
Haftalık �irket Haberleri 
AKENR Akenerji TUT 
Kapanı� TRY: 3.73 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 4.22 TL 13.23% Piyasa De�eri .mn(TL): 1,402 
Analist: Aslı Özata Kumbaracı Telefon.: +90 212 350 25 26 E-Mail: akumbaraci@isyatirim.com.tr 
Tarih: 10/01/2011 
AkCEZ SEDAS’ın devri ile ilgili ikinci taksiti ödedi 
 
Akenerji’nin %45 hissesine sahip oldu�u ve Sakarya Elektrik Da�ıtım A.�.’nin %100 hissesini toplam 600 milyon dolar bedelle  
kazanan AkCEZ Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.�. bu toplam bedelin 300 milyon dolar’lık kısmını aynı gün, bakiye 300  
milyon dolar’ın ilk anapara taksiti olan 150 milyon doları’ını 26 Ocak tarihinde, ikinci anapara taksiti olan 150 milyon dolar’ını  
ve bu takside ait 4.44 milyon dolarlık faizi de bugün Ö�B’ye ödedi�ini duyurdu. Nötr. 

AKGRT Aksigorta                      TUT 
Kapanı� TRY: 2.37 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 2.70 TL 13.90% Piyasa De�eri .mn(TL): 725 
Analist: Kutlu�  Do�anay Telefon.: +90 212 350 25 08 E-Mail: kdoganay@isyatirim.com.tr 
Tarih: 05/01/2011 
Ortaklık sürecinde sona yakla�ılıyor. Aksigorta Genel Müdürü U�ur Gülen ortaklık sürecinin yakın zamanda tamamlanaca�ını ve  
birden çok isimle görü�tüklerini söyledi. Bizim açımızdan Aksigorta’nın ortaklık sürecinde herhangi bir yeni geli�me yok.  
Hatırlanaca�ı gibi Sabancı Holding kasım ayında ortak arayı�larının devam etti�ini, 2010 sonunda bir karara varılaca�ını ve  
ocak-�ubat gibi yeni orta�ın açıklanaca�ını planladı�ını duyurmu�tu. Aralık ayında ise Aviva Sigorta’nın Aksigorta ile ortaklı�a  
gidebilece�i haberleri yabancı basında yer almı�tı. Sabancı Holding’in çizdi�i takvime göre �ubat ayına yakla�ırken bu süreçte  
haber akı�ı hızlanacak ve hisse fiyatı üzerinde etkili olabilecek. Di�er yandan biz bu süreçle ilgili görü�ümüzü koruyoruz.  
Hatırlanaca�ı gibi Sabancı Holding, Aksigorta’yı prim üretiminde pazar lideri konumuna ta�ıyacak bir yabancı ortak arayı�ı  
içinde. Sabancı ve Aviva’ın hayat ve bireysel emeklilik alanında ba�arılı bir birliktelikleri var. Di�er yandan, Sabancı Holding’in  
ortaklık hedeflerine bakıldı�ında Aviva’nın hayat-dı�ı bran�ta yeterli olmadı�ını görüyoruz. Aviva ve Aksigorta’nın olası bir  
ortaklık ile toplam pazar payı %10 düzeyinde olacak. Bu �ekilde yeni �irket Axa ve Anadolu Sigorta’nın ardından pazarda  
üçüncü büyük isim olabilecek. Bu nedenle Axa, Allianz ya da Groupama’nın Sabancı’nın kriterleri açısından daha uygun  
potansiyel ortaklar oldu�unu söyleyebiliriz. 

Tarih: 10/01/2011 
Aksigorta kasım ayında 55,5 milyon TL brüt prim üretimi gerçekle�tirdi. Aylık prim üretimi ekim ayına göre %28 gerilerken yıl  
içindeki toplam primler önceki yılın aynı dönemine göre %4 arttı. �irketin büyümesi sektörün oldukça altında. Aksigorta 2009  
yılı ba�ından beri fiyat rekabetinden uzak durması nedeniyle pazar payı kaybediyor. Büyüme sadece sa�lık bran�ında var. Bu  
bran� ise artan fiyat rekabeti ve hasar frekansı nedeniyle karlılı�a katkıda bulunamıyor. 

ALARK Alarko Holding               SAT 
Kapanı� TRY: 3.74 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 3.98 TL 6.37% Piyasa De�eri .mn(TL): 836 
Analist: Ba�ak Dinçkoç Telefon.: +90 212 350 25 92 E-Mail: bdinckoc@isyatirim.com.tr 
Tarih: 07/01/2011 
(ALARK, Hedef: 3.98TL, Potansiyel: 6%, SAT) 
�stanbul Büyük�ehir Belediyesi, Alarko GYO’ya ait olan Maslak Arazisinin �mar Planını De�i�tirdi -  Kısmen Olumsuz 
KAP’a yapılan açıklamaya gore, Alarko GYO’nun Maslak’taki arazisi, belediye meclisinin aldı�ı son karar do�rultusunda  
“transfer merkezi” olmaktan çıkarıldı. De�i�iklik ile �irket yüksek bina yapma ve benzeri imtiyazlarını kaybedecektir. Alarko GYO,  
bu arazide 450 yataklı otel ve çevresinde konumlanacak e�lence merkezi, alı�veri� merkezleri ve kiraya verilecek büyük  
apartmanlar (160 adet) in�a edece�i bir proje planlıyordu. �irket, kararın iptali ve imar de�i�ikli�i için ba�vuruda bulunaca�ını  
açıkladı. Alarko GYO’nun holdingin toplam net aktif de�eri içerisindeki payının %10 oldu�unu hatırlatalım. ALARK ve ALGYO  
hisseleri için kısmen negatif. 

ASYAB Asya Bank AL 
Kapanı� TRY: 3.07 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 3.70 TL 20.52% Piyasa De�eri .mn(TL): 2,763 
Analist: Bülent �engönül Telefon.: +90 212 350 25 66 E-Mail: bsengonul@isyatirim.com.tr 
Tarih: 07/01/2011 
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Bank Asya bireysel emeklilik ve hayat sigortası �irketi kuruyor. Bankanın Yönetim Kurulu, Asya Emeklilik ve Hayat A.� unvanı ve 
 20 milyon TL sermaye ile kurulacak �irketin sermayesine %94,6 oranında i�tirak edilmesi yönünde karar aldı. �irket faiz getirili  
enstrümanlar dı�ında bireysel emeklilik yatırımı yapma imkanı veren üçüncü isim olacak. Bank Asya �ubeleri do�al olarak bu  
ürünlerin satı� ve pazarlamasını sa�layarak önümüzdeki dönemde yeni bir komisyon geliri alanı yaratmı� olacak. hatırlanaca�ı  
gibi Türkiye Finans, geçen yıl Nisan ayında Garanti Emeklilik ile faize duyarlı kesim için ilk emeklilik ürününü piyasaya  
sunmu�tu. Albaraka Turk de Ekim ayında Anadolu Hayat ile birlikte yine bu alana yönelik ilk fonunu kurdu. Faiz getirisi  
olmayan enstrümanlara yatırım yapan emeklilik fonları henüz çok yeni. Garanti Emeklilik’in yönetti�i fon büyüklü�ü 7,5 milyon  
TL ve tamamı GES’lere yatırılmı�. Anadolu Hayat’ın yönetti�i fon büyüklü�ü henüz 0,5 milyon TL düzeyinde ve GES haricinde 
 yakla�ık %15 hisse senedi yatırımı da içeriyor. Her iki fonun da ileride emtia ve yurtdı�ında ihraç edilen faizsiz borçlanma  
enstrümanlarına yatırım yapma fikri mevcut. Türkiye’de bireysel emeklilik sistemi tartı�masız büyüme ve karlılık sunacak olan bir  
i� modeli. Di�er yandan kurulum ve yeni sözle�me giderlerinin kar�ılanabilmesi için belirli bir ölçe�e ula�mak �art. Her yeni  
katılımcının �irket tarafından karlılı�a geçmesi be� yıl gibi bir süre alabiliyor. 

CCOLA Coca-Cola �çecek A.� SAT 
Kapanı� TRY: 19.30 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 19.00 TL -1.56% Piyasa De�eri .mn(TL): 4,909 
Analist: Esra Suner Telefon.: +90 212 350 25 72 E-Mail: esuner@isyatirim.com.tr 
Tarih: 07/01/2011 
CC�'in ortaklarından Özgörkey Holding hisse satı�ı için MKK'ya ba�vurdu 
 
Coca Cola �çecek'in ortaklarından Özgörkey Holding, �irketin borsada i�lem  görmeyen yakla�ık 2.54 milyon nominal hissesinin  
borsada satı�a konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kurulu�u'na (MKK)  ba�vurdu. Kayıt edilen tutar �irketin ödenmi�  
sermayesinin %1’ne, halka çık kısmının ise %4.06’sına tekabül ediyor. 

DYHOL Do�an Yayın                    ÖNER�M�Z YOK 
Kapanı� TRY: 2.09 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : Piyasa De�eri .mn(TL): 2,090 
Analist: �lke  Homri� Telefon.: +90 212 350 25 16 E-Mail: ihomris@isyatirim.com.tr 
Tarih: 06/01/2011 
Do�an Yayın satı� haberleri hakkında görü�ümüz nötr 
 
Reuters’ın haberine göre, TPG, KKR ve Time Warner Do�an Yayın’ın medya varlık satı�larıyla ilgilenen taraflar olurken,  
Hürriyet dı�ındaki varlıkların minimum de�eri 1,6 ila 1,8 milyar dolar olarak belirlendi. Do�an Medya dün Yavuz Semerci’nin  
de Habertürk gazetesindeki yazısında yer verdi�i haberi do�rulamazken, Reuters da haberin kayna�ını açıklamadı.  
 
Do�an Medya’nın mevcut piyasa de�eri 1,3 milyar dolar. Hürriyet’in piyasa de�eri ise 666 milyon dolar. Do�an Medya’nın  
Hürriyet’teki %67’lik payı dü�üldü�ünde ve Do�an Yayın’ın borcuna göre ayarlandı�ında kalan toplam de�erin yukarıda  
belirtilen aralıktan çok da uzak olmadı�ını görüyoruz. Verilen kısıtlı bilgiye dayalı olarak, e�er do�ruysa, ba�langıç fiyatı mevcut 
 piyasa de�erine yakın gözüküyor. Bu arada yeni RTÜK kanunu tasarısı TBMM Genel Kurulu’nun gündemine dün alındı, yakın  
zaman önce piyasalarda kanunun yürürlü�e geçmesinin Haziran’da yapılacak genel seçimlerden sonraya kalaca�ı  
konu�uluyordu.  Tasarıda geçen önemli maddelerden biri Türkiye’de medya varlı�ına sahip �irketlerde yabancı payını %50’ye  
çıkarırken, e�er �irket Türkiye’de yerle�ik ise bu oran daha da yüksek olabilir. 
 
Kanal D’nin yukarıda bahsedilen paket içinde yer alıp almadı�ı henüz bilinmiyor ancak TV kanalları arasında %23 ile en  
yüksek reklam pazar payına sahip olan Kanal D için 2011 yılında yakla�ık 172 milyon TL FAVÖK öngörüyoruz. Buradan  
gidildi�inde ve 11x FD/FAVÖK çarpanı kullanılarak, Kanal D üzerinde borç da bulunmadı�ı varsayıldı�ında, �irketin de�erini  
yakla�ık olarak 1,2 milyar dolar olarak hesaplayabiliriz. 
 
Yine Reuters’ın haberine göre, Goldman Sachs Hürriyet için ba�ka bir satı� prosedürü ba�lattı. Buna göre ilk teklifler 1 �ubat’a  
kadar yapılacak. Hürriyet için hedef fiyatımız 2,08TL . �irket �u anda 2,04TL’de dünkü kapanı� fiyatının %9 üzerinde i�lem  
görüyor. 

FROTO Ford Otosan                    AL 
Kapanı� TRY: 14.65 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 15.00 TL 2.40% Piyasa De�eri .mn(TL): 5,141 
Analist: Esra Suner Telefon.: +90 212 350 25 72 E-Mail: esuner@isyatirim.com.tr 
Tarih: 10/01/2011 
Ford Otosan CEO’sunun Hürriyet gazetesinde yer alan demeçlerine göre, Ford Otosan 2010 yılında %15.7 pazar payı ile  
yurtiçinde 123 bin adet, yurtdı�ında ise 177 bin adet araç sattı. Bununla birlikte haberde �irketin 2010 yılında yıllık bazda %40  
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büyüme ile 8 milyar TL toplam ciro, 2 milyar Euro’da ihracat cirosu elde etti�i belirtiliyor. Haberde yer alan 2010 rakamları  
bizim tahminlerimize paralel. Yine bizim beklentimize paralel �irket 2011 yılında 187 bin adet ihracat hacmi ile birlikte 250  
bin adet  üretim hacmi hedefliyor. Ford Otosan 2011 yılında Brezilya’ya 2-3bin Transit ihracatı hedeflerken, 2011’de 500 adet  
elektrikli Transit üretimi planlıyor. Ford Otosan’in 2011’de 385 milyon TL temettü da�ıtaca�ını tahmin ediyoruz. Bu tahminimiz 
 %7.5 temettü verimine i�aret ediyor. 

GUBRF Gübre Fabrikaları          TUT 
Kapanı� TRY: 16.75 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 20.20 TL 20.61% Piyasa De�eri .mn(TL): 1,399 
Analist: Nur Atasoy Telefon.: +90 212 350 25 34 E-Mail: natasoy@isyatirim.com.tr 
Tarih: 05/01/2011 
Gübretas IDO özelle�tirmesine girebilir 
 
Gübreta� Genel Müdürü Mehmet Koca Reuters’la yaptı�ı söyle�ide %40 i�tirak ettikleri Negmar Denizcilik’in yabancı bir ortakla  
IDO özelle�tirmesine katılabilece�ini belirtti. IDO özelle�tirmesine teklif verilmesi için son tarih 31 Mart olarak belirlendi.  
Bunun yanısıra Mehmet Koca 2010 ve 2011 yılı finansal beklentilerine yönelik de yorumlarda bulundu. Buna göre �irket 2010  
yılında bizim tahminlerimize paralel olarak 1.5 milyar TL ciro ve 150mn TL net kar hedefliyor. 2011 yılında ise satı� hacminde  
%3-4 arasında artı� öngörülüyor. Genel Müdür �ran'da hükümetin petrole uyguladı�ı mevcut sübvansiyonları a�a�ı çekecek  
olması nedeniyle seneye Razi'deki kârlılı�ın bir miktar dü�ece�ini, ancak yine de yüksek kâr marjlarının devam edece�ini  

HURGZ Hürriyet                       TUT 
Kapanı� TRY: 2.16 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 2.08 TL -3.88% Piyasa De�eri .mn(TL): 1,192 
Analist: �lke  Homri� Telefon.: +90 212 350 25 16 E-Mail: ihomris@isyatirim.com.tr 
Tarih: 06/01/2011 
Do�an Yayın satı� haberleri hakkında görü�ümüz nötr 
 
Reuters’ın haberine göre, TPG, KKR ve Time Warner Do�an Yayın’ın medya varlık satı�larıyla ilgilenen taraflar olurken,  
Hürriyet dı�ındaki varlıkların minimum de�eri 1,6 ila 1,8 milyar dolar olarak belirlendi. Do�an Medya dün Yavuz Semerci’nin  
de Habertürk gazetesindeki yazısında yer verdi�i haberi do�rulamazken, Reuters da haberin kayna�ını açıklamadı.  
 
Do�an Medya’nın mevcut piyasa de�eri 1,3 milyar dolar. Hürriyet’in piyasa de�eri ise 666 milyon dolar. Do�an Medya’nın  
Hürriyet’teki %67’lik payı dü�üldü�ünde ve Do�an Yayın’ın borcuna göre ayarlandı�ında kalan toplam de�erin yukarıda  
belirtilen aralıktan çok da uzak olmadı�ını görüyoruz. Verilen kısıtlı bilgiye dayalı olarak, e�er do�ruysa, ba�langıç fiyatı mevcut 
 piyasa de�erine yakın gözüküyor. Bu arada yeni RTÜK kanunu tasarısı TBMM Genel Kurulu’nun gündemine dün alındı, yakın  
zaman önce piyasalarda kanunun yürürlü�e geçmesinin Haziran’da yapılacak genel seçimlerden sonraya kalaca�ı  
konu�uluyordu.  Tasarıda geçen önemli maddelerden biri Türkiye’de medya varlı�ına sahip �irketlerde yabancı payını %50’ye  
çıkarırken, e�er �irket Türkiye’de yerle�ik ise bu oran daha da yüksek olabilir. 
 
Kanal D’nin yukarıda bahsedilen paket içinde yer alıp almadı�ı henüz bilinmiyor ancak TV kanalları arasında %23 ile en  
yüksek reklam pazar payına sahip olan Kanal D için 2011 yılında yakla�ık 172 milyon TL FAVÖK öngörüyoruz. Buradan  
gidildi�inde ve 11x FD/FAVÖK çarpanı kullanılarak, Kanal D üzerinde borç da bulunmadı�ı varsayıldı�ında, �irketin de�erini  
yakla�ık olarak 1,2 milyar dolar olarak hesaplayabiliriz. 
 
Yine Reuters’ın haberine göre, Goldman Sachs Hürriyet için ba�ka bir satı� prosedürü ba�lattı. Buna göre ilk teklifler 1 �ubat’a  
kadar yapılacak. Hürriyet için hedef fiyatımız 2,08TL . �irket �u anda 2,04TL’de dünkü kapanı� fiyatının %9 üzerinde i�lem  
görüyor. 

KRDMD Kardemir (D)                   GÖZDEN GEÇ�R�L�YOR 
Kapanı� TRY: 0.80 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : Piyasa De�eri .mn(TL): 481 
Analist: Ba�ak Dinçkoç Telefon.: +90 212 350 25 92 E-Mail: bdinckoc@isyatirim.com.tr 
Tarih: 06/01/2011 
Kardemir, TCDD’nin 20 bin tonluk demiryolu ihalesini kazandı – Olumlu 
 
KAP’a yapılan açıklamaya göre, Kardemir TCDD’nin 20 bin tonluk demiryolu ihalesini kazandı. Fakat, ihalenin ne kadara  
verildi�i henüz açıklanamadı. 
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Hatırlatalım, Ula�tırma Bakanlı�ı mevcut demiryolu hattı uzunlu�unu 2023’e kadar iki katına çıkarmayı planlıyor. Kardemir ise,  
TCDD’nin en büyük demiryolu tedarikçilerinden bir tanesi ve son 7 yılda devlete 200bin ton ray satı�ında bulundu. �irket’in  
mevcut ray üretim kapasitesi 400bin ton ve 2010 sonunda 80 bin ton üretim yapması bekleniyor. Bu yüzden, �irket için bu ihale 
 haberi pozitif. 

PTOFS Petrol Ofisi                   SAT 
Kapanı� TRY: 6.64 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 6.53 TL -1.61% Piyasa De�eri .mn(TL): 3,835 
Analist: Aslı Özata Kumbaracı Telefon.: +90 212 350 25 26 E-Mail: akumbaraci@isyatirim.com.tr 
Tarih: 03/01/2011 
OMV, Petrol Ofisi’nin halka açık paylarının toplanması için ça�rı sürecini ba�lattı  - Nötr 
 
Do�an Holding’in Petrol Ofisi’ndeki %54.14’lük hissesini devralarak, �irketin ço�unluk hissesine sahip olan OMV Enerji Holding,  
kendisine ait olmayan halka açık hisselerin toplanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na ba�vurdu. Hatırlatalım, Do�an Holding  
Petrol Ofisi’ndeki %54.14’lük hissesini, 730mnTL’lik temettü ödemesi hariç, 1.390mnABD$ (1000mn€) kar�ılı�ında 23 Aralık  
2010 itibariyle OMV’ye satmı�tı. Satı� bedelinin yarısı €, di�er yarısı da $ üzerinden yapılmı�tı. Hisselerin toplanması için  
yapılacak ça�rıda, hisse ba�ına biçilecek fiyatın son kur de�erleri ile 6.71TL olmasını bekliyoruz. Bu rakam, son kapani� fiyatına 
 göre %2’lik bir potansiyel vaad ediyor. Hisse için nötr bir haber. 

TAVHL TAV Holding TUT 
Kapanı� TRY: 7.68 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 8.40 TL 9.37% Piyasa De�eri .mn(TL): 2,790 
Analist: �lke  Homri� Telefon.: +90 212 350 25 16 E-Mail: ihomris@isyatirim.com.tr 
Tarih: 07/01/2011 
TAV Havalimanları 2010 traifk verilerini açıkladı 
2010’da toplam trafik 47,3 milyon olan beklentimize paralel olarak %13 büyümeyle 47,6 milyon olarak açıklandı. Dı� hatlar  
trafi�i %14 büyüyerek 29,3 milyon olurken iç hatlar da %11 artarak 18,2 milyon oldu. Türkiye’deki havalimanlarında trafik DHM� 
 verilerine paralel seyretti. �stanbul Atatürk’te toplam trafik geçen seneye göre %8 büyüyerek 32,3 olan yıllık tahminimize  
paralel 32,1 milyon oldu. Dı� hat ve iç hat trafi�i sırasıyla 20,3 milyon ve 11,8 milyon ile 20,2 milyon ve 12,1 milyon olan  
beklentimizle örtü�tü. Yine Esenbo�a’da trafik geçen seneye göre %28 büyüdü ve 7,8 milyon yolcuya ula�tı (�� Yatırım tahmini: 
 7,5 milyon). �zmir dı� hatlar ise beklentimizle çakı�arak 2,1 milyon olarak açıklandı. �zmir’de trafik 2010 yılında %28 artı�  
gösterdi. Sadece Aralık ayında �zmir dı� hatlar trafi�i %17 daraldı, di�er havaalanlarında ise büyüme rakamları neredeyse  
yatay seyretti. Türkiye dı�ındaki havaalanlarından Tunus 3,9 milyon yolcuyla beklentimizle örtü�tü, geçti�imiz yılda traifk %4  
büyüdü. Di�er havaalanlarında ise çift rakamlı büyüme devam etti. Genelde sonuçların beklentimize paralel oldu�unu  

THYAO Türk Hava Yolları           AL 
Kapanı� TRY: 5.42 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 6.50 TL 19.93% Piyasa De�eri .mn(TL): 5,420 
Analist: Naz Ökten Telefon.: +90 212 350 25 82 E-Mail: nokten@isyatirim.com.tr 
Tarih: 03/01/2011 
THY’nin 2011 hedefleri 
 
THY Yönetim Kurulu Ba�kanı Hamdi Topçu, Dünya gazetesiyle yaptı�ı röportajda �irketin 2011 hedeflerinden ba�ladı.  
2010’da 30 milyon yolcu ta�ıyan THY, 2011’de toplam 35 milyon yolcuyu hedeflerken, geni�leyen uçu� a�ıyla paralel olarak  
25 geni� gövdeli uçak giri�iyle 180-200 uçaklık filoya ula�mayı planlıyor.  THY için yolcu ve filo tahminimiz sırasıyla 36milyon  
ve 176. THY’nin 2011 için ciro hedefi ise bekletimiz olan 7,2 milyar doların hayli üstünde 8 milyar dolar. �irketin hedefini  
pozitif yorumlarken, açıklamalara paralel olarak yılsonu tahminlerimizi revize edebiliriz. 

Tarih: 10/01/2011 
THY’nin özelle�tirme ihalesine katılacaklar belli oldu 
 
THY’Nin Özelle�tirme �daresi’nin elinde bulunan %49,12’lik payın özelle�tirmesi ihalesine yabancı ve yerli aracı kurumlardan  
olu�an 8 konsorsiyum katılacak. �halenin �ubat ayında yapılması ve danı�manın açıklanması bekleniyor. Yapılacak satı�ın  
büyüklü�ü ise henüz belirlenmedi. 
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Tarih: 03/01/2011 
Sanayi ve Ticaret Bakanlı�ı Otomotiv Sanayi stratejik hedeflerini içeren yeni bir belge açıklayacak 
 
Otomotiv Sektörü Kongresindeki konu�masında Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, bakanlı�ın Türkiye otomotiv sanayi  
hedeflerini ve ana üreticilerle, yan sanayi, di�er  tedarikçiler ve satıcılar arasındaki i�birli�inin, koordinasyonun daha güçlü bir  
�ekilde nasıl sa�lanaca�ına dair yapılması gerekenleri içeren bir belge yayınlayacaklarını açıkladı. Ergün, belgenin iki ana  
amacının bulundu�unu, bunlardan birincisinin Türkiye'nin bir otomotiv üretim  üssü olması, ikincisinin de Türkiye'deki otomotiv 
 sanayinin yerlilik oranının artırılması oldu�unu belirtti.  Bunlara ek nihai hedef olarak da Türkiye'yi kendi markasını  dünya  
pazarlarına sunan bir ülke konumuna getirmek oldu�unu ekledi. Belge Çar�amba günü EKK’da görü�ülecek. Ergün bu  
belgenin Türkiye’nin 2 milyon adet üretim, 1.5 milyon adet ihracat, 50 milyar dolar ihracat geliri ve 600 bin istihdam olan orta  
vadeli hedeflerine ula�ması konusunda önemli oldu�unun altını çizdi. 

Burada yer alan bilgiler �� Yatırım Menkul De�erler A.�. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmı�tır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danı�manlı�ı  
kapsamında de�ildir. Yatırım danı�manlı�ı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim �irketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile mü�teri arasında  
imzalanacak yatırım danı�manlı�ı sözle�mesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların ki�isel  
görü�lerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görü�ler mali durumunuz ile risk  
ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar  
do�urmayabilir. 
 
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve do�ru oldu�u garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin de�i�tirilebilir. Tüm veriler, �� Yatırım Menkul  
De�erler A.�. tarafından güvenilir oldu�una inanılan kaynaklardan alınmı�tır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan �� Yatırım  
Menkul De�erler A.�. sorumlu de�ildir. 
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