
Haftalık �irket Haberleri 
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: 06/06/2011 
Yönetimde olmayan bir aile ferdi Akbank hisselerinin bir kısmını kayda aldırdı. Demir Sabancı, 91 milyon adet Akbank hissesini  
Merkezi Kayıt Kurulu�u’na ba�vurarak kayda aldırdı. Bu tutar Akbank’ın ödenmi� sermayesinin %2,3’üne ve halka açık kısmının  
%7,6’sına denk geliyor. Hisselerin de�eri 410 milyon dolar tutarında. Demir Sabancı’nın toplam ne kadar hisseye sahip  
oldu�unu bilmiyoruz ancak Sabancı Ailesi’nin Akbank’ta %6,71 oranında payı mevcut. Bu tutar 268 milyon nominal hisse  
ediyor. Demir Sabancı’nın da hisselerini kayda aldırmasıyla yönetimde bulunmayan tüm aile fertleri hisselerini kayda aldırmı�  
oldu. Akbank hisselerinin günlük ortalama i�lem hacmi 50 milyon dolar tutarında. Hisse üzerinde baskı kaçınılmaz olarak  
görülecek.  

AKSA Aksa                           ÖNER�M�Z YOK 
Kapanı� TRY: 4.84 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : Piyasa De�eri .mn(TL): 895 
Analist: Aslı Özata Kumbaracı Telefon.: +90 212 350 25 26 E-Mail: akumbaraci@isyatirim.com.tr 
Tarih: 31/05/2011 
Aksa Akrilik karbon elyaf üretim kapasitesini artırıyor 
 
Karbon elyaf sektöründe %10 pay alma hedefine paralel olarak �irketin yönetim kurulu 72 mn ABD$ tutarındaki bir yatırımın  
ardından yıllık 1,700 ton kapasiteli yeni bir karbon elyaf tesisi yatırımı yapma ve halihazırdaki tesislerin kapasitesini 300 ton  
artırarak 1,800 ton/yıl’a yükseltme kararı aldı. Yatırımın 60 mn $ tutarındaki kısmı 54 ayı geri ödemesiz 9 yıl vadeli bir kredi ile  
finanse edilecek. �irket yönetimi yatırımı Temmuz 2012 tarihinde tamamlamayı hedefliyor. Aksa 2010 yılında 850 ton carbon  
elyaf satı�ı gerçekle�tirmi�ti. Yatırım kararının �irkete uzun vadede olumlu etkisi olmasını bekliyoruz. 

DOAS Do�u� Otomotiv AL 
Kapanı� TRY: 4.91 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 8.60 TL 75.17% Piyasa De�eri .mn(TL): 1,080 
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. 

ENKAI Enka �n�aat AL 
Kapanı� TRY: 5.12 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 6.55 TL 27.97% Piyasa De�eri .mn(TL): 12,800 
Analist: Nur Atasoy Telefon.: +90 212 350 25 34 E-Mail: natasoy@isyatirim.com.tr 
Tarih: 01/06/2011 
Dünya Gazetesi’nde çıkan habere göre, Rusya Hükümeti önümüzdeki 10 yılda yol yatırımları için 285 milyar dolar harcayacak.  
Buna ek olarak 2014 yılında yapılacak Soçi Olimpiyatları için de 43 milyar dolar harcanacak. Türk müteahhitleri Rusya’da  
�imdiye kadar 32 milyar dolarlık proje tamamladılar. Enka �n�aat ise üstlendi�i projeler ve gayrimenkulleriyle Rusya’daki en  
büyük Türk müteahhit konumunda. Onumuzdeki yıllar için planlanan bu yatırımlardan Enka �n�aat’ın da pay alaca�ını  
dü�ünüyoruz. 

GARAN Garanti Bankası             AL 
Kapanı� TRY: 7.16 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 8.56 TL 19.55% Piyasa De�eri .mn(TL): 30,072 
Analist: Bülent �engönül Telefon.: +90 212 350 25 66 E-Mail: bsengonul@isyatirim.com.tr 
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Tarih: 31/05/2011 
Sabah’ta yer alan bir habere göre Garanti Bankası Euroke Sigorta’daki %20 lik hissesini Dutch Eureko BV’ye sattı. Satı� fiyatı  
konusunda bir açıklama yapılmazken hisse devir i�lemlerinin bugün gerçekle�tirilece�i belirtildi. Hatırlanaca�ı üzere Eureko  
Sigorta �irketin %80’lik hissesini 365 milyon euroya 2007 yılında satın almı�tı. Kalan kısım belirli bir vadeyi içerecek �ekilde bir  
opsiyon anla�masıyla ba�ıtlanmı�tı. De�erlemelerimize göre Eureko Sigorta’nın %20’lik hissesi 105 milyon euro civarında bir  
rakama kar�ılık geliyor. Buna göre Garanti Bankası’nın bu i�lemden yine yakla�ık olarak 150 milyon TL vergi sonrası net kar  
yazması söz konusu, bu da bankanın 2011 beklenen net karının %5’ine kar�ılık geliyor. Yine de ortada satı� rakamıyla ilgili  
resmi bir bilginin bulunmadı�ını hatırlatmak isteriz. Olumlu 

Tarih: 02/06/2011 
Eureko Sigorta’daki pay satı�ından 140 milyon TL net kar elde edildi. Garanti Bankası’ndan yapılan resmi açıklamaya göre  
Eureko Sigorta’daki %20 payını satma hakkını kullanan banka bu hisse devrinden 140 milyon TL net kar elde etti. Bankanın  
açıkladı�ı hisse satı� karı bizim ilk tahminimizin üzerinde zira Garanti, Eureko Sigorta’yı mali tablolarında nominal de�eri  
üzerinden kaydediyordu. Biz ise özkaynak yöntemi ile de�erledi�ini farz etmi�tik. Sonuçta hisse satı�ından elde edilen net kar,  
bankanın 2011 solo net kar tahmininin yakla�ık %4’üne denk geliyor. 

HALKB Halkbank AL 
Kapanı� TRY: 11.80 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 14.90 TL 26.27% Piyasa De�eri .mn(TL): 14,750 
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. 

RYSAS Reysa� Ta�ımacılık TUT 
Kapanı� TRY: 1.70 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 2.34 TL 37.56% Piyasa De�eri .mn(TL): 187 
Analist: �lyas Safa Urgancı Telefon.: +90 212 350 25 52 E-Mail: iurganci@isyatirim.com.tr 
Tarih: 31/05/2011 
Reysas Lojistik demiryolu operasyonlarını kısmi bölünme yoluyla yeni �irkete dönü�türüyor. 
KAP’ta yapılan açıklamada, Reysas Lojistik kısmi bölünme yoluyla demiryolu operasyonlarının yeni �irkete dönü�türülmesi ve  
kurulacak yeni �irketin %50 hisselerinin FIAB International SA �irketine devredilmesi ile ilgili ön protokol imzalandı�ını  
duyurdu. Buna ek olarak, iki �irket 4 yıl içerisinde yeni vagon alımı ve demiryolu istasyon sahalarına 34 milyon dolar tutarında  
yatırım ve bunlara ek olarak i� hacmini artırma konusunda anla�maya vardılar. Uzun dönemde demiryolu ta�ımacılı�ının  
Türkiye’de büyümesi de gözönüne alındı�ında, haberin �irket için olumlu oldu�unu dü�ünüyoruz. 

SASA Sasa                           ÖNER�M�Z YOK 
Kapanı� TRY: 2.19 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : Piyasa De�eri .mn(TL): 474 
Analist: Alper Akalın Telefon.: +90 212 350 25 18 E-Mail: aakalin@isyatirim.com.tr 
Tarih: 02/06/2011 
Sasa Lokavt Kararı Aldı 
  
Advansa Sasa'nın kimya bölümünde çalı�an ve Petrol-�� sendikasına ba�lı i�çilerin 26 Mayıs’ta ilan etti�i grev kararına kar�ı,  
�irket de 1 Haziran 2011 itibariyle lokavt kararı aldı. Biz, görü�melerin yakın zamanda bir uzla�ı ile tamamlanaca�ını  
dü�ünüyoruz. 

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 
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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: 2.21 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 2.03 TL -7.94% Piyasa De�eri .mn(TL): 4,872 
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. 

TEKST Tekstil Bankası              ÖNER�M�Z YOK 
Kapanı� TRY: 0.93 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : Piyasa De�eri .mn(TL): 391 
Analist: Bülent �engönül Telefon.: +90 212 350 25 66 E-Mail: bsengonul@isyatirim.com.tr 
Tarih: 02/06/2011 
Lübnanlı bir banka Tekstilbank ile ilgileniyor. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Hollandalı Rabobank ile Lübnanlı Bank 
 Audi Türkiye'yi yakın takibe aldı. Habere göre Bank Audi, Tekstilbank ile ilgileniyor ve satın almaya ili�kin görü�meler bir  
süredir devam ediyor. Ancak haberde daha fazla detaya yer verilememi�. Sonuç olarak satı� haberleri Tekstilbank hisselerini  
olumlu etkileyebilir. 

THYAO Türk Hava Yolları AL 
Kapanı� TRY: 4.24 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 6.00 TL 41.51% Piyasa De�eri .mn(TL): 4,240 
Analist: Naz Ökten Telefon.: +90 212 350 25 82 E-Mail: nokten@isyatirim.com.tr 
Tarih: 06/06/2011 
DHM� 5 aylık trafik verileri 
Toplam yolcu sayısı Mayıs sonunda senesel bazda %16,2 büyüyerek 39,6 milyon olurken, iç hat trafi�i %15,5 büyüyerek 22  
milyon dı� hat trafi�iyse %17 büyüyerek 17,4 milyon oldu. Nisan sonuna göre dı� hat trafik büyümesinin dü�ük baz etkisinin  
zayıflamasıyla %20’den %17’ye geriledi�ini görüyoruz. Volkanik kül bulutu krizi geçen sene Nisan ayında gerçekle�mi�ti.  
�stanbul Atatürk Havalimanı’nda toplam trafik %11 büyüyerek 13,5 milyon olurken dı� hat trafi�inde %12 büyüme bu ay da  
de�i�medi ve 8,5 milyon yolcuya ula�tı. �ç hat trafi�iyse Nisan sonuna göre güçlenerek %7 büyümeyle 5 milyon oldu. Nisan  
ayındaki dü�ü� baz etkisine ra�men, güçlenen mevsimsellik sayesinde yükselen büyüme rakamları görmekteyiz. Buna kar�ılık,  
yolcu trafi�indeki büyüme Ankara ve �zmir’de Nisan sonuna göre bir miktar yava�ladı. Ankara’da yolcu trafi�i geçen seneye göre 
 %18 büyüyerek 3,34 milyon olurken �zmir’de toplam yolcu sayısı %17 artarak 3,1 milyona ula�tı. Önümüzdeki yaz aylarında  
daha yüksek büyüme verileri görece�imizi dü�ünüyoruz. 

TRGYO Torunlar GYO AL 
Kapanı� TRY: 6.28 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 9.21 TL 46.65% Piyasa De�eri .mn(TL): 1,407 
Analist: Burak Berki Telefon.: +90 212 350 25 80 E-Mail: bberki@isyatirim.com.tr 
Tarih: 01/06/2011 
Torunlar GYO in�aatına ba�ladı�ı Mall of �stanbul projesinin finansmanına ili�kin olarak T. �� Bankası A.�.'den kredi talebinde  
bulundu. 31.05.2011 tarihinde Torunlar GYO ve T. �� Bankası A.�. arasında Mall of �stanbul Projesinin in�aat harcamalarının  
kısmi finansmanı için kullanılacak 250.000.000 USD tutarındaki kredinin sözle�mesi imzalandı. Nihai vadesi 10 yıl olan  
kredinin, 3 yıllık anapara geri ödemesiz dönemi bulunmaktadır. Açıklamaya göre, söz konusu kredinin teminatını olu�turmak  
üzere, Mall of �stanbul'un arsası ve ba�ımsız bölümlerinin tamamı üzerinde T. �� Bankası A.�. lehine 1. Dereceden  
300.000.000 USD tutarında ipotek tesis edilmi�tir denildi. 
  
 
Torunlar GYO ve Turkmall birlikte yurtdı�ına açılmayı planlıyor 
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Tarihi Samsun Tütün Fabrikası’nı restore ederek  Bulvar Samsun projesini hayata geçirmeyi planlayan Torunlar GYO ve  
Turkmall ortaklı�ı alı�veri� merkezi projesnin yanı sıra yurtdı�ına açılmayı da gündeme aldı. Turkmall CEO’su Levent Eyübo�lu  
ve Aziz Torun en uygun alan olarak Balkanlar, Ortado�u ve Türk Cumhuriyetleri’ni gösterdiler. 

TSKB TSKB                           AL 
Kapanı� TRY: 2.50 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 2.92 TL 16.65% Piyasa De�eri .mn(TL): 2,000 
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. 

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. 
 

06/06/2011 Sayfa 4 of 4 


