ulaşmıştır. 

 

 Mia Teknoloji (MİATK): Şirket, Avrupa Birliği ülkeleri üniversite, araştırma merkezleri ve Philips, 

BeWell gibi kuruluşların bir araya geldiği "ITEA- TREAT" adlı proje önerisi için oluşturulan 

konsorsiyuma, teknoloji sağlayıcısı olmak üzere davet edilmiştir. 

 
 Orge Enerji (ORGE): Şirket, Ankara ve Kocaeli illerinde inşası devam etmekte olan Turkcell Veri 

Merkezi Projeleri'nin Elektrik İşleri'nin yapımına yönelik olarak verdiği 4.25mn EUR+KDV ve 

26.84mnTL+KDV tutarındaki teklife ilişkin görüşmelerin başladığını duyurmuştu. Bahsi geçen 

sözleşme imza sürecinin Ankara Veri Merkezi'ni kapsayan, 2.27mn EUR+KDV ve 15.8mn 

TL+KDV'den oluşan kısmı tamamlanmıştır. İşin 31 Aralık 2022'de bitirilmesi 

planlanmaktadır. Gebze Veri Merkezi'ne yönelik sözleşme görüşmeleri devam etmekte olup, 

olumlu ya da olumsuz şekilde tamamlanması sonrasında gerekli açıklama yapılacaktır. 
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 Sasa Polyester (SASA): Şirketin 200mn Euro nominal tutarlı tahvillerin 9.9mn Euro nominal 

tutarlı kısmı, tahvil sahibi yatırımcıların 2022 Temmuz ayı içinde iletilen talepleri doğrultusunda 

paya dönüştürülerek itfa edilmiş ve tahvil karşılığı verilen 5.55mn TL nominal değerli paylar, 

şirketimin uhdesinde bulunan geri alınmış SASA paylarından karşılanmıştır. Dönüştürme işlemleri 

sonrasında şirketin sahip olduğu SASA payları 2.25mn TL nominal değere, bu payların Sasa 

Polyester Sanayi A.Ş. sermayesindeki oranı ise %0,1008'e gerilemiştir. 

 

 Vbt Yazılım (VBTYZ): VBT Yazılım A.Ş., 7 Temmuz 2022 tarihinde KAP açıklaması 

yaparak  Türkiye'de  yerleşik Özel Bir Banka ile  yaptığı, toplam bedeli  10.29mn Dolar olan 

sözleşme kapsamında; "2 adet IBM Mainframe, 1 Adet CF Makinesi ve 2 adet IBM Power 

Sunucu"  Bankaya  teslim edilmiş, faturası kesilmiş ve ödemesi alınmıştır. Aynı şekilde tedarik 

tarafında da  tüm faturalar ödenmiştir. 

 

 Verusa Holding (VERUS): Şirket, 6.09.2022 tarihinde 66,25 TL- 66,70 TL fiyat aralığından 

(ortalama 66,4214 TL) 35.000 adet pay geri alınmış ve şirketin sahip olduğu VERUS payları 

1.014.676 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,4495) 

Genel Kurul Tarihleri 

Hisse Kodu Şirket Adı Genel Kurul Tarihleri 

PEGYO Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 7.09.2022 

ATSYH Atlantis Yatırım Holding 9.09.2022 

TUCLK Tuğçelik Alüminyum ve Meta 12.09.2022 

KATMR Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi 13.09.2022 

BOBET Boğaziçi Beton Sanayi 14.09.2022 

MMCAS MMC Sanayi ve Ticaret 15.09.2022 

UTPYA Utopya Turizm 20.09.2022 

MERKO Merko Gıda  22.09.2022 

PCILT PC İletişim ve Medya  26.09.2022 

FENER Fenerbahçe Futbol A.Ş.  29.09.2022 

 

Ekonomik Takvim  

7 Eylül Çarşamba           

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

İngiltere 12:00 BoE Başkanı Bailey'in Konuşması       

Euro Bölgesi 12:00 GSYH- Çeyreklik 2Ç22 0,60% 0,50% 

Euro Bölgesi 12:00 GSYH- Yıllık 2Ç22 3,90% 5,40% 

Euro Bölgesi 12:00 İstihdam Değişikliği- Çeyreklik  2Ç22 0,30% 0,60% 
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ABD 15:30 Ticaret Dengesi- Usd Tem -70,30M -79,60M 

ABD 17:00 Fed Üyesi Mester'ın Konuşması        

Türkiye  17:30 Hazine Nakit Dengesi- TL Ağu   -92,80M 

ABD 21:00 Bej Kitap Raporu       

8 Eylül Perşembe           

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Japonya  02:50 Cari Denge- Jpy Tem -0,714T -0,13T 

Japonya  02:50 GSYH- Yıllık 2Ç22 2,90% 2,20% 

Japonya  02:50 GSYH- Çeyreklik 2Ç22 0,70% 0,50% 

Türkiye  14:30 Para ve Banka İstatistikleri- Haftalık Ağu   232 bin 

Türkiye  14:30 Menkul Kıymet İstatistikleri- Haftalık Ağu     

Euro Bölgesi 15:15 ECB Faiz Oranı Kararı Eyl   0,50% 

ABD 15:30 İşsizlik Başvuruları- Haftalık Ağu   232 bin 

ABD 16:10 Fed Başkanı Jerome Powell'ın Konuşması      

ABD 19:00 Fed Üyesi Evans'ın Konuşması       

9 Eylül Cuma           

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Çin  04:30 TÜFE- Aylık Ağu 0,20% 0,50% 

Çin  04:30 TÜFE- Yıllık Ağu 2,80% 2,70% 

Çin  04:30 ÜFE- Yıllık Ağu 3,10% 4,20% 

ABD 17:00 Toptan Ticari Satışlar- Aylık Tem   1,80% 

ABD 19:00 Fed Üyesi Waller'ın Konuşması       

ABD 19:00 Fed Üyesi George'nin Konuşması        
12 Eylül Pazartesi           

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Çin   Tatil        

İngiltere 09:00 Sanayi Üretimi- Aylık Tem -1,30% -0,90% 

İngiltere 09:00 Sanayi Üretimi- Yıllık Tem 1,60% 2,40% 

İngiltere 09:00 İmalat Üretimi- Aylık Tem -1,80% -1,60% 

İngiltere 09:00 İmalat Üretimi- Yıllık Tem 0,90% 1,30% 

İngiltere 09:00 Ticaret Dengesi Tem -22.30mn -22.85mn 

Türkiye 10:00 Ödemeler Dengesi  Tem -3.40mn -3.46mn 

Türkiye 10:00 İşsizlik Oranı Tem   10,30% 

ABD 18:00 Tüketici Enflasyon Beklentileri       

13 Eylül Salı           
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Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

İngiltere 09:00 Ort. Gelir + İkramiyeler Tem 4,50% 4,70% 

İngiltere 09:00 İşsizlik Başvuru Değişikliği  Ağu   -10.5 bin 

İngiltere 09:00 İşsizlik Oranı Tem 3,80% 3,80% 

Türkiye 10:00 Sanayi Üretimi Tem   8,50% 

Almanya 12:00 ZEW Ekonomik Hissiyatı Eyl -53,8 -55,3 

Euro Bölgesi 12:00 ZEW Ekonomik Hissiyatı Eyl   54,90% 

ABD 14:00 OPEC Aylık Rapor       

ABD 15:30 Çekirdek TÜFE- Aylık Ağu 0,30% 0,30% 

ABD 15:30 Çekirdek TÜFE- Yıllık Ağu   5,90% 

ABD 15:30 TÜFE- Aylık Ağu -0,10% 0,00% 

ABD 15:30 TÜFE- Yıllık Ağu   8,50% 

ABD 21:00 Fed Bütçe Dengesi Ağu   -211mn 

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  

 

Sadullah Çalışır 

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı  

Scalisir@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr  (216) 649 77 36 

 

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. 
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