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KARLILIK

2011 yılının 3. çeyreğinde açıklanan mali tablolar
sonucunda ortaya çıkan rakamlara göre %53’lük
kar artışının arkasında %54’lük satış hacmi artışı
ve %68’lik EFK artışının olması dengeli bir büyüme
olduğunu gösterirken 3. çeyrek Bilişim sektörü için
karlılık açısından olumlu geçmiştir.

Bilişim sektöründe karlılığını oransal olarak en
fazla arttıran Datagate Bilgisayar’ın karının
%345’lik artış göstermesinin sebebi satışlarının
%40, buna bağlı olarak da EFK’nın %162 oranında
artmasıdır. Ayrıca net yabancı para pozisyonunun
negatiften pozitife ulaşmasının da bunda etkisi
olduğu görülmektedir. A
ncak, finansal giderlerinin tutarının EFK’sını
neredeyse sıfırlayacak düzeyde olması Datagate’in
karını gerektiği kadar arttıramamasına sebep
olmuştur.
Karlılığını tutar olarak en fazla arttıran Indeks
Bilgisayar’ın karını 5,92 milyon TL’den 13,86
milyon TL’ye çıkartmasının sebebi yine aynı
şekilde satışlarını ve EFK’sını yüksek oranlarda
arttırmasıdır.
Bunların yanısıra net yabancı para pozisyonundaki
artış da Indeks Bilgisayar’ın karlılığındaki artışı
desteklemiştir. Ancak, EFK’sındaki 26 milyon
TL’deki artışı, faaliyet dışı giderlerinin çok yüksek
olması sebebiyle karına tam olarak yansıyamamış
ve karı 8 milyon TL’lik bir artış göstermiştir.

23 sektörel endeks içinde karını en fazla arttıran
sektör olan Bilişim sektörü 2011 yılının ikinci
çeyreğinde 10,17 milyon TL kar ettikten sonra 3.
çeyrekte karını 25,40 milyon TL’ye çıkartarak
%150 oranında artış göstermiştir.
Bilişim sektörünün karlılıkta öne çıkmasının
sebebi Datagate Bilgisayarın %345, Plastikkart’ın
%318 ve Indeks Bilgisayarın %134 oranlarındaki
karlılık arışları olmuştur.

2. çeyrekteki 935 milyon TL’lik karını % 111
oranındaki artışla 1,971 milyar TL’ye çıkaran
Hizmetler sektörü karını en çok arttıran 2. sektör
olarak dikkat çekmiştir. Hizmetler sektörünün
yükselişine Turkcell, Türk Telekom ve Enka İnşaat
öncülük etmiştir.
Hizmetler sektöründe karlılığını hem oransal hem
de tutar olarak en fazla arttıran Turkcell’in karının
%172’lik artış göstermesinin sebebi satışlarının
%57, buna bağlı olarak da EFK’nın %77 oranında
artmasıdır.
Holding ve Yatırım sektörünün karını %104
oranında arttırmasında büyük payı olan şirketler
karlarını 1,154 milyar TL’den 1,652 milar TL’ye
çıkartan Koç Holding, 1,104 milyar TL’den 1,538
milyar TL’ye yükselten Sabancı Holding ve 310
milyonluk karını 492 milyona çıkartan Şişe Cam
olmuştur.
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Koç Holding’in 3. çeyrekte karını yaklaşık 500
milyon TL arttırması, iş ortaklıklarından Yapı Kredi
Bankası 410 milyon USD ve 75 milyon Euro
tutarında seküritizasyon kredisi ve uluslararası
bankalardan 285 milyon USD’lık ve 687 milyon
Euro’luk sendikasyon kredisi sağlaması gibi
sebeplerden kaynaklanmakla birlikte satış hacmini
%62 oranında arttırması ve EFK’nın %68’lik bir
yükseliş göstermesi de kar artışında etkili olmuştur.
Teknoloji sektörünün karı %98’lik artışla 171 milyon
TL’ye ulaşırken, Aselsan, Datagate Bilgisayar, Indeks
Bilgisayar ve Despec Bilgisayar sektörün karını
arttırmasını sağlayan şirketler olmuştur.
Teknoloji sektöründeki karlılık oranlarını artışına
öncülük eden Aselsan’ın karını 76,55 milyon TL’den
145,99 milyon TL’ye çıkartmasında, Güney Afrika’da
açtığı şube, Birleşmiş Milletler Barış Gücü
tarafından aldığı 4.084.021,00 ABD Doları tutarında
aldığı sipariş, Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetleri
ihtiyacı kapsamında 13.836.146,00 ABD Doları
tutarında imzaladığı sözleşmeler ve Jandarma
Genel Komutanlıgı ile 172.950.000,00 ABD Doları
tutarında imzaladığı sözleşme etkisi ile satışlarının
%67 artışı, buna bağlı olarak EFK’sını %190
arttırması rol oynamaktadır. Ancak, faaliyet dışı
finansal giderlerinin yüksekliği EFK’sındaki 137
milyon TL’lik artışın kara yaklaşık 70 milyon TL
tutarında yansımasına sebep olmuştur.
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SATIŞLAR
2011 yılı 3. çeyreğinde satışlardaki artış %54
seviyesinde gerçekleşmiştir.

Satış hacmini %72 oranında arttıran Ulaştırma
sektöründe öncülüğü %73’lük artışla satış hacmini
8,482 milyar TL’ye çıkartan Türk Hava Yolları ve
%78’lik artışla 343,61 milyon TL’ye ulaştıran Çelebi
yapmıştır.
Turizm sektöründe %237’lik artışla Tek‐Art Turizm,
%250’lik artışla Favori Dinlenme Yerleri, %196’lık
artışla Altınyunus Çeşme, sektörün satış hacminin
artışına liderlik etmiştir.
Turizm sektörü ile aynı oranda satışlarını arttıran
Gıda, İçecek sektöründe ön plana çıkan şirketler;
% 120 ile Tukaş, %87 ile Penguen Gıda, %76 ile
Coca Cola İçecek, %64 ile Anadolu Efes, %55 ile
Tuborg ve %48 ile Ülker Bisküvi olmuştur.

Satışlarını en fazla arttıran sektörler sırasıyla %76
ile Elektrik, %72 ile Ulaştırma, %64 ile Gıda, İçecek
ve Turizm sektörleri olmuştur.
Satışlarını azaltan sektör bulunmaması, genel
ekonomi bazında olumlu bir çeyrek geçirdiğimizi
göstermektedir.
Elektrik sektöründe satışların artışında Aksa
Enerji’nin %92, Zorlu Enerji’nin %78 ve Ak Enerji’nin
%64’lük ağırlığı bulunmaktadır. Aksa Enerji satış
hacmini 767,55 milyon TL’ye, Zorlu Enerji 315,84
milyon TL’ye ve Ak Enerji 424,64 TL’ye çıkartmıştır.
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ESAS FAALİYET KARI
Genel olarak %68’lik artışla 51,738 milyon TL’ye ulaşan
Esas Faaliyet Karlılığında, Ulaştırma ve Turizm sektörleri
zarar etmiştir. Teknoloji sektörü başta olmak üzere,
Bilişim, Elektrik ve Gıda, İçecek sektörleri EFK’larını
yüksek oranda arttırmıştır.

Bilişim sektörünün EFK artışında %132 ile
ikinci sırada olması Teknoloji sektörü ile
ortak
şirketler
barındırmasından
kaynaklanmakla beraber, sektörde %128’lik
EFK artış oranı ile dikkat çeken şirket, EFK’sı
45,06 milyon TL seviyesine ulaşan Indeks
Bilgisayar olmuştur.
Indeks Bilgisayarın EFK’sını 19 milyon TL’den
45 milyon TL’ye yükseltmesi, satışlarını
%54’lük artışla 692 milyon TL’den 1,063
milyar
TL’ye
yükseltmesinden
kaynaklanmıştır.
Elektrik sektöründe %102’lik artışın öncüsü
olan Aksa Enerji EFK’sını %163’lük artışla
108,39 milyon TL’ye ulaştırmayı başarmıştır.
Bunun yanında Ayen Enerji de %45’lik artışı
ile dikkat çekmektedir.

Teknoloji sektörünün EFK’sını %167 ile en çok arttıran
sektör olarak öne çıkması, başta Aselsan’ın %190’lık
artışı olmak üzere, Indeks Bilgisayar, Escort Teknoloji,
Plastikkart, Datagate Bilgisayar’ın EFK’larını yüksek
oranda arttırmaları ve bunlara ek olarak Anel
Telekom’un 2. çeyrekte esas faaliyette zarar ettikten
sonra 3. çeyrekte kar etmesi sayesinde olmuştur.
Aselsan’ın EFK’sını 72 milyon TL’den 209 milyon TL’ye
çıkarması, Güney Afrika’da açtığı şube, Birleşmiş
Milletler Barış Gücü tarafından aldığı 4.084.021,00 ABD
Doları tutarında aldığı sipariş, Suudi Arabistan Silahlı
Kuvvetleri ihtiyacı kapsamında 13.836.146,00 ABD
Doları tutarında imzaladığı sözleşmeler ve Jandarma
Genel Komutanlıgı ile 172.950.000,00 ABD Doları
tutarında imzaladığı sözleşme gibi faktörlerin etkisi
satışlarını %67’lik artışla 544,43 milyon TL’den 911,66
milyon TL’ye yükseltmesi sayesinde gerçekleşmiştir.
Ancak, satış maliyetlerinin yüksekliği satıştaki bu
sıçramanın EFK’na tam olarak yansıyamamasına sebep
olmuştur

3. çeyrekte tüm şirketleri zarar eden elektrik
sektörünün EFK artışında ilk dörde girmesi
genel olarak satış hacminin yükselmesinden
kaynaklanmaktadır. Aksa Enerji’de de
görüldüğü gibi sektördeki şirketler, esas
faaliyet dışı finansal giderlerin fazlalığı
nedeni ile yükselen EFK’larını kar olarak
değerlendiremeyerek zarar açıklamıştır.
Gıda, İçecek sektörünün %82’lik EFK
artışında pay sahibi olan dikkat çekici
şirketler ise %200’lük artışla Tat Konserve,
%166’lık yükselişle Tuborg, %115’lik çıkış
yapan Coca Cola, %88’lik artış kaydeden
Pınar Et ve Un ve %65’lik artışla Anadolu
Efes olarak karşımıza çıkmaktadır.
Anadolu Efes’in satışlarının yaklaşık 1,5
milyar TL artarak 3,730 milyar TL’yi bulması,
EFK’sını yaklaşık 223 milyon TL arttırarak
566 milyon TL’ye ulaştırmasını sağlamıştır.
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