
Haftalık �irket Haberleri 
AEFES Anadolu Efes TUT 
Kapanı� TRY: 21.85 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 25.35 TL 16.03% Piyasa De�eri .mn(TL): 9,833 
Analist: Esra Suner Telefon.: +90 212 350 25 72 E-Mail: esuner@isyatirim.com.tr 
Tarih: 25/05/2011 
Standard & Poor's (S&P) Anadolu Efes’in "BB" olan uzun vadeli kurumsal kredi notunu "BB+" seviyesine yükseltirken, �irketin  
kredi notu görünümü ise pozitif olarak belirledi. Yayınladı�ı raporda S&P, Anadolu Efes'in kanıtlanmı� olan sürdürülebilir nakit  
akımı yaratma gücünü not artırımın ana nedeni olarak belirtti.  Anadolu Efes'in S&P tarafından "Pozitif" olarak de�erlendirilen  
görünümü ise �irketin hem finansal risk profilini hem de kredi notunu önümüzdeki iki yıl içinde esas olarak refinansman ve faiz  
risklerinin azaltılması ile daha da iyile�tirme potansiyeli oldu�una i�aret etmektedir. S&P ayrıca raporunda Anadolu Efes'in net  
borç/FAVÖK oranının birin altında kalmaya devam edece�ine inandı�ını belirtti. 

Tarih: 26/05/2011 
Danı�tay TAPDK yönetmeli�inin alkol tüketimi ile ilgili bazı maddelerini iptal etti 
Danı�tay TAPDK yönetmeli�inin 20 cl ve altında alkollü içkilerin marketlerde satı�ını engelleyen ve 24 ya� sınırı getiren  
maddelerini iptal etti. Anadolu Efes için olumlu olabilece�ini dü�ünüyoruz. 

AKBNK Akbank SAT 
Kapanı� TRY: 7.14 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 8.20 TL 14.85% Piyasa De�eri .mn(TL): 28,560 
Analist: Bülent �engönül Telefon.: +90 212 350 25 66 E-Mail: bsengonul@isyatirim.com.tr 
Tarih: 27/05/2011 
Akbank 6 aylık bonosunu çeviriyor. Akbank Yönetim Kurulu, 10 Haziran 2011 tarihinde itfa olacak olan toplam 1 milyar TL  
tutarındaki banka bonosuna kar�ılık yeniden aynı tutarda 6 ay vadeli banka bonosu ihracı yapılması için Genel Müdürlü�ü’ne  
yetki verdi�ini açıkladı. 

AKFEN Akfen Holding AL 
Kapanı� TRY: 10.55 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 15.66 TL 48.42% Piyasa De�eri .mn(TL): 1,535 
Analist: Ba�ak Dinçkoç Telefon.: +90 212 350 25 92 E-Mail: bdinckoc@isyatirim.com.tr 
Tarih: 27/05/2011 
Uluslararası ta�ımacılık �irketleri Mersin Limanı'ndan aldı�ı akaryakıtta KDV ve ÖTV'den muaf olacak. 
 
Zafer Ça�layan'ın Mersin'deki i�adamlarına yaptı�ı açıklamaya göre, Mersin Limanı'ndan dizel akaryakıt alan ve uluslararası  
ta�ımacılık yapan nakliyatçı ve Ro-Ro firmaları KDV ve ÖTV ödemekten muaf olacak. Dizelin halihazırda litre fiyatı 3.5TL iken,  
vergiler bu fiyatın yarısını olu�turuyor. Ça�layan, bu adım ile ihracat yapan firmaların nakliye maliyetlerinin dü�ürülerek  
ihracatın te�vik edilece�ini belirtti. Ça�laya aynı zamanda Mersin'de 1.5 milyar dolar maliyetle 5 yeni serbest bölgenin de  
açılaca�ını ve bunun da bölgenin uluslararası ticaret hacmini olumlu yönde etkileyece�ini sözlerine ekledi. Mersin Limanı'nı  
i�leten Akfen Holding için pozitif bir haber. 

ALARK Alarko Holding               TUT 
Kapanı� TRY: 3.51 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 4.10 TL 16.91% Piyasa De�eri .mn(TL): 784 
Analist: Ba�ak Dinçkoç Telefon.: +90 212 350 25 92 E-Mail: bdinckoc@isyatirim.com.tr 
Tarih: 27/05/2011 
Alsim Alarko, Kazakistan'da 20 Milyon Dolarlık Bir �hale Kazandı 
Alarko Holding'in taahhüt segmentinde faaliyet gösteren i�tiraki Alsim, Kazakistan'da bulunan Taldykol Gölü rehabilitasyon ve  
arıtma projesi ihalesini kazandı. �halenin toplam büyüklü�ü 28mn$, Alarko'ya dü�en payı ise 20mn$. Bu rakam, �irketin mevcut 
 taahhüt i�lerinin büyüklü�ünün toplam %5'ine denk geldi�i için, haberin hisse üzerindeki etkisi sınırlı olacaktır. Bunun  
yanında, �irketin 1 yılı a�kın bir süredir yeni bir ihale kazanamadı�ını dü�ündü�ümüzde de, haber kısmen pozitif olarak da  
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ANHYT Anadolu Hayat                TUT 
Kapanı� TRY: 4.50 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 5.90 TL 31.11% Piyasa De�eri .mn(TL): 1,125 
Analist: Kutlu�  Do�anay Telefon.: +90 212 350 25 08 E-Mail: kdoganay@isyatirim.com.tr 
Tarih: 24/05/2011 
Nisan ayı prim üretimi verisi. Anadolu Hayat Nisan ayında 28 milyon TL hayat bran�ı brüt prim üretimi gerçekle�tirdi. Nisan ayı  
verisi önceki yılın aynı dönemine göre %5,4 gerilerken Mart ayına göre mevsimsel olarak zayıf oldu�u için %24 gerisinde kaldı. 
 Yılba�ından bu yana toplam prim üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre %5 daha dü�ük. Prim üretiminin segment  
bazında kırılımını henüz bilemiyoruz. Bu nedenle �irketin karlılı�ı üzerine nasıl bir etkisi olaca�ı yönünde bir yorum yapmak  
için henüz erken. Di�er yandan sabit getirili menkul kıymet getirilerindeki dü�ü� ile birlikte yıllık birikimli hayat sigortalarında  
küçülme uzun süredir devam ediyor. Anadolu Hayat daha karlı bir ürün olan vefat teminatlı hayat sigortalarının toplam içindeki 
 payını artırmayı sürdürüyor. Konut kredilerinde devam eden hızlı büyüme ve �irketin ana orta�ı olan �� Bankası da�ıtım  
kanalını daha verimli kullanma giri�imleri neticesinde bu tür poliçelerin artı�ı �irketin karlılı�ını olumlu etkiliyor. 

ASYAB Asya Bank TUT 
Kapanı� TRY: 2.56 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 2.90 TL 13.28% Piyasa De�eri .mn(TL): 2,304 
Analist: Bülent �engönül Telefon.: +90 212 350 25 66 E-Mail: bsengonul@isyatirim.com.tr 
Tarih: 24/05/2011 
Afrika ve Hindistan’da büyüme hedefleri. Bank Asya Genel Müdürü Abdullah Çelik, 2011 yılında Afrika ve Hindistan'da  
büyümeye devam edeceklerini belirterek, bankanın önümüzdeki dönemde önemli açılımlara ba�layaca�ını açıkladı. Bu  
kapsamda Afrika ülkesi Benin ve Mali'de lisans alıp banka kuracaklarını aktaran Çelik, bu sayede bölgedeki Türk ihracatçılarını  
desteklemeyi amaçlıyor. Bank Asya önümüzdeki dönemde Hindistan'da temsilcilik, Erbil'de de �ube açmayı hedefliyor. Benin  
ve Mali ile dı� ticaretimiz toplam dı� ticaretimizin içinde %0,04 gibi ihmal edilebilir bir paya sahip. Bu nedenle bankadaki  
geli�meler mevcut dönemde anlamlı bir etki yaratmayacaktır. 

BOLUC Bolu Çimento                 SAT 
Kapanı� TRY: 1.63 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 1.26 TL -22.48% Piyasa De�eri .mn(TL): 233 
Analist: Burak Berki Telefon.: +90 212 350 25 80 E-Mail: bberki@isyatirim.com.tr 
Tarih: 27/05/2011 
KAP’a yapılan açıklmaya göre, Bolu Çimento portföyünde bulunan 881.789,94 TL nominal tutarlı Adana A Grubu, 617.932,58 
 TL nominal tutarlı Ünye Çimento hisse senetlerinin satı�ını 26.05.2011 itibariyle tamamlamı�tır. Satı�tan elde edilecek gelir  
ise 7.4 milyon TL. 

DOAS Do�u� Otomotiv AL 
Kapanı� TRY: 4.81 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 8.60 TL 78.81% Piyasa De�eri .mn(TL): 1,058 
Analist: Esra Suner Telefon.: +90 212 350 25 72 E-Mail: esuner@isyatirim.com.tr 
Tarih: 30/05/2011 
DOAS TUVTURK Istanbul'da hisse satıyor 
KAP’a yaptı�ı açıklamada, Do�u� Otomotiv TUVTURK �stanbul’daki %16.8 hissesinin satı�ı için Garanti Yatırım’a yetki verdi�ini 
 bildirdi. Halihazırda TUVTURK �stanbul 3 adet muayene istasyonu ile faaliyet göstermekte olup, �irketin ödenmi� sermayesi 67 
 milyon TL’dir. INA yöntemine dayanarak TUVTURK �stanbul için toplamda 146 milyon dolar de�ere ula�ıyoruz. Bununla  
birlikte Do�u� Otomotiv’in satı�a çıkardı�ı %16.8 hissesi için 25 milyon dolar de�er tahmin ediyoruz. Hisse satı�ından sonra  
Dogus Otomotiv’in TUVTURK Istanbul’da %16.5 hissesi kalıyor. Dogus Otomotiv hisse satı�ından sa�lanan nakit giri�ini  
otomotiv perakende i�inde kullanabilece�ini dü�ünüyoruz. 

GARAN Garanti Bankası             AL 
Kapanı� TRY: 6.92 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 8.56 TL 23.70% Piyasa De�eri .mn(TL): 29,064 
Analist: Bülent �engönül Telefon.: +90 212 350 25 66 E-Mail: bsengonul@isyatirim.com.tr 
Tarih: 23/05/2011 
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Haftalık �irket Haberleri 
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. 

Tarih: 27/05/2011 
Genel Müdür Ergün Özen’in açıklamaları. Saban Gazetesi’nin sorularını yanıtlayan Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun  
Özen, kredi büyümesinin ister istemez yava�layaca�ını ancak di�er yandan enerji projeleri ve ihracata yönelik kredilerin kredi  
büyümesi tavanından muaf tutulması için gerekli görü�melerin devam etti�ini belirtti. Munzam kar�ılık oranlarının gelecekte ne 
 olaca�ına ili�kin belirsizlikten rahatsız oldu�u gözlenen Özen, bir soru üzerine TL munzam kar�ılık oranının %25 dahi  
olabilece�ini söyledi. Özen, uygulanan politikalara ili�kin belirsizliklerin seçimden sonra ortadan kalkaca�ını dü�ünüyor. �thal  
ürünlerde vergi artı�ları veya ÖTV oranlarındaki artı� da Özen’e göre cari i�lemler açı�ı ile mücadelede destekleyici tedbirler  

HALKB Halkbank AL 
Kapanı� TRY: 11.25 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 14.90 TL 32.44% Piyasa De�eri .mn(TL): 14,063 
Analist: Bülent �engönül Telefon.: +90 212 350 25 66 E-Mail: bsengonul@isyatirim.com.tr 
Tarih: 30/05/2011 
Halk Leasing hisse devri tamamlandı. Halkbank’tan yapılan açıklamaya göre Halk Leasing’in OYAK elinde bulunan %46,4  
hissesinin bankaya 55,65 milyon TL bedelle devrinin tamamlandı. 

ISCTR �� Bankası (C)                 ÖNER�M�Z YOK 
Kapanı� TRY: 4.90 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : Piyasa De�eri .mn(TL): 22,050 
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  

MGROS Migros                         GÖZDEN GEÇ�R�L�YOR 
Kapanı� TRY: 19.95 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : Piyasa De�eri .mn(TL): 3,552 
Analist: Esra Suner Telefon.: +90 212 350 25 72 E-Mail: esuner@isyatirim.com.tr 
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. 

SASA Sasa                           ÖNER�M�Z YOK 
Kapanı� TRY: 2.08 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : Piyasa De�eri .mn(TL): 450 
Analist: Alper Akalın Telefon.: +90 212 350 25 18 E-Mail: aakalin@isyatirim.com.tr 
Tarih: 27/05/2011 
Sasa i�çileri grev kararı aldı - kısmen olumsuz 
  
Advansa Sasa'nın kimya bölümünde çalı�an ve Petrol-�� sendikasına ba�lı i�çiler, 26 Mayıs 2011 itibariyle greve gitme kararı  
aldı. �irket tarafından müzakerelerin devam edildi�i de açıklandı. Kısmen olumsuz. 
 
Sabancı Holding Advansa Sasa’nın %51 hissesini %100 i�tiraki Advansa BV’den satın aldı. 
 
Sabancı Holding, Advansa Sasa’nın %51 hissesini %100 i�tiraki Advansa BV’den 102mn€ kar�ılı�ında satın aldı. Bu rakam,  
�irkete yakla�ık 282mn$ de�er biçildi�ini gösteriyor ki; bu rakam, dünkü kapanı� fiyatlarıyla �irketin piyasa de�eri olan 288mn$  
rakamı ile uyumlu. Bu transferden sonra, Advansa SASA Sabancı Holding’in direkt i�tiraki olurken, Advansa BV Hollanda’da  
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bulunan pazarlama �irketi ve Almanya’da 40bin tonluk kapasiteli elyaf üretim tesisi ile kaldı. Nötr 

TCELL Turkcell TUT 
Kapanı� TRY: 8.96 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 10.50 TL 17.19% Piyasa De�eri .mn(TL): 19,712 
Analist: �lke  Homri� Telefon.: +90 212 350 25 16 E-Mail: ihomris@isyatirim.com.tr 
Tarih: 30/05/2011 
Taraf gazetesinin haberine göre, BDDK tarafından “Mobil Ödeme Hizmetleri”ne ili�kin yapılan incelemede, GSM �irketlerinin  
brüt gelirleri üzerinden ödemekle yükümlü oldukları Hazine payını bazı i�lemlerde ödemedikleri tespit edildi. 
Taraf gazetesinin haberine göre, BDDK tarafından “Mobil Ödeme Hizmetleri”ne ili�kin yapılan incelemede, GSM �irketlerinin  
brüt gelirleri üzerinden ödemekle yükümlü oldukları Hazine payını bazı i�lemlerde ödemedikleri tespit edildi. �nceleme sonucu  
GSM operatörlerinden Turkcell’in mobil hizmetlerden elde etti�i geliri, SMS geliri olarak gösterip, Hazine payını ödemedi�i ve 
 Turkcell’e ciddi tutarlarda ceza verilmesinin gündemde oldu�unu söyledi. �irketin mobil gelirlerinin ne kadar oldu�unu  
bilmiyoruz, ancak maddi olarak çok yüksek oldu�unu zannetmiyoruz. Nötr. 

TEBNK TEB                            SAT 
Kapanı� TRY: 2.17 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 2.03 TL -6.24% Piyasa De�eri .mn(TL): 4,784 
Analist: Bülent �engönül Telefon.: +90 212 350 25 66 E-Mail: bsengonul@isyatirim.com.tr 
Tarih: 30/05/2011 
SPK, ça�rıyı onayladı. SPK Haftalık Bülten’inde yer alan habere göre TEB ana hissedarlarının 2,21 TL fiyattan öngördü�ü  
ça�rı onaylandı. Buna göre TEB hisseleri 0,04 TL (%2) gibi dü�ük bir getiri potansiyeline sahip. 

TRGYO Torunlar GYO AL 
Kapanı� TRY: 6.04 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 9.21 TL 52.48% Piyasa De�eri .mn(TL): 1,353 
Analist: Burak Berki Telefon.: +90 212 350 25 80 E-Mail: bberki@isyatirim.com.tr 
Tarih: 24/05/2011 
Torunlar GYO’nun dün olan Yönetim Kurulu toplantısında 2010 yılı da�ıtılabilir karından 12.7 milyon lirayı ortaklara nakit  
temettü olarak da�ıtma kararı alındı. Bu rakam �irketin da�ıtılabilir karının yakla�ık %25’ine denk geliyor ve temettü getiri oranı  

TSKB TSKB                           AL 
Kapanı� TRY: 2.48 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 2.92 TL 17.59% Piyasa De�eri .mn(TL): 1,984 
Analist: Bülent �engönül Telefon.: +90 212 350 25 66 E-Mail: bsengonul@isyatirim.com.tr 
Tarih: 30/05/2011 
TSKB sendikasyon kredisini yenileyecek. TSKB Yönetim Kurulu, bankanın Genel Müdürlü�ü’ne yurtdı�ı piyasalardan bir yıl  
vadeli iki dilim olarak sendikasyon kredisi sa�laması için yetki verdi�ini açıkladı. Bankanın geçen yıl temin etti�i 104 milyon  
dolarlık sendikasyon kredisinin vadesi Haziran ayında doluyor. 

VAKBN Vakıfbank AL 
Kapanı� TRY: 3.60 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 4.76 TL 32.22% Piyasa De�eri .mn(TL): 9,000 
Analist: Bülent �engönül Telefon.: +90 212 350 25 66 E-Mail: bsengonul@isyatirim.com.tr 
Tarih: 26/05/2011 
Vakıfbank, yurtdı�ı borçlanmaları için ilave munzam kar�ılık ayıracak. Vakıfbank, yurtdı�ı �ubeler tarafından kullanılan  
sendikasyon kredileri ile ilgili olarak  TCMB'nin bankadan 3.5 yıl boyunca ortalamada 384 milyon dolar ilave zorunlu kar�ılık  
tutmasını talep etti�ini açıkladı. Bu kapsamda banka, bu yıl için tutulacak ilave munzam kar�ılık tutarı yakla�ık ortalama 160  
milyon dolar olaca�ını ve söz konusu ilave tutulacak zorunlu kar�ılı�ın kârlılık, mali bünye ve faaliyetler üzerinde önemli bir  
etkisi olmayaca�ını açıkladı. Bankalar Kanunu’na göre yurtdı�ı �ubeler üzerinden toplanan mevduat ve alınan krediler için  
bankalar munzam kar�ılık ayırmak zorunda. Konuyla ilgili olarak Vakıfbank, Merkez Bankası’na daha önce dava açmı�tı. Benzer  
bir dava da yakın zamanda Akbank aleyhine sonuçlandı. Sonuç olarak, ilave munzam kar�ılıklar ile bankanın 10-12 milyon TL  
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gibi bir gelirden mahrum kalaca�ını hesaplıyoruz. Bu tutar bankanın 2011 yılı net kar tahmininin %1’inden daha dü�ük. 

ZOREN Zorlu Enerji TUT 
Kapanı� TRY: 2.30 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 2.93 TL 27.50% Piyasa De�eri .mn(TL): 648 
Analist: Aslı Özata Kumbaracı Telefon.: +90 212 350 25 26 E-Mail: akumbaraci@isyatirim.com.tr 
Tarih: 24/05/2011 
Zorlu Enerji birle�me ve satın alma (M&A) için iyi bir adat ve ana �irket Zorlu Holding tarafından satılabilir 
 
Merger market haber ajansında çıkan habere göre, Zorlu Enerji’den bir temsilci Zorlu Enerji’nin birle�me ve satın alma (M&A)  
için iyi bir aday oldu�unu ve ana �irket Zorlu Holding tarafından satılabilece�inden bahsetti. �irket Rotor rüzgâr santralindeki  
hissesini (%85) ve/veya Rosmiks’deki hissesini (%51) satabilir ya da bu santralleri i�letmek için ba�ka bir ortak ile anla�abilir.  
Fakat Rusya’daki do�algaz santral yatırımlarına ili�kin sorunlar çözümleninceye kadar �irket satılmayacak. 
 
Hatırlatmak gerekirse Zorlu Enerji’nin %51’ne sahip oldu�u Rosmiks 2005 yılında Moskova’da Tereshkovo ve Kojukhovo adlı iki  
do�algaz santral ihalelerini kazanmı�tı. Santrallerin toplam kurulu gücü 680MW. Zorlu Enerji ilk fazının (170MW) bu yaz  
devreye girmesini planlıyor. Bizim de�erlememizde santralin 3Ç11’de devreye girece�ini tahmin ediyoruz. Zorlu Enerji uzun  
vadede Rusya’dan çıkmayı ve operasyonlarını Türkiye’de birle�tirmeyi hedefliyor. �irket bugüne kadar bu yatırım için 850  
milyon dolar harcadı. 
 
Buna ek olarak, Zorlu Enerji %85 oranında i�tiraki olan 135MW kurulu kapasiteli Rotor rüzgar santralinin muhtemel satı�ı için  
danı�manlık �irketi ile anla�mı�tı. Rotor rüzgâr santrali �irketin en iyi varlıklarından biri ve yüksek FVAÖK marjı ile faaliyet  
gösteriyor. Bizim modelimizde 2012 yılında bu santralin FVAÖK marjını %93 olarak hesaplıyoruz. Zorlu Enerji’nin CFO’su  
Rotor’daki %85 oranında hisse satı�ından %50 kar elde etmeyi bekliyor. Bu yatırımın toplam maliyeti 140 milyon Euro idi. Zorlu 
 Enerji borçlulu�u yüksek olan bir �irket (Mart’11 itibari ile �irketin net borç pozisyonu 966 milyon dolar) ve varlık satı� planları  
da büyük ölçüde bu sorundan kaynaklanıyor. Haber hisse üzerinde belirsizlik yarattı�ından dolayı hisse üzerinde olumsuz  
etkisinin sınırlı olmasını bekliyoruz. 

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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