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 Kapanış Değ% 

XU100 2864,25 -0,15 

XU030 3087,02 -0,48 

XUSIN 4715,31 +0,23 

XBANK 2539,07 -1,54 

XUTUM 3169,56 -0,08 

BIST Hacim-Tüm (mn TL) 61.861 -11,37 

 

VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki 

BIST-30 3.133,50 3.143 

Dolar/TL 18,10 18,10 

 

Spot Dün Önceki 

Dolar/TL 17,94 17,94 

Euro/TL 18,40 18,52 

Sepet Kur 18,21 18,23 

  
 

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ% 

TKNSA 9,57 10,00 

POLHO 6,38 10,00 

TRCAS 10,57 9,99 

BARMA 47,90 9,96 

KIMMR 4,66 9,91 

 

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ% 

KZBGY 28,26 -10,00 

PAMEL 168,50 -9,99 

AKENR 1,98 -9,59 

TEKTU 1,71 -8,06 

BLCYT 11,90 -7,75 

  

En Hacimliler (Tüm) Kapanış  mn TL 

THYAO 62,40 6.338 

AKBNK 10,00 2.494 

YKBNK 5,44 2.444 

SISE 24,22 1.993 

SAHOL 23,68 1.903 

 

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek? 
 
 ABD, New York Empire State İmalat Endeksi (Ağu) 

 Türkiye, Bütçe Dengesi (Tem), AGHOL, AYGAZ, PGSUS, TUPRS 

Finansal Sonuçları – 2Ç22  

Küresel borsalar yeni haftada karışık yönde başladı… 

Yeni haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalar karışık yönde bulunuyor. 
Cuma gününü pozitif görüntü ile kapatan ABD borsalarında vadeli endeksler 
bu sabah zayıf yönde hareket ediyor. Asya piyasalarında ise Çin’den gelen 
veriler ve Çin Merkez Bankası’nın faiz kararı takip ediliyor. Çin’de bu sabah 
açıklanan perakende satışların Temmuz ayında  %2.7 artış ile beklentinin ve 
bir önceki ayın gerisinde kaldı. Çin Sanayi üretimi %4,3 büyüme 
beklentilerinin altında kalarak %3,8 arttı. Öte yandan Çin Merkez Bankası, 
faiz oranını 10 baz puan düşürdü. Geçtiğimiz hafta ABD enflasyon verilerinin 
beklentilerin altında kalması ile geri çekilen dolar endeksi (DXY) bu sabah 
hafif artı yönde bulunuyor. Küresel resesyon endişeleri ile brent petrol 
fiyatları 96,33’te, ONS Altın 1793’te satıcılı yönde hareket ediyor.  ABD 10 
yıllık tahvil getirileri 5 haftalık AO’sı %2,80’nin üzerinde yatay yönde 
bulunuyor. Yeni haftaya Küresel piyasalar sakin veri gündemiyle başlıyor. 
ABD’de New York Empire State İmalat Endeksi takip edilecek. Yurt içinde ise 
temmuz ayına ilişkin bütçe dengesi verileri açıklanacak. Hafta genelinde ise 
yurtdışında ise ABD’de FOMC tutanakları, Euro Bölgesinde büyüme ve TÜFE 
verileri, yurtiçinde ise TCMB faiz kararı öne çıkmaktadır. Yurtiçinde bugün 
AGHOL, AYGAZ, PGSUS, TUPRS 2Ç22 finansal sonuçlarının açıklaması 
bekleniyor. Cuma günü Türkiye'nin kredi notunu düşüren Moody's'in kararının 
etkisinin sınırlı olmasını beklemekteyiz. BIST100 endeksinde 2840-2900 
bandının kısa vadeli yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz.  

Piyasalarda cuma ne oldu? Haftanın son işlem günü ABD borsaları 
yayımlanan öncü Michigan Tüketici Güven endeksinin son üç ayın en yüksek 
seviyesine çıkmasının ardından günü pozitif yönde tamamladı. Dow Jones 
%1,27, S&P 500 %1,73 ve Nasdaq %2,09 değer artışıyla günü tamamladı. 
Michigan Tüketici Hissiyatı beklentilerin üzerinde %55,1 (beklenti:52,5) 
seviyesine yükselirken, önümüzdeki yıl enflasyon beklentilerinin temmuz 
ayında zirveden dönüş işareti verdiğini teyit etti. Euro Bölgesinde takip 
ettiğimiz sanayi üretimi aylık bazda %0,7 (beklenti:0,2) artış kaydederken, 
bir önceki verini altında kaldı. Yıllık bazda beklentilerin oldukça üzerinde 
gelerek %2,4 (beklenti:0,8) seviyesine yükseldi. Görülen aylık düşüşlerin 
devam etmesi durumunda büyümede aşağı yönlü baskılar görülebilir. TSİ 
09:00’da İngiltere’den aldığımız ikinci çeyrek büyüme verileri beklentilerin 
hafif üzerinde aylık bazda -0,1% (beklenti: -0,2%) daralırken, yıllık bazda 
%2,9 (beklenti: %2,8) artış kaydetti. Ülke ekonomisi pandemiden bu yana 
ilk kez küçülürken, verinin detaylarına baktığımızda hanehalkı harcamalarının 
etkili olduğunu gözlemliyoruz.  Gelen büyüme verisi BoE’nin sene sonunda 
resesyon öngörüsünü doğrular nitelikte. İngiltere ekonomisi üçüncü çeyrekte 
negatif büyüme kaydetmesi halinde üst üste iki çeyrek daralma yaşayarak, 
teknik olarak resesyona işaret edecek. Yurt içinde TCMB ağustos ayı Piyasa 
Katılımcıları Anketi, Sanayi Üretimi ve Perakende Satışlar takip edildi. Ankete 
göre 2022 cari yıl sonu enflasyon beklentisi %70,60’a (önceki: %69,94) 
yükselirken, mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim endeksi aylık bazda 
%1,3 artış kaydetti. Yıllık bazda ise %6,4’lük piyasa beklentisinin oldukça 
üzerinde %8,5 seviyesine yükseldi. Perakende satış hacmi ise yıllık bazda 
%5,5 artarken, aylık bazda ocak ayından beri ilk kez düşüş göstererek -0,7’% 
olarak gerçekleşti. Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s akşam 
saatlerinde Türkiye’nin kredi notunu B2’den B3’e düşürürken, not 
görünümünü negatiften durağana çevirdi.   

Veri Gündemi: Küresel piyasalar haftaya sakin veri gündemiyle başlıyor. 
ABD’de New York Empire State İmalat Endeksi takip edilecek. Yurt içinde ise 
HMB tarafında temmuz ayına ilişkin bütçe dengesi verileri açıklanacak. Bütçe 
haziran ayında -31.1mlr TL açık vermişti. Seans sonrası ise AGHOL, AYGAZ, 

PGSUS, TUPRS 2Ç22 finansal sonuçlarının açıklaması bekleniyor. 
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Ekonomi Haberleri 

 Fed/Barkin: 1970’lerdekine benzer hatadan kaçınmalıyız. CNBC’ye konuşan Fed yetkilisi 
temmuz ayında enflasyonda görülen gerilemenin memnuniyet verici olduğunu belirterek 
“enflasyonun düşüşe geçmesinden mutluyuz. Ancak enflasyonun tamamen kontrol altına alındığını 
görmek istiyorum, bunu görene kadar da faiz artışları devam etmeli” dedi. Barkin henüz Eylül 
toplantısı konusunda bir karar vermediğini ancak agresif olmanın önemli olduğunu belirtti. Barkin 
herkesin enflasyon konusunda Fed’den aksiyon beklediğini ifade etti. Barkin konuşmasında 1970’li 
yıllarda enflasyon hala çok yüksekken Fed’in faiz indirdiği dönemi ‘politika hatası’ olarak niteledi. 

(BloombergHT)  
 
 ABD’de enflasyonun düşürülmesini de içeren yasa tasarısına onay. ABD'de 8 Kasım'daki 

ara seçimler öncesi Biden yönetiminin siyasi ve ekonomik "zaferi" olarak değerlendirilen tasarı, 
pazar günü ABD Senatosundan geçmişti. ABD tarihinin en büyük "iklim paketi" olarak da görülen 
ve "Enflasyonu Düşürme Yasası" olarak adlandırılan tasarı, Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada 
207'ye karşı 220 oyla kabul edildi. Kapsamlı sağlık, iklim ve vergi düzenlemelerini içeren tasarı, 

yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak. Enflasyonu düşürmeye yardımcı 
olacağı savunulan yasa tasarısı kapsamında, yeni vergi düzenlemeleri ve reçeteli ilaç fiyatlandırma 
reformuyla gelecek 10 yılda 739 milyar dolarlık gelir sağlanması ve 433 milyar dolarlık harcama 
yapılması öngörülüyor. Tasarının bütçe açığını da 300 milyar doların üzerinde azaltacağı 
kaydediliyor. (BloombergHT) 

 ABD, dört teknoloji alanında ihracat kontrolünü artırıyor. ABD Ticaret Bakanlığı, ülkenin 

ulusal güvenliğiyle ilgili önemli 4 teknoloji için yeni ihracat kontrolleri uygulanacağını bildirdi. Söz 
konusu teknolojilerin gelişmiş yarı iletkenlerin ve gaz türbinli motorların üretimini desteklediği 
belirtilen açıklamada, bunlar arasında galyum oksit ve elmasın da yer aldığı, bu malzemelerin 
kullanıldığı cihazların askeri potansiyeli önemli ölçüde artırdığı kaydedildi. (BloombergHT) 

 ABD, savaş gemileri ve uçaklarını Tayvan Boğazı'ndan geçireceğini bildirdi. ABD, 

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'i ziyaretinin ardından Çin'in ada üzerindeki 
askeri tehditlerinin artırmasına karşı, bölgedeki askeri varlığını ve faaliyetlerini sürdüreceğini 
açıkladı. Beyaz Saray Hint-Pasifik Koordinatörü Kurt Campbell, yaptığı açıklamada, "Pekin'in 
istikrarı bozmaya yönelik çabalarına karşı, Tayvan'a destek için sakin ve kararlı adımlar atmayı 

sürdüreceğiz." dedi. Campbell, söz konusu adımlar kapsamında ABD'nin gelecek haftalarda 
"Tayvan Boğazı'ndan standart hava ve deniz geçişlerini sürdüreceğini" belirtti. (AA) 

 Fitch, tedarik zincirindeki gelişmenin enflasyonu düşüreceği konusunda iyimser. Kredi 

derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, navlun ücretleri düştükçe, teslimat süreleri 
azaldıkça, liman tıkanıklıkları hafifledikçe ve sipariş birikmeleri azaldıkça küresel tedarik zinciri 
aksamalarının gevşemeye başladığı kaydedildi. Küresel tedarik zinciri baskılarındaki son 
iyileşmelerin cesaret verici olduğu vurgulanan açıklamada, tedarik zinciri baskılarının 
hafiflemesinin temel mal enflasyonunun düşürülmesine yardımcı olacağı ifade edildi. Açıklamada, 
navlun fiyatlarının Eylül 2021'den bu yana bazı rotalarda yüzde 70'e kadar düştüğü belirtilerek, 

kargo taşımacılığının ise 122 gün yerine 90 gün sürdüğü bildirildi. ABD limanlarındaki tıkanıklığın 
da Kasım 2021'den bu yana yüzde 80'e yakın düştüğüne dikkat çekilen açıklamada, son imalat 
sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin sipariş yığılmalarının daha hızlı 

temizlendiğini ve tedarikçi teslimat sürelerinin hızla düştüğünü gösterdiği belirtildi. (BloombergHT) 
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 Sunak: İngiltere’deki enerji krizi milyonlarca kişiyi yoksulluğa sürükleyebilir. Eski Maliye 

Bakanı Sunak Başbakan Boris Johnson’ın istifa etmesinin ardından partinin yeni lideri ve Başbakan 
olmak için adaylığını açıklamıştı. Sunak hayat pahalılığı, resesyon, enerji fiyatlarındaki artışın 
tetiklediği enflasyon ortamında gelecek ayki seçimlerde liderlik için yarışacak. Sunak dün yaptığı 
açıklamada “ilk kural, krizde olduğumuzu kabul etmek. Şu anda bir enerji kriziyle karşı karşıyayız. 
Bu kış faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşları destekleyeceğim. Eğer bunu yapmazsak birçok 
emekli de dahil milyonlarca kişi yoksulluğa sürüklenecek” dedi. (BloombergHT) 

 Fitch ve S&P, Ukrayna'nın kredi notunu temerrüt seviyesine indirdiler. İki kredi 
derecelendirme kuruluşu da Ukrayna'nın yaklaşık 20 milyar dolar tutarında uluslararası tahvilin 
kupon ve ana para ödemelerinin 2 yıl süre ile dondurulması yönünde Ukkrayna'nın ortaya 

koyduğu talebi uluslararası kreditörlerin verdiği desteğe rağmen "temerrüt" olarak tanımladılar. 
S&P Global, Ukrayna'nın yabancı para cinsinden kredi notlarını "CC/C" seviyesinden "SD/SD-
Seçilmiş Temerrüt" seviyesine indirdi. Fitch Ratings de Ukrayna'nın uzun vadeli kredi notunu 

"C"den "RD-Sınırlı Temerrüt" seviyesine indirdi. (ForeksHaber) 

 Johnson: İngiltere'de kamu destekleri yetersiz kaldı. Gazetecilerin hükümetin hayat 
pahalılığına karşı halkı desteklemek için oluşturduğu mali yardımların yeterli olup olmadığını 
sorması üzerine Başbakan Johnson, “Hayır yeterli değil. Fakat ekimde, ocakta (2023) buna ek 
destek sağlanacağından emin olmaya çalıştığımızı söylemeye çalışıyoruz.” şeklinde cevap verdi. 
Başbakan Johnson, ek kamu destek paketlerinin hazırlanması için ise geriye kalan görev süresince 
herhangi bir adım atmayacağına işaret ederek, “Hükümetin yapacağı şey, kim başbakan olursa 

olsun insanlara yardım edilmesi için ek nakdin mevcut olmasını sağlamak.” değerlendirmesinde 
bulundu. (BloombergHT) 

 
 Moody’s Türkiye’nin kredi notunu düşürdü. Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B2"den "B3"e 

düşürdüğünü, not görünümünü ise negatiften durağana çevirdiğini duyurdu. Moody’s, Türkiye'nin 
ödemeler dengesi üzerinde artan baskıları ve Döviz rezervlerinin daha da düşme riskini, kredi 

notunun düşürülmesine neden olarak gösterdi. Kuruluş ayrıca, Türkiye'nin cari açığının 
muhtemelen önceki beklentileri büyük bir farkla aşabileceğini kaydetti. Kuruluş, Türkiye'nin cari 
işlemler açığının bu yıl gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 6'sına yakın olacağını ve Rusya'nın 
Ukrayna'yı işgalinden önce beklenenden üç kat daha fazla olacağını tahmin ediyor. Analistler 
açıklamada, "Giderek artan karmaşık düzenleyici, mali ve makro ihtiyati tedbirlerin 
makroekonomik istikrarı geri getirmede etkili olması pek olası değil." ifadelerini kullandı. 
(BloombergHT) 

 
 Erdoğan: Zincir marketler kendini ayarlayacak. 40 çeşit üründe Tarım Kredi Kooperatiflerinde 

ciddi manada indirime gittiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koyun, kuzuda yüzde 25 
indirim yaptık. Pazartesi gününden itibaren büyük başta da yüzde 30-35 indirim. 40 çeşit üründe 
Tarım Kredi Kooperatiflerinde ciddi manada indirime gidiyoruz. Tarım Kredi Kooperatiflerinden 
alışverişlerini rahatlıkla yapabilirsiniz. Şekerinden pirincine kadar, zeytinyağı, ayçiçeği yağına 
kadar aklınıza ne gelirse bunları alabilirsiniz. Piyasaları böylece daha da rahatlatacağız. Bazı zincir 

marketler kendilerini buna göre ayarlayacak" şeklinde konuştu. (BloombergHT) 

 
 “Gıda enflasyonuyla etkin mücadele konusunda kararlıyız”. Bakan Nebati sosyal medya 

hesabından yaptığı açıklamada pandemi süreciyle tetiklenip Rusya-Ukrayna savaşıyla derinleşen 
küresel sorunların dünyayla birlikte ülkemizde de gıda fiyatlarında önemli artışlara sebep olduğunu 
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belirtti. Nebati “Ancak bizler vatandaşımızın maruz kaldığı gıda enflasyonuyla etkin şekilde 

mücadele etme konusunda kesin kararlıyız” ifadesini kullandı. Gıda enflasyonuyla mücadele 
kapsamında Cumhurbaşkanı’nın liderliğinde önemli bir adıma daha imza attıklarını kaydeden 
Nebati, “Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Pazartesi’den itibaren 30’dan fazla temel tüketim 
maddesinde indirimli fiyat uygulamasına gidilecektir. Vatandaşımızdan yana attığımız bu adımın 
ülkemizde faaliyet gösteren diğer zincir marketler tarafından da takip edilerek fiyat etiketlerine 
olumlu yansımasını bekliyor, fiyat takip sistemimizle gelişmeleri izlemeyi sürdürüyoruz” 
açıklamasını yaptı. 

 2Ç22 Finansal Sonuçlar 

 Ayen Enerji A.Ş. (AYEN, Sınırlı Pozitif): Şirket’in, 2022 ikinci çeyrek net dönem karı bir önceki 

yılın aynı döneminin oldukça üzerinde artış ile 353,50mn TL olarak açıklanmıştır. Net kar 1Ç22’ye 

göre %54,61 oranında artış göstermiştir. 2Ç22’de bir önceki çeyreğe göre satış gelirleri %38,97 

artarken, satış maliyetlerinin %101,01 oranında artması karlılığı baskılamıştır. Brüt satış karı 

2Ç21’e göre %349,73 artarken bir önceki çeyreğe göre -6,32% azalarak 502,73mn TL olarak 

gerçekleşmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 2Ç22’de yıllık bazda %121,05 artış göstermiştir. Esas 

faaliyet karı yıllık bazda %396,88 oranında artarak güçlü performans göstermiştir. 2Ç22’de EFK 

marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,9 puan artarak %39,28 seviyesine yükselmiştir. Aynı 

dönemde FAVÖK marjı 4,3 puan azalırken, net kar marjı 16,9 puan artış ile %27,21 seviyesine 

yükselmiştir. 

 
 Çimentaş İzmir Çimento (CMENT, Pozitif): Şirket’in, 2022 ikinci çeyrek net dönem karı bir 

önceki yılın aynı döneminin oldukça üzerinde artış ile 462,18mn TL olarak açıklanmıştır. 2Ç22’de 

bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %160,02 artarken, satış maliyetlerinin %163,56 

oranında artması karlılığı baskılamıştır. Brüt satış karı 2Ç21’e göre %145,69 artış ile 230,12mn 

TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 2Ç22’de yıllık bazda %85,22 artış göstermiştir. Esas 

faaliyet karı yıllık bazda %223,23 oranında artarak güçlü performans göstermiştir. 2Ç22’de EFK 

marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,8 puan artarak %9,31 seviyesine yükselmiştir. Aynı 

dönemde FAVÖK marjı 0,1 puan artarken, net kar marjı 33,9 puan artış ile %37,65 seviyesine 

yükselmiştir. 

 
 DEVA Holding A.Ş. (DEVA, Negatif): Şirket’in, 2022 ikinci çeyrek net dönem karı bir önceki yılın 

aynı dönemine göre %71,57 oranında artarak 307,98mn TL olarak açıklanmıştır. 2Ç22’de bir 

önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %98,50 artarken, satış maliyetlerinin %121,96 

oranında artması karlılığı baskılamıştır. Brüt satış karı 2Ç21’e göre %80,32 artış ile 521,87mn 

TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 2Ç22’de yıllık bazda %100,18 artış göstermiştir. Esas 

faaliyet karı yıllık bazda %87,11 oranında artarken, bir önceki çeyreğe göre %7,51 oranında artış 

kaydetmiştir. 2Ç22’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,4 puan azalarak %38,89 

seviyesine gerilemiştir. Aynı dönemde FAVÖK marjı 6,3 puan azalırken, net kar marjı 4,7 puan 

azalış ile %30,20 seviyesine gerilemiştir. 

 

 T.Halk Bankası  (HALKB, Pozitif) : Halk Bankası’nın, 2022 yılı ikinci çeyrek net dönem karı, 

1Ç22’ye göre %27 oranında artarak 2.575mn TL olarak açıklanmıştır. Banka’nın net karı piyasa 
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beklentisi meyan tahmini olan 2.415 TL’ye paralel gerçekleşmiştir. Net karı bir önceki yılın aynı 

dönemi olan 2Ç21’e göre de yüksek oranda artış kaydetmiştir. Banka’nın 2022/06 ilk yarı yıl net 

dönem karı bir 4.600mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2021/06 döneminde ise 123mn TL net dönem 

kar bulunuyordu.  

 

 İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (IZDMC, Negatif): Şirket’in, 2022 ikinci çeyrek net dönem karı 

bir önceki yılın aynı dönemine göre %93,76 oranında azalarak 10,02mn TL olarak açıklanmıştır. 

2Ç22’de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %184,22 artarken, satış maliyetlerinin 

%192,51 oranında artması karlılığı baskılamıştır. Brüt satış karı 2Ç21’e göre %130,88 artış ile 

736,56mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 2Ç22’de yıllık bazda %123,54 artış 

göstermiştir. Esas faaliyet karı yıllık bazda %154,26 artarken bir önceki çeyreğe göre 0,40 artış 

kaydetmiştir. 2Ç22’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,4 puan azalarak %12,28 

seviyesine gerilemiştir. Aynı dönemde FAVÖK marjı 3,3 puan azalırken, net kar marjı 6,6 puan 

azalış ile %0,15 seviyesine gerilemiştir. 

 

 Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARSN, Pozitif): Şirket’in, 2022 ikinci çeyrek net 

dönem karı 71,85mn TL olarak açıklanmıştır.  Şirketin bir önceki yılın aynı döneminde ise 31,25mn 

TL net zararı bulunmaktaydı. 2Ç22’de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %101,65 

artarken, satış maliyetlerinin %64,45 oranında artması karlılığa pozitif etki etmiştir. Brüt satış karı 

2Ç21’e göre %235,94 artış ile 288,59mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 2Ç22’de 

yıllık bazda %168,02 artış göstermiştir. FAVÖK yıllık bazda %216,81 oranında artarak güçlü 

performans göstermiştir. 2Ç22’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,0 puan azalarak 

%22,74 seviyesine gerilemiştir. Aynı dönemde FAVÖK marjı 9,8 puan artarken, net kar marjı güçlü 

artış ile %9,0 seviyesine yükselmiştir. 

 

 Kontrolmatik Teknoloji (KONTR, Sınırlı Pozitif): Şirket’in, 2022 ikinci çeyrek net dönem karı 

bir önceki yılın aynı dönemine göre %209,19 oranında artarak 76,31mn TL olarak açıklanmıştır. 

2Ç22’de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %231,88 artarken, satış maliyetlerinin 

%266,17 oranında artması karlılığı baskılamıştır. Brüt satış karı 2Ç21’e göre %185,24 artış ile 

109,41mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 2Ç22’de yıllık bazda %77,85 artış 

göstermiştir. Esas faaliyet karı yıllık bazda %277,22 oranında artarak güçlü performans 

göstermiştir. 2Ç22’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,9 puan artarak %40,56 

seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde FAVÖK marjı 0,5 puan artarken, net kar marjı 1,9 puan 

azalış ile %25,40 seviyesine gerilemiştir. 

 

 Tumosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (TMSN, Pozitif): Şirket’in, 2022 ikinci çeyrek net 

dönem karı bir önceki yılın aynı döneminin oldukça üzerinde artış ile 180,03mn TL olarak 

açıklanmıştır. Net kar 1Ç22’ye göre %85,17 oranında artış göstermiştir.  2Ç22’de bir önceki yılın 

aynı dönemine göre satış gelirleri %169,59 artarken, satış maliyetlerinin %139,27 oranında 

artması karlılığa pozitif etki etmiştir. Brüt satış karı 2Ç21’e göre %258,76 artış ile 310,58mn TL’ye 

yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 2Ç22’de yıllık bazda %156,94 artış göstermiştir. Esas 

faaliyet karı yıllık bazda %386,46 oranında artarak güçlü performans göstermiştir. 2Ç22’de EFK 

marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 10,1 puan artarak %22,73 seviyesine yükselmiştir. Aynı 

dönemde FAVÖK marjı 6,9 puan artarken, net kar marjı 15,3 puan artış ile %19,58 seviyesine 

yükselmiştir.  
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 Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN, Negatif): Şirket’in, 2022 ikinci çeyrek net dönem 

zararı 45,33mn TL olarak açıklanmıştır. Şirket’in 1Ç22’de 86,39mn TL net karı bulunmaktaydı. 

2Ç22’de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %174,77 artarken, satış maliyetlerinin 

%205,27 oranında artması karlılığı baskılamıştır. Brüt satış karı 2Ç21’e göre %68,07 artarken bir 

önceki çeyreğe göre -9,81% azalarak 841,93mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin finansal 

giderleri 2Ç22’de 1.303mn TL’ye yükselmiştir. Esas faaliyet karı yıllık bazda %123,17 oranında 

artarken, bir önceki çeyreğe göre -7,67% azalarak 1.333mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2Ç22’de 

EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,0 puan azalarak %21,52 seviyesine gerilemiştir. 

Aynı dönemde FAVÖK marjı 9,6 puan azalırken, net kar marjı -0,73% seviyesine gerilemiştir.  

 

 Şirket Haberleri  

 Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş. (BANVT): Şirket’in %100 hissesine sahip olduğu, 

Nutrinvestments B.V. unvanlı bağlı ortaklığında olan 570.000 EUR tutarında sermaye avansının, 

570.000 EUR nominal sermayeye tekabül eden toplam 11.400 yeni pay çıkarılması suretiyle 

sermayeye ilave edilmesi suretiyle gerçekleştirilen sermaye artırımı süreci tamamlanmıştır. 

 

 Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.(BLCYT): Şirket’in portföyünde bulunan, geri alınmış Şirket 

paylarından 2.027.777 adedi 12/08/2022 tarihinde 11,61- 12,50 TL fiyat aralığından Borsa 

İstanbul A.Ş. nezdindeki pay piyasasında satmıştır. Bu işlemle birlikte, şirketin nezdinde geri alınan 

Şirket payı 5.750.000,27 adet kalmıştır. 

 

 Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. (EMKEL): Şirket’in başta Türkiye olmak üzere Amerika Birleşik 

Devletleri, Arnavutluk, Bangladeş, Fiji, Irak, Malezya, Portekiz, Tayland, Tayvan'dan temmuz 

ayında alınan sipariş tutarı 36.426.565 TL'dir. 2022 yılının ilk yarısında devreden 90.277.603 TL 

tutarındaki Sipariş portföyü temmuz ayı sonu itibariyle 116.527.967 TL'ye yükselmiştir.  

 

 Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR): Şirket’in, 11.02.2022 tarihinde 16.675.000 USD; 

Türk Lirasına dönüştürülerek muhtelif bankalarda 226.088.095 TL tutarında 6 ay vadeli olarak 

açılan Kur Korumalı TL Mevduat Hesapları 10.08.2022 ve 11.08.2022 tarihlerinde toplam 

73.519.120 TL faiz ve kur farkı getirisi olmuştur. Alınan karar sonucunda 10.08.2022 ve 

11.08.2022 tarihlerinde muhtelif bankalarda 299.604.715 TL tutarında Kur Korumalı TL mevduat 

hesapları 3 ay vadeli olarak uzatılmıştır. 

 
 Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GEREL): Şirket’in, 150mn TL tutarındaki kayıtlı 

sermaye tavanı içinde 80mn TL olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak üzere 

70mn TL artırılarak 150mn TL'ye çıkarılması işlemine ilişkin olarak, 30 Aralık 2021 tarihinde SPK’ya 

yapmış olduğu başvuru olumsuz karşılanırken, Kayıtlı sermaye tavanının 400mn TL'ye 

çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2022-2026 olarak belirlenmesine ilişkin olarak, 4 

Ocak 2022 tarihinde yapılan başvuru olumlu karşılanmıştır.  

 

 Gezinomi Seyehat Turizm Ticaret A.Ş. (GZNMI): Şirket’in 65mnTL olan kayıtlı sermaye 

tavanının, 25mnTL olan çıkarılmış sermayeye ilaveten, Hisse Senedi İhraç Primlerinden 25mn TL 

ve Geçmiş Yıl Karlarından 15mn TL olmak üzere toplam 40mn TL artırılarak 65mn- TL'ye 
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çıkartılması Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların, (A) grubu paylar oranında (A) 

grubu, (B) grubu paylar oranında (B) grubu pay sahiplerine bedelsiz olarak dağıtılmasına karar 

verilmiştir. 

 

 Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN): Şirket, BORUSAN EnBW 

Enerji Ortaklığı'nın iştiraklerinden Yedigöl Hidroelektrik Üretim ve Tic. A.Ş. İle ‘'Aksu Santral 

Bölgesi Yan Kuru Dere Taşkın Önleme ve Şalt Sahası İyileştirme İşleri İşi'' için sözleşme 

imzalamıştır. Sözleşme bedeli 11.754.425, -TL'dir. Şirket, 26/07/2022 tarihinde gerçekleştirilen, 

154 KV DÖRTYOL TM-HATAY YAPIMI İŞİ'' için ihaleye girdiğini ve en avantajlı fiyat vererek ihalede 

1. olduğu bildirilmişti. İhale baz bedeli 82.758.050, -TL'dir. 

 
 Hitit Bilgisayar Sistemleri (HTTBT): Şirket, Yapay Zekâ (AI) SaaS şirketi olan TAZI iş birliği 

yapmıştır. Yapılan iş birliği ile Şirket’in yazılım çözümlerine, uyarlamalı makine öğrenmesi tabanlı 

yapay zekâ çözümleri entegre edilecek.  

 

 Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL): Şirket, 12.08.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da pay 

başına 23,36 TL – 24,10 TL (ağırlıklı ortalama 23,77 TL) fiyat aralığından toplam 1.350mn TL 

nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 12.08.2022 tarihi itibarıyla 

geri alınan payların toplam nominal değeri 62.453.743 TL olup, bu payların sermayeye oranı 

%3,0609'a ulaşmıştır. 

 

 Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN): 07.12.2021 tarihinde Kırgızistan Bişkek 

merkezli, telekomünikasyon sektöründe yazılım ürün ve hizmet sağlayıcısı olan MEIR International 

KG' ye yatırım yapılarak şirket ortağı olunmasına ilişkin görüşmelere başlandığı ve Taraflar 

arasında süren görüşmelerde mutabakata varılamamış olması nedeniyle ortaklık görüşmeleri 

sonlandırılmasına karar verilmiştir. 

 

 Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. (KLSYN): Şirket, Küresel çapta enerji maliyetlerindeki artış 

sebebiyle, 90.000 m2 açık alanda, 42.000 m2 kapalı alan sahip olan Tekirdağ Fabrikasının artan 

enerji talebini karşılamak üzere, 2.4 kw gücünde; 2.2 milyon Dolar+KDV tutarında Güneş enerjisi 

paneli sistemi kurmaya karar vermiştir. Yatırım bedeli, oransal olarak Özkaynak ve Kredi ile 

finanse edilmesi planlanmaktadır. Güneş enerjisi sisteminin Ocak 2023'te aktif hale getirilmesi 

planlanmaktadır.  

 

 Kontralmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR): Şirket yurt dışı müşterisinden 

Irlanda'da bulunan enerji santralinde kullanılmak üzere 1.524.300 USD bedelinde BoP Power 

Control Module (PCM) siparişi almıştır.  

 

 Mia Teknoloji A.Ş. (MİATK): Şirket, Metaverse ve Artırılmış Gerçeklik Teknolojileri ile İç Mekân 

Haritalandırma projesi kapsamında "Temassız Geçiş Kontrol Sistemi ve Hasta Yönlendirme 

Sistemleri" işi sözleşmesini, ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ile 

3.089.500,00 TL + KDV bedelle 12.08.2022 tarihinde imzalamıştır.  

 

 Mlp Sağlık Hizmetleri (MPARK): Şirket 12.08.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 

39,78 TL – 43,00 TL (ağırlıklı ortalama 40,42 TL) fiyat aralığından toplam 105.000 TL nominal 
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değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 12.08.2022 tarihi itibarıyla geri alınan 

payların toplam nominal değeri 2.205mn TL olup, bu payların sermayeye oranı %1,0599'a 

ulaşmıştır. 

 
 Ral Yatırım Holding (RALYH): Şirket Bağlı Ortaklıklarından RAL YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş., T.C. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 

12.08.2022 tarihinde düzenlenen ''Ankara İli Çubuk İlçesi 503 Adet Konut, 12 Adet Dükkân İnşaatı 

ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi'' ihalesine katılmıştır. 432.125.000,00 TL teklif sunarak 

katılımcılar arasında 9. en düşük teklifi vermiştir.  

 

 Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (RHEAG): Lider Sermayedar Onur TAKMAK'ın 

sahip olduğu A Grubu 2.250.000.- TL nominal değerli paylardan 1.209.850,30.- TL nominal değerli 

kısmına 1.325mn- TL uygulanan haciz aldırılmış olup 2.250mn TL nominal değerli payların tamamı 

serbest duruma geçmiştir.  

 

 Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RUBNS): Şirket, ürün satışları kapsamında 

05.08.2022- 11.08.2022 tarihleri arasında 3 farklı şirket ile 12mn TL tutarlı İplik sipariş anlaşması 

yapılmış, ön ödemeli olarak ödemesi tahsil edilmiş olup iplik sevkiyatları devam etmektedir. Şirket, 

Boyahane ve Apre Fabrikası yatırımları kapsamında Eliar Elektronik Sanayi A.Ş. ile 7 adet Boya 

Otomasyon Makinaları alımı sözleşmesi imzalamıştır.  

 

 Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SUNTK): Şirket, 31 Mart 2022 finansal tablolarında bilanço 

değeri 40mn TL olarak gösterilen Gayrimenkul'ün satış bedeli, 95mn TL üzerinden nakit ve 

peşin olarak tahsil edilmiştir. Yönetim Kurulu aksi yönde bir karar almadıkça, söz konusu kaynağın 

yeni yatırımlar ve işletme sermayesinde kullanılması planlanmaktadır. 

 

 Türkiye Sigorta A.Ş.(TURSG): Şirket, 12.08.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 5,33 

TL – 5,36 TL (ağırlıklı ortalama 5,339 TL) fiyat aralığından toplam 450.000 TL nominal değerli 

TURSG payları geri alınmış ve payların sermayeye oranı %0,0223'e ulaşmıştır.  

 

 Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN): Şirket’in, Birleşmiş Milletler Food Programme 

(WFP) tarafından açılan Buğday Unu ihalesine 09.08.2022 tarihinde vermiş olduğu teklif 

kapsamında uhdesinde kalan miktar 20.08.2022-25.09.2022 tarihleri arasında teslim edilecektir. 

 

 Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKGYO): Şirkei, İstanbul İli, Sancaktepe 

İlçesi, Samandıra Mahallesi 100 parselde yer alan 21.000 m² alanlı gayrimenkul, AC Yapı İnşaat 

Sanayi ve Ticaret A.Ş'den 125mn TL +KDV bedelle satın alınmıştır. 

 

 Verusa Holding A.Ş.(VERUS): 12.08.2022 tarihinde 66,50 TL- 67,00 TL fiyat aralığından 

(ortalama 66,7735 TL) 25.141 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu VERUS payları 

861.178 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,2303). 
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Genel Kurul Tarihleri 

 

Ekonomik Takvim 

 
15 Ağustos Pazartesi 

      
 

  

     

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Türkiye 11:00 Bütçe Dengesi- TL Tem   -31,00 mlr 

ABD 15:30 New York Empire State İmalat Endeksi Ağu 8,5 11,1 

Türkiye  AGHOL Finansal Sonuçları 2Ç22   198,3mn TL 

Türkiye  AYGAZ Finansal Sonuçları 2Ç22 610,7mn TL 195,7mn TL 

Türkiye  PGSUS Finansal Sonuçları 2Ç22 -911,2mn TL -662,4mn TL 

Türkiye  TUPRS Finansal Sonuçları 2Ç22 6.969mn TL 1.699mn TL 

16 Ağustos Salı         

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

İngiltere 09:00 Ortalama Gelir Endeksi+İkramiye Haz 6,70% 6,20% 

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

Almanya 12:00 ZEW Ekonomik Hissiyatı Ağu -56,9 -53,8 

Euro Bölgesi 12:00 Ticaret Dengesi- Eur Haz   -26,3mlr 

Hisse Kodu Şirket Adı Genel Kurul Tarihleri 

ULAS Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları 19.08.2022 

ALKA Alka Kağıt Sanayi ve Ticaret  25.08.2022 

AYGAZ Aygaz  25.08.2022 

KCHOL Koç Holding 25.08.2022 

BALAT Balatacılar Balatacılık Sanayi 25.08.2022 

TUPRS Tüpraş- Türkiye Petrol Rafinerileri 25.08.2022 

OLMK Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 31.08.2022 

TIRE Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj 31.08.2022 

BASCM Baştaş Başkent Çimento  05.09.2022 

TUCLK Tuğçelik Alüminyum ve Meta 12.09.2022 

KATMR Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi 13.09.2022 

BOBET Boğaziçi Beton Sanayi 14.09.2022 
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Euro Bölgesi 12:00 ZEW Ekonomik Hissiyatı Ağu   -51,1 

ABD 15:30 İnşaat İzinleri- Aylık Tem   0,10% 

ABD 15:30 İnşaat İzinleri Tem 1,650mn 1,696mn 

ABD 15:30 Konut Başlangıçları- Aylık  Tem 1,550mn 1,559mn 

ABD 16:15 Kapasite Kullanım Oranı Tem 80,10% 80,00% 

ABD 16:15 Sanayi Üretimi- Aylık Tem 0,20% -0,20% 

ABD 16:15 Sanayi Üretimi- Yıllık Tem   4,16% 

ABD 16:15 İmalat Üretimi- Aylık Tem -0,10% -0,50% 

Türkiye  KCHOL Finansal Sonuçları 2Ç22 11.492mn TL 3.198mn TL 

17 Ağustos Çarşamba         

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Japonya 02:50 Ticaret Dengesi-Jpy Tem -1,405 mlr -1,383mlr 

İngiltere 09:00 Çekirdek TÜFE- Aylık Tem 0,50% 0,40% 

İngiltere 09:00 TÜFE- Aylık Tem 0,40% 0,80% 

İngiltere 09:00 TÜFE- Yıllık Tem 9,80% 9,40% 

İngiltere 09:00 ÜFE- Aylık Tem 1,40% 1,80% 

İngiltere 09:00 ÜFE- Yıllık Tem 23,20% 24,00% 

Euro Bölgesi 12:00 GSYH- Çeyreklik 2Ç22 0,70% 0,70% 

Euro Bölgesi 12:00 GSYH- Yıllık 2Ç22 4,00% 4,00% 

ABD 15:30 Çekirdek Perakende Satışlar- Aylık Tem -0,10% 1,00% 

ABD 15:30 Perakende Satışlar- Aylık Tem 0,10% 1,00% 

ABD 21:00 FOMC Tutanakları Tem     

Türkiye  BIMAS Finansal Sonuçları 2Ç22 1.620mn TL 725mn TL 

Türkiye  ENKAI Finansal Sonuçları 2Ç22 -680mn TL 2.045mn TL 

18 Ağustos Perşembe         

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Euro Bölgesi 12:00 TÜFE - Çekirdek - Aylık Tem -0,20% -0,2% 

Euro Bölgesi 12:00 TÜFE - Çekirdek - Yıllık Tem 4,0% 4,0% 

Euro Bölgesi 12:00 TÜFE - Aylık Tem 0,8% 0,8% 

Euro Bölgesi 12:00 TÜFE - Yıllık Tem 8,9% 8,9% 

Türkiye 14:00 TCMB Faiz Oranı Kararı Ağu 14,0% 14,0% 

ABD 15:30 Philadelphia Fed İmalat Endeksi Ağu   -12,3 

ABD 17:00 Mevcut Ev Satışları - Aylık Tem 4,85M 5,12M 

Türkiye  ALARK Finansal Sonuçları 2Ç22 1.715mn TL 101,5mn TL 

Türkiye  TCELL Finansal Sonuçları 2Ç22 895mn TL 1.112mn TL 
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19 Ağustos Cuma         

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Japonya 02:30 TÜFE - Çekirdek - Yıllık Tem 2,40% 2,20% 

Japonya 02:30 TÜFE - Yıllık Tem   2,40% 

İngiltere 09:00 Çekirdek Perakende Satışlar- Aylık Tem -0,4% 0,40% 

İngiltere 09:00 Perakende Satışlar -Aylık  Tem   -0,10% 

İngiltere 09:00 Perakende Satışlar - Yıllık Tem   -5,80% 

Almanya 09:00 ÜFE- Aylık Tem 1,30% 0,60% 

Almanya 09:00 ÜFE- Yıllık Tem 33,90% 32,70% 

Euro Bölgesi 09:00 Cari Denge- Eur Haz   -4,5 mlr 

Türkiye   DOAS Finansal Sonuçları 2Ç22 1.563mn TL 479mn TL 

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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