
Haftalık Şirket Haberleri 
AEFES Anadolu Efes TUT 
Kapanış TRY: 22.00  Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 25.55 TL 16.14% Piyasa Değeri .mn(TL): 9,900 

Analist: Esra Suner Telefon.: +90 212 350 25 72 E-Mail: esuner@isyatirim.com.tr 
Tarih: 18/07/2011 
Anadolu Efes 2Ç11 satış hacimlerini açıkladı.  
2011 ilk yarıyılında Anadolu Efes'in konsolide net satış gelirlerini etkileyen bira ve meşrubat faaliyetleri satış hacmi, bir  
önceki yılın aynı dönemine göre %6,2 oranında artış göstererek 22,0 milyon hektolitre ("mhl") olarak gerçekleşmiştir.  
2011 yılının ikinci çeyreğinde ise konsolide satış hacmi 2010 yılının aynı dönemine göre %4,4 yükselmiştir. 2011 yılının 
 ilk altı aylık döneminde bira ve meşrubat faaliyetleri dahil konsolide satış hacminin %46,3'ü meşrubat operasyonları  
tarafından gerçekleştirilirken, yurtdışı ve Türkiye bira operasyonları konsolide satış hacminin sırasıyla %34,3 ve  
%19,4'ünü gerçekleştirmiştir. 
2011 yılının ilk altı aylık döneminde Anadolu Efes'in gerçekleştirdiği toplam bira satış hacmi bir önceki seneye kıyasla  
%2,0 oranında azalarak 11,8 mhl olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılının ikinci çeyreğinde ise toplam bira satış hacmi bir  
önceki yılın aynı dönemine göre %3,5 azalmıştır. Toplam bira satış hacminin %36,2'si Türkiye bira operasyonları  
satışlarından oluşurken yurtdışı bira operasyonlarının toplam bira satış hacmi içindeki payı ise %63,9 olarak  
gerçekleşmiştir. Toplam meşrubat satış hacmi ise 2011 yılının ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine  
göre %17,7 oranında artarak 356,5 milyon ünite kasa olarak gerçekleşmiştir. Meşrubat operasyonları toplam satış  
hacminin %72,6'sı Türkiye meşrubat operasyonları satışlarından %27,4'ü ise yurtdışı meşrubat operasyonları  
satışlarından oluşmaktadır. 
Türkiye bira operasyonlarının toplam satış hacmi 2011 yılının ikinci çeyreğinde 2010 yılının aynı çeyreğine kıyasla %1,5 
 azalmış, yurtiçi satışlar ise aynı dönemde %1,1 düşmüştür. Bunun sonucunda, 2011 yılının ilk yarısında, Türkiye bira  
operasyonlarının toplam satış hacmi %2,9 gerileyerek 4,3 mhl olarak gerçekleşmiş olup yurtiçi satışlar da 2010 yılının ilk 
 yarısına kıyasla %2,5 daralmıştır. Sene başından beri süregelen olumsuz hava koşulları ve 2010'daki vergi artışını  
yansıtmak için yapılan fiyat artışlarının devam eden etkisine rağmen, artan fiyatların tüketiciler tarafından yavaş yavaş  
kabul görmesinin ve ihracat yapılan bazı ülkelerde ikinci çeyrekte politik ortamdaki iyileşmenin katkısıyla ikinci çeyrekteki 
 hacim düşüşü birinci çeyreğe oranla daha az olmuştur.     
2011'in ikinci çeyreğinde, EBI'nin konsolide satış hacmi 2010 yılının aynı çeyreğine kıyasla %4,5 düşmüştür. Bu düşüş,  
geçen sene bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,8 büyüyen satış hacminden dolayı yüksek baz etkisi, Rusya bira  
pazarında devam eden daralma ve bölgedeki olumsuz hava koşullarından kaynaklanmaktadır. Bunun sonucunda,  
EBI'nin konsolide satış hacmi 2011'in ilk yarısında 7,5 mhl olarak gerçekleşerek, geçen senenin aynı çeyreğine göre  
%1,4 düşmüştür. EBI'nin konsolide satış hacminin %74'ü Rusya operasyonları satışlarından oluşurken diğer ülkelerdeki  

AKFEN Akfen Holding AL 
Kapanış TRY: 11.35  Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 15.66 TL 37.96% Piyasa Değeri .mn(TL): 1,651 

Analist: Başak Dinçkoç Telefon.: +90 212 350 25 92 E-Mail: bdinckoc@isyatirim.com.tr 
Tarih: 13/07/2011 
AKFEN: Otluca HES-2 elektrik üretimine başladı. 
 
Akfen Holding’in iştiraki Akfen HES-1’e bağlı Beyobaşı Enerji Üretim A.Ş’ye ait Mersin Anamur’daki Otluca HES  
Projesinin ikinci kısmı tamamlanarak bugün elektrik üretmeye başladı. Böylelikle Otluca Projesi’nin toplam kurulu  
kapasitesi 41.36MW’a, toplam üretim kapasitesi de 193.89GWh/yıl’a çıkmış oldu. Bu proje ile birlikte, Akfen HES-1’in  
tamamlanma oranı kurulu kapasite bazında %78, üretim kapasitesi bazında %75’e çıktı. Beklentilerimizle uyumlu. 

AKGRT Aksigorta                      TUT 
Kapanış TRY: 1.61 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 2.28 TL 41.61% Piyasa Değeri .mn(TL): 493 

Analist: Kutluğ  Doğanay Telefon.: +90 212 350 25 08 E-Mail: kdoganay@isyatirim.com.tr 
Tarih: 18/07/2011 
Mayıs ayı prim üretimi verileri. Aksigorta Mayıs ayında 92 milyon TL brüt prim üretimi gerçekleştirdi. geçen yılın aynı  
ayına göre yaklaşık %56 artış kaydedildi. Yılbaşından bu yana toplam prim üretimi 505 milyon TL’ye ulaşırken geçen  
yılın aynı dönemine göre %30 büyüme kaydetti. Aksigorta düşük bazdan gelerek pazar payını artırmayı sürdürüyor.  
Ancak büyümenin neredeyse tamamı otomotivle ilgili kasko ve trafik branşlarından kaynaklanıyor. Karlılığın daha yüksek 
 olduğu branşlarda ise şirketin pazar payı kaybettiğini görüyoruz. 
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Haftalık Şirket Haberleri 
AKSEN Aksa Enerji AL 
Kapanış TRY: 4.14 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 6.20 TL 49.76% Piyasa Değeri .mn(TL): 2,391 

Analist: Aslı Özata Kumbaracı Telefon.: +90 212 350 25 26 E-Mail: akumbaraci@isyatirim.com.tr 
Tarih: 12/07/2011 
Aksa Enerji Güney Kıbrıs’a elektrik ihracına başladı – Nötr 
 
Gazetelerde çıkan habere göre Aksa Enerji’nin ana şirketi olan Kazancı Holding CEO’su Sedat Siverek Güney Kıbrıs’ta  
önceki gün meydana gelen patlamanın ardından bir santralin devre dışı kalması sebebiyle Aksa Enerji’nin Kuzey  
Kıbrıs’ta bulunan 120MW kapasiteli santralinden Güney Kıbrıs’a elektrik ihracına başladıklarını açıkladı. Patlama  
öncesinde Güney Kıbrıs’ın elektrikte toplam kurulu gücü 1540MW iken şuan ki devreye giren kurulu güç 680MW. Sedat  
Siverek ayrıca Kuzey Kıbrıs’taki bulunan 120MW santralin kurulu gücünü 180MW’a bir ay içinde çıkarmayı  
planladıklarından bahsetti. Haberin hisse performansı üzerinde etkisiz olmasını bekliyoruz. 

ALBRK Albaraka Türk AL 
Kapanış TRY: 2.25 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 2.82 TL 25.25% Piyasa Değeri .mn(TL): 1,213 

Analist: Bülent Şengönül Telefon.: +90 212 350 25 66 E-Mail: bsengonul@isyatirim.com.tr 
Tarih: 11/07/2011 
Albaraka ikincil halka arza hazırlanıyor. Habertürk gazetesinde yer alan habere göre Albaraka Türk 2012 yılı başında  
gerçekleştirilmek üzere ikincil halka arz üzerinde çalışmalara başladı. Planlanan halka arz tutarı henüz belirli değil  
ancak banka yönetiminin sermaye artışı ve sermaye yeterlilik oranını yükseltme niyeti bir süredir biliniyor. Banka  
yönetimi özellikle ikincil halka arz ya da bedelli sermaye artırımı ile sağlanacak kaynaklarla aktif büyümesini sürdürmeyi 
 amaçlıyor. Bize göre Albaraka’nın sermaye artışı uzun vadede yatırımcılar tarafından olumlu karşılanacak diğer yandan 
 ikincil halka arz haberleri nedeniyle kısa vadede hisse fiyatı üzerinde baskı oluşması muhtemel. 

ANHYT Anadolu Hayat               TUT 
Kapanış TRY: 3.92 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 4.92 TL 25.43% Piyasa Değeri .mn(TL): 1,176 

Analist: Kutluğ  Doğanay Telefon.: +90 212 350 25 08 E-Mail: kdoganay@isyatirim.com.tr 
Tarih: 15/07/2011 
Haziran ayı prim üretimi verisi. Anadolu Hayat Haziran ayında 37 milyon TL hayat branşı brüt prim üretimi  
gerçekleştirdi. Haziran ayı verisi önceki yılın aynı dönemine göre %10 artış kaydederken bir önceki aya göre mevsimsel  
olarak güçlü olduğu için %28 arttı. Yılbaşından bu yana toplam prim üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre sabit  
kaldı. Prim üretiminin segment bazında kırılımını henüz bilemiyoruz. Bu nedenle şirketin karlılığı üzerine nasıl bir etkisi  
olacağı yönünde bir yorum yapmak için henüz erken. Anadolu Hayat daha karlı bir ürün olan vefat teminatlı hayat  
sigortalarının toplam içindeki payını artırmayı sürdürüyor. Konut kredilerinde devam eden hızlı büyüme ve şirketin ana  
ortağı olan İş Bankası dağıtım kanalını daha verimli kullanma girişimleri neticesinde bu tür poliçelerin artışı şirketin  

CCOLA Coca-Cola İçecek A.Ş SAT 
Kapanış TRY: 24.40  Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 18.70 TL -23.37 Piyasa Değeri .mn(TL): 6,207 

Analist: Esra Suner Telefon.: +90 212 350 25 72 E-Mail: esuner@isyatirim.com.tr 
Tarih: 15/07/2011 
Coca Cola İçecek konsolide satış hacmi 2011’in ilk yarısında %17.7 arttı. 
Coca Cola İçecek konsolide satış hacmi 2Ç11’de yıllık bazda %15.3 artarak 219 milyon ünite kasa olurken, 2011’in ilk  
yarısında yıllık bazda %17.7 büyüme ile satış hacmi 356 milyon ünite kasaya ulaştı. Türkiye’de ve bazı önemli  
pazarlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesine rağmen, şirket hem gazlı hem de gazsız  
içecek kategorilerinde çift haneli büyüme kaydetti. Uluslararası operasyonların toplam satış hacim içerisindeki payı  
2010’un ilk yarısındaki %25.7’den 2011’in ilk yarısında %27.4’e yükseldi.  
 
Türkiye Satış Hacimleri 
Tüm ana kategorilerdeki büyüme ile birlikte, Türkiye satış hacmi 2011'in ikinci çeyreğinde %11,4 artarak 153,4 milyon  
ünite kasaya ulaştı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında kalmasına rağmen, gazlı içeceklerde pazarlama  
ve promosyonların etkisiyle %5’in üzerinde büyüme kaydedildi. Dolayısıyla, 2011’in ilk yarısında pazarlama ve yeni  
ürün lansmanlarıyla birlikte gazlı içeceklerde hacim büyümesi düşük çift haneli seviyede gerçekleşti. Gazsız içecek  
kategorisinde hacim büyümesi 2Ç11’de %24 olurken, 2011’in ilk yarısında 25% artış gösterdi. Yeni paket ve tat  
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Haftalık Şirket Haberleri 
lansmanları sayesinde, çay kategorisi 2011'in ilk yarısında %25'e yakın satış hacmi artışı kaydetti. Sonuç olarak, Türkiye  
satış hacimleri 2011’in ilk yarısında geçen senenin aynı dönemine kıyasla %15 artarak 259 milyon ünite kasaya ulaştı.  
 
Uluslararası Operasyonlar 
Yeni lansmanlar, satış ve dağıtım sistemindeki iyileşmeler ve promosyonlarla birlikte uluslararası operasyonlarda 2Ç11  
satış hacmi büyümesi %25.3 ile 66  milyon ünite kasa oldu. Orta Asya, Irak ve Pakistan’daki güçlü satış büyümesi ile  
birlikte, uluslararası satış hacmi 2011’in ilk yarısında %25.6 artarak 97.6 milyon ünite kasaya ulaştı. İyileşen ekonomik  
şartlar ve başarılı pazarlama stratejileri Orta Asya'da %25'e yakın büyüme getirdi. Pakistan’da hacim büyümesi yılın ilk  
yarısında %13 olurken, Irak’da başarılı pazarlama stratejileriyle %30 büyüme gerçekleşti. Kazakistan’da ise yeni ürün  
lansmanları ve başarılı uygulamalarla birlikte 2011’in ilk yarısında %30 büyüme kaydedildi.  
Şirket’in tahminlerine paralel olarak, 2011 yılında uluslararası operasyonlarda faaliyet bölgelerinde ekonomik  
toparlanma ile birlikte %18 ve Türkiye operasyonlarında yeni ürün lansmanlarıyla %9 satış hacim büyümesi bekliyoruz.  
Bunun sonucunda, konsolide olarak 2011 yılında 2010’a kıyasla %11 hacim büyümesi tahmin ediyoruz. 2011 ilk yarı  
rakamları yıl sonu tahminlerine kıyasla yüksek gerçekleşdiğinden, şirket yıl sonu tahminlerini yukarı yönlü revize  
edebilir.  Olumlu 

DOCO DO&CO  TUT 
Kapanış TRY: 80.00  Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 81.05 TL 1.31% Piyasa Değeri .mn(TL): 780 

Analist: Esra Suner Telefon.: +90 212 350 25 72 E-Mail: esuner@isyatirim.com.tr 
Tarih: 18/07/2011 
DO&CO Erzumrum’da otel inşa edecek 
Türk Havayolları Genel Müdürü Temel Kotil, Turkish Do&Co’nun Erzurum’da 100 yataklı bir otle inşa etmeyi  
planladığını açıkladı. Otel bu bölgedeki kış turizmine yönelik olacak. 

HALKB Halkbank AL 
Kapanış TRY: 11.35  Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 14.45 TL 27.34% Piyasa Değeri .mn(TL): 14,188 

Analist: Bülent Şengönül Telefon.: +90 212 350 25 66 E-Mail: bsengonul@isyatirim.com.tr 
Tarih: 15/07/2011 
Genel Müdür değişiklikleri ve Özelleştirme İdaresi’nin hukuk danışmanlığı hizmet alım ihalesi 
 
Kamu bankalarında genel müdür değişiklikleri. Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar bugün itibarıyla  
görevinden istifa ederken BDDK’nın yönetim kuruluna katılacak ve bankadaki yerine Halkbank’ın Genel Müdürü Hüseyin  
Aydın atanacak. Aydın’ın yerine ise Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Aslan getiriliyor. Her iki isim de yatırımcıların iyi 
 tanıdığı kişiler ve Halkbank’ın bankacılık faaliyetlerinde ciddi bir değişiklik olacağını düşünmüyoruz. Diğer yandan  
Aydın’ın Ziraat Bankası’na geçmesiyle bankanın halka arza hazırlık süreci ivme kazanabilir. Aydın halka arz öncesi ve  
sonrasında Halkbank’ın yönetiminde başarılı bir geçmişe sahip. 
 
Ayrıca Özelleştirme İdaresi, Halkbank sermayesindeki, banka aktifindeki varlıkların, hukuk danışmanlığı hizmet alımı  
ihalesi için firmaları ön yeterlilik başvurusunda bulunmaya davet ettiğini açıkladı. Halkbank’ın ikincil halka arzıyla ilgili  
hukuki danışmanlık sözleşmesinin vadesi dolduğu için ÖİB böyle bir karar aldı. Haber, Halkbank’ın ikincil halka arz  
sürecinin başladığı şeklinde yorumlanmamalı. Bu nedenle hisse üzerinde etkisi olmasını beklemiyoruz. 

OTKAR Otokar                         TUT 
Kapanış TRY: 38.30  Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 40.83 TL 6.59% Piyasa Değeri .mn(TL): 919 

Analist: Esra Suner Telefon.: +90 212 350 25 72 E-Mail: esuner@isyatirim.com.tr 
Tarih: 13/07/2011 
Otokar yurtdışından 54.1 milyon dolar tutarında zırhlı araç siparişi aldı. 
Otokar yurtdışından 54.1 milyon dolar tutarında zırhlı araç siparişi aldı. 
Otokar yurtdışından 54.1 milyon dolar tutarında zırhlı araç siparişi aldığını duyurdu. Sipariş ile ilgili teslimatların  
4Ç11’de başlayıp, 2010 yılı içinde tamamlanması planlanıyor. Toplam sipariş tutarı şirketin 2012 cirosunun yaklaşık  
%11’ine tekabül ediyor. 2012 ciro tahminimiz 103 milyon dolar tutarında toplam  zırhlı araç ihracatı içermekte. 
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SISE Şişe Cam                       AL 
Kapanış TRY: 3.76 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 4.15 TL 10.26% Piyasa Değeri .mn(TL): 4,888 

Analist: Nur Atasoy Telefon.: +90 212 350 25 34 E-Mail: natasoy@isyatirim.com.tr 
Tarih: 15/07/2011 
Paşabahçe Beykoz’daki 117 dönümlük arsasını Şişe Cam’a satma kararı aldı. Paşabahçe arsa satışı karşılığında Şişe  
Cam hissesi alacak. Satışla ilgili fiyat henüz belirlenmemiş olsa da piyasa rayici kullanılacağı açıklandı. 

THYAO Türk Hava Yolları TUT 
Kapanış TRY: 3.35 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 4.17 TL 24.38% Piyasa Değeri .mn(TL): 4,020 

Analist: Naz Ökten Telefon.: +90 212 350 25 82 E-Mail: nokten@isyatirim.com.tr 
Tarih: 12/07/2011 
THY 6 aylık trafik verilerini açıkladı 
Yılın ilk yarısında toplam trafik geçen seneye göre %10,4 büyüyerek 14,8 milyon olurken yılın ilk 5 ayında trafik  
büyümesi %10 olarak gerçekleşmişti. 6 aylık AKK %24 büyüyerek 37,5 milyar olurken ÜKK da %19 büyüyerek 26,1  
milyar oldu. Haziran’da geçen aya göre AKK ve ÜKK büyümesinde az da olsa bir yavaşlama görüyoruz. Doluluk oranı  
yıllık bazda halen 2,6 puan aşağıda %69,5 olarak açıklandı ancak artan mevsimselliğin de etkisiyle geçen aya göre  
toparlanma gösterdi. Sadece Haziran ayında THY’nin doluluk oranı geçen ayın 1,8 puan üstünde %72,6 olurken geçen  
sene Haziran ayında gerçekleşen %75,3 doluluğun altında kaldı. İleriye yönelik görüşümüz mevsimselliğin ve tatil  
sezonunun hem iç hem de dış hat trafiğini olumlu etkileyeceği yönünde. Her ne kadar veriler halen geçen senenin  
altında seyretse de sonuçlar özellikle de artan doluluk oranının önümüzdeki aylar için olumlu bir gösterge olduğunu  

TOASO Tofaş Fabrika AL 
Kapanış TRY: 7.42 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 10.65 TL 43.48% Piyasa Değeri .mn(TL): 3,710 

Analist: Esra Suner Telefon.: +90 212 350 25 72 E-Mail: esuner@isyatirim.com.tr 
Tarih: 18/07/2011 
Tofaş Genel Müdürü Ali Pandır son iki aylık dönemde Fiat Linea’nın sınıfının en iyi satan aracı olduğunu açıkladı.  
Linea’yı bu segmentte Renault Clio takip ediyor. Diğer yandan şirket Linea’nın yeni 1.6 litrelik otomatik vites  
seçeneğinin ihracatta 8,000-10,000 adetlik artış sağlaması bekleniyor. Tofaş Linea ihracatını 10,000 adetten 20,000  

TRGYO Torunlar GYO AL 
Kapanış TRY: 6.18 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 9.11 TL 47.36% Piyasa Değeri .mn(TL): 1,384 

Analist: Burak Berki Telefon.: +90 212 350 25 80 E-Mail: bberki@isyatirim.com.tr 
Tarih: 18/07/2011 
Torunlar GYO, %14.8’ine sahip olduğu Ankamall Alışveriş Merkezi’nin tamamı için 525 milyon dolarlık teklif alındığını  
açıkladı. Gelen teklif bizim Ankamall için yaptığımız 575 milyon dolarlık değerlemeye paralel. 

ULKER Ülker Bisküvi AL 
Kapanış TRY: 5.54 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 6.71 TL 21.05% Piyasa Değeri .mn(TL): 1,488 

Analist: İlyas Safa Urgancı Telefon.: +90 212 350 25 52 E-Mail: iurganci@isyatirim.com.tr 
Tarih: 11/07/2011 
Ulker Biskuvi’nin %42 ana ortağı Yıldız Holding toplam ödenmiş sermayenin %38’ine karşılık gelen 102 milyon adet  
nominal payları Merkezi Kayıt Kuruluşu’na kaydettirdi. Yıldız Holding, Fon Finansal Kiralama ve Gozde Finansal  
Hizmetler’in ödenmiş sermayelerinin %80’ine karşılık gelen hisseleri Kurul kaydına aldırdı. Bu iki şirkete ek olarak, Yıldız  
Holding Kerevitas’ın ödenmiş sermayesinin %27’sine ve Saglam Gayrimenkul’un %11’ine karşılık gelen hisseleri de  
kayda aldırdı. 
 Yıldız Holding iştirakleri ve halka açık şirketlerinde herhangi bir  satış kararı olmadığını ve prosedürel bir kararla kapalı  
olan hisselerini açığa çevireceğini bildirdi. Şirket, Kurumsal Yönetim Politikası kapsamında şeffaflığı artırmak adına  
payların kurul kaydına alındığını açıkladı. 
ULKER hisseleri Cuma gunu haberden sonra %4 düşüş gösterdi. Dolayısıyla, Yıldız Holding’in satış kararı olmadıgını  
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Haftalık Şirket Haberleri 
açıklaması üzerine hisselerin bugün yukarı yönlü hareket edeceğini düşünüyoruz. 

ZOREN Zorlu Enerji TUT 
Kapanış TRY: 2.26 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 2.78 TL 23.00% Piyasa Değeri .mn(TL): 637 

Analist: Aslı Özata Kumbaracı Telefon.: +90 212 350 25 26 E-Mail: akumbaraci@isyatirim.com.tr 
Tarih: 11/07/2011 
Zorlu Enerji Rusya’daki doğalgaz santral projesindeki ortaklarına karşı olan davayı kaybettiğini ama temyiz için  
başvurduğunu açıkladı 
 
Zorlu Enerji, şirketin aleyhine Rusya’daki doğalgaz santral projesindeki ortakları olan Invar ve Talex tarafından New York 
 Eyaleti Yüksek Mahkemesi nezdinde yürütmenin durdurulması talebiyle açılan ve ihtiyati tedbir kararı ile sonuçlanan  
adli davaya ilişkin temyiz incelemesi sonuçlandığını ve söz konusu ihtiyati tedbir kararı New York Eyaleti Yüksek  
Mahkemesi İstinaf Dairesi tarafından onaylandığını duyurdu. Hatırlatmak gerekirse,  Zorlu Enerji’nin %51’ne sahip  
olduğu Rosmiks 2005 yılında Moskova’da Tereshkovo ve Kojukhovo adlı iki doğalgaz santral ihalelerini kazanmıştı.  
Santrallerin toplam kurulu gücü 680MW. Zorlu Enerji ilk fazının (170MW) bu sene sonunda devreye girmesini planlıyor.  
Zorlu Enerji uzun vadede Rusya’dan çıkmayı ve operasyonlarını Türkiye’de birleştirmeyi hedefliyor. Haberin olumsuz  

Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı  
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak  
yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine  
dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri  
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. 
 
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş Yatırım Menkul  
Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul 
 Değerler A.Ş. sorumlu değildir. 
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