
Haftalık �irket Haberleri 
AKENR Akenerji TUT 
Kapanı� TRY: 3.67 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 3.57 TL -2.81% Piyasa De�eri .mn(TL): 1,379 
Analist: Aslı Özata Kumbaracı Telefon.: +90 212 350 25 26 E-Mail: akumbaraci@isyatirim.com.tr 
Tarih: 16/05/2011 
AKENR: Devreye giren santraller sonuçları olumlu etkiledi 
 
Akenerji 1Ç11 finansallarında 1Ç10’da açıkladı�ı 3 milyon TL net zarara ve 4Ç10’da açıkladı�ı 24 milyon TL net zarara kar�ılık  
4 milyon TL net kar açıkladı. Bizim beklentimiz 1 milyon TL net kar idi. Tahminimizin sapmasının asıl nedenleri arasında  
beklenenden daha yüksek gerçekle�en satı� hacmi ve AkCEZ katkısının daha yüksek olması bulunuyor. 
 
2010 yılında devreye giren santraller sayesinde yıllık bazda �irketin üretim hacmi arttı. Satı�lar 1Ç11’de bizim beklentimiz olan  
120 milyon TL’nin üzerinde 137 milyon TL olarak gerçekle�ti. Bu rakam yıllık bazda %106 artı� göstermesine ra�men çeyreksel  
bazda %11 oranında bir daralmaya i�aret ediyor. Akenerji 1Ç11’de geçen senenin aynı döneminde üretti�i 341 milyon kWh  
elektri�e kar�ılık 665 milyon kWh elektrik üretti. Yılın ilk çeyre�inde ise toplam elektrik satı�ı 1,012 milyon kWh olarak gerçekle�ti. 
 1Ç10’da bu rakam ise 470 milyon kWh idi. Akenerji’nin 1Ç11’de FVAÖK’ü devreye giren hidroelektrik santralleri sayesinde yıllık 
 bazda % 314 artarak 27 milyon TL olarak gerçekle�ti. Bizim FVAÖK beklentimiz 18 milyon TL idi.  
 
Akenerji AkCEZ’i özkaynak metoduyla konsolide ediyor ve 1Ç11’de bizim beklentimiz olan 6 milyon TL’nin üzerinde 11 milyon  
TL tutarında kar kaydetti. Geçen senenin aynı döneminde ise bu rakam 1 milyon zarar idi.  
 
Sonuçlar önceki dönemlere göre daha iyi performans gösterdi. �u an bütün gözle hisse satı�ında. Satı� sürecinin Haziran  
aynında tamamlanması bekleniyor. 

AKFEN Akfen Holding AL 
Kapanı� TRY: 11.20 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 15.66 TL 39.81% Piyasa De�eri .mn(TL): 1,630 
Analist: Ba�ak Dinçkoç Telefon.: +90 212 350 25 92 E-Mail: bdinckoc@isyatirim.com.tr 
Tarih: 16/05/2011 
Finansal giderler FAVÖK’teki iyile�meyi gölgeledi 
Akfen Holding 1Ç11’de 16mnTL net zarar açıkladı; ki bu rakam geçen sene ve geçen çeyrekte kaydedilen 24mnTL ve  
57mnTL’lik net kar rakamlarının oldukça gerisinde. Bu sene biraz daha kötü performans gösterilmesinin ardında Tav �n�aat ve  
Tav Havalimanları’nın karlılı�a yeteri kadar katkıda bulunamamasının yanında, artan finansal giderler büyük rol oynuyor.  
Holding bu çeyrekte geçen sene elde edilen rakamın %33 üstünde; toplam 281mnTL’lik satı� geliri elde etti. Tav �n�aat ve Tav 
 Havalimanları ile Mersin Limanı’ndan gelen güçlü satı� hacmi, bu sene satı� rakamlarının güçlü kalmasını sa�ladı. Tav  
Havalimanlarında %8 büyüyen trafik rakamları, Mersin Limanı’nda %20 büyüyen konteyner hacmi, güçlü satı�ların ardındaki en 
 büyük neden. 
 
Holding FAVÖK tarafında da geçen seneye oranla önemli bir geli�me kaydetti. Bu çeyrekte açıklanan 46mnTL’lik düzeltilmi�  
FAVÖK, geçen seneki 24mnTL’lik rakamının neredeyse iki katına ula�tı. De�erlenen kur ve güçlü operasyonel yönetim TAV  
havalimanlarında FAVÖK rakamını iki katına çıkarırken, Mersin Limanı’ndaki tarife artı�ı da geçen seneye oranla FAVÖK’te %50 
 bir artı� sa�ladı. Toplam konsolide FAVÖK’e etkisi sınırlı da olsa, artan doluluk oranları sayesinde Akfen GYO’daki %85’lik  
FAVÖK artı�ı da ileriki çeyrekler için umut verici. 
 
Toplam konsolide borç geçen çeyre�e kıyasla %13 artı�  göstererek 2.0milyar TL’ye ula�tı. Holding’in solo net borcu ise yine  
%10 artı�la 330mnTL’ye geldi. Net finansal giderler, azalan kambiyo karları ve artan faiz giderlerinden dolayı geçen çeyrekteki  
23mnTL’lik rakama kıyasla 68mnTL’ye ula�tı ve FAVÖK tarafındaki iyile�meyi de gölgeleyerek �irketin bu dönem net zarar  
açıklamasına neden oldu. 
 
�irket için al tavsiyemizi koruyoruz. 15.7 TL’lik hedef fiyatımız %39’luk bir getiri potansiyeline i�aret ediyor. �irket, mevcut net  
katif de�erine oranla %38 iskontolu i�lem görüyor ki; bu rakam holdingler ortalaması olan %24’ün bir hayli üstünde. 

AKSA Aksa                           ÖNER�M�Z YOK 
Kapanı� TRY: 4.52 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : Piyasa De�eri .mn(TL): 836 
Analist: Aslı Özata Kumbaracı Telefon.: +90 212 350 25 26 E-Mail: akumbaraci@isyatirim.com.tr 
Tarih: 16/05/2011 
AKSA 1Ç11’de mükemmel sonuçlar açıkladı. 
Aksa yılın ilk çeyre�inde geçen senenin aynı döneminde açıkladı�ı 1 milyon TL net kara kar�ılık 43 milyon TL net kar açıkladı.  
Satı�lar 1Ç11’de elyaf bölümünden gelen satı� rakamının artmasından dolayı yıllık bazda %30 artarak 384 milyon TL’ye ula�tı.  
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Haftalık �irket Haberleri 
Elyaf tarafından gelen satı�ların artmasının nedenleri arasında satı� hacminin ve ürün fiyatlarının artmasını gösterebiliriz.  
�irketin 1Ç11’de kapasite kullanım oranı %93 olarak gerçekle�ti. Geçen senenin aynı döneminde ise %86 idi.�irket yönetimi  
2011 yılı için 1 milyar dolar ciro hedefi bulunuyor. 

ANACM Anadolu Cam                  AL 
Kapanı� TRY: 3.60 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 4.23 TL 17.53% Piyasa De�eri .mn(TL): 1,246 
Analist: Nur Atasoy Telefon.: +90 212 350 25 34 E-Mail: natasoy@isyatirim.com.tr 
Tarih: 16/05/2011 
Anadolu Cam 2011 yılının ilk çeyre�inde geçen yılın %66, bir önceki çeyre�in ise %52 üzerinde 32mnTL net kar ile  
tamamladı. Artan kar marjları ve gelirller �irketin net karını arttıran en önemli etkenler olarak öne çıkıyor. �lk çeyrekte �irket  
gelirlerini yıllık bazda %20 arttırdı ve 257mn TL gelir elde etti. Hem artan fiyatlar hem de artan satı� hacimleri �irketin  
gelirlerinin artmasına neden oldu. FAVÖK ise 2010 yılının ilk çeyre�ine göre %38’lik bir artı� gösterdi ve 63 milyon TL olarak  
gerçekle�ti. Bu da �irkete geçen yıl aynı dönemin dört puan üzerinde %25’lik bir FAVÖK marjı sa�ladı. %23 getiri potansiyeli  
olan Anadolu Cam için önerimiz AL yönünde. 

BAGFS Ba�fa�                         ÖNER�M�Z YOK 
Kapanı� TRY: 158.00 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : Piyasa De�eri .mn(TL): 474 
Analist: Nur Atasoy Telefon.: +90 212 350 25 34 E-Mail: natasoy@isyatirim.com.tr 
Tarih: 20/05/2011 
Bagfas 6.5 mn dolarlık ihracat sipari�i aldı 
Bagfas Romanya'ya ihraç edilmek üzere toplam tutarı 6.450.000 USD olan 10.000 ton DAP Gübresi sipari�i alındı�ını açıkladı.  
Alınan sipari� �irketin yıllık cirosunun %4’üne denk geliyor. Sevkiyat Haziran ayında yapılacaktır. 

BANVT Banvit                         TUT 
Kapanı� TRY: 4.55 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 5.71 TL 25.46% Piyasa De�eri .mn(TL): 455 
Analist: �lyas Safa Urgancı Telefon.: +90 212 350 25 52 E-Mail: iurganci@isyatirim.com.tr 
Tarih: 16/05/2011 
BANVT 1Ç11: Sonuçlar süpriz olmadı – zayıf operasyonel performans 
Bizim net zarar tahminimiz olan 5  milyon TL ve piyasa beklentisi olan 2 milyon TL net kar rakamının altında kalarak, Banvit  
1Ç10’daki 20 milyon TL net kar ve 4Ç10’daki 14 milyon TL net zarara kıyasla 1Ç11’de 8 milyon TL net zarar açıkladı.  
Hammadde maliyetlerindeki artı� ve kanatlı et fiyatlarındaki dü�ü�le birlikte zayıf operasyonel karlılık, �irketin net zarar  
kaydetmesine neden oldu. 
Bizim tahminimiz olan 250 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 246 milyon TL’nin altında kalarak,Banvit yıllık bazda %4 ve  
çeyrek bazda %5 artı�la 1Ç11’de 241 milyon TL ciro kaydetti. Kanatlı et fiyatlarının kırmızı et ithalatıyla birlikte yıllık bazda  
%1.6 dü�mesi ciro büyümesini a�a�ı çekti. Di�er taraftan, hammadde maliyetleri 2011’in ilk çeyre�inde artmaya devam etti.  
TUIK verilerine gore, bugday fiyatlarında yıllık bazda %22 artı� olurken, mısır fiyatlarında yıllık bazda %11 artı� görüldü.  
Dolayısıyla, �irketin brüt kar marjı artan hammadde maliyetlerinin fiyatlara yansıtılamaması nedeniyle 1Ç10’daki 24%’ten  
1Ç11’de %9.9’a geriledi.  
Faaliyet giderlerinin satı�lara oranı 1Ç10’daki %10.9’dan 1Ç11’DE %11.9’a yükseldi. Sonuç olarak 1Ç10’daki 22 milyon TL  
FAVOK rakamı 1Ç11’de 0 milyon TL olarak gerçekle�ti. 
Sonuç olarak, BANVT 1Ç11 sonuçları beklentimiz dahilinde olarak zayıf  operasyonel performansa i�aret etti. Hisse için 5.70  
hedef fiyat ve %14 yukarı potensiyel ile TUT tavsiyemizi koruyoruz. 

CLEBI Çelebi GÖZDEN GEÇ�R�L�YOR 
Kapanı� TRY: 26.10 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : Piyasa De�eri .mn(TL): 634 
Analist: Naz Ökten Telefon.: +90 212 350 25 82 E-Mail: nokten@isyatirim.com.tr 
Tarih: 16/05/2011 
Çelebi’nin ilk çeyrek zararı 3,3 milyon TL 
Çelebi’nin konsolide gelirleri geçen seneye göre %25 büyüyerek 77,6 milyon TL olurken FAVÖK %18 gerileyerek 6,5 milyon  
TL oldu. FAVÖK marjı geçen sene ilk çeyrekte %12,8 iken bu çeyrekte %8,4 olarak gerçekle�ti. Hem operasyonel karlılıktaki  
dü�ü� hem de geçen seneye göre hafif yüksek gelen finansal giderler ve vergi giderleri 3,3 milyon TL zarara neden oldu.  
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Haftalık �irket Haberleri 
Geçen sene ilk çeyrekte Çelebi’nin zararı 2 milyon TL olmu�tu. 
 
Gelirlerdeki büyüme özellikle yer hizmetleri ve kargoda gerçekle�ti. Yer hizmetleri gelirleri olgunla�an Türkiye ve Hindistan  
operasyonlarının katkısıyla %23 büyüyerek 52,3 milyon TL oldu. Çelebi Sabiha Gökçen Havalimanı ve Delhi’de yer hizmetleri  
faaliyetlerine 2010’un ba�ında ba�lamı�tı. Kargo gelirleriyse yine Türkiye ve Hindistan’da artan hacimlerin etkisiyle %31  
büyüyerek 24,5 milyon TL olarak gerçekle�ti. Sene ba�ında faaliyete geçen Frankfurt kargo operasyonunun da ilk çeyrekte kargo 
 gelirlerine az da olsa katkısı oldu. Operasyonel giderler personel ve yönetim giderlerindeki artı� nedeniyle geçen seneye göre  
%31 büyüdü ve daha dü�ük bir FAVÖK marjına yol açtı. Giderlerdeki artı�ın bir kısmı Hindistan’daki personel ve havaalanı  
giderlerinden olu�urken geçen sene faaliyette olmayan Almanya operasyonlarından gelen gider de FAVÖK’te ayrıca baskıya  
neden oldu. Almanya’da ilk çeyrekte 2 milyon TL zarar kaydedildi. Macaristan’da da dü�ük operasyonel karlılık etkili oldu.  
Faaliyet giderlerindeki artı�ın önümüzdeki dönemde gelirlerdeki büyümeyle dengelenece�ini dü�ünüyoruz. 
 
Çelebi’nin zararını ilk çeyre�e has bir durum olarak nitelendirebiliriz. �lk çeyrekte özellikle Türkiye ve Hindistan’da dü�ük  
mevsimsellik ve kısıtlı trafik büyümesi görüldü. Dolayısıyla satı�ların maliyeti ve yönetim giderlerindeki artı� gelirlerdeki  
büyümeden daha hızlı bir �ekilde gerçekle�ti. �kinci çeyrekte uçak trafi�indeki büyüme ve kargo hacimlerindeki artı�ın  
operasyonel karlılıkta önemli ölçüde toparlanm sa�layaca�ını dü�ünüyoruz. Almanya’ya baktı�ımızda sene sonunda pozitif  
FAVÖK beklemesek de toplam gelirlere yakla�ık %10’luk bir katkı sa�layaca�ını dü�ünüyoruz. 

DYHOL Do�an Yayın                    ÖNER�M�Z YOK 
Kapanı� TRY: 1.40 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : Piyasa De�eri .mn(TL): 1,400 
Analist: �lke  Homri� Telefon.: +90 212 350 25 16 E-Mail: ihomris@isyatirim.com.tr 
Tarih: 18/05/2011 
Do�an Yayın’a ait 4,9 milyar TL’lik vergi cezası 940 milyon TL’ye dü�ürüldü 
Do�an Yayın’a ait 4,9 milyar TL’lik vergi cezasının 1,6 milyar TL’si Danı�tay kararıyla Holding’in lehine sonuçlanmı�tı. Kalan  
3,3 milyar TL ise Devlete ait Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu’yla toplam 940 milyon TL’ye indirildi. 940 milyon  
TL, Do�an Yayın’In vergi affı için ba�vurdu�u 3,3 milyar TL’nin %20’si ve gecikmi� fazilerin toplamına denk geliyor ve �irket’in  
geçen hafta duyurdu�u Do�an TV kaynaklı 276 milyon TL’lik ödemeyi de kapsıyor. Do�an Yayın, Do�an TV’ye ait 2 milyar TL  
tutarındaki vergi cezasının 1,4 milyar TL’si için vergi affına ba�vurmu� ve toplam miktar 276 milyon TL’ye dü�ürülmü�tü. Kalan  
tutar hakkında davalar ise devam etmekteydi. Do�an Yayın’ın ödeyece�i 940 milyon TL aynı zamanda yakla�ık 81 milyon TL  
tutarındaki matrah artırımını da içeriyor. Her ne kadar geli�meler �irket için olumlu olsa da piyasa cezaların dü�ürülece�ini  
zaten fiyatlamaktaydı. �irketin ödeyece�i toplam tutar (940 milyon TL) ise 650-700 milyon TL civarında olan piyasa  
beklentisinin üzerinde oldu�undan haberin bugün hisse üzerinde hafif baskı yaratabilece�ini dü�ünüyoruz. 

GARAN Garanti Bankası             AL 
Kapanı� TRY: 6.90 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 8.56 TL 24.06% Piyasa De�eri .mn(TL): 28,980 
Analist: Bülent �engönül Telefon.: +90 212 350 25 66 E-Mail: bsengonul@isyatirim.com.tr 
Tarih: 23/05/2011 
TL cinsi bononun getirisi belirlendi. Garanti Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre 179 gün vadeli TL cinsi bononun yıllık  
bile�ik faizi %8,728 düzeyinde belirlendi. Toplam 750 milyon TL ihraç için talep toplama tarihi 23-25 Mayıs olarak belirlendi. 

GUBRF Gübre Fabrikaları          GÖZDEN GEÇ�R�L�YOR 
Kapanı� TRY: 13.25 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : Piyasa De�eri .mn(TL): 1,106 
Analist: Nur Atasoy Telefon.: +90 212 350 25 34 E-Mail: natasoy@isyatirim.com.tr 
Tarih: 16/05/2011 
Gübreta� 2011 yılı ilk çeyre�inde hem bizim hem de piyasa beklentisinin çok altında yalnızca 6 milyon TL net kar elde etti.  
Gelirler artan gübre fiyatları ve satı� hacmine ba�lı olarak yükselse de artan finansal giderler ve Razi operasyonlarında  
karlılı�ın dü�ümü� olması �irketin net karına olumsuz yansıdı. �irket satı� hacmini yıllık bazda %5 arttırırken, gelirlerdeki artı�  
%28 oldu ve �irket konsolide 523 milyon TL gelir elde etti. Razi fabrikasında artan do�algaz maliyeti yüzünden �irketin  
FAVÖK'ü geriledi. Yıllık bazda FAVÖK %6 geriledi ve 126 milyon TL oldu. Bu da �irkete konsolide olarak %24'lük marj sa�ladı. 
 Geçn yıl aynı dönemde �irketin FAVÖK marjı %33 seviyesindeydi. Beklentilerimizin altında bir operasyonel karlılık gösteren  
Gübreta� hisseleri için önerimizi GÖZDEN GEÇ�R�L�YOR olarak de�i�tiriyoruz. 
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ISCTR �� Bankası (C)                 ÖNER�M�Z YOK 
Kapanı� TRY: 4.96 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : Piyasa De�eri .mn(TL): 22,320 
Analist: Bülent �engönül Telefon.: +90 212 350 25 66 E-Mail: bsengonul@isyatirim.com.tr 
Tarih: 23/05/2011 
Toplam 1 milyar TL’lik ihraç için yetki verildi. �� Bankası Yönetim Kurulu, 700  milyon TL nominal de�erli banka bonosu ve  
300 milyon TL nominal de�erli banka tahvilinin ihracının halka arz yoluyla gerçekle�tirilmesi amacıyla Genel Müdürlü�ün  
yetkili kılındı�ını açıkladı. Banka bonosunun vadesi 2 Aralık 2011 ve banka tahvilinin vadesi de 7 Kasım 2012 olarak  

ISFIN �� Finansal Kiralama AL 
Kapanı� TRY: 1.57 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 2.16 TL 37.58% Piyasa De�eri .mn(TL): 463 
Analist: Bülent �engönül Telefon.: +90 212 350 25 66 E-Mail: bsengonul@isyatirim.com.tr 
Tarih: 16/05/2011 
�� Leasing yılın ilk çeyre�inde 15,4 milyon TL konsolide net kar elde etti. �irketin net karında önceki yılın aynı dönemine göre  
%3 gerileme var. Finansal kiralama gelirleri yıllık bazda sabit kalırken faaliyet gelirlerindeki %11 büyüme faktöring  
faaliyetlerinden kaynaklandı. Hacim büyümeleri gayet güçlü ve beklentimizin ötesindeydi. Toplam finansal kiralama alacakları 
 yıllık %40 artı�la 1 milyar TL olurken faktöring alacakları iki katın üzerinde artarak 470 milyon TL oldu. finansal kiralama  
i�lerinin getirileri dü�meye devam etti. Fonlama maliyetine göre spred ise geçen yılın aynı döneminde %6,6 iken bu yılın ilk  
çeyre�inde %4,5 düzeyinde gerçekle�ti. Spredin önceki çeyre�e göre sabit kaldı�ını görüyoruz. Faktöring faaliyetlerinde ciddi  
hacim artı�ına ra�men getirilerde dü�ü� var. Faktöring i�lemlerinin ortalama getirisi ilk çeyre�kte %5,9 düzeyinde olurken  
geçen yıl %9,6 düzeyindeydi. Özellikle personel giderlerindeki artı�la faaliyet giderleri önceki yılın aynı dönemine göre %13  
artı� var. Banka faizleri ve vadeli i�lem karlarına kar�ın banka borçlarına ödenen faizdeki artı� net karı bir miktar tırpanladı. Aktif  
kalitesindeki iyile�me devam ederken karlılı�ı da destekliyor. Brüt takipteki alacaklar önceki yılın aynı dönemine göre %37 daha 
 dü�ük. Takipteki alacak oranı da yılsonunda %7,2 düzeyinden ilk çeyrek sonunda %5,7 düzeyine geriledi. bu çeyrekte kar�ılık  
giderleri yıllık &6 ve önceki çeyre�e göre %42 geriledi. sonuçta vergi öncesi kar %18 daralırken ertelenmi� vergi gelirleri  
sayesinde net kardaki daralma sınırlı kaldı. �� Leasing hisseleri 2011 yılı beklentilerimize göre 8.3x F/K ve 0.9x PD/DD  
çarpanlarıyla i�lem görüyor. 

KCHOL Koç Holding TUT 
Kapanı� TRY: 7.52 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 8.26 TL 9.86% Piyasa De�eri .mn(TL): 18,162 
Analist: Ba�ak Dinçkoç Telefon.: +90 212 350 25 92 E-Mail: bdinckoc@isyatirim.com.tr 
Tarih: 16/05/2011 
KCHOL 1Ç11 Sonuçları: Enerji’nin Portföydeki A�ırlı�ı Artıyor 
 
Koç Holding, piyasanın 434mnTL’lik ve bizim 450mnTL’lik beklentimizin oldukça üzerinde 597mnTL’lik net kar rakamı açıkladı. 
 Böylesine bir sürprizin ya�anmasının ardındaki en büyük nedenler olarak, Entek Satı�ı’ndan gelen faaliyet dı�ı duran varlık satı� 
 karını ve Tüpra�’in beklentilerden iyi gelen faaliyet karlılı�ını sayabiliriz. Bu çeyrekte açıklanan kar rakamının, geçen senenin  
aynı dönemine oranla %67 yüksek geldi�ini de belirtelim. Yalnız, holding geçen sene 72mnTL’lik net finansal gider  
kaydederken, bu dönem bu rakam 24mnTL net kar oldu ve konsolide net karı oldukça olumlu etkiledi. 
 
�irketin toplam satı� gelirleri, enerji ve otomotiv tarafından gelen katkılar sayesinde geçen seneye oranla %37 artarak  
15.1milyarTL’ye ula�tı. 1Ç11 FAVÖK rakamı da, de�i�meyen FAVÖK marjına ra�men %35 artarak 1,5milyarTL’ye ula�tı.  
Burada dikkat çekilmesi gereken husus, geçen sene toplam FAVÖK’teki payı %28 olan enerji segmentinin bu seneki payının  
%38’e çıkması ve aynı dönemde FAVÖK payı %36’dan %30’a dü�en finans segmentini de geçerek, bu çeyrek itibariyle  
holdingin toplam FAVÖK’ü içerisinde en çok pay alan sektör olması. 
 
�irket için, tut tavsiyemizi koruyoruz. Holding, mevcut net aktif de�erine oranla %4, hedef net aktif de�erine oranla %19 iskonto 
 ile i�lem görüyor ki bu rakamların son 1 yıllık ortalamları sırasıyla %12 ve %18. 

MGROS Migros                         GÖZDEN GEÇ�R�L�YOR 
Kapanı� TRY: 18.60 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : Piyasa De�eri .mn(TL): 3,311 
Analist: Esra Suner Telefon.: +90 212 350 25 72 E-Mail: esuner@isyatirim.com.tr 
Tarih: 16/05/2011 
Migros 1Ç11: Kambiyo giderleri nedeniyle kaydedilen net zarar 
Migros 1Ç10’da kaydedilen 59 milyon net kar ve 4Ç10’da kaydedilen 61 milyon TL net zarara kıyasla, 1Ç11’de 134 milyon TL  
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net zarar kaydetti. Euro cinsinden uzun dönem borcundan kaynaklanan 154 milyon TL nakit dı�ı kambiyo giderlerini �irketin net 
 zarar açıklamasına ana neden olarak gösterebiliriz. Ciroda yıllık bazda %10 artı� olmasına ra�men, pazarlama,satı� ve da�ıtım 
 gideri altında kaydedilen personel ve kira giderlerindeki artı� yıllık bazda �irketin FAVOK (bir defaya mahsus giderler ve dava  
ve yasal kar�ılıklar dikkate alınarak hesaplanan) rakamının %5 azalmasına neden oldu. 
Ciro yıllık bazda %10 artı� ve çeyrek bazda %2 azalı�la 1Ç11’de 1,575 milyon TL olarak gerçekle�irken, Türkiye operasyonları  
toplam satı� gelirlerinin %95’ini olu�turdu. Yeni ma�aza açımlarıyla ortalama net satı� alanı 1Ç11’de yıllık bazda %15.01  
artarken, mü�teri sayısında aynı dönemde sadece %2.7’lik artı� görüldü. Son bir yılda açılan 218 yeni ma�azanın, 178 �ok  
indirim ma�azaları formatında oldu. 
Brüt kar marjı yıllık bazda sadece 0.2baz puan geriledi. Pazarlama,satı� ve da�ıtım giderleri altında kaydedilen personel ve  
kira giderlerinde artı�, FAVOK marjının yıllık bazda 1.3 yüzde puan azalmasına neden oldu. Ma�aza büyümesini desteklemek  
adına açılan ek depolar �irketin giderlerinde artı�a neden oldu. Fakat, �ok indirim marketlerinin konsept de�i�ikli�i için  
harcanan bir defaya mahsus giderler ve dava ve yasal kar�ılık giderleri dikkate alındı�ında, �irket %5.5 FAVOK marjı kaydetti.  
�irket 154 milyon TL kambiyo gideri ve 35 milyon TL banka kredileri faiz gideri dahil 1Ç10’da kaydeti�i 23 milyon TL net  
finansal gelire kıyasla 1Ç11’de 150 milyon TL net finansal gider kaydetti. 2.5 milyar TL tutarında euro cinsi uzun dönem borcu  
ve 850 milyon TL nakit pozisyonu dikkate alınarak �irketin 1Ç11 Mart 2011 sonu itibariyle net borcu 1,727 milyon TL. �irketin  
2011 yılı içinde geri ödeme planının olmadı�ını ve 1.1 milyar Euro olan toplam borcun 98.5 milyon Euroluk kısmına döviz  
riskine kar�ı hedge etti�ini hatırlatmak isteriz. Hedge edilen tutar 2012 ve 2013 yıllarında geri ödenmesi planlanan 141 milyon  
Euro’nun büyük kısmını kar�ılıyor. Azerbaycan’daki ba�lı ortak hisse satı�ında 15 milyon TL tutarında bir defaya mahsus nakit  
giri�i olmasına ra�men, i�letme sermayesi ihtiyacındaki artı� (100 milyon TL) ve 25 milyon TL yatırım harcaması nedeniyle  
�irket negative 35 milyon TL nakit yarattı. 4.3 milyon TL tutarında ba�lı ortak satı�ından kaynaklanan di�er gider artı�ı ve 2.4  
milyon TL yasal kar�ılık giderleri net kar rakamını azalmasına neden olan di�er etkenler oldu.  
Migros hisseleri için önerimiz bulunmamaktadır. 12 aylık trailing rakamlarına göre, Migros hisseleri 16.6X FD/FAVOK carpanı  
ile 19.1x çarpanı olan BIMAS hisselerine kıyasla %13 ucuz i�lem görüyor. 

Tarih: 23/05/2011 
Gazetelerde çıkan haberlere göre, Yıldız Holding’in %81,56’sına sahip oldu�u Gözde Finansal Hizmetler Migros’un indirim  
formatındaki �ok ma�azalarını satın almak için görü�melere ba�ladı. 1252 adet Sok ma�azası toplam 391bin metrekare satı�  
alanı ile faaliyet gösteriyor.( Migros’un toplam satı� alanının %43’üne kar�ılık geliyor). Sok’un en yakın benzeri BIM(BIMAS.IS)  
2010 yıl sonu itibariyle toplam 800bin metrekare satı� alanını sahip. Haberle ilgili olarak resmi bir açıklama yapılmamı�  
olmasına ra�men, haberin Migros hisselerini olumlu etkileyebilice�ini dü�ünüyoruz. 

MRGYO Martı GYO AL 
Kapanı� TRY: 1.10 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 1.55 TL 40.82% Piyasa De�eri .mn(TL): 121 
Analist: Burak Berki Telefon.: +90 212 350 25 80 E-Mail: bberki@isyatirim.com.tr 
Tarih: 18/05/2011 
Marti GYO 2010 yıl sonunda 7.5 milyon lira net kar elde ederek 1.8 milyon lira kar elde etti�i 2009 yılı karını 4 kat geçti. Bu  
yükseli�in ardında yatan nedenler ise 5.3 milyon lira sabit kıymet satı� karı ve 2.5 milyon liralık tazminat geliri oldu. Martı GYO  
satı� gelirleri ise 2010 yılında 19 milyon liraya yükseldi. (Geçen sene 10 milyon lira). Satı� gelirlerinin kırılımına baktı�ımız  
zaman kira gelirleri geçen yıl ile kar�ıla�tırdı�ımız zaman sabit 7.5 milyon lirada kaldı�ını görüyoruz. Konut teslimatlarından  
elde edilen gelirler ise 2009’da 2.6 milyon liradan 2010 yılında 11.6 milyon liraya çıktı. Hisse �u an net aktif de�erine göre  
%42 iskontolu i�lem görüyor, sektörü ortalaması ise Emlak GYO’yu çıkartırsak %25 civarında. Marti GYO hisseleri için 12 aylık  
hedef de�erimiz 1.55 lira ve tavsiyemiz AL yönünde 

PETUN Pınar Et ve Un GÖZDEN GEÇ�R�L�YOR 
Kapanı� TRY: 7.66 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : Piyasa De�eri .mn(TL): 332 
Analist: �lyas Safa Urgancı Telefon.: +90 212 350 25 52 E-Mail: iurganci@isyatirim.com.tr 
Tarih: 16/05/2011 
PETUN: Faaliyet giderlerindeki artı� �irketin 1Ç11 karını a�a�ı çekti 
Tahminimiz olan 10 milyon TL’nin biraz altında kalarak, Pınar Et yıllık bazda %2 dü�ü� fakat çeyrek bazda %3 artı�la 1Ç11’de  
9.3 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Yüksek faaliyet giderleri nedeniyle gerçekle�en dü�ük operasyonel performansı net kar  
rakamının yıllık bazda gerilemesine ana neden olarak gösterebiliriz. 
�irketin ortalama satı� fiyatları yıllık bazda %6 artmasına ra�men, satı� hacminde yıllık bazda %6 gerileme görülmesi, cironun  
yıllık bazda %1 gerilemesine neden oldu. �irket 1Ç10 kaydetti�i 83 milyon TL ve 4Ç10’da kaydetti�i 82 milyon TL’ye kıyasla  
1Ç11’de 82 milyon TL ciro kaydetti. Brüt kar marjı kırmızı et ithalatı ile birlikte dü�en fiyatların etkisiyle, yıllık bazda 1.5 yüzde  
puan artarak 1Ç11’de %19 olarak gerçekle�ti. 
Faaliyet giderlerinin satı�lara oranı ise yüksek reklam ve personel giderleri nedeniyle 1Ç10’daki %7.9’dan 1Ç11’de %9.7’e  
yükseldi. Bunun sonucunda, FAVOK marjı 1Ç10’daki %11.9’dan 1Ç11’de %11.6’a geriledi. 
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Sonuç olarak ,PETUN’un 1Ç11 sonuçları çeyrek bazda iyile�me fakat yıllık bazda zayıf operasyonel performansa i�aret etti. 

PNSUT Pınar Süt                      GÖZDEN GEÇ�R�L�YOR 
Kapanı� TRY: 16.15 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : Piyasa De�eri .mn(TL): 726 
Analist: �lyas Safa Urgancı Telefon.: +90 212 350 25 52 E-Mail: iurganci@isyatirim.com.tr 
Tarih: 16/05/2011 
PNSUT: Sonuçlar beklentilerimize paralel 
Beklentimiz olan 17 milyon TL’ye paralel olarak, Pinar Sut yıllık bazda %16 ve çeyrek bazda %57 artı�la 18 milyon TL net kar  
rakamı açıkladı. Artan operasyonel performansı net kar rakamının artmasına ana neden olarak gösterebiliriz. 
�irketin cirosu, yıllık bazda %4 hacim daralmasına ra�men ortalama satı� fiyatlarında yıllık bazda %9 artı�la yıllık bazda %5  
artarak 145 milyon TL oldu. Öte yandan çeyrek bazda �irketin cirosu %8 oranında hacim daralmasının etkisiyle %2 azaldı. 
Brüt kar marjı çi� süt fiyatlarında görülen dü�ü�le yıllık bazda 4.2 yüzde puan ve çeyrek bazda 3.2 yüzde puan arttı. SET-BIR  
verilerine gore, ortalama çig süt fiyatları yıllık bazda %19 ve çeyrek bazda %6.5 geriledi. Fakat, faaliyet giderlerinin satı�lara  
oranındaki artı� FAVOK marjındaki artı�ı azaltan etmen oldu. Sonuç olarak, FAVOK marjı 1Ç10’daki %13’ten 1Ç11’de %15.8’e  
yükseldi. 
PNSUT 1Ç11 sonuçları �irketin operasyonel performansında iyile�meye i�aret ederken, açıklanan sonuçlar beklentilerimize  
paralel gerçeke�ti. 

RYSAS Reysa� Ta�ımacılık TUT 
Kapanı� TRY: 1.68 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 2.34 TL 39.20% Piyasa De�eri .mn(TL): 185 
Analist: �lyas Safa Urgancı Telefon.: +90 212 350 25 52 E-Mail: iurganci@isyatirim.com.tr 
Tarih: 16/05/2011 
REYSAS 1Ç11: Operasyonel tarafta iyile�me gerçekle�medi. 
Bizim tahminimiz olan 4 milyon TL’nin üzerinde olarak, Reysas 1Ç11’de 5 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Araç muayene  
istasyonları segmentinde gerçekle�en dü�ük karlılıkla birlikte azalan operasyonel performansa ra�men, dü�ük finansal giderler  
ve 1Ç10’da kaydedilen 0.3 milyon TL di�er giderlere kıyasla 1Ç11’de kaydedilen 1.2 milyon TL di�er gelirler �irketin net kar  
rakamının büyümesini sa�ladı. 
�irketin cirosu, ta�ıma ve lojistik segmentinde yeni mü�terilerle birlikte görülen büyümeyle yıllık bazda %22 arttı. Ta�ıma ve  
lojistik segmentinin cirosu yıllık bazda %30 artarak 1Ç10’daki 42 milyon TL’den 1Ç11’de 54 milyon TL ‘ye yükseldi. Fakat, araç  
muayene istasyonu gelirleri Maliye Bakanlı�ı’nın muhasebele�tirme ile ilgili yaptı�ı düzenlemenin de etkisiyle 1Ç10’daki 8  
milyon TL’den 6 milyon TL’ye geriledi.  
Ta�ıma ve lojistik segmentinin brüt kar marjı 1Ç11’de geçen senenin aynı dönemine kıyasla sabit kalarak %20 seviyesinde  
gerçekle�irken, araç muayene istasyonlarının brüt karı 1Ç10’daki %28’den 1Ç11’de %23’e geriledi. Sonuç olarak �irketin brüt kar 
 marjı 1.2 yüzde puan gerileyerek 1Ç11’de %20.4 oldu. Faaliyet giderlerinin ciroya oranı 1Ç10’daki %7.3’den 1Ç11’de %6’a  
yükseldi. Sonuç olarak, FAVOK marjı yıllık bzda 2.5 yüzde puan gerileyerek 1Ç11’de %21 olarak gerçekle�ti.  
Reysas 1Ç11 sonuçları beklentilerimize paralel olarak gerçekle�ti. Hisse için 12 aylık 2.34 hedef fiyat ile TUT tavsiyesi vermeye  
devam ediyoruz. 

SAHOL Sabancı Holding            TUT 
Kapanı� TRY: 7.30 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 8.59 TL 17.65% Piyasa De�eri .mn(TL): 14,895 
Analist: Alper Akalın Telefon.: +90 212 350 25 18 E-Mail: aakalin@isyatirim.com.tr 
Tarih: 16/05/2011 
Bankacılık sektörü Holding’in performansını a�a�ı çekiyor 
 
Sabancı Holding, Akbank ile parelel �ekilde  geçen seneki 497mnTL’lik kar rakamının ve 453mnTL’lik piyasa beklentisinin  
oldukça gerisinde, 401mnTL’lik net kar açıkladı. Finans segmentinde daralan kar marjları, otomotiv ve enerjide iyile�en  
karlılı�a ra�men bu seneki dü�ük performansın en büyük nedeni. Azalan kambiyo karları nedeniyle 55mnTL’yi bulan finansal  
giderler de bu sene karın beklenenden daha az gelmesinde en büyük etmenlerin ba�ında geliyor. 
 
Toplam konsolide satı� gelirleri, finans segmentinden gelen katkının de�i�memesine ra�men, enerji, otomotive ve  
perakendede sırasıyla görülen %41, %36 ve %22’lik büyüme sayesinde %10 artarak 5.5 milyar TL’ye ula�tı. Toplam gelirler  
içerisinde finans segmentinin payı geçen senenin aynı döneminde %64 iken, bu çeyrekte %58’e geriledi. Bu geli�me, toplam  
aktif portföyü içerisinde finansın a�ırlı�ını azaltmak isteyen Sabancı için olumlu. 
 
Konsolide FAVÖK rakamı, Akbank’ın azalan net faiz marjları nedeniyle geçen seneye oranla %12 azalarak 1.2 milyar TL’ye  
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geriledi ve favök marjını da 5 baz puan gerileterek %22’ye çekti. Bunun yanında, 4Ç10’da faaliyete geçen Bandırma Do�algaz 
 Santrali’nin yüksek verimi sayesinde FAVÖK marjı %7’den %15’e yükselen enerji segmenti, holdingin gelecek dönem karlılı�ı  
için umut veriyor. 
 
Holding’in solo net nakit pozisyonu, Aksigorta’nın %31’lik payının 220mn$’a satılmasının ardından, 2011 ilk çeyre�inde  
625mnTL’den 930mnTL’ye yükseldi. Holding’in net finansal giderleri ise geçen seneki 1.6mnTL’lik rakama kıyasla, azalan  
kambiyo karlarından dolayı dramatik bir �ekilde artarak 55mnTL’ye ula�tı ve net kar rakamını oldukça olumsuz etkiledi. 
 
�irket için tut tavsiyemizi koruyoruz. 8.60 TL’lik hisse hedef fiyatımız, an itibariyle %20’lik bir potansiyele i�aret ediyor. �irket,  
mevcut aktif de�erine oranla %31 iskontolu i�lem görüyor ki, bu rakam holding piyasası ortalaması olan %24 rakamının biraz  
üstünde. 

SELEC Selçuk Ecza Deposu GÖZDEN GEÇ�R�L�YOR 
Kapanı� TRY: 2.32 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : Piyasa De�eri .mn(TL): 1,441 
Analist: Nur Atasoy Telefon.: +90 212 350 25 34 E-Mail: natasoy@isyatirim.com.tr 
Tarih: 16/05/2011 
Selcuk Ecza 2011 yılının ilk çeyre�inde hem bizim hem de piyasa beklentisinin altında 39 milyon TL net kar elde etti. �irketin  
net karı geçen yılın aynı dönemine göre %19 geriledi. Her ne kadar gelirler artmı� olsa da ve üreticilerden alınan bonuslar  
de�i�memi� olsa da artan rekabetin �irketin karlılı�ına olumsuz yansıdı�ını dü�ünüyoruz. �laç pazarındaki büyümeye paralel  
�irketin gelirleri yıllık bazda %10 yükseldi ve 1,317 milyon TL seviyesine geldi. Pazar payı ise de�er bazında %35.3  
seviyesinden %36 seviyesine, kutu bazında ise %36'dan %36.6 seviyesine yükseldi. Selçuk Ecza'nın brüt kar marjı 2010 yılı ilk  
çeyre�indeki %7.9'luk seviyesinden %6.9 seviyesine geriledi.  Beklentilerimizin çok altında kalan Selçuk Ecza için önerimizi  

SISE �i�e Cam                       TUT 
Kapanı� TRY: 4.46 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 4.04 TL -9.42% Piyasa De�eri .mn(TL): 5,102 
Analist: Nur Atasoy Telefon.: +90 212 350 25 34 E-Mail: natasoy@isyatirim.com.tr 
Tarih: 16/05/2011 
�i�e Cam 2011 yılının ilk çeyre�inde beklentilerin çok üzerinde 123 milyon TL ner elde etti. �irketin net karı geçen yılın aynı  
dönemine göre %43'lük artı� gösterdi. Her i� kolunda görülen iyile�me nedeniyle holding hem gelirlerinde hem de faaliyet  
karlılı�ında iyile�me görüldü ve bu da net kara yansıdı. Holdingin gelirleri yıllık bazda %18 artı� gösterdi ve 1,092 milyon TL  
seviyesine yükseldi. En fazl gelir artı�ı düz cam segmentinde görüldü. �i�e Cam’ın FAVÖK’ü %33 arttı ve 290 milyon TL olarak  
gerçekle�ti. Bu da �irkete %27’lik bir kar marjı sa�ladı. Trakya Cam ve Soda Sanayii için olan de�erlemelerimizi yukarı yönlü  
revize dece�iz. Bu da holdingin net aktif de�erine olumlu etki edecektir. 

SKBNK �ekerbank                      TUT 
Kapanı� TRY: 1.49 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 2.11 TL 41.39% Piyasa De�eri .mn(TL): 1,118 
Analist: Bülent �engönül Telefon.: +90 212 350 25 66 E-Mail: bsengonul@isyatirim.com.tr 
Tarih: 20/05/2011 
Banka ortak satı�ı ile ilgili bir bilgisi olmadı�ını duyurdu. �ekerbank, bazı basın yayın organlarında yurt dı�ı kaynaklı bir habere  
dayanarak BTA CEO'su Anvar Saidenov'a atfen yayımlanan BTA'nın �ekerbank'taki %34 payını satmayı de�erlendirebilece�i,  
fakat henüz somut bir teklif alınmadı�ı yönündeki haberler hakkında bir bilgisi olmadı�ını duyurdu. 

SNGYO Sinpas GYO AL 
Kapanı� TRY: 1.99 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 2.79 TL 40.40% Piyasa De�eri .mn(TL): 995 
Analist: Burak Berki Telefon.: +90 212 350 25 80 E-Mail: bberki@isyatirim.com.tr 
Tarih: 16/05/2011 
Sinpa� GYO 2011 yılının ilk çeyre�inde 11.8 milyon lira net kar açıkladı. �irket geçen sene ilk çeyrekte 4.6 milyon lira net zarar 
 açıklamı�tı. Geçen sene son çeyrekte özellikle hız kazanan konut teslimatları biraz yava�lamı� gibi duruyor. Muhasabe  
standartlarına göre �irket ön satı�ını yaptı�ı konutların anahtar teslimini yapmadan finansallara yansıtamadı�ı için bu sonuçlar  
Sinpa�’ın bu sene ön satı� performansı hakkında bilgi vermiyor. 
Sinpa� GYO satı� gelirlerini yıllık %160 arttırarak 74 milyon liraya çıkardı. Bu sene Sinpa�’ın yakla�ık 1.775 konut teslimatını  
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yapmasını bekliyoruz. �u an ki piyasa de�erine göre Sinpa� GYO hisseleri %17 iskontolu i�lem görürken sektör ortalaması  
yakla�ık %3 civarında. Sinpa� GYO hisseleri için hedef de�erimizi �irketin yeni satı� hedefleri ile revize edece�iz. 

SODA Soda Sanayii TUT 
Kapanı� TRY: 2.70 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 3.42 TL 26.55% Piyasa De�eri .mn(TL): 686 
Analist: Nur Atasoy Telefon.: +90 212 350 25 34 E-Mail: natasoy@isyatirim.com.tr 
Tarih: 16/05/2011 
Soda Sanayii geçen yıl aynı dönemin net karını ikiye katlayarak 28 milyon TL net kar elde etti. Hem operasyonel tarafta �irketin 
 karlılı�ı arttı hem de cirosu arttı geçen yıla göre bu da �irketin net karının iyile�mesine neden oldu. Çeyreksel bazda net kar  
%2’lik gerileme göstermi� olsa da bunun tek nedeni bir önceki çeyrekte yazılan 15 milyon TL’lik finansal gelirin bu çeyrekte  
yazılmamı� olmasıdır. �irket her ne kadar satı� hacmini açıklamasa da üretim hacmindeki artı� �irketin satı�larını arttırdı�ının  
açık bir göstergesi. Fiyat artı�ıyla birle�ince bu da �irketin cirosunun yıllık bazda %20 artarak 194 milyon TL seviyesine  
gelmesine neden oldu. �irket 2011 yılının ilk çeyre�inde geçen yıl aynı dönemin %57 üzerinde 45 milyon TL FAVÖK elde  
etti. Bu da �irkete %23’lük bir FAVÖK marjı sa�ladı. Geçen yıl aynı dönemde �irketin FAVÖK marjı %18 seviyesindeydi. Soda  
için tahminlerimizin üzerinden geçece�iz. Hisse için önerimizi AL olarak revize ediyoruz. 

TAVHL TAV Holding AL 
Kapanı� TRY: 7.62 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 9.10 TL 19.42% Piyasa De�eri .mn(TL): 2,768 
Analist: �lke  Homri� Telefon.: +90 212 350 25 16 E-Mail: ihomris@isyatirim.com.tr 
Tarih: 20/05/2011 
 
Tav Havalimanları, Riga Havalimanı’nda yeni duty free ma�azaları açtı. 
Tav Havalimanları, Riga Havalimanı’nda yapmı� olu�u 2 milyon dolarlık yenileme yatırımlarının ardından yeni duty-free  
ma�azalarının açılı�ını yaptı. Ma�azalar, 4.650m2’de yakla�ık 100 ki�ilik bir personelle hizmet verecek. Tav Havalimanları  
i�tiraki Hava�’ın %50 payının bulundu�u North Hub Services �irketi aracılı�ı ile havalimanının aynı zamanda yer hizmetleri  
servisini de sa�lıyor. 

TCELL Turkcell TUT 
Kapanı� TRY: 8.92 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 10.50 TL 17.71% Piyasa De�eri .mn(TL): 19,624 
Analist: �lke  Homri� Telefon.: +90 212 350 25 16 E-Mail: ihomris@isyatirim.com.tr 
Tarih: 17/05/2011 
Çukurova Holding hakkında yeni ihtiyati haciz kararı 
Çukurova Holding hakkında dün duyurulan yeni bir mahkeme kararına göre Holding’in Turkcell nezdinde kayıtlı varlık, hak ve  
alacaklarına 450 milyon TL tutarında ihtiyati haciz uygulanmasına karar verildi. Dün çıkan haberde de belirtti�imiz gibi  
Çukurova’nın Turkcell’de direk hissesinin %0,05 oranında oldukça küçük olması nedeniyle bu haberin de Turkcell’i  
etkileyece�ini dü�ünmüyoruz. 

TRCAS Turcas                         TUT 
Kapanı� TRY: 4.00 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 4.75 TL 18.78% Piyasa De�eri .mn(TL): 900 
Analist: Aslı Özata Kumbaracı Telefon.: +90 212 350 25 26 E-Mail: akumbaraci@isyatirim.com.tr 
Tarih: 16/05/2011 
TRCAS: Shell & Turcas ortaklı�ından gelen katkının az olması sonuçları olumsuz etkiledi.. 
Turcas 1Ç11’de bizim beklentimiz olan 16 milyon TL net kara kar�ılık 14 milyon TL net kar kaydetti. �irket 1Ç10’da 21 milyon  
TL net kar kaydetmi�ti. Kar rakamındaki azalı�ın en önemli sebebi Shell & Turcas ortaklı�ından gelen katkının daha az  
olmasından kaynaklanıyor. Shell & Turcas 1Ç11’de 2.3 milyar TL net satı� ve 52 milyon TL net kar kaydetti. Geçen senenin  
aynı döneminde ise 2 milyar TL net satı� ve 69 milyon TL net kar yazmı�tı. Net satı� rakamındaki yıllık bazda %15’lik artı� petrol 
 fiyatının artmasından kaynaklanıyor. Kontrat yenileme ödemelerinin etkisini sonuçlarda görmeye devam ediyoruz. 
Petkim’in %51’ine sahip olan ve Turcas’ın %25 ile özsermaye yöntemine göre konsolide etti�i Socar-Turcas A.�.,  Mart  
2011’de 675 milyon TL eksi özsermayesi nedeniyle sıfır olarak de�erlendi. Turcas RWE ile birlikte yatırıma ba�ladı�ı do�algaz  
santrali için 0.3mn TL zarar yazdı. 800 MW kapasiteli santralin 2012 yılında devreye alınması bekleniyor. Turcas’ın Mart 2011  
itibari ile 15 milyon TL net nakit pozisyonu bulunuyor. Turcas hisseleri için TUT tavsiyemizi koruyoruz. 
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Haftalık �irket Haberleri 

TRGYO Torunlar GYO AL 
Kapanı� TRY: 6.48 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 9.21 TL 42.13% Piyasa De�eri .mn(TL): 1,452 
Analist: Burak Berki Telefon.: +90 212 350 25 80 E-Mail: bberki@isyatirim.com.tr 
Tarih: 16/05/2011 
Torunlar GYO’nun net karı yıllık kar�ıla�tırdı�ımız zaman %58 azalarak 8.8 milyon liraya geriledi. Net karlılıkta olu�an  
daralmanın en büyük nedeni ise finansal giderlerin geçen yılki 3.3 milyon TL gelir rakamından 15.7 milyon lira gidere  
dönü�mesiydi.   
Satı� gelirleri özellikle 2010 yılının sonunda açılan Torium AVM’nin katkısıyla yıllık bazda %68 arttı ve 1Ç11’de 42 milyon  
liraya ula�tı. Konut satı� gelirleri ise %19 arttı ve 12.8 milyon liraya yükseldi. Kira gelirleri tarafına baktı�ımız zaman %102  
olan artı� Torium AVM’yi çıkardı�ımız zaman yıllık %27’lik artı�ı i�aret ediyor. 
Torunlar GYO’nun toplam kira gelirlerinin Torium AVM’nin katkısıyla 58 milyon liradan 90 milyon liraya çıkmasını bekliyoruz.  
Hisse mevcut piyasa de�erine göre %42 iskontolu i�lem görürken sektör ortlaması %3 civarında. Hisse için 12 aylık hedef  
de�erimiz 9.21 lira tavsiyemiz AL yönünde. 

TRKCM Trakya Cam AL 
Kapanı� TRY: 3.52 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 4.06 TL 15.39% Piyasa De�eri .mn(TL): 2,123 
Analist: Nur Atasoy Telefon.: +90 212 350 25 34 E-Mail: natasoy@isyatirim.com.tr 
Tarih: 16/05/2011 
Trakya Cam yılın ilk çeyre�ini geçen yılın %25 üzerinde 43 milyon TL net kar ile tamamladı. Artan gelirler ve faaliyet karlılı�ı  
�irketin net karını arttırmasına neden oldu. �irket gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre %23 arttırrarak 284 milyon TL  
ciro elde etti. Hem fiyatlardaki hem da satı� hacmindeki iyile�menin �irketin cirosuna olumlu yansıdı�ını dü�ünüyoruz. FAVÖK  
yıllık bazda %24 artı� gösterdi ve 83 milyon TL oldu. Bu da �irkete geçen yılla aynı seviyede %29'luk bir FAVÖK marjı sa�ladı.  
Operasyonel karlılı�ı beklentimizin bir miktar üzerinde gelen Trakya Cam hisseleri için AL önerimizi koruyoruz. 

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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