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 Kapanış Değ% 

XU100 2490,17 0,99 

XU030 2770,14 1,32 

XUSIN 4358,55 0,91 

XBANK 2097,28 -0,40 

XUTUM 2715,31 0,90 

BIST Hacim-Tüm(mn TL) 47.084 22,28 

 

VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki 

BIST-30 2.913 2.858 

Dolar/TL 15,63 15,45 

 

Spot Dün Önceki 

Dolar/TL 15,25 15,09 

Euro/TL 16,06 15,94 

Sepet Kur 15,66 15,51 

  
 

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ% 

PNLSN 13,99 9,98 

UFUK 45,88 9,97 

PKENT 229,40 9,97 

ACSEL 46,80 9,96 

IMASM 24,12 9,94 

 

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ% 

GMTAS 2,97 -10,00 

GEDZA 24,68 -9,99 

ETILR 9,11 -9,98 

SELVA 15,82 -9,96 

AKSGY 2,14 -7,36 

  

En Hacimliler (Tüm) Kapanış  mn TL 

SISE 20,04 3.562 

KRDMD 16,57 3.293 

THYAO 42,20 2.874 

EREGL 34,62 2.174 

ASELS 24,18 2.129 

 

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek? 
 
 Türkiye, Para ve Banka İstatistikleri- Nis, Menkul Kıymet İstatistikleri- 

Nis, Hazine Nakit Dengesi- TL 

 Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'nin Konuşması 

 Almanya, TÜFE- Nis  

 ABD, TÜFE- Nis, Reel Kazançlar- Nis 

Küresel borsalarda bu sabah pozitif seyir hakim… 

ABD borsalarında dünkü karışık seyrin ardından vadeli endeksler bu sabah 
pozitif yönde hareket ediyor. Asya piyasalarında ise Çin’den gelen haberler 
piyasaları pozitif etkiliyor. Çin’de karantina uygulanan şehirlerde vaka 
sayılarının %50’den fazla düştüğü açıklandı. Kısıtlamaların kalkarak iktisadi 
faaliyetlerin normale döneceği beklentisi ile petrol fiyatları ve borsalar bu 
sabah yükselişe geçti. Çin’de bu sabah açıklanan nisan ayı enflasyon oranları 
ise beklentileri aştı. TÜFE aylık bazda %0,40 olurken, manşet enflasyon 
%1,80 beklentilerin üzerinde %2,10 olarak gerçekleşti. Yıllık TÜFE martta 
%1,50 seviyesindeydi. Üretici enflasyonu ise yıllık %8,0 oldu. Bugün 
ABD’den gelecek tüketici enflasyonunun piyasaya etkileri izlenecek. Yıllık 
verinin bir önceki aya göre gerilemesi bekleniyor. Yurt içinde Dolar/TL bu 
sabah %0,50’ye yakın yükseliş ile 15,34 seviyelerinden geçiyor. BIST100’de 
güne alıcılı başlangıç bekliyoruz.  

Piyasalarda dün ne oldu? Veri gündeminin sakin olduğu ABD’de Fed 
üyelerinden gelen mesajlar takip edildi. New York Fed Başkanı Williams, 
enflasyonun aşağı çekileceğinden emin olduğundan belirtirken, sonraki iki 

toplantıda 50 baz puanlık artışı uygun bulduğunu belirtti. Cleveland Fed 
Başkanı Mester ise enflasyonu düşürmek için nötr faiz üzerine çıkmaları 
gerektiğini, nötr faiz oranının %2,50 civarında olduğunu söyledi. Euro bölgesi 
ve Almanya’da Zew ekonomik hissiyatı nisan ayındaki dip seviyelerine göre 
iyileşme göstermelerine rağmen negatif tarafta kalmaya devam ettiler. 
Bölgede savaşın etkileri ve yüksek enflasyon ortamında ekonomiye yönelik 
beklentiler kötümser tarafta yer alıyor. Yurt içinde ise işsizlik oranı bir önceki 
aya göre 0,8 puan artış ile martta %11,50’ye yükseldi.  

Veri Gündemi: Küresel piyasalarda haftanın en önemli gündemi olan ABD 
tüketici enflasyon oranlarını bekleniyor. Geçtiğimiz ay manşet enflasyonu yıllık 
bazda %8,50’ye yükselerek 40 yılın zirvesini yenileşmişti. Çekirdek veride ise 
beklentilerin hafif gerisinde gerçekleşen rakamlar, enflasyonda zirvenin görüldüğü 
beklentilerine yol açmıştı. Bugün açıklanacak nisan ayı enflasyonunda aylık bazda 
0,20%’lik bir artış beklenirken, yıllık verinin %8,10 olması bekleniyor. Almanya’da 
da nisan ayı tüketici enflasyon oranları bekleniyor. Almanya’da büyüme tahminleri 
2022 yılı için önemli oranda aşağı yönlü revize edilirken, ülkede aylık TÜFE’nin 
nisan ayında %0,80 olması bekleniyor. Yıllık veride ise %7,30’ten %7,40’a sınırlı 
artış tahmin ediliyor. Euro bölgesinde ECB Başkanı Lagarde’nin konuşması önem 
arz ediyor. Son dönemlerde özellikle Fed’in para politikasının da netleşmesi ile 
ECB üyelerinin faiz artış beklentilerini üçüncü çeyrek için daha sık olarak dile 
getirdiği görüldü. ECB Başkanı Lagarde ise daha önce üçüncü çeyrekte varlık 
alımlarının bitirilmesinin ardından son çeyrekte faiz artışı olabileceğini belirtmişti. 
Lagarde’nin konuşmasında faiz artışı veya varlık alımlarını daha erken bitirme 
hakkında şahin tonda mesajlar vermesi EUR/USD paritesine destek verebilir. ECB 
Başkanı Lagarde, her konuşmasında ısrarla ABD ile farklı ekonomik durumda 
olduklarını için para politikasında ayrıştıklarını söylese de Fed’i iki çeyrek dönem 
geriden takip etmesi beklenebilir. Fed tarafında da geçtiğimiz yılın son çeyreğinde 
öncelikle artan enflasyonlarının ‘geçici’ olduğu söyleminden vazgeçilmiş, ardından 
ilk çeyrek için planlanan varlık alımlarını azaltma programının hızı artırılmıştı. 
Ardından faiz artırımı dönemi sözlü yönlendirmeler ile erkene çekilmiş ve 2022 yılı 
için 3 faiz artışı öngörülürken, finalde mart ayı ile birlikte her toplantıda faiz 
artışının uygun olduğu belirtilmişti. Özetle ECB’nin de enflasyona gerçek anlamda 
müdahale etmek için benzer tonda şahinleşmesini bekleyebiliriz. Euro bölgesinde 
nisan ayı manşet enflasyonu 40 yılının zirvesinde %7,50 olarak açıklanmıştı. Yurt 
içinde ise geçtiğimiz hafta bayram tatili sebebiyle yayımlanmayan bir önceki 
haftanın para ve banka istatistikleri yayımlanacak. Yerlilerin döviz mevduat 
hareketleri öncelikli olarak izlenecek.  
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Ekonomi Haberleri 

 İşsizlik oranlarında artış devam etti. Türkiye’nin işsiz sayısında 2022 yılı mart ayı itibariyle 

bir önceki aya göre 153 bin kişi artış göstererek 3 milyon 894 bin kişi olduğu açıklandı.  İşsizlik 

oranı ise 0,4 puanlık bir yükselme ile %11,5 oranında artış meydana gelmiştir. Bu oran 

erkeklerde % 10,3 ve kadınlarda %13,9 olarak tahmin edildi. 

 

 İşsizlik sigortası fonuna büyüme devam ediyor. İşsizlik Sigortası Fonu toplam varlığı 

içindeki payı geçen nisan ayında 2,1 milyar TL büyümeyle birlikte 99,6 milyar TL’ye ulaştı. 

 

 Küresel piyasalardaki likidite koşullarının bozulması uyarısı. ABD Merkez Bankası Fed, 

Ukrayna savaşının parasal sıkılaştırma ve yüksek enflasyonun sebep olabileceği finansal 

piyasalardaki likidite koşullarında bozulmalar meydana gelebileceğini bildirdi. Küresel 

piyasalarda hafta başlangıcında satış dalgası etkisini sürdürdü. 

 

 Hazine 10 yıl vadeli tahvil ihalesi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 10 yıl vadeli tahvil 

ihalesinde bileşik faiz %23,90 iken ihaledeki net satış 1,94 milyar TL tutarındadır. Ayrıca Hazine 

ve Maliye Bakanlığı 2,27 milyar TL tutarında sabit kira getirili kira sertifikası ihraç ettiğini de 

açıkladı. 

 

 NY Fed Başkanı John Williams’ın enflasyon açıklaması. Williams’ın Almanya’daki 

sempozyum konuşmasında "Bugünkü para politikasındaki hedef belli: Ekonomi gücünü 

kaybetmeden enflasyonu düşürebilmek. Bu görev zorlu olsa da ulaşılamaz değil" ifadelerine 

yer verdi. 

 

 Almanya yatırımcı güveni endeksi negatif bölgede seyrini sürdürmekte. Alman 

ekonomisinin Rusya’nın enerji ithalatına bağımlılığı ve Ukrayna savaşının olumsuz etkilerinden 

dolayı Almanya’da yatırımcı güveni negatif bölgede devam etmekte. ZEW Enstitüsü'ne göre 

beklenti endeksi Mayıs'ta eksi 34.3 ve Nisan'da endeks eksi 41 değerinde. 

 

Şirket Haberleri 

 Eczacıbaşı İlaç (ECILC):  İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, K. Ayazağa Mahallesi kayıtlı yaklaşık 75 

bin m² büyüklüğündeki taşınmazların çalışmasının başlatıldığı  ve çalışmaların devam etmekte 

olduğunu açıkladı. Vicineum markalı ilacın Food and Drug Administration (FDA) 

ruhsatlandırmasının devam ettiğini, Faz III çalışma protokolü ve istatiksel analiz planlarının 

anlaşmasına varıldığını açıkladı.  

 

 Anadolu Isuzu Otomotiv (ASUZU): Şirket, Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nde 

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üyesi olarak çalışan Hami Engin Çöpoğlu, 29.04.2022 

tarihi itibarıyla görevinden ayrıldığını, bu göreve Fatih Terlemez atandığını açıkladı. 

 

 Turcas Petrol (TRCAS): Şirket, %30 oranındaki iştiraki RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim 

A.Ş.'nin, RTG esas sermayesi 1.599.681.920 TL’ye indirilmesini onaylandığını açıkladı. 
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 Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret (CEMTS): Şirket, Bursa ili, Nilüfer ilçesi, Badırga 

Mahallesinde 8600,41 m2 gayrimenkul 6.881.000 TL bedelle satın aldığını açıkladı. 

 

  Escort Teknoloji Yatırım (ESCOM): Şirketin Bağlı ortaklığı olan Alesta Elektronik Teknoloji 

Yatırım A.Ş Yönetim Kurulu, Estonya'da kurulu Sweephy OÜ ünvanlı şirkete 40.000 Euro 

tutarında yatırım yapılmasına karar verildiğini açıkladı. 

1Ç22 Finansal Sonuçları  

 Ayen Enerji (AYEN, Pozitif): Şirket'in 2022 ilk çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %2.673 oranında artarak 228mn TL olarak açıklanmıştır. 1Ç22’de bir önceki yılın 

aynı dönemine göre satış gelirleri %223 artarken, satış maliyetlerinin %117 artması karlılık 

rakamlarını pozitif etkilemiştir. Brüt satış karı 1Ç21’e göre %406 oranında artış ile 536,70mn TL’ye 

yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 1Ç22’de yıllık bazda %65,51 oranında artmıştır. Esas 

faaliyet karı yıllık bazda %389 oranında artarak güçlü performans göstermiştir. 1Ç22’de EFK marjı 

bir önceki yılın aynı dönemine göre 16,1 puan artarak %47,60 seviyesine yükselmiştir. Aynı 

dönemde FAVÖK marjı %17,2 puan artarken, net kar marjı 21,6 puan artarak %24,46 seviyesine 

yükselmiştir.   

 

 Hacı Ömer Sabancı Holding (SAHOL, Pozitif): Şirket'in 2022 yılı ilk çeyrek net dönem karı bir 

önceki yılın aynı dönemine göre %370 oranında artarak 8.250mn TL olarak açıklanmıştır. Net karda 

piyasa beklentisi medyan tahmini 7.591mn TL de bulunuyordu. 1Ç22’de bir önceki yılın aynı 

dönemine göre satış gelirleri %101 artarak 12.462mn TL olmuştur. Şirketin faaliyet giderleri 

1Ç22’de yıllık bazda %92 oranında artmıştır. Esas faaliyet karı yıllık bazda %277 oranında artarak 

güçlü performans göstermiştir. 1Ç22’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 45,9 puan 

artarak %98,24 seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde net kar marjı 28,25 puan artarak %66,20 

olmuştur.  

 

 Çelebi Hava Servisi (CLEBİ, Pozitif):  2022 yılının ilk çeyrek döneminde 128,7mn TL ana 

ortaklık net dönem karı açıklamıştır. 2021 yılı aynı döneminde ise 53,3mn TL ana ortaklık net 

dönem zararı açıklamıştı.  

 

 Göltaş Çimento (GOLTS, Pozitif): Şirket'in 2022 yılı ilk çeyrek net dönem karı bir önceki yılın 

aynı dönemine göre %3.318 oranında artarak 30,81mn TL olarak açıklanmıştır. Brüt satış karı 

1Ç21’e göre %264 oranında artış ile 178,14mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 

1Ç22’de yıllık bazda %117 oranında artmıştır. Esas faaliyet karı yıllık bazda %421 oranında artarak 

güçlü performans göstermiştir. 1Ç22’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 7,8 puan 

artarak %18,15 seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde FAVÖK marjı 8,5 puan artarken, net kar 

marjı 5,3 puan artarak %5,85 seviyesine yükselmiştir.   

 

 Nuh Çimento (NUHCM, Pozitif): Şirket'in yılı 2022 ilk çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %207 oranında artarak 252mn TL olarak açıklanmıştır. Brüt satış karı 1Ç21’e göre 

%202 oranında artış ile 350,70mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 1Ç22’de yıllık bazda 

%65 oranında artmıştır. Esas faaliyet karı yıllık bazda %408 oranında artarak güçlü performans 

göstermiştir. 1Ç22’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 8,3 puan artarak %20,56 
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seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde FAVÖK marjı 3,2 puan artarken, net kar marjı 0,3 puan 

artarak %%19,40 seviyesine yükselmiştir.   

 

 Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri (GENIL, Pozitif): Şirket'in 2022 ilk çeyrek net dönem karı bir 

önceki yılın aynı dönemine göre %102,5 oranında artarak 168mn TL olarak açıklanmıştır. Net 

satışlar %52,78 artarken, brüt satış karı 1Ç21’e göre %103 oranında artış ile 255mn TL’ye 

yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 1Ç22’de yıllık bazda %117 oranında artmıştır. FAVÖK yıllık 

bazda %92 oranında artarak güçlü performans göstermiştir. 1Ç22’de EFK marjı bir önceki yılın 

aynı dönemine göre 0,2 puan azalarak %10,92 seviyesine gerilemiştir. Aynı dönemde FAVÖK marjı 

3,2 puan artarken, net kar marjı 3,4 puan artarak %%13,65 seviyesine yükselmiştir.   

 

 Odaş Elektrik Üretim (ODAS, Pozitif): Şirket'in 2022 ilk çeyrek net dönem karı b387,74mn TL 

olarak açıklanmıştır. Bir önceki yılın döneminde 190mn TL net zarar bulunuyordu. Net satışlar 

%286,41 artarken, satış maliyetlerinin %51,76 oranında artması karlılık rakamlarını pozitif 

etkilemiştir. Şirketin faaliyet giderleri 1Ç22’de yıllık bazda %65,81 oranında artmıştır. FAVÖK yıllık 

bazda %66,76 oranında artmıştır. 1Ç22’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan 

azalarak %46,94 seviyesine gerilemiştir. Aynı dönemde net kar marjı %36,20 olarak 

gerçekleşmiştir. 

 

 Sarkuysan Elektrolitik Bakır (SARKY, Pozitif): Şirket'in 2022 ilk çeyrek net dönem karı bir 

önceki yılın aynı dönemine göre %243 oranında artarak 370mn TL olarak açıklanmıştır. 1Ç22’de 

bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %144 artarak 6.588mn TL olmuştur. Brüt satış 

karı bir önceki yıla göre %253 artarak 515,71mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 

1Ç22’de yıllık bazda %99 oranında artmıştır. FAVÖK yıllık bazda %273 oranında artarak güçlü 

performans göstermiştir. 1Ç22’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artarak 

%8,47 seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde net kar marjı 1,6 puan artarak %5,64 olmuştur.  

 

 Kartonsan Karton Sanayi (KARTN, Pozitif): Şirket'in 2022 ilk çeyrek net dönem karı bir önceki 

yılın aynı dönemine göre %466,8 oranında artarak 290,24mn TL olarak açıklanmıştır. 1Ç22’de bir 

önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %182 artarken, satış maliyetlerinin %128 artması 

karlılık rakamlarını pozitif etkilemiştir. Brüt satış karı bir önceki yıla göre %368 artarak 313,70mn 

TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 1Ç22’de yıllık bazda %47,65 oranında artmıştır. Esas 

faaliyet karı yıllık bazda %457 oranında artarak güçlü performans göstermiştir. 1Ç22’de EFK marjı 

bir önceki yılın aynı dönemine göre 18,5 puan artarak %37,47 seviyesine yükselmiştir. Aynı 

dönemde net kar marjı 17,3 puan artarak %34,45 olmuştur.  

 

 Qua Granite (QUAGR, Pozitif): Şirket'in 2022 ilk çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %438 oranında artarak 245,54mn TL olarak açıklanmıştır. 1Ç22’de bir önceki yılın 

aynı dönemine göre satış gelirleri %221,3 artarken, satış maliyetlerinin %161,50 artması karlılık 

rakamlarını pozitif etkilemiştir. Brüt satış karı bir önceki yıla göre %314 artarak 328mn TL’ye 

yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 1Ç22’de yıllık bazda %209 oranında artmıştır. Esas faaliyet 

karı yıllık bazda %399 oranında artarak güçlü performans göstermiştir. 1Ç22’de EFK marjı bir 
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önceki yılın aynı dönemine göre 18,7 puan artarak %52,47 seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde 

net kar marjı 15,2 puan artarak %37,76 olmuştur.  

 

 Yataş Yatak ve Yorgan (YATAS, Nötr): Şirket'in 2022 ilk çeyrek net dönem karı bir önceki yılın 

aynı dönemine göre %84 oranında artarak 86,73mn TL olarak açıklanmıştır. Net karda piyasa 

beklentisi medyan tahmini 81,4mn TL’de bulunuyordu. 1Ç22’de bir önceki yılın aynı dönemine göre 

satış gelirleri %113,87 artarak 1.133mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 1Ç22’de yıllık 

bazda %83 oranında artmıştır. Esas faaliyet karı yıllık bazda %134,67 oranında artarak güçlü 

performans göstermiştir. 1Ç22’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,1 puan artarak 

%11,94 seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde net kar marjı 1,2 puan azalarak %7,65 olmuştur.  

 

 Doğuş Otomotiv (DOAS, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2022 ilk çeyrek net dönem karı bir önceki 

yılın aynı dönemine göre %145 oranında artarak 999,67 mn TL olarak açıklanmıştır. Net karda 

piyasa beklentisi medyan tahmini 909mn TL’de bulunuyordu. 1Ç22’de bir önceki yılın aynı 

dönemine göre satış gelirleri %16,86 artarak 7.240mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 

1Ç22’de yıllık bazda %29,30 oranında artmıştır. Esas faaliyet karı yıllık bazda %162 oranında 

artarak güçlü performans göstermiştir. 1Ç22’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 10 

puan artarak %18,13 seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde net kar marjı 7,2 puan artarak 

%13,77 olmuştur.  

 

 Logo Yazılım (LOGO, Nötr): Şirket'in 2022 ilk çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %69,20 oranında artarak 92,60mn TL olarak açıklanmıştır. Net karda piyasa 

beklentisi medyan tahmini 90mn TL’de bulunuyordu. 1Ç22’de bir önceki yılın aynı dönemine göre 

satış gelirleri %93 artarken, satış maliyetlerinin %119,54 oranında artması karlılık rakamlarını 

baskılamıştır. Şirketin faaliyet giderleri 1Ç22’de yıllık bazda %63 oranında artmıştır. Esas faaliyet 

karı yıllık bazda %77,39 oranında artmıştır. 1Ç22’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 

2,8 puan azalarak %32,06 seviyesine gerilemiştir. Aynı dönemde net kar marjı 4,9 puan azalarak 

%34,41 olmuştur.  

 

 Arz Grup Bilişim (ARDYZ, Sınırlı Negatif): Şirket'in 2022 ilk çeyrek net dönem karı bir önceki 

yılın aynı dönemine göre %15,28 oranında artarak 21,01mn TL olarak açıklanmıştır. 1Ç22’de bir 

önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri yalnızca %9,64 artarak zayıf performans 

göstermiştir. Esas faaliyet karı yıllık bazda %24,78 oranında artmıştır. 1Ç22’de net kar marjı bir 

önceki yılın aynı dönemine göre 2,9 puan artarak %32,06 seviyesine yükselmiştir. 

 

 Doğan Holding (DOHOL, Pozitif): Şirket'in 2022 ilk çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %138 oranında artarak 983,50mn TL olarak açıklanmıştır. Net satışlar %162 

artarken, satış maliyetlerinin %138 oranında artması karlılık rakamlarını pozitif etkilemiştir. Brüt 

satış karı 1Ç22’de yıllık bazda %323 artarak 1.523mn’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 

1Ç22’de yıllık bazda %92,70 oranında artmıştır. FAVÖK yıllık bazda %409 oranında artarak güçlü 
performans göstermiştir. 1Ç22’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 6,5 puan artarak 
%18,65 seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde net kar marjı 1,4 puan azalarak %13,43 olmuştur.  
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 GSD Holding (GSDHO, Pozitif): Şirket'in 2022 ilk çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %136,76 oranında artarak 215,21mn TL olarak açıklanmıştır. Net satışlar %245 

artarak 208,16mn TL’ye yükselmiştir. Esas faaliyet karı yıllık bazda %170,61 oranında artarak 

güçlü performans göstermiştir. FAVÖK bir önceki yıla göre %186,17 oranında artarak 194,66mn 

TL olmuştur.  

 

 Ülker Bisküvi Sanayi (ULKER, Negatif): Şirket'in 2022 yılı 1Ç22’de 470,71mn TL net zarar 

açıklamıştır. Piyasa beklentisi medyan tahmini 203mn TL zarar açıklanması yönünde bulunuyordu. 

Bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %111,44 artarken, satış maliyetlerinde de 

%110,10 artış görülmektedir. Brüt satış karı 1Ç21’e göre %114,43 oranında artış ile 1.849,09 mn 

TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 1Ç22’de yıllık bazda %85,0 oranında artmıştır. Esas 

faaliyet karı yıllık bazda %168,37 oranında artan performans göstermiştir. 1Ç22’de EFK marjı bir 

önceki yılın aynı dönemine göre 4,8 puan artarak %22,67 seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde 

FAVÖK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,5 puan artarak %21,15 seviyesine yükselmiştir. 

 

 İşbir Sentetik Dokuma Sanayi (ISSEN, Pozitif): Şirket'in 2022 ilk çeyrek net dönem karı bir 

önceki yılın aynı dönemine göre %1.107,46 oranında artarak 99,40 mn TL olarak açıklanmıştır. 

Şirket'in 2022 yılı 1Ç22’de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %147,06 artarken, 

satış maliyetlerinde de %119,28 artış görülmektedir. Brüt satış karı 1Ç21’e göre %247,79 oranında 

artış ile 141,72 mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 1Ç22’de yıllık bazda %4.23 

oranında azalmıştır. Esas faaliyet karı yıllık bazda %427,05 oranında artarak güçlü performans 

göstermiştir. 1Ç22’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 23,1 puan artarak %43,39 

seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde FAVÖK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 12,5 puan 

artarak %28,16 seviyesine yükselmiştir. 

 

 Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret (GENTS, Pozitif): Şirket'in 2022 ilk çeyrek net dönem 

karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %229,41 oranında artarak 37,99 mn TL olarak 

açıklanmıştır. Şirket'in 2022 yılı 1Ç22’de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %115,91 

artarken, satış maliyetlerinde de %97,19 artış görülmektedir. Brüt satış karı 1Ç21’e göre %200,0 

oranında artış ile 78,48 mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 1Ç22’de yıllık bazda 

%84,98 oranında artmıştır. Esas faaliyet karı yıllık bazda %302,65 oranında artarak güçlü 

performans göstermiştir. 1Ç22’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 9,3 puan artarak 

%20,05 seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde FAVÖK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 

7,3 puan artarak %17,86 seviyesine yükselmiştir. 

 

 Kütahya Porselen (KUTPO, Pozitif): Şirket'in 2022 ilk çeyrek net dönem karı bir önceki yılın 

aynı dönemine göre %558,25 oranında artarak 44,16 mn TL olarak açıklanmıştır. Şirket'in 2022 

yılı 1Ç22’de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %160,88 artarken, satış 

maliyetlerinde de %97,19 artış görülmektedir. Brüt satış karı 1Ç21’e göre %224 oranında artış ile 

149,95 mn TL’ye yükselmiştir. 1Ç22’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 12,5 puan 

artarak %18,94 seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde FAVÖK marjı bir önceki yılın aynı dönemine 

göre 14,4 puan artarak %19,53 seviyesine yükselmiştir. 

 

 Bursa Çimento (BUCIM, Pozitif): Şirket'in 2022 ilk çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %236,75 oranında artarak 207,15 mn TL olarak açıklanmıştır. Şirket'in 2022 yılı 
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1Ç22’de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %163,28 artarken, satış maliyetlerinde 

de %121,09 artış görülmektedir. Brüt satış karı 1Ç21’e göre %224,17 oranında artış ile 378,22 

mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 1Ç22’de yıllık bazda %112,60 oranında artmıştır. 

Esas faaliyet karı yıllık bazda %672,34 oranında artan performans göstermiştir. 1Ç22’de EFK marjı 

bir önceki yılın aynı dönemine göre 12,5 puan artarak %32,03 seviyesine yükselmiştir. Aynı 

dönemde FAVÖK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 14,4 puan artarak %30,85 seviyesine 

yükselmiştir. 

 

 Karel Elektronik (KAREL, Pozitif): Şirket'in 2022 ilk çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %220,07 oranında artarak 79,98 mn TL olarak açıklanmıştır. Şirket'in 2022 yılı 

1Ç22’de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %65,99 artarken, satış maliyetlerinde 

de %47,66 artış görülmektedir. Brüt satış karı 1Ç21’e göre %136,68 oranında artış ile 162,09 mn 

TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 1Ç22’de yıllık bazda %91,01 oranında artmıştır. Esas 

faaliyet karı yıllık bazda %185,44 oranında artan performans göstermiştir. 1Ç22’de EFK marjı bir 

önceki yılın aynı dönemine göre 11,5 puan artarak %27,37 seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde 

FAVÖK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 7,5 puan artarak %24,78 seviyesine yükselmiştir. 

 
 Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET, Sınırlı Negatif): Şirket'in 2022 ilk çeyrek net dönem karı bir 

önceki yılın aynı dönemine göre %10,54 oranında artarak 7,14 mn TL olarak açıklanmıştır. Şirket'in 

2022 yılı 1Ç22’de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %28,56 artarken, satış 

maliyetlerinde de %11,62 artış görülmektedir. Brüt satış karı 1Ç21’e göre %49,60 oranında artış 

ile 11,65 mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 1Ç22’de yıllık bazda %156,41 oranında 

artmıştır. Esas faaliyet karı yıllık bazda %25,03 oranında performans göstermiştir. 1Ç22’de EFK 

marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,0 puan azalarak %33,86 seviyesine düşmüştür. Aynı 

dönemde FAVÖK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan azalarak %46,26 seviyesine 

düşmüştür. 

 

 Vakıfbank (VAKBN, Nötr): Vakıfbank’ın 2022 yılı ilk çeyrek net dönem karı 3.002mn TL olarak 

açıklanmıştır. Banka’nın net karında piyasa beklentisi 3.329,5mn TL’de bulunuyordu. 1Ç22’de Net 

karı bir önceki yılın aynı dönemine göre de %400 oranında artmıştır.  Bir önceki çeyrek dönem 

olan 4Ç21’e göre de %50 oranında artış kaydetmiştir. 

 

Ekonomik Takvim  

11 Mayıs Çarşamba           

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Çin 04:30 TÜFE- Aylık Nis 0,20% 0,60% 

Çin 04:30 TÜFE- Yıllık Nis 1,90% 1,50% 

Çin 04:30 ÜFE- Yıllık Nis 7,40% 8,30% 

Almanya 09:00 TÜFE- Aylık Nis 0,80% 0,80% 

Almanya 09:00 TÜFE- Yıllık Nis 7,40% 7,40% 

Euro Bölgesi 11:00 ECB Başkanı Lagarde'nin Konuşması       
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Türkiye 14:30 Para ve Banka İstatistikleri - Haftalık Nis     

Türkiye 14:30 Menkul Kıymet İstatistikleri - Haftalık Nis     

ABD 15:30 TÜFE- Aylık Nis 0,20% 1,20% 

ABD 15:30 TÜFE- Yıllık Nis 8,10% 8,50% 

ABD 15:30 Çekirdek TÜFE- Aylık Nis 0,40% 0,30% 

ABD 15:30 Çekirdek TÜFE- Yıllık Nis 6,60% 6,50% 

ABD 15:30 Reel Kazançlar- Aylık Nis -0,60% -1,10% 

Türkiye 17:30 Hazine Nakit Dengesi- TL Nis   -40,6 mlr 

ABD 21:00 Federal Bütçe Dengesi- Usd Nis -191,0 mlr -193,0 mlr 

12 Mayıs Perşembe           

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Japonya 02:50 Cari Hesap- Jpy Nis 1,752 trl 1,648 trl 

İngiltere 09:00 İşletme Yatırımı- Çeyreklik 1Ç22   1,00% 

İngiltere 09:00 GSYH- Çeyreklik 1Ç22 1,00% 1,30% 

İngiltere 09:00 GSYH- Yıllık 1Ç22 9,00% 6,60% 

İngiltere 09:00 Sanayi Üretimi- Aylık Mar 0,10% -0,60% 

İngiltere 09:00 İmalat Üretimi- Aylık Mar -0,50% -0,40% 

İngiltere 09:00 Ticaret Dengesi- Gbp Mar   -20,6 mlr 

ABD 14:00 OPEC Aylık Rapor       

Türkiye 14:30 Para ve Banka İstatistikleri - Haftalık May     

Türkiye 14:30 Menkul Kıymet İstatistikleri - Haftalık May     

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları May 194 bin 200 bin 

ABD 15:30 ÜFE- Aylık Nis 0,50% 1,40% 

ABD 15:30 ÜFE- Yıllık Nis 10,70% 11,20% 

13 Mayıs Cuma           

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Türkiye 10:00 Sanayi Üretimi- Aylık Mar   4,40% 

Türkiye 10:00 Sanayi Üretimi- Yıllık Mar   13,30% 

Euro Bölgesi 12:00 Sanayi Üretimi- Aylık Mar -1,00% 0,70% 

Euro Bölgesi 12:00 Sanayi Üretimi- Yıllık Mar -0,40% 2,00% 

ABD 15:30 İthalat Fiyat Endeksi- Aylık Nis 0,60% 2,60% 

ABD 17:00 Michigan Tüketici Hissiyatı May 63,8 65,2 

16 Mayıs Pazartesi           

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Çin 05:00 Sabit Varlık Yatırımı- Yıllık Nis 7,00% 9,30% 

Çin 05:00 Sanayi Üretimi- Yıllık Nis 0,40% 5,00% 
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Çin 05:00 Perakende Satışlar- Yıllık Nis -6,0% -3,50% 

Türkiye 10:00 Cari Denge- Usd Mar   -5,15 mlr 

Türkiye 10:00 Bütçe Dengesi- TL Nis   68,97 mlr 

Euro Bölgesi 12:00 Ticaret Dengesi- Eur Mar   -7,60 mlr 

ABD 15:30 NY Empire State İmalat Endeksi May 0,5 24,6 

 

Kaynak: İnvesting, Matriks, TÜİK, Foreks 

 

 

 

 

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 

 

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 

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

 


