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 Kapanış Değ% 

XU100 3245,76 -0,97 

XU030 3519,73 -1,22 

XUSIN 5158,62 -0,06 

XBANK 3126,33 -3,99 

XUTUM 3573,24 -0,69 

BIST Hacim-Tüm (mn TL) 72.357 -13,37 

 

VIOP-Yakın Vade Kapanış Önceki 

BIST-30 3.635 3.731 

Dolar/TL 18.48 18,47 

 

Spot Dün Önceki 

Dolar/TL 18,32 18,30 

Euro/TL 18,05 18,25 

Sepet Kur 18,35 18,39 

  

En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ% 

DOGUB 7,92 +10,00 

ZOREN 3,96 +10,00 

ULUSE 118,80 410,00 

GESAN 78,10 +10,00 

MZHLD 74,35 +9,99 

 

En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ% 

KZBGY 32,12 -9,98 

KAPLM 73,50 -9,98 

ISGYO 12,47 -9,96 

AVOD 3,01 -9,88 

SKBNK 3,12 -9,83 

  

En Hacimliler (Tüm) Kapanış  mn TL 

THYAO 69,75 5.020 

ASELS 31,08 4.584 

VAKBN 8,04 2.860 

GARAN 19,25 2.755 

YKBNK 6,99 2.488 

 

 Veri Akışında Bugün Ne İzlenecek? 
 
 ABD, İşsizlik Başvuruları, Cari Hesap 

 İngiltere, BoE Faiz Kararı (Eyl) 

 Euro Bölgesi, Tüketici Güveni (Eyl) 

 Türkiye, TCMB Faiz Kararı, Para ve Banka İstatistikleri, Menkul Kıymet 

İstatistikleri, (Eyl) 

Küresel borsalar bu sabah satıcılı seyrediyor... 

Küresel piyasalar Fed’in 75 baz puan faiz artışı sonrası bu sabah satıcılı 
yönde hareket ediyor. ABD ve Avrupa vadeli endeksler satıcılı yönde hareket 
ederken, Asya borsaları günü çoğunlukla negatif yönde tamamlamaya 
hazırlanıyor. Japonya Merkez Bankası (BOJ) beklentilere paralel olarak 
faizleri -0,10% düzeyinde sabit bıraktı. Karar metninde kısa ve uzun vadeli 
politika faizlerinin mevcut ya da daha düşük seviyelerde kalması 
öngörüldüğü belirtildi. Bu sabah dolar endeksi (DXY) 2002’den beri en 
yüksek seviye olan 111,63’de pozitif yönde hareket etmektedir. ABD 10 yıllık 
tahvil faizi %3,54’te bulunmaktadır. Brent Petrol önemli destek seviyesi olan 
90 dolara yakın yatay yönde hareket ettiği görülmektedir. Ons Altın fiyatları 
DXY’de yaşanan güçlü seyir ile 1660 dolar seviyelerinde negatif yönde 
hareket etmektedir. Küresel piyasalarda bugün TSI 14:00’de İngiltere 
Merkez Bankası (BoE) ve TCMB faiz kararı takip edilecek. Piyasalarda 
BoE’den 50 baz puan faiz artırımı güçlü yönde fiyatlanırken, 75 baz puan 
faiz artırım olasılığı da masada bulunmaktadır. Yurt içinde ise TCMB’den 
gelecek faiz kararı yakından izlenecek. BloombergHT’nin yapmış olduğu 
anketin medyan tahmini 50 baz puan faiz indirimi ile faizlerin %12,50 
seviyesine indirilmesi beklenmektedir. BIST100’de bugün güne negatif açılış 
ile başlangıç yapılmasını beklerken, aşağı yönlü hareketlerde 3200 destek 
seviyesini takip ediyoruz.  

Piyasalarda dün ne oldu? ABD borsaları haftanın üçüncü işlem gününü 
düşüş ile tamamladı. Dow Jones -1,70%, S&P 500 -1,71% ve Nasdaq -
1,79% değer kaybetii. ABD’de dün mevcut ev satışları ve günün en önemli 
verisi olarak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı takip edildi. ABD Merkez 
Bankası (Fed) politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak 75 baz puan 
artırarak %3,00 – 3,25 aralığına yükseltti. Karar oybirliği ile alınırken, karar 
metninde son gelen ekonomik göstergelerin harcama ve üretimde ılımlı bir 
büyüme işaret ettiğini ve istihdam piyasasının hala güçlü olduğu vurgulandı. 
İleriye dönük olarak paylaşılan ekonomik projeksiyonlarda ve Dot Plot’da 
(Noktasal Grafik) gerçekleşen revizyonlar Fed’in şahin politikalarına devam 
edeceğini gösterdi. Projeksiyonlarda işsizlik, PCE Enflasyon ve Çekirdek 
Enflasyon yukarı yönlü revize edilirken, büyümede aşağı yönlü revizyona 
gidildi. Başkan Powell’ ın Fed kararları ardından daha dengeli konuşması 
sonrası piyasalarda toparlanma eğilimi izlendi. ABD’de mevcut ev satışları 
Ağustos ayında piyasa beklentisi olan 4,70M’un üzerinde 4,80M seviyesine 
yükseldi. Mevcut ev satışlarının beklentiler üzerinde gerçekleşmesine 
rağmen yedi aydır düşüş göstermesi konut sektöründe daralmaya işaret etti. 
Dün sabah saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Putin’in ülkede kısmi 
seferberlik ilan etmesi piyasalarda volatiliteyi artırdı. Putin açıklamasında 
Batı’nın Rusya'yı yıkmak istediğini, Rusya'nın egemenliğini korumak için 
gereken tüm adımları atacağını ve askeri operasyonunun hedeflerinin 
değişmediğini de vurguladı. Açıklamaların ardından Buğday fiyatları altı ayın 
en büyük yükselişini kaydederek, 9,08 dolar seviyesini test etti.   
 
Veri Gündemi: Küresel veri gündemi bugün yoğun görünmektedir. ABD tarafında 
bugün açıklanacak İşsizlik Başvuruları beklentileri 218bin olarak beklenmektedir. 

Veri geçen hafta 213bin olarak açıklanmıştı. ABD tarafında açıklanacak Cari Hesap 

beklentisi 260,6mn dolarda olarak beklenmekte. Veri bir önceki ay 291,4mn dolar 

olarak açıklanmıştı. İngiltere’de Bank of England (BoE) toplantısı takip edilecek. 

TSI ile 14:00 açıklanacak BoE’den 50bp faiz artırım beklenmektedir. Böylece 

%1,75 olan faizler 50bp yapılması halinde %2,25’e yükselecektir. Euro Bölgesinde 

ise Tüketici Güveni verisi takip edilecek. Bir önceki ay -24,9 olarak açıklanan 

verinin bu ay -25,8 olarak açıklanması beklenmektedir. Tüketici güveninin artması 

durumunda, iyimserliği artan tüketicilerin ekonomik göstergeleri canlandırması 

beklenebilir. Yurt içinde ise yine kritik olan TCMB faiz kararı yakından izlenecek. 
TCMB anketine göre piyasada faizlerin 50 baz puan indirim ile %12,50 seviyesine 

düşmesi bekleniyor. Yurt içi takip edilecek verilerin devamında Para ve Banka 

İstatistikleri, Menkul Kıymet İstatistikleri takip edilecek.  
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21 Eylül Fed Kararı ve Paylaşılan Projeksiyonlar 

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak 75 baz puan artırarak, 
%3,00 – 3,25 aralığına yükseltti. Karar oybirliği ile alınırken, karar metninde son gelen ekonomik 
göstergelerin harcama ve üretimde ılımlı bir büyüme işaret ettiğini ve istihdam piyasasının hala güçlü 
olduğu vurgulandı. Üst üste üç kere yapılan 75 baz puan faiz artırımı ile politka faizi 2008’den bu yana 
en yüksek seviyeye yükseldi.  

Kaynak: Tradıngeconomıcs 

İleriye dönük olarak paylaşılan “Ekonomik Projeksiyonlar ve Dot Plot (Noktasal Grafik) Fed’in agresif 
para politikasına devam edeceğine ilişkin sinyaller verdi. Projeskiyonlarda işsizlik oranı, Fed’in yakından 
takip etmiş olduğu PCE enflasyon ve çekirdek enflasyonda yukarı yönlü revizyonlar görülürken, 

büyüme üzerinde risklerin artması ile aşağı yönlü revizyonların geldiği gözlemlendi. 

 

 

 
Kaynak: Fed  
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Haziran ayında yayınlanan projeksiyonda 2022 yıl sonu için büyüme tahminini %1,7 olarak belirtilirken, 

yeni yayınlanan projeksiyonda 2022 yıl sonu için büyümenin %0,2’ye düşürülmesi ve işsizlik oranının 
özellikle 2023 yılında %3,9’dan %4,4’e revize edilmesi stagflasyon beklentilerini güçlendirdi. Fed’in 
enflasyon göstergesi olarak takip etmiş olduğu PCE enflasyonda tahminler 2022 yıl sonu için %5,2’den 
%5,4’e 2023 için %2,6’dan %2,8’e revize edildi.  

Kaynak: Fed  

Dot Plot’ta 2022 yıl sonu politika faizinin %4,25 - %4,50 arasında oluştuğunu ve medyan tahminin 

%3,4’ten %4,4’e ve 2023 için %4,25 - %5,00 arasında yoğunlaştığını ve medyan beklentinin %3,8’den 
%4,6’ya revize edildiği görülmektedir.  

FOMC yılın geri kalanında 02 Kasım ve 14 Aralık tarihlerinde iki toplantı daha gerçekleştirecek. 
Piyasada fiyatlamalara baktığımızda 02 Kasım’da 75 baz puan ve 14 Araralık’ta 50 baz puan faiz 

artırımına gideileceği fiyatlanmaktadır. Bundan sonraki süreçte gelecek olan makro ekonomik verilerin 
önemini oldukça artırdığını ve gelecek olan verilerde enflasyonda yumuşama sinayllerinin alınması 
halinde daha yumuşak faiz artırımına gidilebilceği düşünülebilir.   
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Ekonomi Haberleri 

 ABD’de endeksler Fed’in faiz artışı sonrası sert düştü. ABD’de endeksler, Fed’in yüksek 

enflasyona karşı üçüncü kez 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesinin ardından günü sert düşüşle 

tamamladı. S&P 500 endeksi yüzde 1,71 azalarak 3.789,82 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,79 

düşüşle 11.220,19 puana indi. Dow Jones endeksi ise, yüzde 1,70 azalışla 30.183,78 puana 

geriledi. Fed'in faiz kararının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,6'ya kadar yükseldi. 

(BloombergHT) 

 

 Küresel piyasalarda Fed kasırgası.Küresel piyasalar Fed Başkanı Jerome Powell'ın 

açıklamalarının ardından adeta bir kasırgaya yakalandı. Fed faizi 75 baz puan artırdı, yetkililer 

faizlerin bu yıl sonuna kadar yüzde 4,4 ve 2023’te de yüzde 4,6’ya yükseleceğini öngördü. Powell, 

ABD’de bir süre “trend altı büyüme” olacağını söyledi, “Enflasyonu düşürmenin acısız yolu yok” 

dedi. (BloombergHT) 

 

 Goldman ve Barclays Fed'in faiz artırım hızına ilişkin tahminlerini yükselttiler. Goldman 

Sachs ve Barclays, Fed Başkanı Powell'ın dünkü FOMC toplantısı sonrasında şahin sinyaller verdiğini 

savunarak Fed'in faiz artırım hızına yönelik beklentilerini yükselttiler. Jan Hatzius liderliğindeki 

Goldman Sachs ekonomistleri yayınladıkları araştırma notunda Fed'in Kasım ayında da 75 baz 

puanlık faiz artırımı yapacağını öngördüler. Ekonomistler Aralık ayında 50 baz puanlık ve 2023 

Şubat ayında 25 baz puanlık faiz artırımları yapılacağını da öngördüler.(Foreks) 

 

 ABD'de 2. el konut satışları 7. ayda da düştü. National Association of Realtors (NAR) verilerine 

göre 2. el konut satışları Ağustos'ta aylık yüzde 0,4 düşüşle 4,80 milyon olarak Mayıs 2020'den 

beri en düşük seviyeye indi. Mortgage faizlerindeki yükselişin alım gücünü düşürmesi konut 

satışlarında düşüşü tetikledi. (BloombergHT) 

 

 AB'nin, Rusya'ya yeni yaptırım hazırlığında olduğu öne sürüldü. Politico internet sitesinin 

haberine göre, AB Komisyonu, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketinin içeriği konusunda 

çalışmalar yapıyor. Hazırlanan paket, birkaç güne kadar AB ülkelerine sunulacak. Üye ülkeler, Rus 

petrolüne tavan fiyat getirilmesi, daha fazla Rus yetkilinin yaptırım listesine eklenmesi, Rusya'dan 

elmas ve lüks ürün alımının yasaklanması gibi yeni kısıtlayıcı tedbirleri görüşecek. (Dünya) 

 

 Yendeki erimeye rağmen Japonya faize dokunmadı. BOJ faizleri aşırı düşük seviyede sabit 

tuttu, yendeki değer kaybına rağmen sıkılaştırmaya gitmedi. Aşırı düşük seviyelerdeki politika 

faizini ve gevşek para politikasını koruyan Japonya Merkez Bankası (BOJ), diğer merkez bankaları 

enflasyonla mücadele kapsamında para politikasını sıkılaştırıyor olsa da bu trendin aksi yönde adım 

atmaya devam edeceğinin sinyalini piyasalara verdi. (BloombergHT) 

 

 BIST 50'de açığa satışa yukarı adım devam ediyor. BIST 50 endeksinde yer alan paylarda 

14-21 Eylül tarihleri arasında uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü 

seansta da uygulanmasına karar verildi. (BloombergHT) 
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 ABD'de 2. el konut satışları 7. ayda da düştü. ABD'de 2. el konut satışları konut kredi 

faizlerindeki yükselişle 7. ayda da düşüşünü sürdürdü. Satışlar Haziran 2020'den beri en düşük 

seviyeye geriledi. (BloombergHT) 

 

 Biden'dan tüm ülkelere gıda ihracatı çağrısı. ABD Başkanı Joe Biden, BM Genel Kurulu’nda 

yaptığı konuşmada, “Tüm ülkelere çağrı yapıyoruz, lütfen gıda ihracatını yasaklamayın, istifçilik 

yapmayın.” dedi. (BloombergHT) 

 

 AMB Başkan Yardımcısı Guindos'dan enflasyonla kararlı mücadele vurgusu. AMB Başkan 

Yardımcısı Luis de Guindos rekor enflasyonla mücadele için kararlı eylemlerin hayati öneme sahip 

olduğunu belirtirerek geç kalınmasının durumu daha da kötüleştireceğini ve faiz oranlarını 

yükseltmek gerektiğini söyledi. (BloombergHT) 

 

 Küresel piyasalarda Fed gerilimi. Küresel piyasalarda nefesler tutuldu. Fed’den 75 baz puan 

faiz artışı beklense de 100 baz puanlık bir artış göz ardı edilmiyor. Küresel borsalar Fed öncesi 

düşüyor, Bloomberg Dolar Endeksi rekora yakın. (BloombergHT) 

 

 AB, Rus kömürüne yönelik yaptırımları hafifletti. Avrupa Birliği (AB), uyguladığı yaptırımların 

Rusya'dan 3'üncü ülkelere kömür sevkiyatına engel olmadığını, Avrupa şirketlerinin Rusya'dan 

diğer ülkelere kömür taşımacılığı yapabileceğini, buna finansman ve sigorta gibi hizmetler de 

sunulabileceğini bildirdi. (Dünya) 

 

 Avrupa’dan enerji krizine karşı 500 milyar euro kaynak. Brüksel merkezli düşünce kuruluşu 

Bruegel, Avrupa ülkelerinin, haneleri ve işletmeleri yükselen enerji fiyatlarından korumaya yönelik 

ulusal tedbirlerine ilişkin araştırmasını yayımladı. Buna göre, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle 

Eylül 2021 ile Eylül 2022 arasında pek çok Avrupa ülkesinde farklı önlemler devreye girdi. Avrupa 

ülkeleri, enerji krizi nedeniyle hazırladıkları çeşitli programlara 492,4 milyar euroluk kaynak 

taahhüt etti. (Dünya) 

 

 Almanya'dan gaz krizine karşı 'kamulaştırma' adımı. Almanya, Finlandiya merkezli 

Fortum'un Uniper'deki hisselerini satın alarak ülkenin en büyük doğalgaz ithalatçısı Uniper'in 

kamulaştırılması konusunda anlaşmaya vardı. Almanya böylece doğalgaz ithalatçısı şirketin 

faaliyetlerini güvence altına almış ve faaliyetlerinin devamını sağlamış olacak. Uniper tarafından 

yapılan açıklamada, anlaşma kapsamında 8 milyar euro sermaye artırımı yapılacağı belirtildi. 

(Dünya) 

 

 KPMG’nin Frankfurt ofislerine baskın. Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri 

sağlayıcısı KPMG’nin Frankfurt ofislerinde, Almanya tarihinin en büyük vergi sahtekarlığı skandalı 

olarak bilinen Cum-Ex soruşturması kapsamında arama yapıldı. (BloombergHT) 

 

 Putin, kısmi seferberlik ilan etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde kısmi 

seferberlik ilan etti. Putin Rusya'nın egemenliğini koruması için ne yapılması gerekiyorsa 

yapacağını söyledi. Putin, kısmi seferberliğin 21 Eylül tarihi itibariyle başlayacağını belirtti. 

(BloombergHT) 
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 Güvenli limanlar Rusya'nın 'kısmi seferberlik' kararıyla yükseldi. Rusya Devlet Başkanı 

Vladimir Putin'in seferberlik ilan etmesiyle altın, dolar ve tahvil gibi güvenli limanlar yükseldi. 

Avrupa'nın ortak para birimi euro ise düştü. Putin'in 'Rusya'nın, toprak bütünlüğünü ve 

egemenliğini korumak için' seferberlik ilan etti. Açıklama sonrası güvenli limanlar yükseldi. Euro 

ve ABD vadeli endeksleri ise düştü. (BloombergHT) 

 

 Buğdayda 6 ayın en büyük yükselişi. Buğday, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in işgal 

edilen Ukrayna topraklarını ilhak etme sözü vermesinin yarattığı gerilim ve Karadeniz tahıl koridoru 

üzerinde yarattığı belirsizlik nedeniyle Mart ayından bu yana en büyük yükselişini yaşadı. 

(BloombergHT) 

 

 Tarımsal girdi enflasyonunda yükseliş sürüyor. Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) 

temmuz ayında da yükselişini sürdürdü. Tarım-GFE, Temmuz'da aylık bazda yüzde 1,31 artarken, 

yıllık bazda yüzde 133,41 yükseldi. Endekste, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 83,43 ve on 

iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 79,72 artış gerçekleşti. (BloombergHT) 

 

Şirket Haberleri  

 Aksa Enerji (AKSEN): Şirket, 2022 yılı net satış ve FAVÖK beklentilerini revize etti. Buna göre 

satış gelirleri beklentisi 24.154mn TL'den 39.953mn TL'ye, FAVÖK beklentisi de 5.477mn 

TL'den 6.951mn TL'ye yükseltilmiştir. 

 

 Aselsan Elektronik (ASELS): ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik 

olarak aviyonik sistemleri kapsayan, toplam bedeli 31.807.273,61 ABD Doları tutarında bir 

satış sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2023-2024 

yıllarında gerçekleştirilecektir. 

 

 Bossa Ticaret (BOSSA): Şirketin hisselerinin geri alımı için belirlenen azami fon tutarının 

5.000.000 TL olmasına ve geri alınacak azami hisse adedinin ise bu tutarı geçmeyecek şekilde 

belirlenmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda; Şirketin sahip olduğu kendi payları, bugün 

yapılan 53.600 adet alım da dahil olmak üzere 12.519.342 adete ulaşmıştır.(Sermayeye oranı 

% 3,52) 

 

 Çuhadaroğlu Metal Sanayi (CUSAN): 21.09.2022 tarihinde 13,01 TL - 13,03 TL fiyat 

aralığından (ortalama 13,02 TL) 50.000 adet pay geri alınmıştır. Şirketin sahip olduğu CUSAN 

payları 300.000 adet olup şirket sermayesine oranı %0,004'e ulaşmıştır. 

 

 Esenboğa Elektrik (ESEN): 21.09.2022 tarihinde bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim 

Sanayi ve Ticaret A.Ş.payları ile ilgili olarak 15,16 - 16,07 TL fiyat aralığından 5.000 TL 

toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte  Margün Enerji 

Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payları 21.09.2022 tarihi itibariyle %75,786 

sınırına ulaşmıştır.  
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 Gedik Yatırım (GEDIK): 21.09.2022 tarihinde 9,15 TL fiyattan 50.000 adet pay geri alınmış 

ve bu geri alım programı kapsamında şirketin sahip olduğu GEDIK payları 1.970.239 adete 

ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,60) 

 

 Gezinomi Seyehat (GZNMI): 21.09.2022 tarihinde 31,46 TL ortalama fiyattan 5.000 adet 

pay geri alınmış ve şirketin sahip olduğu GZNMI payları 20.000 adete ulaşmıştır. (Şirket 

sermayesine oranı %0,08) 

 

 Kent Faktoring (KNTFA): Kent Faktoring A.Ş olan unvan, Kent Finans Faktoring A.Ş ünvan 

değişikliği 20.09.2022 tarihinde tescil edilmiş olup,aynı tarihli gazete de yayımlanmıştır. 

 

 Kartal Yenilenebilir Enerji (KARYE): Şirket ile 9 Derece Arge Otomotiv Sanayi ve Ticaret 

A.Ş. arasında, Tasarım Danışmanlığı Hizmeti ile farklı konseptlerde ve alanlarda elektrik üreten 

bisiklet tasarımı sürecini planlamayı, ürün tasarlamayı ve prototiplemesinin yapılması ile 

üretim proseslerin belirlenmesini amaçlayan Tasarım ve Prototip Üretim Sözleşmesi 

imzalanmıştır. 9 Derece Arge Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. en az 10 adet elektrikli bisiklet 

prototibini en geç 21.01.2023 tarihine kadar şirketimize teslim edecektir. 

 

 LDR Turizm (LIDER): 21.09.2022 tarihinde 28,32 TL – 28,88 TL fiyat aralığından (ortalama 

28,598 TL) 100.000 adet pay geri alınmış ve şirketin sahip olduğu LIDER payları 2.200.000 

adete ulaşmıştır. Geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 3,3333'dir. 

 

 Merko Gıda Sanayi (MERKO): 21.09.2022 tarihinde  Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

payları ile ilgili olarak 7,15  TL fiyattan 25.000  adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle 

birlikte Merko Gıda San. ve Tic A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 21.09.2022 

tarihi itibariyle 15.297.657 adete  oranı ise % 17,34 'ya yükselmiştir. 

 

 Seyitler Kimya (SEYKM): Şirketin sermayesinin 41mn TL'den 59mn TL'ye artırılması 

kapsamında ihraç edilecek 18mn TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye 

Piyasası Kurulu'nun 15.09.2022 tarih ve 50/1363 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 18mn TL 

nominal değerli paylar için bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 22.09.2022 olarak 

belirlenmiştir. 

 

 Türkiye Sigorta (TURSG): Şirket 21.09.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 6,60 

TL fiyattan toplam 300.000 TL nominal değerli TURSG payları geri alınmıştır. Toplam geri 

alınan payların sermayeye oranı %0,477'ye ulaşmıştır. 

 

 Tümosan Motor ve Traktör (TMSN): Ares Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Tümosan 

Motor ve Traktör Sanayi  A.Ş. arasında ULAQ Serisi Silahlı İnsansız Deniz Araçları 

Projesi kapsamında inşa edilen ULAQ-SİDA' ya entegre edilecek prototip yerli dizel marin 

motorlarının tedariki konusunda sözleşme görüşmelerine başlanmıştır" açıklasına istinaden 

15.09.2022 tarihinde görüşmeler sonuçlanmış, 21.09.2022 tarihi itibariyle de sözleşme 

süreçleri tamamlanmış olup imzalanmıştır. 

 

 Şok Marketler (SOKM): Şirket, mağaza sayısının 10.000 adede ulaştığını açıklamıştır. 



 
                                                                                                                          22 Eylül 2022 Perşembe 
 

                                                               

 

 

GÜNLÜK  
 

BÜLTEN 
  

 

Genel Kurul Tarihleri  

Hisse Kodu Şirket Adı Genel Kurul Tarihleri 

MERKO Merko Gıda  22.09.2022 

ALKA Alkim Kağıt 25.09.2022 

PCILT PC İletişim ve Medya  26.09.2022 

FENER Fenerbahçe Futbol A.Ş.  29.09.2022 

BALAT Balatacılar Balatacılık Sanayi 29.09.2022 

AKFGY Akfen Gayrimenkuk  29.09.2022 

MIPAZ Milpa Ticari ve Sınai 3.10.2022 

ARDYZ ARD Grup Bilişim 3.10.2022 

GEREL Gersan Elektrik 11.10.2022 

MMCAS MMC Sanayi ve Ticaret 19.10.2022 

EGPRO Ege Profil 25.10.2022 

 

Ekonomik Takvim  

22 Eylül Perşembe         

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Japonya 06:00 BoJ Gösterge Faiz Oran Eyl -0,10% -0,10% 

Türkiye 10:00 Tüketici Güveni Eyl   72,2 

İngiltere 14:00 BoE Faiz Karaı Eyl 2,25% 1,75% 

Türkiye 14:00 TCMB Faiz Kararı Eyl 12,50% 13,00% 

Türkiye 14:30 Para ve Banka İstatistikleri       

Türkiye 14:30 Menkul Kıymet İstatistikleri       

ABD 15:30 İşsizlik Başvuruları- Haf.   218 bin 213bin 

ABD 15:30 Cari Hesap 2Ç 260,6mn 291,4mn 

Euro Bölgesi 17:00 Tüketici Güveni Eyl -25,80 -24,9 

ABD 18:00 Kansas City Fed Bileşik Endeksi Eyl   3 

23 Eylül Cuma           

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Japonya   Resmi Tatil       

Almanya 10:30 Bileşik PMI Eyl 46,0 46,9 

Almanya 10:30 İmalat PMI Eyl 48,3 49,1 



 
                                                                                                                          22 Eylül 2022 Perşembe 
 

                                                               

 

 

GÜNLÜK  
 

BÜLTEN 
  

 

Almanya 10:30 Hizmet PMI Eyl 47,2 47,7 

Türkiye 11:00 Yabancı Turist Girişi- Yıllık Ağu   52,84% 

Euro Bölgesi 11:00 Bileşik PMI Eyl 48,2 48,9 

Euro Bölgesi 11:00 İmalat PMI Eyl 48,7 49,6 

Euro Bölgesi 11:00 Hizmet PMI Eyl 49 49,8 

İngiltere 11:30 Bileşik PMI Eyl   49,6 

İngiltere 11:30 İmalat PMI Eyl   47,3 

İngiltere 11:30 Hizmet PMI Eyl   50,9 

ABD 16:45 Bileşik PMI Eyl   44,6 

ABD 16:45 Üretim PMI Eyl 51,10 51,5 

ABD 16:45 Hizmet PMI Eyl 45,0 43,7 

ABD 21:00 Powell'ın Konuşması       

26 Eylül Pazartesi           

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Japonya 03:30 İmalat PMI Eyl   51,5 

Almanya 09:00 GSYİH -Yıllık 3Ç22 1,80% 1,80% 

Almanya 09:00 GSYİH- Çeyreklik  3Ç22 0,10% 0,10% 

Türkiye 10:00 Kapasite Kullanım Oranı  Eyl   76,70% 

Türkiye 10:00 İmalat Güveni Eyl   102,1 

Almanya 11:00 İFO İş İklimi Endeksi Eyl 86,8 88,5 

ABD 11:00 Chicago Fed Ulusal Faaliyeti  Ağu   0,27 

27 Eylül Salı           

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

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

ABD 15:30 Dayanıklı Mal Siparişleri - Aylık Agu -1,10% -0,10% 

ABD 16:00 Konut Fiyat Endeksi - Aylık Tem   0,10% 

ABD 17:00 Conference Board (CB) Tüketici Güveni Eyl 104 103,2 

ABD 17:00 Yeni Konut Satışları Agu 500bin 511bin 

28 Eylül Çarşamba           

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki 

Almanya 09:00 GFK Tüketici Güveni Endeksi Eki -31,8 -36,5 

ABD 15:30 Mal Ticaret Dengesi  Agu   -91,1 

ABD 15:30 Otomotiv Hariç Perakende Staışları Agu   0,40% 

ABD 17:00 Askıdaki Konut Satışları - Aylık Agu -4,00% -1,00% 

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  

 

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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