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 Kapanış Değ% 

XU100 2980,00 +2,29 

XU030 3229,41 +2,68 

XUSIN 4765,47 +0,60 

XBANK 2881,33 +7,84 

XUTUM 3277,77 +1,89 

BIST Hacim-Tüm (mn TL) 81.363 +0,34 

 

VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki 

BIST-30 3.259,00 3.207,75 

Dolar/TL 18.08 18,11 

 

Spot Dün Önceki 

Dolar/TL 17,95 17,93 

Euro/TL 18,27 18,25 

Sepet Kur 18,25 18,21 

  
 

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ% 

AZTEK 11,99 +10,00 

AVGYO 3,30 +10,00 

CMBTN 290,70 +9,99 

TETMT 251,30 +9,98 

KLRHO 21,94 +9,97 

 

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ% 

GZNMI 50,95 -9,98 

MANAS 21,14 -9,97 

TMSN 54,90 -5,75 

PAMEL 153,70 -5,30 

KARTN 77,00 -4,82 

  

En Hacimliler (Tüm) Kapanış  mn TL 

THYAO 68,70 9.571 

AKBNK 11,31 5.253 

YKBNK 6,01 4.835 

SISE 24,26 3.087 

ISCTR 6,79 2.996 

 

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek? 

 

 ABD, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, Mevcut Ev Satışları –(Tem), İşsizlik 

Başvuruları - (Haf), FOMC Üyesi George'ın Konuşması 

 Euro Bölgesi, Çekirdek TÜFE , TÜFE - (Tem) 

 Türkiye, TCMB Faiz Kararı - (Ağu),  BDDK ve TCMB Para ve Banka İst. - 

(Haf), ALARK, TCELL 2Ç22 - Finansal Sonuçları  

Küresel borsalar bu sabah çoğunlukla satıcılı seyrediyor... 

ABD’de dün satıcılı kapanışın ardından, sabah saatlerinde vadeli endeksler negatif 

yönde hareket ediyor. Dün akşamki Fed tutanaklarında faiz artırımları ve 
enflasyondaki düşüşün açıklanacak verilere bağlı olduğunu belirtti.  Tutanaklar 

ardından Fed'in 21 Eylül’deki toplantısında %61,5 ihtimalle 50 baz puan ve % 38,5 

ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışına gideceği tahmin ediliyor. Bu sabah Asya 

borsaları Goldman Sachs ve Nomura Holdings’in Çin için büyüme tahminlerini 

aşağı yönde revize etmesi ile zayıf yönde bulunuyor Dolar endeksi (DXY) 50 

günlük AO’sı olan 106,30’un üzerinde pozitif seyrediyor. Brent petrol tarafında 

yakından takip ettiğimiz 90 – 91 dolar destek seviyesinin üzerinde, ONS Altın 

fiyatları 1,763 seviyelerinde yatay pozitif hareket ediyor. ABD10 yıllık tahvil 

getirileri %2,8850 seviyelerinde bulunmaktadır. Bugün ABD’de Philadelphia Fed 
İmalat Endeksi, Mevcut Ev Satışları, Haftalık İşsizlik Başvuruları ve FOMC Üyesi 

George'ın Konuşması takip edilecek. Euro Bölgesinde piyasaların odağında TÜFE 

verisi ön plana çıkmaktadır.  TÜFE’de öncü göstergelere paralel olarak aylık bazda 

%0,1’lik artış beklenirken, yıllık bazda %8,9 ile sabit kalması beklenmektedir. Yurt 

içinde 14:00’de TCMB PPK Toplantısı, BDDK ve TCMB haftalık para ve banka 

istatistikleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna ziyareti takip 

edilecek. Seans sonrası ALARK ve TCELL’in 2Ç22 finansal sonuçları takip edilecek. 

Dünkü güçlü yükselişin etkisi ile endeksin güne artı yönde başlamasını ve 3.000 

puanın hedef olmasını beklemekteyiz. 

Piyasalarda dün ne oldu? ABD borsaları günü satıcılı seyirle tamamladı. Dow 
Jones %0,50, S&P 500 %0,72 ve Nasdaq %1,25 değer kaybetti. ABD’de dün 

perakende satışlar ve FOMC tutanakları takip edildi. Perakende satışlar aylık bazda 

değişim göstermezken, piyasada beklenti %0,1’lik artış yönündeydi. FOMC 

Tutanaklarında ise Başkan Joreme Powell’ın basın toplantısına paralel mesajların 

geldiğini gözledik. Fed’in bundan sonraki süreçte faiz artırım hızını gelecek makro 

ekonomik verilerin belirleyeceğini ve enflasyonda soğuma görülmediği takdirde 

faiz artırımlarına ara verilmeden devam edileceği görüşü piyasalarda hakim. %8,5 

gelen enflasyon verisi sonrası piyasalar enflasyonun soğuduğuna dair daha fazla 

veri arıyor. Önümüzdeki süreçte gelecek olan makro ekonomik veriler ve FOMC 
üyelerinin konuşmaları fiyatlamalar açısından yakın takip edilecektir. ABD’de 

bilanço sezonu devam ederken, perakende sektöründen target’ın bilançosu takip 

edildi. Target’ın hisse başına karı piyasa beklentisi olan 0,7935’in altında 0,39 cent 

olarak gerçekleşti  Euro Bölgesinde öncü GSYH verisi yıllık bazda %4,0’lük piyasa 

beklentisinin altında %3,9 olarak gerçekleşirken, çeyreklik bazda %0,6 (beklenti: 

%0,7) oldu. İngiltere de ise TÜFE  verisi piyasaların odağındaydı. TÜFE aylık bazda 

beklentilerin üzerinde %0,6’lık bir artış kaydetti. Yıllık bazda ise piyasa beklentisi 

olan %9,8’in üzerinde %10,1 seviyesine yükselirken, 1982 yılından beri en yüksek 

enflasyon  verisi olarak kayıtlara geçti. İngiltere de enflasyonda zirve görülememiş 

olması piyasalarda BoE’nin faiz artırımlarına devam edebileceği görüşüyle İngiltere 
10 yıllık tahvil getirisi altı haftanın en yüksek seviyesi olan %2,3’leri test ederken,  

GBP/USD veri sonrası 1,21429’a yükseldi. Yurt içinde önemli bir veri akışı 

bulunmazken seans sonrası 2Ç22 finansal sonuçlar takip edildi.  

Veri Gündemi: Küresel piyasalarda bugün, ABD’de Philadelphia Fed İmalat 

Endeksi, Mevcut Ev Satışları, Haftalık İşsizlik Başvuruları ve FOMC Üyesi George'ın 

Konuşması takip edilecek. Philadelphia Fed İmalat Endeksi geçtiğimiz ay 

beklentilerin oldukça altında -12,3 olarak gerçekleştirken, bu ay piyasa da -5,0 

beklenti bulunmaktadır. Mevcut ev satışlarında ise 4,89M’luk bir piyasa beklentisi 

bulunmaktadır.  Euro Bölgesinde ise enflasyon verileri takip edilecek. TÜFE’de 
öncü göstergelere paralel olarak aylık bazda %0,1’lik artış beklenirken, yıllık bazda 

%8,9 ile sabit kalması beklenmektedir. Enerji fiyatlarında yaşanan düşük seyrin 

ABD TÜFE verisine olumlu katkısını Euro bölgesi içinde hissedileceğini 

beklemekteyiz. Yurt içinde ise 14:00’de TCMB PPK Toplantısı, BDDK ve TCMB 

haftalık para ve banka istatistikleri takip edilecek. Piyasa da beklenti faizlerin 

%14,00 seviyesinde sabit bırakılması yönünde. Seans sonrası ise ALARK, TCELL’in 

2Ç22 finansal sonuçlarının açıklanması bekleniyor.  
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Ekonomi Haberleri 

 Fed tutanakları faiz artırım hızının verilere bağlı olduğunu gösterdi. Federal Açık Piyasa 
Komitesi'nin 26-27 Temmuz tarihlerindeki toplantısının bugün yayınlanan tutanakları, faiz artırım 
hızının gelecekteki verilere bağlı olacağını, ancak enflasyonun yavaşlamakta olduğuna dair kanıt 
bulunmadığını ortaya koydu. Tutanaklar, bazı Fed üyelerinin enflasyonun kontrol altına alınması 
için faizlerin "bir süre için, yeterli şekilde sınırlayıcı bir seviyede" kalması gerektiğini ifade ettiklerini 
de gösterdi.  Katılımcılar, enflasyonun ortadan kaybolmasının öngörülenden daha uzun zaman 
alacağını belirtirken, toplam talepte merkez bankası tarafından oluşturulan yavaşlamanın 

"enflasyon baskılarını azaltmakta önemli bir rol" oynayacağını vurguladılar. (ForeksHaber) 

 Almanya'nın 3 aylık gazı kaldı. Ülkenin enerji düzenleme kurumu olan Federal Ağ Ajansı Başkanı 

Klaus Mueller gaz stoklarının Kasım ayı itibariyle hedefin yüzde 95'ini karşılayabileceğini, eğer 
Rusya gaz akışını tamamen keserse bu stokların sadece 2 - 2,5 ay yetebileceğini söyledi. Stokların 
şu an yüzde 77'sinin dolu olduğu belirtildi. Mueller "Depoları doldurmak konusunda öncesinden 
daha hızlıyız ancak bu rahatlayacağımız anlamına gelmiyor. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor" 
şeklinde konuştu. Mueller, Kasım ayı için hedeflenen yüzde 95 doluluk oranına ulaşmanın ise 'zorlu' 

olacağını söyledi. (BloombergHT) 
 
 OPEC Genel Sekreteri'nden 'arz sıkışıklığı' uyarısı. OPEC Genel Sekreteri Al-Ghais 

Bloomberg'e verdiği mülakatta Çin'de tüketimin yavaşladığı endişeleriyle bu ay fiyatlarda yaşanan 
yüzde 16 düşüşün 'abartılı' olduğunu söyledi. Al-Ghais bu düşüşe rağmen küresel petrol talebinin 
bu yıl yaklaşık 3 milyon varil artmasını bekliyor. OPEC Sekreteri "Çin ekonomisi 'sıfır Kovid' 

politikası nedeniyle henüz tam açılmadı. Çin tam anlamıyla açıldığında etkisi de büyük olacak" 
ifadesini kullandı. Kuveytli Yönetici, OPEC ve OPEC dışı petrol üreticilerinin piyasaya sürebileceği 
ekstra arzın azaldığını belirterek "Kaygan zeminde yürüyoruz. Bu yıl petrol arzında sıkışıklık olabilir" 
değerlendirmesini yaptı. (BloombergHT) 

 
 Citi, İngiltere için enflasyon ve faiz beklentilerini yükseltti. Citi, İngiltere'de enflasyonun 

Temmuz ayında çift hanelere çıkmasının ardından enflasyon için tepe noktasına yönelik 
beklentilerini yukarı yönlü revize etti.  Daha önce yayınladığı raporda enflasyonun yüzde 12'nin 

hemen altında tepe yapacağını öngören Citi, bugünkü raporunda enflasyonun 2023 ilk çeyrekte 
yüzde 15'in üzerine çıkacağını tahmin etti.  iti ekonomisti Benjamin Naborro yayınladığı yatırımcı 
notunda, "Bizim görüşümüze göre, Temmuz ayı enflasyon bileşenlerin daha uzun sürecek yurt içi 
enflasyon riskine işaret ediyorlar. Bu riski telafi edecek destek gelmez ise TÜFE enflasyonunun 
2023 ilk çeyrekte yüzde 15'in üzerine hızlanmasını bekliyoruz" dedi. (ForeksHaber) 

 Çin'de bazı fabrikalara 'aşırı sıcak' molası. Çin'de 60 yılın en kötü sıcak hava dalgasıyla 
mücadele etmesi, ülkedeki ekonomik sıkıntıları da artırıyor. Yetkililer bazı büyük şehirlerde 

fabrikaların üretimi geçiciolarak durdurmasını talep etti. 80 milyondan fazla kişinin yaşadığı ve 
önemli sanayi bölgelerinden biri olan Siçuan'da yetkililer halkın elektrik kullanımına öncelik vermek 
için üretimin Cumartesi gününe kadar durdurulacağını açıkladı. Siçuan eyaletinde Apple'ın 
tedarikçisi Foxconn ve Intel gibi dünyanın en büyük elektronik şirketleri bulunuyor. (BloombergHT)   
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 Goldman ve Nomura, Çin için GSYH büyüme tahminlerini düşürdüler. Goldman Sachs'ın Hui 

Shan liderliğinde ekonomistleri yazdıkları raporda, Temmuz ayı verilerinin cansız enflasyon ve kredi 
büyümesi ile birlikte değerlendirildiklerinde "yurt içi talep yetersizliğini" teyit ettiklerini savundular. 
Goldman Sachs, Temmuz ayında beklentilerden daha zayıf gelen verileri işaret ederek 2022 yılı 
için GSYH tahminini yüzde 3,3'ten yüzde 3,0'a indirdi. (BloombergHT) 

 
 
 IMF'den Suudi Arabistan için yüzde 7,6'lık büyüme beklentisi. IMF'den yapılan açıklamada, 

Suudi Arabistan ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonunun tamamlandığı bildirildi. Suudi 
Arabistan'ın Kovid-19 salgını kaynaklı derin bir durgunluğun ardından güçlü bir şekilde toparlandığı 
belirtilen açıklamada, likidite ve mali desteğin, Vizyon 2030 kapsamındaki reform ivmesinin ve 
yüksek petrol fiyatlarıyla üretiminin, ekonominin sağlam bir büyüme, kontrollü enflasyon ve 

dirençli bir finans sektörü ile toparlanmasına yardımcı olduğu aktarıldı. Ülke ekonomisinin geçen 
yıl yüzde 3,2 büyüdüğü anımsatılan açıklamada, para politikası sıkılaşması ve mali konsolidasyon 
ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkilerine rağmen Suudi Arabistan ekonomisinin bu yıl yüzde 7,6 ve 

gelecek yıl yüzde 3,7 büyümesinin beklendiği bildirildi. Suudi Arabistan'ın bu yıl dünyanın en hızlı 
büyüyen ekonomilerinden biri olmasının muhtemel olduğu kaydedildi. Açıklamada, reform 
gündeminin uygulanmaya devam edilmesiyle orta vadede büyümenin hızlanmasının beklendiği 
aktarıldı. (BloombergHT) 

 

 Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve 
Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman 
Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı 

İbrahim Şenel ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katılıyor. Toplantıda, Türkiye ekonomisine 
ilişkin genel görünüm ve beklentilerin yanı sıra iç ve dış finansman tarafındaki son durum, üç yıllık 
Orta Vadeli Programın (2023-2025) hazırlık süreci ile ilgili temel hususlar ve son dönemde küresel 
ölçekte gıda ve enerji sektöründe yaşanan gelişmeler de dikkate alınmak suretiyle, yurt içinde gıda 
ve enerji arz güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların ele alınması bekleniyor. (BloombergHT) 

 

 Türkiye ile İsrail diplomatik ilişkileri normalleştiriyor. İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan 
yazılı açıklamada, “Başbakan Yair Lapid’in Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu Ankara’da 
ziyaret etmesi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sırasında varılan 
mutabakatların yanı sıra son bir yılda İsrail-Türkiye ilişkilerinde yaşanan olumlu gelişmelerin 
ardından iki ülke, tam diplomatik bağları yeniden inşa etme kararı aldı” denildi. Açıklamada, "İki 
ülke arasında gelişen ekonomik, ticari ve kültürel ilişkiler ilişkilerin derinleşmesine ve bölgesel 
istikrarın güçlenmesine katkıda bulunacaktır." denildi. (BloombergHT) 

 

 
2Ç22 Finansal Sonuçları 

 Aksa Elektrik (AKSEN, Nötr): Şirket'in 2Ç22'deki ana ortaklık net dönem karı 1.282,7mn TL 

gerçekleşerek 2021 yılının ikinci çeyreğine göre %357,5 oranında artış kaydetmiştir. Piyasanın 

medyan kar beklentisi 1.378mn TL’de bulunuyordu. Şirket'in satış gelirleri 2Ç22'de 12.676mn TL 

gerçekleşerek (beklenti :7436mn TL) yıllık bazda %432,80 oranında artımıştır. Aynı dönemde 

satışların maliyeti %432,80 artışla 11.250mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar rakamı ise %180 

oranında artarak 1.425mn TL'ye yükselmiştir. FAVÖK %171,62 oranında artışla 1.687,87mn TL ile 
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piyasa beklentisi olan 1923mn TL’nin oldukça altında kalmıştır. çıkmıştır. FAVÖK marjı ise 10,4 baz 

puan azalış ile  %13,32 olarak gerçekleşmiştir. Şirket, 2Ç22’de 89,10mn TL net finansman geliri 

elde etmiştir. Şirket'in 2022/06 ana ortaklık net dönem karı 2.458,47mn TL olarak gerçekleşmiştir. 

2021/06 döneminde ise 487,93mn TL net kar açıklamıştı. 

 

 Alkim Kimya (ALKIM, Pozitif): Şirket'in 2Ç22'deki ana ortaklık net dönem karı 174,52mn TL 

gerçekleşmiştir. Net kar yıllık bazda %456, çeyreklik bazda %48 oranlarında artmıştır. Net kar 

piyasanın ortalama kar beklentisi olan 112,4 TL’nin %55 üzerinde açıklanmıştır. 2Ç22 döneminde 

satış gelirleri (piyasa beklentisi 661mn TL) 680,38mn TL ile yıllık bazda %190,3 oranında artarak, 

olumlu performans göstermiştir. Şirket'in aynı dönemde satışların maliyeti %136,16 artışla 411mn 

TL'ye yükselmiştir. Bu dönemde maliyetlerdeki iyileşmenin etkisi ile brüt kar %346 oranında 

artarak 269,35mn TL'ye çıkmıştır. FAVÖK rakamı %368,7 oranında artışla 230,36mn TL'ye 

(Beklenti: 177,8) çıkmıştır. FAVÖK marjı ise 12,9 baz puan iyileşme ile %33,86 olarak (2Ç21: 

%20,97) gerçekleşmiştir. Şirket finansman tarafında ise 6,82mn TL net finansman gideri 

açıklamıştır. 2022 yılı 2.çeyrek karı ile birlikte Şirket'in 202/06 dönemindeki ana ortaklık net dönem 

karı yıllık %268,28 oranında artarak 292,49mnn TL'ye yükselmiştir. 

 
 Bim Birleşik Mağazaları (BIMAS, Sınırlı Pozitif): Şirket’in 2022 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık 

net dönem karı 1.676mn TL olarak gerçekleşmiştir. Net karda piyasa medyan beklentisi ise 

1.620mn TL’de bulunuyordu. Bim Mağazaları’nın 2Ç22 döneminde satış gelirleri (piyasa beklentisi 

33.811mn TL) 34.029,89mn TL ile yıllık bazda %98 oranında artış kaydetmiştir. Bu dönemde 

maliyetlerin %100 oranında yükseliş kaydetmesi sonrasında brüt kar rakamı 6.131,76mn TL 

olmuştur. SMM/Ciro oranı yıllık bazda 0,76, çeyreklik bazda 0,52 baz puanlık artış kaydetmiş ve 

sınırlı da olsa karlılığı baskılamıştır. Brüt kar marjı 0,8 puan azalış ile %18,02 olmuştur.  2Ç22’de 

faaliyet giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %84 artışla 3.962mn TL'ye yükselmiştir. 

Şirketin FAVÖK rakamı piyasa medyan beklentisi olan 2.816mn TL’nin gerisinde kalarak, 

2.768,61mn TL olmuştur.   FAVÖK marjında bu dönemde 0,7 baz puan azalış görülmüştür. Şirketin 

Finansman tarafında ise 267mn TL net gider açıklamıştır. Finansman giderlerinin 2Ç21’e göre 

108mn TL artış kaydetmesi FAVÖK karını baskılamıştır. Şirket 2022 yılı 2. çeyrek sonuçları ile 

birlikte Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 3.017,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. 

2021/06 döneminde ise 1.409,72mn TL ana ortaklık net karı bulunuyordu. Şirket açıklanan  2Ç22 

finansal sonuçları ile birlikte 2022 beklentilerinde revizeye gitmiştir. Buna göre Satış büyümesi 

beklentisini %75 ± 5 'ten %  %100 - %110 'e yükseltirken, FAVÖK marjı  beklentisini %8,5 (± 

0,5)  aralığında tutmaya devam etti.   

 

 Döktaş Dökümcülük (DOKTA, Negatif): Şirket’in, 2Ç22’de ana ortaklık net dönem karı %35,54 

artışla 112,41mn TL olarak açıklanmıştır. 2021 yılının aynı döneminde ise 82,93mn TL net karı 

bulunuyordu. 2Ç22’de satış gelirleri %132,10 artarken satış maliyetlerinin %166,80 artış 

göstermesi brüt satış karına negatif etki etmiştir. Finansman giderleri ise 2Ç22’de 99,90mn TL 

seviyesine yükselmiştir. EFK marjı 2Ç22’de 12,9 puan azalarak, %6,06 seviyesine gerilemiştir. 

Şirket’in 2022 yılı 2. çeyrek sonuçları ile Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı bir 

önceki yılın aynı dönemine göre -20,35% azalış göstererek 125,75mn TL olarak gerçekleşmiştir. 

Geçen yılın aynı döneminde bu kar 157,92mn TL seviyelerinde bulunmaktaydı.  
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 Emlak GYO (EKGYO, Nötr): Şirket'in 2Ç22'deki ana ortaklık net dönem karı 699,3mn TL 

gerçekleşmiştir. Net kar yıllık bazda %51,29 artış kaydederken, çeyreklik bazda %5,21 oranında 

azalış kaydetmiştir. Net kar piyasanın ortalama kar beklentisi olan 799 TL’nin altında kalmıştır. 

Şirketin 2022/06 ilk yarı yıl net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %90,63 oranında 

artarak 1.449,21mn TL’ye yükselmiştir 

 
 Girişim Elektrik Sanayi (GESAN, Pozitif): Şirket'in 2Ç22'deki ana ortaklık net dönem karı 

140,32mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde ise 2,99mn TL kar elde 

etmişti. Satış gelirleri 2Ç22 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %971,1 oranında 

artarak 756mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar da aynı dönemde yüksek oranda artarak 248,36mn TL 

olurken, brüt kar marjı ise 3,5 puan artarak %32,85 olarak gerçekleşmiştir. Şirketin faaliyet 

giderleri ise bu dönemde %128 oranında artarak 39,77mn TL olurken, finansman giderleri 30,65 

yükselmiştir. Şirket'in faaliyet ve FAVÖK karları yüksek oranlarda artarak, sırasıyla 230,70 ve 

215,75mn TL olarak gerçekleşmiştir.  EFK marjı 19,4, favök marjı 20,6 baz puanlarda artışlar 

kaydederek olumlu performan göstermiştir. Şirket'in 2022/06 ana ortaklık net dönem karı 

210,57mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2021/06 döneminde ise 6,59mn TL net karı bulunuyordu. 

 
 Göltaş Göller Bölgesi Çimento (GOLTS, Pozitif): Şirket’in, 2Ç22’de ana ortaklık net dönem 

karı oldukça güçlü bir artışla 177,18mn TL olarak açıklanmıştır. 2021 yılının aynı döneminde ise 

2,76mn TL net karı bulunuyordu. Satış gelirleri %166,60 artarken satış maliyetlerinin %146,61 

artış kaydetmesi brüt satış karını olumlu etkilemiş ve brüt satış karı %230,89 artışla 186,56mn TL 

açıklanmıştır. Operasyonel giderler 1Ç22’ye göre %2,78 artması esas faaliyet karına olumlu 

etkilemiştir. Finansman tarafında ise 2Ç22’de 69,13mn TL finansal gider açıklamıştır. Operasyonel 

giderlerde yaşanan iyileşme şirketin net kar artışını olumlu etkilemiştir. Bunun sonucu olarak da 

şirket 105,75mn TL EFK karı ve 126,21mn TL FAVÖK karı elde etmiştir. Şirket’in 2022 yılı 2. çeyrek 

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

oldukça güçlü bir artış göstererek 208mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 

bu kar 3,66mn TL seviyelerinde bulunmaktaydı. 

 

 Kerevitaş Gıda (KERVT, Pozitif): Şirket’in, 2Ç22’de ana ortaklık net dönem karı %544,15 artışla 

284,55mn TL olarak açıklanmıştır. 2021 yılının aynı döneminde ise 44,17mn TL net karı 

bulunuyordu. 2Ç22’de satış gelirleri %168,40 artarken satış maliyetlerinin %139,72 artış 

göstermesi brüt satış karına pozitif etki etmiştir. Operasyonel giderler 1Ç22’ye göre %2,22 artış 

kaydetmesi esas faaliyet karına oldukça olumlu yansımıştır. Finansman giderleri ise 2Ç22’de 

139,98mn TL seviyesine yükselmiştir. Operasyonel giderlerde yaşanan iyileşme şirketin net kar 

artışını olumlu etkilemiştir. Bunun sonucu olarak da şirket 471,02mn TL EFK karı ve 644,42mn TL 

FAVÖK karı elde etmiştir. Şirket’in 2022 yılı 2. çeyrek sonuçları ile Ocak-Haziran dönemi ana 

ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre oldukça güçlü bir artış göstererek 

654,31mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu kar 43,89mn TL seviyelerinde 

bulunmaktaydı. 

 

 Papilyon Savunma (PAPIL, Pozitif): Şirket’in, 2Ç22’de ana ortaklık net dönem karıını oldukça 

güçlü bir artışla 11,68mn TL olarak açıklanmıştır. 2021 yılının aynı döneminde ise 0,56mn TL net 
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zararı bulunuyordu. 2Ç22’de satış gelirleri %140,20 artarken satış maliyetlerinin -31,09% azalış 

göstermesi brüt satış karına oldukça pozitif etki etmiştir. Operasyonel giderler 1Ç22’ye göre -

30,89% azalış kaydetmesi esas faaliyet karına oldukça olumlu yansımıştır. Finansman giderleri ise 

2Ç22’de -34,96%’lık azalış kaydederek 2,10mn TL seviyesine gerilemiştir. Operasyonel giderlerde 

yaşanan iyileşme şirketin net kar artışını olumlu etkilemiştir. Bunun sonucu olarak da şirket 0,65mn 

TL EFK karı ve 1,76mn TL FAVÖK karı elde etmiştir. Şirket’in 2022 yılı 2. çeyrek sonuçları ile Ocak-

Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre oldukça güçlü bir 

artış göstererek 17,80mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu kar 6,78mn TL 

seviyelerinde bulunmaktaydı.  

 

 Park Elektrik  (PRKME, Pozitif): Şirket'in 2Ç22'deki ana ortaklık net dönem karı 207,45mn TL 

olarak açıklanmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde 18,42mn TL karı bulunuyordu. 2022 yılı ilk 

çeyrek net karı ise 51,20mn TL idi. Açıklanan 2.çeyrek net kar rakamı çeyreklik ve yıllık bazda 

yüksek oranlarda artış kaydetmiştir. 2022/06 ana ortaklık net dönem karı da, yıllık bazda %293,71 

oranında yükseliş ile 259,95mn TL olmuştur.  

 
 Tukaş Gıda  (TUKAS, Pozitif): Şirket'in 2Ç22'deki ana ortaklık net dönem karı 318,32mn TL 

olarak açıklanmıştır. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 26,42mn TL kar elde etmişti. Satış 

gelirleri 2Ç22'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %160,4 oranında artarak 575,94mn TL'ye 

yükselmiştir. Satış maliyetlerinin %88 artış ile cironun oldukça altında artması brüt kara önemli 

destek vermiştir. Şirketin bürt karı aynı dönemde %330 oranında artarak 284,20mn TL, brüt kar 

marjı ise 19,5 puan artarak %49,35’e yükselerek olumlu bir görüntü çizmiştir. Net kar marjı da 

43,3 puan artış işe %55,27 olmuştur. Şirket'in 2022 yılının ikinci çeyreğinde ana ortaklık net 

dönem karı 562,08mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2021/06 döneminde ise 35,78mn TL net kar 

açıklamıştı. 

 
 Ulker Bisküvi (ULKER, Negatif): Şirket’in, 2Ç22’de ana ortaklık net dönem zararı 648,64mn TL 

olarak açıklanmıştır.  Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini -258,1mn TL net zarar 

şeklindeydi. 2021 yılının aynı döneminde ise 221,05mn TL net karı bulunuyordu. Bir önceki çeyreğe 

göre satış gelirleri %1,78 artarken satış maliyetlerinin %6,35 artış göstermesi brüt satış karına 

negatif etki etmiştir. Finansman giderleri ise yıllık bazda oldukça artış kaydederek, 2.434,61mn TL 

seviyesine yükselmiştir. Finansman giderlerinde yaşanan bu büyük artış net karı baskılamıştır. EFK 

marjı 2Ç22’de 8,2 puan artarak, %21,45 seviyesine yükselmiştir. Şirket’in 2022 yılı 2. çeyrek 

sonuçları ile Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem zararı 1.119,34mn TL’ye yükselmiştir. 

Geçen yılın aynı döneminde net dönem karı 652,20mn TL seviyelerinde bulunmaktaydı. 

 

 Ulusoy Un (ULUUN, Pozitif): Şirket’in, 2Ç22’de ana ortaklık net dönem karı güçlü bir artışla 

266,13mn TL olarak açıklanmıştır. 2021 yılının aynı döneminde ise 16,92mn TL net karı 

bulunuyordu. 2Ç22’de satış gelirleri %100,30 artarken satış maliyetlerinin %88,01 artış 

göstermesi brüt satış karına pozitif etki etmiştir. Finansman giderleri 2Ç22’de 185,26mn TL 

seviyesine yükselmiştir. 2Ç22’de şirket 474,02mn TL EFK karı ve 434,81mn TL FAVÖK karı elde 

etmiştir. Şirket’in 2022 yılı 2. çeyrek sonuçları ile Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem 
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karı bir önceki yılın aynı dönemine göre oldukça güçlü bir artış göstererek 519,09mn TL olarak 

gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu kar 28,35mn TL seviyelerinde bulunmaktaydı. 

 
Şirket Haberleri 
 
 Emlak Konut Gayrimenkul (EKGYO): Şirket, Muhtelif taşınmazların toplam 1.746.729.067-TL 

(KDV Hariç) bedel üzerinden satın alınmasına ilişkin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 

(Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü) arasında protokol imzalanmıştır. 

 
 Euro Kapital Yatırım (EUKYO): Şirket, 17.08.2022 tarihi itibariyle Euro Yatırım Holding A.Ş 

(EUHOL) payları ile ilgili olarak 2.40-2.42fiyat aralığı ile 100.000 TL toplam nominal tutarlı satış 

işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Euro Yatırım Holding A.Ş sermayesindeki payımız % 

0 olmuştur. 

 
 Göltaş Göller Bölgesi (GOLTS): Şirket, enerjiye olan ihtiyacın artması yanı sıra kullanılan fosil 

kaynaklı yakıtların sınırlı miktarda olması ve Sürdürebilirlik kapsamında CO2 

emisyonun azaltılması yönündeki hedeflerimiz doğrultusunda; alternatif yakıt kullanımını artırmak 

üzere "Döner Fırın1 ve Döner Fırın 2 Atık Besleme Sistemi" yatırım süreci başlatılmış olup, bu 

kapsamda 1.etap yatırımıyla ilgili "Yatırım Teşvik Belgesi" almıştır. Yatırımın toplam bütçesi 5,1mn 

Euro, yatırım süresi ortalama 2 yıldır. 1.etapta 3,3mn euro bütçeli Döner Fırın 2 Atık Besleme 

Sistemi yatırımına başlanacak olup, tahmini 1 yılda tamamlanması beklenmektedir. Yapılacak Atık 

Besleme Sistemi (Fırın1 ve Fırın 2) yatırımı kapsamında, 222.000 ton CO2 emisyonu azaltılması, 

103.000 ton yıl yakıt tasarrufu sağlanması hedeflenmiştir. 

 

 Koza Altın (KOZAL): Şirketin, Kaymaz işletmesinde mevcut açık ocak sahalarında, 2022 yıllında 

gerçekleştirilen cevher geliştirme sondajları neticesinde, yaklaşık 20.000 ons'luk potansiyel altın 

kaynağı tespit edilmiştir. Bu kaynaktan yaklaşık 16.000 ons altın üretimi hedeflenmiştir. 2022 yılı 

içerisinde cevherin kaymaz işletmesinde üretimi yapılacaktır. Şirketin 2022 yılı cirosuna yaklaşık 

500.000.000.-TL katkısı olacaktır. 

 
 Naturel Yenilenebilir Enerji (NATEN): Şirket, bağlı ortağı Esenboğa Elektrik Üretim 

A.Ş.payları ile ilgili olarak 34,02 - 34,34 TL fiyat aralığından 290.611 TL toplam nominal tutarlı alış 

işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile Esenboğa Elektrik Üretim 

A.Ş. sermayesindeki paylar şirketin 17.08.2022 tarihi itibariyle %67,859 sınırına ulaşmıştır. 

 
 Naturel Yenilenebilir Enerji (NATEN): Şirket,17.08.2022 tarihinde 67,00- 67,70 TL fiyat 

aralığından 143.015 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu NATEN Payları 162.662 adete 

ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,493)  
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 Rubenist Tekstil (RUBNS): Şirket, ürün satışları kapsamında 15.08.2022-19.08.2022 tarihleri 

arasında 4 farklı şirket ile 32.500.000 TL tutarlı İplik sipariş sözleşmesi imzalanmış peşinat tutarları 

nakden alınmış kalan tutarların sevkiyattan önce tahsil edilmesi kararlaştırılmıştır. 

 
 Rodrigo Tekstil (RODRG): Şirket, uzun vadeli EXIM yatırım kredileri ile kısa vadeli tüm döviz 

kredilerini ödeyerek sıfırlamıştır. Finansal borç olarak şirketin ödemesi gereken Dövizli borcu bugün 

itibari ile sıfırdır. 

 
 
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 

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 0,1% 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% 

Türkiye 14:30 BDDK ve TCMB Para ve Banka İst.       

ABD 15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları   265 bin 262 bin 

ABD 15:30 Philadelphia Fed İmalat Endeksi Ağu -5,0 -12,3 

ABD 17:00 Mevcut Ev Satışları  Tem 4,89M 5,12M 

ABD 20:20 FOMC Üyesi George'ın Konuşması       

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 -0,20% 0,40% 

İngiltere 09:00 Perakende Satışlar -Aylık  Tem -0,20% -0,10% 

İngiltere 09:00 Perakende Satışlar - Yıllık Tem -3,30% -5,80% 

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

Almanya 09:00 ÜFE- Yıllık Tem 32,00% 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% 

ABD 15:30 Chicago Fed Ulusal Faaliyeti Tem   -0,19 

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

23 Ağustos Salı         
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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 

24 Ağustos Çarşamba         

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

ABD 15:30 Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri - Aylık Tem 0,20% 0,40% 

ABD 15:30 Dayanıklı Mal Siparişleri Tem 0,60% 2,0 

ABD 17:00 Askıda Konut Satışları - Aylık Tem   -8,60% 

ABD 17:00 Askıda Konut Satışları Endeksi Tem   91,0 

Kaynak: İnvesting, Matriks, TÜİK, Foreks 
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aporu 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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