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 Kapanış Değ% 

XU100 2913,30 +1,96 

XU030 3145,08 +2,55 

XUSIN 4737,09 +0,96 

XBANK 2671,80 +3,67 

XUTUM 3216,86 +1,52 

BIST Hacim-Tüm (mn TL) 81.083 +49,24 

 

VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki 

BIST-30 3.207,75 3.103,50 

Dolar/TL 18.11 18,09 

 

Spot Dün Önceki 

Dolar/TL 17,93 17,96 

Euro/TL 18,23 18,25 

Sepet Kur 18,20 18,21 

  
 

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ% 

MRSHL 233,20 10,00 

CMBTN 264,30 9,99 

INTEM 88,15 9,98 

TRCAS 12,78 9,98 

TSKB 3,86 9,97 

 

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ% 

AGHOL 73,85 -9,99 

MANAS 23,48 -9,97 

GZNMI 56,60 -9,94 

ATEKS 44,50 -7,64 

GSRAY 6,17 -7,08 

  

En Hacimliler (Tüm) Kapanış  mn TL 

THYAO 67,85 9.333 

TUPRS 299,90 4.731 

YKBNK 5,60 3.284 

AKBNK 10,58 2.827 

GARAN 19,30 2.414 

 

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek? 
 
 ABD, Perakende Satışlar (Tem), FOMC Tutanakları,  

 Euro Bölgesi, GSYH - 2Ç22 

 Türkiye, BIMAS, Finansal Sonuçları – 2Ç22  

Küresel borsalar bu sabah çoğunlukla alıcılı... 

ABD borsalarında dünkü karışık seyrin ardından vadeli endeksler pozitif 
yönde hareket ediyor. Avrupa’da vadeliler pozitif seyrederken, Asya 
piyasaları günü yükseliş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Dolar endeksi 
(DXY) 50 günlük AO’sı 106,27 üzerinde negatif seyrediyor. Brent petrol 
ise önemli destek seviyesi olarak takip ettiğimiz 90,00 dolar üzerinde, 
ONS Altın fiyatları 1,781 dolar seviyelerinde yatay pozitif hareket 
ediyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %2,81 seviyelerinde yatay 
pozitif hareket etmektedir. Bugün ise, İngiltere’de Temmuz ayı 
enflasyon verileri, Euro Bölgesinde ise ikinci çeyrek öncü GSYH 
büyümesi açıklanacak. ABD’de Temmuz ayı perakende satışlar ve 26-
27 Temmuz’da gerçekleşen FOMC toplantısının tutanakları izlenecek. 
Tutanaklardan 50 baz puana dair mesajların çıkması piyasalar açısından 
olumlu karşılanabilir. Yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, 
seans sonrası BIMAS 2Ç22 finansal sonuçlarını açıklaması 
beklenmektedir. BIST100 endeksinde açılışın pozitif yönde olmasını 
beklemekteyiz.  

Piyasalarda dün ne oldu? ABD borsaları günü karışık seyirle 
tamamladı. Dow Jones %0,71 ve S&P 500 %0,19 yükselirken, Nasdaq 
%0,19 değer kaybetti. ABD’de İnşaat izinleri aylık bazda -1,3 azalırken, 
yıllık bazda 1.674M seviyesine yükseldi. Konut başlangıçları ise Temmuz 
ayında düşen inşaat izinleriyle piyasa beklentilerinin altında 1.446M 
(beklenti: 1.540) olarak gerçekleşti. Sanayi üretimi  aylık bazda piyasa 
beklentisi olan %0,3’ün üzerinde %0,6 artış gösterirken, imalat üretimi 
ise aylık bazda beklentilerin üzerinde %0,7 artış kaydetti. ABD’de 
bilanço sezonu devam ederken, perakende sektöründen Walmart ve 
Home Depot bilançoları takip edildi. ABD’de yaşanan yüksek enflasyon 
tüketicileri indirim marketlerine olan tercihlerini arttırması perakende 
sektöründe yer alan şirketlerin karlarını olumlu etkiledi. Walmart’ın 
hisse başına karı piyasa beklentisi olan 1,63 doların üzerinde 1,77 
gerçekleşirken, Home Depot’un beklentilerin oldukça üzerinde 5,05 
(beklenti:4,94) dolar hisse başı kar açıkladı.  Sabah saatlerinde İngiltere 
de Ort. Gelir Endeksi + İkramiye ve İşsizlik Oranı takip edildi. 
İkramiyeler %4,5’lik piyasa beklentisinin üzerinde %4,7 seviyesine 
yükselirken, işsizlik oranı %3,8’de sabit kaldı. Almanya da takip edilen 

ZEW Ekonomik hissiyatı enerji fiyatlarının yüksek seyremesiyle -55,3’e 
(beklenti: 53,8) geriledi. Euro bölgesi ticaret dengesi ise beklentilerin 
üzerinde artarak -24,6mlr euro’ya yükseldi. Yurt içinde TUİK tarafından 
açıklanan Konut Satış verileri takip edildi. Açıklanan verilere göre 
Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı 
dönemine göre %12,9 azalarak 93.902 olarak gerçekleşti. Ocak – 
Temmuz döneminde ise %24,2 artış gerçekleşti. 

Veri Gündemi: Küresel piyasalarda bugün, ABD’de FOMC tutanakları 
ve Perakende Satışlar ön plana çıkıyor. Piyasalar FOMC tutanaklarından 
Eylül ayı için 75 baz puan artırım gelip gelmeyeceğini arayacak. 
Tutanaklardan 50 baz puana dair mesajların çıkması piyasalar açısından 
olumlu karşılanabilir. Perakende satışlarda geçen ay gelen %1,0’in 
altında 0,1’lik bir beklenti bulunmakatdır. İngiltere ise TÜFE ve ÜFE 
verileri piyasaların odağında olacak. TÜFE’de Haziran ayında %9,4 ile 
1982 yılından beri en yüksek seviyeye yükselmişti. Temmuz da aylık 
bazda %0,4, yıllık bazda %9,8’e yükseleceği beklenmektedir. Gün 
ortasında ise Euro Bölgesinden GSYH verilerini takip edeceğiz. GSYH’da 
beklenti yıllık bazda %4,0, çeyreklik bazda ise %0,7 ile sabit kalması 
yönünde. Yurt içinde ise önemli bir veri akışı bulunmazken, seans 
sonrası BIMAS 2Ç22 finansal sonuçlarının açıklanması bekleniyor.  
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Ekonomi Haberleri 

 Almanya'nın doğal gaz tüketimi yüzde 15 azaldı. BDEW tarafından derlenen verilere göre 
Almanya'nın doğal gaz tüketimi 2022 yılının ilk yarısında ciddi şekilde azaldı. Yılın ilk 6 ayında 
Almanya'nın doğal gaz tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15 daraldı. 
Tüketimin düşmesinde mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı etkili oldu. (ForeksHaber) 

 İngiltere'de market enflasyonu rekor seviyeye çıktı. Pazar araştırma şirketi Kantar tarafından 
yapılan çalışma, İngiltere'de market enflasyonunun 7 Ağustos'ta sona eren 4 haftada rekor 
seviyeye çıktığını gösterdi. Araştırmaya göre, ortalama bir hane halkının 7 Ağustos'ta sona eren 4 

haftada market harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre 533 GBP arttı. (ForeksHaber) 

 
 Petrol şirketlerinin iklim senaryoları Paris Anlaşması ile uyumsuz bulundu. Araştırma 

kuruluşu Climate Analytics tarafından yürütülen ve Nature Communications'da yayımlanan hakemli 
makaleye göre, araştırmacılar 2020-2021 yıllarında karbonsuzlaşma hedeflerine yönelik açıklanan 
6 kurumsal senaryoyu analiz etti. Buna göre, küresel sıcaklık artışı, Equinor'un "Yeniden 
Dengeleme" senaryosunda 2060'ta sanayi öncesi seviyeye göre 1,73 derece, BP'nin "Hızlı" 

senaryosunda 2058'de 1,73 derece, Shell'in "Gökyüzü" senaryosunda 1,81 derece ve UEA'nın 
"Sürdürülebilir Kalkınma" senaryosunda 2056'da 1,78 dereceyle zirve yapabileceği hesaplandı. 
Çalışmanın yazarlarından Robert Brecha, analizin bulgularına ilişkin değerlendirmesinde, 
"Değerlendirdiğimiz senaryoların çoğu, ısınmayı 1,5 derece bir yana 2 
derecenin altında sınırlayamadığı ve 1,5 derece sınırını önemli bir farkla aşacağı için Paris 
Anlaşması ile tutarsız olarak sınıflandırılıyor. Paris Anlaşması'ndaki ısınma sınırını başarmak için 

enerji sisteminin dönüşümü kritik öneme sahip ve karar vericilerin sağlam ve şeffaf bilimsel 
değerlendirmelere ihtiyacı var." ifadelerini kullandı. (BloombergHT) 

 
 İkinci bir S-400 anlaşması yok. Rus haber ajansı Tass’a göre, Rusya Federal Askeri-Teknik 

İşbirliği Teşkilatı Başkanı Dmitry Shugaev, Rusya ve Türkiye’nin ikinci S-400 füze sistemi tedariği 

sözleşme imzaladığını söylemişti. Bloomberg HT Genel Müdürü Ali Can Türkoğlu S-400 konusunda 
ikinci bir anlaşmanın söz konusu olmadığını bildirdi. ürkoğlu konuyla ilgili Bloomberg HT yayınında 

şu detayları verdi: "Bir kere ikinci bir anlaşma söz konusu değil. Türkiye ile Rusya arasında yeni 
bir S-400 alımı ile ilgili bir anlaşma yok. Hatırlayalım Türkiye ile Rusya arasında S-400 anlaşması 
yapıldığında Türkiye Rusya’dan iki sistem olarak S-400 alımını gerçekleştirmişti. Bunların ilki zaten 
hazır sistemdi ve teslim edildi. Şimdi ikinci ile ilgili olarak Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmeler 
devam ediyor, zaten başından beri devam ediyordu. Ardından Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan 
açıklama geldi. Rus medyasında çıkan haberlerle ilgili olarak, "Yeni bir gelişme söz konusu değil. 
İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir" açıklaması yapıldı. (BloombergHT) 

 Ukrayna'dan yapılan tahıl ihracatında Türkiye başı çekti.  Küresel gıda krizinin ve artan gıda 
fiyatlarının çözümüne yönelik Türkiye'nin ve Birleşmiş Milletler'in (BM) arabuluculuğunda yapılan 
anlaşmanın ardından Ukrayna'dan ihraç edilen tahıl ve diğer gıda maddelerinin yüzde 26'sı 
Türkiye'ye geldi. Artan gıda fiyatlarının çözümüne yönelik Ukrayna'dan şimdiye kadar yapılan tahıl 
ihracatında Türkiye'yi, yüzde 22'lik oranla İran ve Güney Kore izledi. Ukrayna tahılının yüzde 8'i 
Çin, yüzde 6'sı İrlanda, yüzde 5'i İtalya, yüzde 4'ü Cibuti, yüzde 2'si ise Romanya'ya gitti. 

(BloombergHT) 
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 Konut satışları 1 yıl sonra geriledi.  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye 
genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 azalarak 93 
bin 902 oldu. Böylelikle Ağustos 2021'den bu yana ilk kez yıllık bazda düşüş kaydedildi. Konut 
satışlarında İstanbul 14 bin 350 konut satışı ve yüzde 15,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış 
sayılarına göre İstanbul'u 7 bin 417 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 4 bin 868 konut satışı 
ve yüzde 5,2 pay ile İzmir izledi. (BloombergHT)  

2Ç22 Finansal Sonuçları 

 Bizim Toptan (BIZIM, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 2022 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem 

karı 36,43mn TL olarak gerçekleşmiştir. Net karda piyasa medyan beklentisi ise şirketin 32mn 

TL’de bulunuyordu. Bizim Toptan’nın 2Ç22 döneminde satış gelirleri %93,2 oranında, satış 

maliyetleri %83,85 oranında artış kaydetmiştir. Şirketin bu dönemdeki brüt karı  ise %167,6 artışla 

488,61mn TL olmuştur. SMM/Ciro oranında 4,31 puanlık azalış brüt kara destek vermiştir. Brüt kar 

marjı 4,3 puan artışla %15,52 olmuştur.  2Ç22’de faaliyet giderleri bir önceki yılın aynı dönemine 

göre %137 artışla 306,3mn TL'ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet karı da önemli iyileşme gösterek 

98,64mn TL'yi göstermiştir. Şirketin FAVÖK rakamı  2Ç21'deki 75mn TL'ye göre, 2Ç22'de %186 

artışla 214,63mn TL'ye yükselmiştir. Piyasa medyan beklentisi FAVÖK karında 175mn TL’de 

bulunuyordu. FAVÖK marjında bu dönemde 2,2 baz puan iyileşme görülmüştür. Şirketin Finansman 

tarafında ise 55,02mn TL net gider açıklamıştır. Şirket 2022 yılı 2. çeyrek sonuçları ile birlikte 

Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 61,48mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2021/06 

döneminde ise 6,27mn TL ana ortaklık net karı açıklamıştı. 

 

Şirket açıklanan 2Ç22 finansal sonuçları ile birlikte 2022 beklentilerinde revizeye gitmiştir. 

Buna göre Satış büyümesi (sigara  ve şeker hariç) beklentisinin %65(+/-5%p)'ten %75(+/-

5%p)'e. FAVÖK marjı  beklentisinin %5,0-%6,0 aralığından %5,5-%6,5 aralığına yükseltilmesine 

karar vermiştir. 

 

 Bursa Çimento (BUCIM, Pozitif): Şirket 2022 2. çeyrek  345,58mn TL ana ortaklık net dönem 

karı olarak açıklanmıştır. 2Ç22’de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %201,70 

artarken, satış maliyetlerinin %170,66 oranında artması karlılığa pozitif etki etmiştir. Brüt satış 

karı 2Ç21’e göre %284,95 artış ile 529,97mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 2Ç22’de 

yıllık bazda %70,46 artış göstermiştir. Esas faaliyet karı yıllık bazda %529,54 oranında artarak 

güçlü performans göstermiştir. 2Ç22’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 18,2 puan 

artarak %34,97 seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde FAVÖK marjı 9,9 puan artarken, net kar 

marjı 6,5 puan artış ile %22,58 seviyesine yükselmiştir. 

 
 

 Ege Gübre (EGGUB, Pozitif): Şirket’in ana ortaklık net dönem karı 2022 yılı ikinci çeyrek 

döneminde yıllık bazda %130,04 oranında artarak 84,04mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2Ç22’de bir 

önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %74,1 artarken, satış maliyetlerinin %45,14 

oranında artması karlılığa pozitif etki etmiştir. Brüt satış karı 2Ç21’e göre %126,55 artış ile 

162,22mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri 2Ç22’de yıllık bazda %118,58 artış 

göstermiştir. Esas faaliyet karı yıllık bazda %114,71 oranında artarak güçlü performans 
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göstermiştir. 2Ç22’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 6,0 puan artarak %31,82 

seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde FAVÖK marjı 8,1 puan artarken, net kar marjı 5,8 puan 

artış ile %23,98 seviyesine yükselmiştir. 

 
 Enka İnşaat Sanayi (ENKAI, Negatif): Şirket’in, 2022 ikinci çeyrek net dönem zararı 

4.485,65mn TL olarak açıklanmıştır. Şirket’in 1Ç22’de 491,55mn TL net zararı bulunmaktaydı Net 

karda piyasa beklentisi medyan tahmini 680mn TL net zarar bulunuyordu. 2Ç22’de bir önceki yılın 

aynı dönemine göre satış gelirleri %169,30 artarken, satış maliyetlerinin %175,74 oranında 

artması karlılığı baskılamıştır. Brüt satış karı 2Ç21’e göre %152,79 artış ile 3.320,12mn TL’ye 

yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 2Ç22’de yıllık bazda %191,92 artış göstermiştir. Esas 

faaliyet karı yıllık bazda %150,77 oranında artarak güçlü performans göstermiştir. 2Ç22’de EFK 

marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puan azalarak %21,89 seviyesine gerilemiştir. Aynı 

dönemde FAVÖK marjı 3,7 puan azalırken, net kar marjı -35,67% seviyesine gerilemiştir. 

 

 Gen İlaç (GENIL, Pozitif): Şirket’in, 2022 2. Çeyrek ana ortaklık net dönem karı 250mn TL 

olarak açıklanmıştır. 2021 yılının aynı döneminde ise 51mn TL net karı bulunuyordu. Şirketin NPP 

iş kolunun kurdaki değişimlerden pozitif etkilenmesi, ürün portföyünün büyümesi ve yurt dışı 

operasyonlarının gelişmesi satış gelirlerinin artmasını sağlamıştır. 2Ç22 döneminde Satışların 

maliyetinin, Satış İskontolarının daha az uygulanması nedeniyle, Hasılata oranla daha az 

gerçekleşmesi, Brüt karlılığa destek vermiştir. Satış gelirleri %130, satış maliyetleri %125,7 artış 

kaydetmesi ile birlikte, brüt kar artışı %155 oranında gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler 

%136’lık artış ile 96mn TL’ye yükselmiştir. Finansman tarafında ise 2Ç21’de 7,68mn TL finansal 

gider açıklayan şirket, 2Ç22’de 38,07 finansal gelir açıklamıştır. Satış maliylerindeki iyileşme ve 

finansal gelir elde edilmesi Şirketin net kar artışını olumlu etkilemiştir. Bunun sonucu olarakta 

şirket 232mn TL EFK karı ve 202,58mn TL FAVÖK karı elde etmiştir. Şirket 2022 yılı 2. çeyrek 

sonuçları ile birlikte Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %211 oranında artış ile 417,58mn TL olarak gerçekleşmiştir.  
 

 Koç Holding (KCHOL, Pozitif): Şirket’in, 2022 ikinci çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %383,04 oranında artarak 15.448,77mn TL olarak açıklanmıştır. Net karda piyasa 

beklentisi medyan tahmini 11.492,4mn TL’de bulunuyordu. 2Ç22’de bir önceki yılın aynı dönemine 

göre satış gelirleri %233,70 artarken, satış maliyetlerinin %225,74 oranında artması karlılığa 

pozitif etki etmiştir. Brüt satış karı 2Ç21’e göre %256,35 artış ile 54.624,81mn TL’ye yükselmiştir. 

Şirketin operasyonel giderleri 2Ç22’de yıllık bazda %122,92 artış göstermiştir. Esas faaliyet karı 

yıllık bazda %338,50 oranında artarak güçlü performans göstermiştir. 2Ç22’de EFK marjı bir önceki 

yılın aynı dönemine göre 3,8 puan artarak %16,04 seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde FAVÖK 

marjı 4,8 puan artarken, net kar marjı 2,4 puan artış ile %7,82 seviyesine yükselmiştir.  
 

Koç Holding 2022 yılı ikinci çeyrek net dönem karı ile birlikte, 2022 yılı Ocak Haziran döneminde 

konsolide kârını 2021 yılının aynı dönemine göre %317 artırarak 22,2 milyar TL’ye yükseltmiştir. 

2022 yılının ilk yarısında finans sektörünün konsolide net kâra 9,1 milyar TL ile en büyük ilave 

katkısı gerçekleşmiştir. Enerji sektöründe güçlü rafineri marjları kârlılığı destekleyerek net 

kara  5,3 milyar TL  destek vermiştir. Otomotiv sektöründe avantajlı ürün dağılımı, ihracat 



                                                                                                                          17 Ağustos 2022 Çarşamba 
 
 

                                                                 

 

 

GÜNLÜK  
 

BÜLTEN 
  

 

anlaşmaları, ürün dağılımı ve gider kontrolüyle fiyat disiplini pozitif gelişmeleri olmuştur.  Otomotiv 

tarafından konsolide net kâra katkı yıllık bazda %114 artışla 5,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 

Ford Otosan 60,7 milyar TL, Tofaş 26 milyar TL, Türk Traktör 8,9 milyar TL ve Otokar 3,7 milyar 

TL gelir sağlamıştır. Dayanıklı tüketim tarafını  güçlü gelirler ve fiyatlama disiplini, satın alınan yeni 

operasyonlar olumlu etkilemiş ve sektörün konsolide net kâra katkısı yıllık %10 artışla 752 milyon 

TL’ye olmuştur. Holding’e konsolide net kârına finans sektörünün katkısı yıllık %578 artışla 10,6 

milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Vadesiz mevduat ve bireysel kredilerde pazar payı kazanımı, yeni 

müşteri kazanımı ve korunaklı sermaye tamponları, sağlam likidite finans sektörünü olumlu 

etkilemiştir.  

 

 Indes Bilgisayar Sistemler (INDES, Pozitif): Şirket’in, 2022 ikinci çeyrek net dönem karı bir 

önceki yılın aynı dönemine göre %319,54 oranında artarak 136,26mn TL olarak açıklanmıştır. 

2Ç22’de bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %71,3 artarken, satış maliyetlerinin 

%70,91 oranında artması karlılığa pozitif etki etmiştir. Brüt satış karı 2Ç21’e göre %80,18 artış ile 

214,32mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 2Ç22’de yıllık bazda %58,74 artış 

göstermiştir. Esas faaliyet karı yıllık bazda %243,85 oranında artarak güçlü performans 

göstermiştir. 2Ç22’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,6 puan artarak %5,25 

seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde FAVÖK marjı 0,3 puan artarken, net kar marjı 1,6 puan 

artış ile %2,75 seviyesine yükselmiştir. 

 

 Logo Yazılım (LOGO, Sınırlı Pozitif): Şirket’in, 2022 ikinci çeyrek net dönem karı bir önceki yılın 

aynı dönemine göre %125,59 oranında artarak 146,82mn TL olarak açıklanmıştır. Net karda piyasa 

beklentisi medyan tahmini 128mn TL’de bulunuyordu. 2Ç22’de bir önceki yılın aynı dönemine göre 

satış gelirleri 106,80 artarken, satış maliyetlerinin %104,04 oranında artması karlılığa pozitif etki 

etmiştir. Brüt satış karı 2Ç21’e göre %107,50 artış ile 298,11mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin 

faaliyet giderleri 2Ç22’de yıllık bazda %102,70 artış göstermiştir. Esas faaliyet karı yıllık bazda 

%103,87 oranında artarak güçlü performans göstermiştir. 2Ç22’de EFK marjı bir önceki yılın aynı 

dönemine göre 0,5 puan azalarak %33,88 seviyesine gerilemiştir. Aynı dönemde FAVÖK marjı 2,2 

puan azalırken, net kar marjı 3,3 puan artış ile %39,93 seviyesine yükselmiştir. 

 

 Sok Marketler (SOKM, Sınırlı Pozitif): Şirket’in, 2022 ikinci çeyrek net dönem karı bir önceki 

yılın aynı dönemine göre %214,94 oranında artarak 352,57mn TL olarak açıklanmıştır. Net karda 

piyasa beklentisi medyan tahmini 340mn TL’de bulunuyordu. 2Ç22’de bir önceki yılın aynı 

dönemine göre satış gelirleri %95,20 artarken, satış maliyetlerinin %94,08 oranında artması 

karlılığa pozitif etki etmiştir. Brüt satış karı 2Ç21’e göre %98,82 artış ile 3.134,49mn TL’ye 

yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 2Ç22’de yıllık bazda %104,93 artış göstermiştir. Esas 

faaliyet karı yıllık bazda %136,22 oranında artarak güçlü performans göstermiştir. 2Ç22’de EFK 

marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puan artarak %5,44 seviyesine yükselmiştir. Aynı 

dönemde FAVÖK marjı 1,3 puan azalırken, net kar marjı 1,0 puan artış ile %2,64 seviyesine 

yükselmiştir. 

 

Şirket ayrıca  2022 yılı 2.çeyrek finansal sonuçları ile ardından ,2022 yılına ilişkin operasyonel ve 

finansal beklentilerinin revize edilmesine karar verilmiştir.  Konsolide satış büyüme hedefi (2021'e 

göre): 100% (+/- 5%), FAVÖK Marjı (TFRS 16 dahil): 8,0% (+/ 0,5%) ve Yatırım Harcamaları: 

~1,8 milyar TL(+/-100 milyon TL) olarak açıklamıştır.  
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Şirket Haberleri  

 Arçelik A.Ş.(ARCLK): Şirket, 16.08.2022 tarihinde 65,70 TL- 65,95 TL fiyat aralığından (ortalama 

65,85 TL) 80.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ARCLK payları 68.626.288 

adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %10,1559) 

 Avrasya Gayrimenkul Yatırım (AVGYO): Şirket, 01.07.2022 tarihinde Avrasya Petrol ve 
Turistik Tesisler A.Ş. ile imzalanan Antalya ili Alanya ilçesi Türkler Beldesi Kargıçiftliği mevkii Gökay 
Sitesi'nde bulunan R Blok 1 Nolu daireye ilişkin kira sözleşmesinin 10.08.2022 tarihinden geçerli 

olacak şekilde feshedilmesine, Aynı site içerisinde bulunan D blok 3 Nolu bağımsız 

bölümün  Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler A.Ş.'ye kira bedeli değişmeyecek şekilde (3.500+KDV) 
1(Bir) yıllığına kira verilmesine karar verilmiştir. 

 

 Euro Menkul Kıymet (EUYO): 16.08.2022 tarihi itibariyle Euro Yatırım Holding A.Ş (EUHOL) 

payları ile ilgili olarak 2.39-2,45 fiyat ile 391.700 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi şirketçe 

gerçekleşmiştir. Bu işlemle birlikte Euro Yatırım Holding A.Ş sermayesindeki pay % 0 olmuştur. 

 

 

 Gedik Yatırım Menkul Değerler (GEDIK): Şirket, 16.08.2022 tarihinde 7,90 TL fiyattan 50.000 

adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketin sahip olduğu GEDIK payları 

1.431.016 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,44) 

 

 Inveo Yatırım Holding A.Ş. (INVESO): Şirket, 16.08.2022 tarihinde 14,50 TL fiyattan 20.000 

adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında şirketin sahip olduğu INVEO payları 

1.598.979 adete ulaşmıştır. Şirketin %150 oranında gerçekleşen bedelsiz sermaye artırımı süreci 

ile elde ettiği paylar dahil sahip olduğu INVEO payları 3.545.335,50 adettir. (Şirket sermayesine 

oranı %1,48) 

 

 Kimteks Poliüretan (KMPUR): Şirket ile İngiltere'deki partnerimiz arasında 16.08.2022 tarihi 

itibarıyla iş birliği sözleşmesi imzalanmıştır. Müşteriye özel geliştirilen elastomer projesi ile 1,5 yıl 

için yaklaşık 2,5 mio Euro ciro hedeflenmektedir. 

 

 

 Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret (KCAER): Şirket, çıkarılmış sermayesinin, 4.500.000.000 -TL 

kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 424.070.000 TL artırılarak 233.500.000 TL'den 

657.570.000 TL'ye çıkarılmasına, rtırılan 424.070.000 TL'lik sermayenin tamamının hisse senedi 

ihraç primlerinden olmak üzere iç kaynaklardan karşılanmasına, Sermaye artırımında kullanılacak 

olan 424.070.000 TL'lik tutarın, bedelsiz payların artırım tarihindeki pay sahiplerine payları 

oranında (%181,61) bedelsiz pay olarak dağıtılmasına oy birliği ile karar vermiştir. 

 

 Mergo Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO): Şirket, 12.08.2022 tarihinde gerçekleşen Tahsisli 

Sermaye Artışından Elde Edilen Fon ile 02.06.2022 tarihinde duyurulan Tahsisli Sermaye 

Artışından Elde Edilecek Fonun Kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen ödeme yerlerine uygun 



                                                                                                                          17 Ağustos 2022 Çarşamba 
 
 

                                                                 

 

 

GÜNLÜK  
 

BÜLTEN 
  

 

olarak; A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne 21.645.657,05 TL Türkiye Vakıflar Bankası Türk 

Anonim Ortaklığı 11.007.788,58 TL Enerji Teminat Bedeli 10.000.000,00 TL ödeme yapmıştır. 

 

 Nuturel Yenilebilir Enerji (NATEN): Şirket, 16.08.2022 tarihinde 65,05- 67,00 TL fiyat 

aralığından 19.647 adet pay geri alınmış ve şirket’in sahip olduğu NATEN Payları 19.647 adete 

ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,06). 16.08.2022 tarihi itibariyle pay geri alım işlemleri 

kapsamında toplam geri alınan pay miktarı 1.219.647 adete ulaşmıştır. 

 
 Seyitler Kimya (SEYKM): Şirket, 01.03.2022 tarihinde, Konu Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi 

hükümlerine göre, satıcının talebi ile 16.08.2022 tarihinde sözleşmeden dönülmüş olup ödenen 

bedel faizi ile 2.252.725,00 TL olarak iade alınmıştır. Taraflar arasında Taşınmaz Satış Vaadi 

Fesih Sözleşmesi imzalanmıştır. 

Genel Kurul Tarihleri 
 

 

         

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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Ekonomik Takvim 

 
17 Ağustos Çarşamba 
 

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

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 

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 

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 

22 Ağustos Pazartesi         

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Türkiye 11:00 Yabancı Turist Girişi Tem   145,00% 
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ABD 15:30 Chicago Fed Ulusal Faaliyeti Tem   -0,19 

Türkiye 17:30 Merkezi Hükümet Borç Stoğu Tem   3.431,1mn 

23 Ağustos Salı         

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Almanya 10:30 Hizmet PMI Ağu 51,2 49,7 

Euro Bölgesi 11:00 İmalat PMI Ağu 51,00 49,80 

Euro Bölgesi 11:00 S&P Global Bileşik PMI Ağu 51,0 49,9 

Euro Bölgesi 11:00 Hizmet PMI Ağu 52,0 51,2 

ABD 16:45 Üretim PMI Ağu 52,0 52,2 

ABD 16:45 S&P Global Bileşik PMI Ağu   47,7 

ABD 16:45 Hizmet PMI Ağu 52,6 47,3 

ABD 17:00 Yeni Konut Satışları - Aylık Tem   -8,10% 

ABD 17:00 Yeni Konut Satışları  Tem 660 bin 590 bin 

Euro Bölgesi 17:00 Tüketici Güveni Ağu -24,9 -27,0 

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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