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 Kapanış Değ% 

XU100 3020,01 +1,34 

XU030 3289,24 +1,85 

XUSIN 4885,27 +2,51 

XBANK 2867,68 -0,47 

XUTUM 3315,12 +1,14 

BIST Hacim-Tüm (mn TL) 100.998 +24,13 

 

VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki 

BIST-30 3.332, 3.259 

Dolar/TL 18.31 18,08 

 

Spot Dün Önceki 

Dolar/TL 18,05 17,95 

Euro/TL 18,22 18,27 

Sepet Kur 18,26 18,25 

  
 

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ% 

KZBGY 35,20 +10,00 

HKTM 12,10 +10,00 

GLCVY 15,96 +9,99 

GOLTS 69,45 +9,98 

TUKAS 15,77 +9,97 

 

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ% 

KGYO 17,82 -10,00 

GZNMI 45,86 -9,99 

SKTAS 3,20 -9,86 

AVGYO 3,01 -8,79 

MRSHL 229,00 -8,69 

  

En Hacimliler (Tüm) Kapanış  mn TL 

THYAO 69,65 6.803 

EREGL 29,48 6.381 

SISE 25,50 5.567 

YKBNK 5,91 4.912 

KRDMD 11,75 4.653 

 

Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek? 
 
 Euro Bölgesi, Cari Denge - (Haz) 

 Almanya, ÜFE – (Tem) 

Küresel borsalar bu sabah çoğunlukla satıcılı seyrediyor... 

ABD’de dün yatay pozitif kapanışın ardından, bu sabah vadeli endeksler 
negatif yönde hareket ediyor. Avrupa’da vadeli endeksler karışık 
seyrederken, asya piyasaları haftayı yatay seyirle kapatmaya 
hazırlanıyor. Dün Fed üyelerinden gelen şahin tonda mesajlar ve Çin 
Devlet Başkanı Şi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in G-
20’ye katılma planlarıkları yönündeki haberler ile küresel piyasalar da 

risk iştahı düşük seyrederken, dolar endeksi (DXY) 107,63 seviyelerine 
yükseldi. Brent petrol 95 dolar seviyelerinde yatay, ONS Altın fiyatları 
1,755 dolar seviyelerinde negatif yönde hareket ediyor. ABD 10 yıllık 
tahvil getirileri ise sabah saatlerinde %2,90 seviyelerinde 
bulunmaktadır. Bugün piyasalarda Almanya ÜFE ve Euro Bölgesi Cari 
Denge verileri takip edilecek. Almanya da ÜFE’nin aylık bazda geçtiğimiz 
aya paralel olarak %0,6 ve yıllık bazda Mayısta görmüş olduğu zirve 
seyiyesi olan %33,6’nın altında %32,0’ye gerilemesi beklenmektedir. 
Yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, seans sonrası şirketlerin 

2Ç22 finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Küresel 
piyasalarda bu sabah karışık görüntüye karşın BIST100’de olumlu 
görüntünün devam etmesini ve 3000 üzerinde kalındığı sürece 
3.050 ve 3.120 seviyelerinin hedef olmasını beklemekteyiz.  

Piyasalarda dün ne oldu? ABD borsaları günü yatay pozitif seyirle 
tamamlarken, Dow Jones %0,06, S&P 500 %0,23 ve Nasdaq %0,21 
değer kazandı. ABD’de dün Philadelphia Fed İmalat Endeksi, Mevcut Ev 
Satışları, Haftalık İşsizlik Başvuruları ve FOMC Üyelerinin Konuşmaları 
takip edildi. Philadelphia Fed İmalat Endeksi, geçtiğimiz ay gerçekleşen 
-12,3’ün ve piyasa beklentisi olan -5,0’in oldukça üzerinde gelerek 6,2 
seviyesine yükseldi. Haftalık işsizlik başvuruları ise 265 bin olan piyasa 
beklentisnin altında 250 bin olarak kayıtlara geçti. Pozitif gelen veri 
istihdam piyasasının Fed’in sert faiz artırımlarına rağmen sağlıklı 
olduğunu gösterdi. Mevcut ev satışları aylık bazda -5,9’luk bir daralma 
kaydederken, yıllık bazda 4,81mn adet gerçekleşerek son 26 ayın en 
düşük seviyesine geriledi. Fed/Daly, çekirdek hizmet enflasyonunun 
hala yüksek olduğunu ve enflasyonda zirve için henüz erken olduğunu 
belirtirken, yıl sonunda faizlerin %3’ün biraz üzerinde olması gerektiğini 
belirtti. Euro Bölgesinde TÜFE öncü verilere paralel olarak aylık bazda 
%0,1’lik artış kaydederken, yıllık bazda %8,9 seviyesinde sabit kaldı. 
Yurt içinde TCMB verilerine göre geçtiğimiz hafta yurt içi yerleşiklerin 
döviz mevduatı 286mn dolar artış gösterdi. Parite etkisinden 
arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 267mn dolar 
azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 45mn dolar düşüş gösterdi. 

TCMB’nin brüt rezervleri ise geçtiğimiz haftaya göre 4.791mn dolar artış 
gösterirken, net rezervler 3.871mn dolar arttı. 8-12 Ağustos haftasında 
yurt dışı yerleşikler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden 
arındırılmış olarak net 270mn dolar hisse senedi alımı 
gerçekleştirmişlerdir. Yurt dışı yerleşiklerin son iki haftadır net alıcı 
konumda olmaları dikkat çekiyor.   

Veri Gündemi: Küresel piyasalarda İngiltere’de Perakende Satışlar, 
Almanya’da ÜFE ve Euro Bölgesinde cari denge piyasaların odağında 
olacak. Perakende satışlarda aylık bazda -0,2% daralma beklenirken, 
yıllık bazda Haziran ayında gelen -5,8’in üzerinde -3,3%’e yükselmesi 
beklenmektedir. Almanya da ÜFE’nin aylık bazda geçtiğimiz aya paralel 
olarak %0,6 ve yıllık bazda Mayısta görmüş olduğu zirve seyiyesi olan 
%33,6’nın altında %32,0’ye gerilemesi beklenmektedir. Yurt içinde 
önemli bir veri akışı bulunmazken, seans sonrası şirketlerin 2Ç22 
finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. 
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Ekonomi Haberleri 

 ABD'de ikinci el konut satışları 2 yılın en düşük seviyesinde. National Association of Realtors 
(NAR) verilerine göre 2. el konut satışları Temmuz’da yüzde 5,9 düşüşle yıllıklandırılmış bazda 4,81 
milyon adet oldu. Bu, Mayıs 2020’de pandemi karantinalarının başladığı dönemden beri görülen en 
düşük seviye oldu. Satışlar böylece 6. ayda da düşüşünü sürdürdü. Bloomberg anketine katılan 
ekonomistlerin medyan tahmini 4,86 milyondu. Ocak ayından beri toplam satışlardaki yaklaşık 
yüzde 26’lık gerileme, 1999 yılından beri görülen en büyük 6 aylık düşüş olarak kayda geçti. Konut 
kredi faizlerindeki yükseliş ve fiyatlardaki artış satışların azalmasında etkili oluyor. Ancak azala 

talebin konut stoklarını artırmasının fiyatların gelecek aylarda düşmesine neden olabileceği ifade 
ediliyor. (BloombergHT) 

 
 Fed yetkililerinden karışık sinyaller. Fed tutanaklarında gelecekte faiz artışı seviyesinin 

yumuşayabileceği sinyalinin verilmesinin ardından Eylül ayındaki artışın dozuna yönelik Fed 
üyelerinden farklı mesajlar geldi. St. Louis Fed Başkanı James Bullard Eylül ayında 75 baz puanlık 
bir faiz artışından yana olduğunu söyledi. Wall Street Journal’a konuşan ve Fed’in en şahin üyeleri 
arasında yer alan Bullard “Enflasyona ciddi bir aşağı yönlü baskı yaratabilecek bir politika faizine 

ulaşmamız için süratle hareket etmemiz gerekiyor” dedi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de 
50 ve 75 baz puanlık faiz artışına açık olduğunu söyledi. Haziran'da açıklanan Fed üyeleri medyan 
tahminlerine göre yıl sonunda Fed politika faizinin yüzde 3,25-3,50’de olması bekleniyor. Bu 
tahminler Eylül ayındaki toplantıda güncellenecek. (BloombergHT) 

 
 Petrole 'ABD talebi' dopingi. Pompa fiyatlarındaki düşüşün ardından ABD'de akaryakıt talebi 

canlanırken, ekonomik büyümenin zayıflamasıyla ilgili endişeler piyasada devam ediyor. Piyasa 
aktörleri ayrıca, ham petrol akışına yol açabilecek İran nükleer anlaşmasında herhangi bir ilerleme 

olup olmadığını da izliyor. S&P Global Commodity Insights Enerji Danışmanlığı Başkan Yardımcısı 
Victor Shum, "Zayıf talep artışı arz endişelerini azaltmış olsa da, sınırlı yedek petrol üretim 
kapasitesi bu yılın geri kalanı ve 2023 için bir endişe kaynağı" dedi. (BloombergHT) 

 

 AMB Üyesinden 50 baz puanlık faiz artışına yeşil ışık. AMB Yönetim Kurulu Üyesi Schnabel 
faiz artışından beri enflasyon görünümünde iyileşme olmadığını belirtti. Bu açıklama, gelece ay da 

aynı oranda faiz artışı olabileceği beklentisini artırdı. Schnabel “Eylül ayında verilecek karar, 
gelecek verilere bağlı olacak. Son verilere baktığımda Temmuz ayındaki endişelerimizin henüz 
ortadan kaybolmadığını görüyorum.” şeklinde konuştu. Schnabel’in bu açıklamaları, son dönemde 
konuşan politika yapıcılar arasında faiz artış patikasına ilişkin en net söylem oldu. Bloomberg’in 
anketine katılan çoğu ekonomist de enerji ve kalıcı arz sıkıntıları gibi kötüleşen ekonomik görünüm 
nedeniyle Eylül’de 50 baz puan artış bekliyor. (BloombergHT) 
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 Ekonomik sıkıntılarla mücadele eden Çin’de daha fazla teşvik planı. Çin devlet medyası, 

yerel hükümetlerin artan vakalar ve gayrimenkul kriziyle gittikçe kötüleşen ekonomik tabloda 
bütçe açığını kapatmak ve altyapı yatırımlarını fonlamak için yaklaşık 229 milyar dolarlık tahvil 
ihracı planlandığını duyurdu. Çin’de bu hafta üst üste bazı olumsuz gelişmeler yaşandı. Kovid 
vakaları 3 ayın zirvesine çıktı. Bu durum daha fazla karantina olabileceğine işaret etti. Gerçek 
zamanlı veriler, konut satışlarının bu ay da düşmeye devam ettiğini gösterdi. Pazartesi günü 
açıklanan veriler harcamaların azaldığını gösterirken bazı fabrikalar yaşanan enerji sıkıntıları 
nedeniyle üretime ara verdi. (BloombergHT) 

 
 Rus LNG tesisinden müşterilerine ödemelerini Gazprombank’a yapma talebi. Bloomberg’in 

elde ettiği belgelere göre, Gazprom’un yüzde 50’sine sahip olduğu Sakhalin Energy müşterilerinin 
dolar ödemelerini Gazprombank’a yapmasını talep etti. Ödemeler daha önce yabancı bankalara 

yapılıyordu. Ödemelerin Bank of New York Mellon Corp. aracılığıyla yapılacağı ifade edildi. Konuya 
yakın kaynaklar, en az 2 LNG alıcısının yaptırımları ihlal etmeden ödemelerin Gazprombank’a 
yapılıp yapılmayacağını danışmanlarla görüştüğünü belirtti. (BloombergHT) 

 
 Türkiye ile Ukrayna arasında altyapı anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 

Zelenskiy, Potoçki Sarayı'nda görüştü. Bu kapsamda, Ukrayna'nın savaş nedeniyle tahrip olan 
altyapısının yeniden inşası amacıyla Türkiye ve Ukrayna arasında yapılan anlaşma, Ukrayna Altyapı 
Bakanı Oleksandr Kubrakov ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından imza altına alındı.  
Anlaşmayla iki ülke arasında Ukrayna'nın yeniden inşası için bir Görev Gücü oluşturulacak.Görev 

gücü ile Ukrayna'da yollar, köprüler, su ve elektrik altyapısı, hastane ve okul gibi sosyal ve 
ekonomik önemi haiz tesislerin yeniden inşası için çalışmalar birlikte koordine edilecek. 
(BloombergHT)  

 
 Erdoğan: Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz.  Zelenskiy ile gerçekleştirdikleri ikili 

görüşmede, ülkeler arasındaki stratejik ortaklık düzeyindeki ilişkileri tüm boyutlarıyla 
değerlendirdiklerinin bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İş birliğimizi, dayanışmamızı mevcut 

şartlar altında ilerletme imkanlarını ele aldık. Tabii yaklaşık 6 aydır devam eden savaş, 

görüşmelerimizin ana konusunu teşkil etti. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine 
desteğimizi bu vesileyle bir kez daha vurguladım." ifadelerini kullandı. "Dün gece Kharkiv'de bir 
yurda yönelik gerçekleştirilen 9 sivilin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı füze saldırısı için de ülkemiz 
ve milletimiz adına taziyelerimi ilettim. Zaporijya Nükleer Santrali etrafında devam eden 
çatışmalardan duyduğumuz endişeyi dile getirdik. Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz. Türkiye 
olarak bir taraftan çatışmaların diplomatik çözümle sona ermesi için çaba harcarken diğer taraftan 

da Ukraynalı dostlarımızın yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. (BloombergHT) 

 
2Ç22 Finansal Sonuçları 

 Alarko Holding (ALARK, Pozitif): Şirket’in, 2Ç22’de ana ortaklık net dönem karı oldukça güçlü 

bir artışla 2.233,81mn TL olarak açıklanmıştır. Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 

1.715,5mn TL’de bulunuyordu. Şirket’in 2021 yılının aynı döneminde ise 101,55mn TL net karı 

bulunmaktaydı. Satış gelirleri %303,60 artarken satış maliyetlerinin %265,42 artış kaydetmesi 

brüt satış karını olumlu etkilemiş ve brüt satış karı %523,57 artışla 401,98mn TL olarak 

açıklanmıştır. Operasyonel giderler 2Ç22’de %130,03 artış kaydetmiştir. Şirket’in net karda 

belirleyici iş kolu enerji olarak karşımıza çıkarken, 2Ç22’de enerji kolu 2,9mn TL ile net kara destek 

sağlanmıştır. Finansman tarafında 2Ç22’de 9,2mn TL finansal gider açıklamıştır. Şirket 2022 ikinci 
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çeyrekte yıllık bazda %841,69 oranında artışla 330,66mn TL FAVÖK elde etmiştir. EFK ise 423,1mn 

TL seviyesine yükselmiştir. 2Ç22’de FAVÖK marjı 10,8 puan artarken, net kar marjı 103,8 puan 

artış ile %127,11 seviyesine yükselmiştir. 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 

kaydederek 3.264,90mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu kar 144,60mn 

TL seviyelerinde bulunmaktaydı.  

 
 Alcatel Lucent (ALCTL): Şirket’in, 2022 ikinci çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %48,37 oranında azalarak 38,53mn TL olarak açıklanmıştır. Şirket’in 2021 yılının 

aynı döneminde ise 74,62mn TL net karı bulunmaktaydı. 

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

dönemine göre %304,74 oranında artarak 371,48mn TL olarak açıklanmıştır. 2Ç22’de bir önceki 

yılın aynı dönemine göre satış gelirleri %131,80 artarken, satış maliyetlerinin %96,59 oranında 

artması karlılığa pozitif etki etmiştir. Brüt satış karı 2Ç21’e göre %260,17 artış ile 707,87mn TL’ye 

yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 2Ç22’de yıllık bazda %76,30 artış göstermiştir. Esas faaliyet 

karı yıllık bazda %352,51 oranında artarak güçlü performans göstermiştir. 2Ç22’de EFK marjı bir 

önceki yılın aynı dönemine göre 12,7 puan artarak %26,03 seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde 

FAVÖK marjı 13,2 puan artarken, net kar marjı 7,5 puan artış ile %17,56 seviyesine yükselmiştir. 

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

önceki yılın aynı dönemine göre %333,31 oranında artarak 594,52mn TL olarak gerçekleşmiştir. 

Geçen yılın aynı döneminde bu kar 137,21mn TL seviyelerinde bulunmaktaydı 

 
 Bio Trend Enerji(BIOEN): Şirket’in, 2022 ikinci çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %2,44 oranında artarak 11,37mn TL olarak açıklanmıştır. Şirket’in 2021 yılının aynı 

döneminde ise 11,09mn TL net karı bulunmaktaydı. 

 
 Cemas Döküm (CEMAS): Şirket’in, 2022 ikinci çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı 

dönemine göre güçlü bir artış ile 90,21mn TL olarak açıklanmıştır. Şirket’in 2021 yılının aynı 

döneminde ise 11,04mn TL karı bulunmaktaydı. 

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

aynı dönemine göre %266,65 oranında artarak 1.765,56mn TL olarak açıklanmıştır. Net karda 

piyasa beklentisi medyan tahmini 1.563mn TL’de bulunuyordu. Şirket’in 2021 yılının aynı 

döneminde ise 481,54mn TL net karı bulunmaktaydı.  2Ç22’de bir önceki yılın aynı dönemine göre 

satış gelirleri %56,9 artarak 11.614,23mn TL’ye yükselmiştir. Brüt satış karı 2Ç21’e göre %167,92 

oranında artış ile 2.532,39mn TL’ye yükselmiştir. Şirketin faaliyet giderleri 2Ç22’de yıllık bazda 

%83,08 oranında artmıştır. Esas faaliyet karı yıllık bazda %206,48 oranında artarak güçlü 

performans göstermiştir. 2Ç22’de EFK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 9,0puan artarak 

%18,47 seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde net kar marjı ise 8,7 puan artarak %15,20 

seviyesine yükselmiştir. 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 kaydederek 2.762,23mn 
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TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu kar 885,94mn TL seviyelerinde 

bulunmaktaydı. Şirketin toplam perakende satışları, 2022’nin ilk altı ayında %32 düşerek 41.100 

(skoda hariç) adet olarak gerçekleşmiştir. Toplam satış adedi %12 düşüşle 360.243 adet 

seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket 2022 beklentilerinde revizyona giderek; yurt içi toplam satış 

beklentisini 790 bin araca ile sabit bırakırken faaliyet yılında 90 bin olan satış adetini 85 bin 

seviyesine düşürmüştür. Yatırım harcamaları tutarı beklentisini 399mnTl’den, 430mn TL’ye 

yükseltmiştir. 

 

 Işıklar Enerji (IEYHO): Şirket’in, 2022 ikinci çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı 

dönemine göre %13,17 oranında azalarak 36,97mn TL olarak açıklanmıştır. Şirket’in 2021 yılının 

aynı döneminde ise 42,57mn TL karı bulunmaktaydı. 

 

 Turkcell (TCELL, Pozitif): Şirket’in 2022 yılı ikinci çeyrek ana ortaklık net dönem karı 

1.858,21mn TL olarak gerçekleşmiştir. Net karda piyasa medyan beklentisi ise 895mn TL’de 

bulunuyordu. Net kar yıllık bazda %67,03, çeyreklik bazda %131,44 oranında artışlar kaydetmiştir. 

Şirketin 2Ç22 döneminde satış gelirleri (piyasa beklentisi 11.978mn TL) 12.096,881mn TL ile yıllık 

bazda %45,3 oranında yükselmiştir. Satış gelirlerinin artışında Turkcell Türkiye’nin hızlanan ARPU 

büyümesi ve güçlü net abone kazanımı ve uluslararası operasyonlar önemli katkı sağlamıştır. Bu 

dönemde maliyetlerin %44,23 oranında artması sonrasında brüt kar rakamı 3.569,55mn TL 

olmuştur. Brüt kar marjı 0,5 puan artış ile %29,52 olmuştur.  2Ç22’de operasyonel giderleri bir 

önceki yılın aynı dönemine göre %44,96 artışla 924mn TL'ye yükselmiştir. Şirketin FAVÖK rakamı 

piyasa medyan beklentisi olan 4.796mn TL’nin üzerinde, 4.935,96mn TL olmuştur. Şirketin 

Finansman tarafında ise 1.439,90mn TL finansman gideri artışı net karı baskılamıştır. Şirket 2022 

yılı 2. çeyrek sonuçları ile birlikte Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 2.661,11mn 

TL olarak gerçekleşmiştir. 2021/06 döneminde ise 2.217mn TL ana ortaklık net karı bulunuyordu. 

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

göre gelir büyümesi hedefi %40’ın üzerine ve FAVÖK hedefi yaklaşık 20 milyar TL’ye yükseltilmiştir. 

%20-%21 şeklinde olan operasyonel yatırım harcamalarının gelire oranı hedefi ise korunmuştur. 

 

 Ulusoy Elektrik (ULUSE): Şirket’in, 2022 ikinci çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı 

dönemine göre güçlü bir artış ile 34,18mn TL olarak açıklanmıştır. Şirket’in 2021 yılının aynı 

döneminde ise 26,79mn TL net zararı bulunmaktaydı.  

 

 Vestel Elektronik (VESTL, Pozitif): Şirket'in 2022 yılı 2. Çeyrek ana ortaklık net dönem karı, 

bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,7 oranında artarak 788,2mn TL'ye yükselmiş ve ortalama 

piyasa beklentisi olan 204 TL'nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.  

 
 

Şirket Haberleri 
 
 Arçelik A.Ş. (ARCLK): 18.08.2022 tarihinde 67,50 TL- 67,95 TL fiyat aralığından (ortalama 67,74 

TL) 150.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ARCLK payları 68.876.288 adete 

ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %10,1929) 
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 Dinamik Isı Makine (DNISI): Şirket, fabrikalarında üretilen Dinamik markalı yalıtım ürünlerinin 

ihracatı konusunda, Doğu Avrupa'da yerleşik bir firma ile iş birliği ve yurt dışı satış sözleşmesi 

imzalamıştır. 2.900.000,00 Amerikan Doları tutarında hacme sahip olan söz konusu sözleşme 

kapsamında teslimatlar, kısmi sevkiyatlar halinde yapılacak olup 31.12.2023 sonuna kadar 

gerçekleşmesi planlanmaktadır.  

 

 Escort Teknoloji (ESCOM): Şirket, bağlı ortaklığı Alesta Yatırım A.Ş'nin  8 Milyon TL değerleme 

üzerinden %5 pay karşılığı yatırım yaptığı İnteraktif Kredi Danışmanlık Anonim Şirketi, bu defa 80 

Milyon TL değerleme üzerinden köprü yatırım aldı. Borç-alacak ilişkisi içerisindeki tarafların 

güven içerisinde ticaret yapmalarını sağlamak amacıyla kredi danışmanlığı hizmetini yapay zeka 

tabanlı otomasyona dönüştüren İnteraktif Kredi, geçtiğimiz günlerde güvenilir kiracıyı seçmede yol 

gösterici olacak kira raporunu pazara sundu. Alınan köprü yatırım sonrasında yatırım turunu 

tamamlamayı hedefleyen İnteraktif Kredi, Kıbrıs, Londra ve Orta Doğuda belirledikleri bazı 

ülkelerde faaliyete geçmeyi planlıyor. 

 

 Hacı Ömer Sabancı Holding (SAHOL): Şirket, 18.08.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da pay 

başına 24,38 TL – 24,80 TL (ağırlıklı ortalama 24,64 TL) fiyat aralığından toplam 1.000.000 TL 

nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 18.08.2022 tarihi itibarıyla 

geri alınan payların toplam nominal değeri 63.553.743 TL olup, bu payların sermayeye oranı 

%3,1148'e ulaşmıştır 

 

 Hitit Bilgisayar (HTTBT): Şirket, Ticaret Bakanlığının E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) 

Programı kapsamına alınmıştır. Daha önce Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen devlet destekli 

ilk ve tek markalaşma programı olan TURQUALITY®/Marka Destek Programı kapsamında bulunan 

şirket, Bakanlığın yeni programı olan E-Turquality sayesinde tavan ve kapsam olarak daha 

genişletilmiş hibelerden faydalanabilecektir.  

 
 Inveo Yatırım (INVEO): 18.08.2022 tarihinde 14,90 TL fiyattan 20.000 adet pay geri alınmış ve 

bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu INVEO payları 1.618.979 adete 

ulaşmıştır. Şirketimizin %150 oranında gerçekleşen bedelsiz sermaye artırımı süreci ile elde ettiği 

paylar dahil sahip olduğu INVEO payları 3.565.335,50 adettir. (Şirket sermayesine oranı %1,49) 

 

 LDR Turizm (LIDER): Şirket, Pronet Güvenlik Hizmetleri A.Ş. ile 36 ay süreli kiralama hizmet 

sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme kapsamında toplam 41 adet araç kiralanmış olup, 

kiralama süresine göre sözleşme ciro büyüklüğü toplamı KDV hariç 16.199.100 TL'dir." Waternet 

Su Hizmetleri A.Ş. ile 36 ay süreli kiralama hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme 

kapsamında toplam 7 adet araç kiralanmış olup, kiralama süresine göre sözleşme ciro büyüklüğü 

toplamı KDV hariç 3.017.700 TL'dir." 

 

 Zorlu Enerji (ZOREN): Şirket, Türkiye'de yürütülen elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu 

ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerini iştirakleri aracılığı ile yurt dışına taşımak 

amacıyla, Makedonya'da, Hollanda'da kurulu %100 bağlı ortaklığımız ZES N.V.'nin %100 

hissedarlığında "Zorlu Energy Solutions (ZES) Dooel Skopje" unvanlı bir şirket kurulmuştur. 
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Genel Kurul Tarihleri 
 
 

 

Ekonomik Takvim 

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 

22 Ağustos Pazartesi         

 

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

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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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         

 

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Türkiye 10:00 Tüketici Güveni Ağu   68,0 

Almanya 10:30 İmalat PMI Ağu 50,6 49,3 

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

Euro Bölgesi 11:00 İmalat PMI Ağu 51,0 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 584 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 

25 Ağustos Perşembe         

 

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Almanya 09:00 GSYH - Çeyreklik 2Ç22     

Almanya 09:00 GSYH - Yıllık  2Ç22   1,50% 

Türkiye 10:00 Kapasite Kullanım Oranı Ağu   78,20% 

Türkiye 10:00 İmalat Güveni Ağu   103,70 

Almanya 11:00 Almanya İşletme Beklentileri Ağu 83,00 80,30 

Almanya 11:00 Almanya Mevcut Değerleme Ağu  98,00 97,70 

Almanya 11:00 Almanya IFO İş İklimi Endeksi Ağu 90,20 88,60 

ABD 15:30 GSYH - Çeyreklik  2Ç22 -0,90% -0,90% 

ABD 15:30 Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri  2Ç22 5,20% 4,40% 

ABD 15:30 GSYH Fiyat Endeksi 2Ç22 8,00% 8,90% 
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Kaynak: İnvesting, Matriks, TÜİK, Foreks 

Raporu Hazırlayanlar: 

Sevgül Düzgün 

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Müdür 

Sduzgun@anadoluyatirim.com.tr | www.anadolubank.com.tr (216) 649 77 35  

 

Sadullah Çalışır 

Anadolu Yatırım Araştırma Departmanı | Yönetmen Yardımcısı  

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

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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