
Haftalık Şirket Haberleri 
AKSEN Aksa Enerji AL 
Kapanış TRY: 3.86 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 6.20 TL 60.62% Piyasa Değeri .mn(TL): 2,229 

Analist: Aslı Özata Kumbaracı Telefon.: +90 212 350 25 26 E-Mail: akumbaraci@isyatirim.com.tr 
Tarih: 27/07/2011 
Rasa Enerji’den gelen 120MW’lık katkıyla Aksa Enerji’nin toplam kurulu gücü 1,664MW’a ulaştı. 
 
Şanlıurfa Organize Sanayi’de faaliyet gösteren ve tümüyle Aksa Enerji’ye ait olan Rasa Enerji 120MW’lık kurulu  
kapasitesiyle elektrik üretimine başladı. Doğalgaz yakıtıyla çalışan enerji santralinin 2012 yılı itibariyle kapasitesinin  
270MW’a çıkarılması planlanıyor. Kısmen pozitif. 

ANELE Anel Elektrik AL 
Kapanış TRY: 2.08 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 3.14 TL 50.79% Piyasa Değeri .mn(TL): 229 

Analist: Nur Atasoy Telefon.: +90 212 350 25 34 E-Mail: natasoy@isyatirim.com.tr 
Tarih: 26/07/2011 
Anel Elektrik ile Japonya merkezli Taisei Corporation arasında "Marmaray Demiryolu Boğaz Tüp Geçiş İnşaatı Elektrik  
ve Mekanik İşleri"nin Anel tarafından yapılması için 59.752.000 ABD Doları (Yaklaşık 99.600.608 TL) karşılığında  
prensip olarak anlaşmaya varılmıştır. Sözleşmenin önümüzdeki günlerde imzalanması beklenmekte olup, söz konusu  
işlerin 28.10.2013 tarihine kadar tamamlanması öngörülmektedir. 

GLYHO Global Yatırım Holding ÖNERİMİZ YOK 
Kapanış TRY: 1.34 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : Piyasa Değeri .mn(TL): 302 

Analist: Başak Dinçkoç Telefon.: +90 212 350 25 92 E-Mail: bdinckoc@isyatirim.com.tr 
Tarih: 26/07/2011 
Global Yatırım Holding, Global Liman’ın %24.11 hissenin 77.4mn$ karşılığında özel sermaye fonu VEI’ye devredilmesi  
konusunda anlaşmaya vardı. 
Yapılan anlaşmaya göre,  3 yıl  sonra azınlık ortak VEI'nin hissesi yüzde 25'e yükselecek ve ayrıca 31 Aralık 2011'e  
kadar kullanılması kaydıyla Generali Assicurazioni, Unicredit ve  Venice Shipping and Logistics S.p.a. grupları veya  
Global Yatırım Holding tarafından onaylanacak diğer yatırımcı gruplar tarafından kullanılmak üzere  Global Liman'ın  
sermayesinin yüzde 10'una karşılık gelen ek hisseleri satın alma opsiyonu bulunacak. Hatırlatalım; Global Yatırım  
Holding Antalya, Kuşadası ve Bodrum Limanları’nı işleten ve Arnavutluk’taki Durres Port’un imtiyaz sözleşmesine imza  
atmaya hazırlanan Global Liman Holding’in %100 hissesine sahipti. Hisse transferinin bugün sonuçlandırılması  
bekleniyor. Satın alma işleminden Global Liman için ortaya çıkan değer 321mn$’a tekabül ediyor. Global Yatırım  
Holding hisseleri için pozitif bir haber. 

Tarih: 27/07/2011 
Global Liman Hisse Devri Tamamlandı 
 
Global Yatırım Holding, Global Liman’ın %22.14 hissenin 77.4mn$ karşılığında özel sermaye fonu VEI’ye devredilmesi  
konusunda gerekli imzaları dün atarak transfer işlemini tamamladı. Yapılan anlaşmaya göre,  3 yıl  sonra azınlık ortak  
VEI'nin hissesi yüzde 25'e yükselecek ve ayrıca 31 Aralık 2011'e kadar kullanılması kaydıyla Generali Assicurazioni,  
Unicredit ve  Venice Shipping and Logistics S.p.a. grupları veya Global Yatırım Holding tarafından onaylanacak diğer  
yatırımcı gruplar tarafından kullanılmak üzere  Global Liman'ın sermayesinin yüzde 10'una karşılık gelen ek hisseleri  
satın alma opsiyonu bulunacak. Global Yatırım Holding için pozitif bir haber. 

ISFIN İş Finansal Kiralama AL 
Kapanış TRY: 1.19 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 1.88 TL 57.95% Piyasa Değeri .mn(TL): 403 

Analist: Bülent Şengönül Telefon.: +90 212 350 25 66 E-Mail: bsengonul@isyatirim.com.tr 
Tarih: 29/07/2011 
Is Finansal Kiralama BDDK ya gönderdiği finansallarında yılın ilk yarısında 32.3mn TL net kar açıkladı. Bu geçen yılın  
aynı dönemine gore %13 oranında bir gerilemeye işaret ediyor. BBDK’ya gönderilen finansallar Is Faktoring’in katkısını  
içermediğinden konsolide rakamlar ile farklılık gösteriyor. Öte yandan net kar rakamındaki gerileme yıl sonu için  
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konsolide net karda öngördüğümüz. %11 oranındaki düşüş lile uyumlu.   

KARSN Karsan Otomotiv            ÖNERİMİZ YOK 
Kapanış TRY: 1.42 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : Piyasa Değeri .mn(TL): 278 

Analist: Esra Suner Telefon.: +90 212 350 25 72 E-Mail: esuner@isyatirim.com.tr 
Tarih: 25/07/2011 
Karsan yıllık fabrika bakımı için üretime ara veriyor 
Karsan 25 Temmuz ve 12 Ağustos tarihleri arası yıllık fabrika bakım ve onarımı için üretime ara vereceğini açıkladı. Bu  
süre içerisinde 545 mavi yaka ve 80 beyaz yaka personelin yıllık izine çıkacağı belirtildi. (Nötr) 

KCHOL Koç Holding TUT 
Kapanış TRY: 7.08 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 8.64 TL 22.05% Piyasa Değeri .mn(TL): 17,099 

Analist: Başak Dinçkoç Telefon.: +90 212 350 25 92 E-Mail: bdinckoc@isyatirim.com.tr 
Tarih: 28/07/2011 
(KCHOL, Hedef:8.64TL; Potansiyel:%25, Tut) 
Koç Holding Koc.Net’i Vodafone’a Sattı 
 
KAP’ta yapılan duyuruya göre, Vodafone Koç Holding’in telefon ve internet hizmetleri sunan %100 iştiraki Koç.Net’i  
30mnTL’ye satın aldı. Şirket’in 150mnTL ciro ve 55mnTL kayıtlı sermayesi bulunmakta. Bu satın alma işlemi Vodafone  
için Turkcell’e ait Superonline ile rekabet yaratmak için stratejik bir hamle olsa da, Koc Holding net aktif değerine  
herhangi ciddi bir etkisi olmayacaktır. 

MRGYO Martı GYO AL 
Kapanış TRY: 0.96 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 1.61 TL 67.51% Piyasa Değeri .mn(TL): 106 

Analist: Burak Berki Telefon.: +90 212 350 25 80 E-Mail: bberki@isyatirim.com.tr 
Tarih: 01/08/2011 
Marti GYO Mart ayında başlayan mali yılının ilk çeyreğinde 0,2 milyon lira net zarar açıkladı. Geçtiğimiz sene aynı  
dönemde şirket 0,3 milyon lira zarar açıklamıştı. Kira gelirleri bir miktar artarak 1,8 milyon liraya yükselirken konut  
gelirlerinde oluşan düşüş toplam satış gelirlerinin azalmasına neden oldu. 
 
Satış gelirleri 1Ç11’de yıllık bazda %33 azalarak 2,2 milyon liraya düşerken konut satışından elde edilen gelirler  
1Ç10’da 1,6 milyon liradan 1Ç11’de 0,4 milyon liraya geriledi. 
 
Şirketin portföyünde bulunan otellerin tamamen faaliyette olduğu ve tam kapasite çalıştığı ikinci çeyrek rakamları  
şirketin 2011 performansı açısından çok daha iyi bir gösterge oluşturacaktır. Marti GYO şu an NAD’e göre 51% iskontlu  
işlem görüyor ve AL tavsiyemizi koruyoruz. 

OTKAR Otokar                         GÖZDEN GEÇİRİLİYOR 
Kapanış TRY: 42.00  Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : Piyasa Değeri .mn(TL): 1,008 

Analist: Esra Suner Telefon.: +90 212 350 25 72 E-Mail: esuner@isyatirim.com.tr 
Tarih: 29/07/2011 
Otokar 2Ç11 sonuçları beklentilerin üzerinde 
Otokar 2011’in 2.çeyreğinde, beklentilerin üzerinde (IS Yatırım: 10 milyon TL, CNBC-E: 11 milyon TL), 2Ç10’daki 4  
milyon TL ve 1Ç11’deki 9 milyon TL’ye kıyasla 19 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Açıklanan net kar rakamı 2011 ilk  
yarı kar rakamını 28 milyon TL’ye taşırken, şirket geçen senenin aynı döneminde 3 milyon TL net zarar kaydetmişti.  
Güçlü yurtiçi hafif ticari araç pazarı ve artan savunma aracı siparişleriyle birlikte gelen hacim büyümesini Otokar’ın  
2Ç11’de operasyonel performansındaki ciddi artışın ana sebebi olarak gösterebiliriz. Ayrıca, artan kapasite kullanım  
oranı ve yüksek marjlı savunma aracı satışlarının payındaki artış 2Ç11’de karlılığı artırırken, FAVOK marjının 9.7 yüzde  
puan artarak %12.7’e ulaşmasına neden oldu.  
Beklentilerin üzerinde olarak ( IS Yatirim: 180 milyon TL, CNBC-E:185 milyon TL), şirketin cirosu iki katından fazla  
artışla 242 milyon TL olarak gerçekleşirken, 1Y11 satış gelirlerini 1Y10’daki 193 milyon TL’ye kıyasla 390 milyon TL’ye  
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taşıdı. 2Ç11 yurtiçi ve yurtdışı satışlar gelirleri sırasıyla yıllık bazda %116 ve %131 oranında arttı. Otokar 2Ç11’de  
2Ç10’daki 739 adet satış hacmini oldukça artırarak 1579 adet araç satışı gerçekleştirdi. Ticari araçlar ve savunma  
araçları 2Ç11’de sırasıyla satışların %60 ve %23’ünü oluşturdu (2Ç10: 49% & 18%). Geri kalan satışları ise diğer  
segmentlere ait yedek parça ve tank projesi ile ilgili gelirler oluşturdu.. 
Artan ölçek ekonomisi ve savunma araçlarının payındaki artışla birlikte, brüt kar marjı 2Ç11’de 8.3 yüzde puan artışla  
%21.7 olarak gerçekleşti. Artan hammadde maliyetleri ve savunma araçlarının payındaki küçük azalma nedeniyle  
çeyrek bazda brüt karlılık az da olsa geriledi. Ek olarak, satış gelirlerindeki büyümenin faaliyet giderlerindeki artıştan  
daha fazla olması şirketin FAVOK’ünü daha da artırdı. Tahminlerin üzerinde olarak (Is Yatırım: ve CNBC-E: 17 milyon  
TL), Otokar 2Ç11’de 2Ç10’daki 3 milyon TL ve 1Ç11’deki 15 milyon TL’ye kıyasla 31 milyon TL FAVOK kaydetti.  
FAVOK marjı ise ciddi oranda artarak 2Ç10’daki %3 ve 1Ç11’deki %10.2’den 2Ç11’de 12.7%’e yükseldi. 
İşletme sermayesi ihtiyacının  2010 yıl sonundaki 189 milyon TL’den 1Y11’de 281 milyon TL’ye yükselmesiyle birlikte  
şirketin net borç posizyonu 2010 yıl sonundaki 17 milyon TL’den 1Y11’de 148 milyon TL’ye yükseldi. 
Otokar’ın 2Ç11 sonuçlarının piyasa tarafından olumlu algılanacağını düşünüyoruz. 2010 yıl sonundan beri, Otokar hem  
yurtiçi hem yurtdışı pazardan 2011 ve 2012 yılıllarında teslimatları yapılmak üzere yaklaşık 250 milyon dolar tutarında  
savunma aracı siparişi aldı. Otokar’ın 1Y11’de sadece yaklaşık 55 milyon dolar savunma aracı segmenti satış geliri  
kaydetmiş olması ileriki dönemlerde güçlü finansal sonuçlar açıklayacağının göstergesi. Tahminlerimizin, gerçekleşen  
rakamların altında kalması yukarı yönlü revize etmemezi gerektiriyor. Dolayısıyla, tahminlerimizin üzerinden geçeceğiz. 

SODA Soda Sanayii AL 
Kapanış TRY: 2.98 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 3.92 TL 31.40% Piyasa Değeri .mn(TL): 757 

Analist: Nur Atasoy Telefon.: +90 212 350 25 34 E-Mail: natasoy@isyatirim.com.tr 
Tarih: 26/07/2011 
Soda Sanayii 11.4 mn dolarlık yatırımla yıllık üretim kapasite 70,000 ton olan bir sülfürik üretim tesisi kurulmasına karar  
verildiğini açıkladı. Şirketin Kromsan Fabrikası'nın 3 ana hammaddesinden biri olan sülfürik asit kullanım miktarı  
yaklaşık 60.000 Ton/Yıl olup bu ihtiyaç yurtdışından karşılanmaktadır. 

TCELL Turkcell TUT 
Kapanış TRY: 8.76 YTL Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 10.20 TL 16.44% Piyasa Değeri .mn(TL): 19,272 

Analist: İlke Takımoğlu Homriş Telefon.: +90 212 350 25 16 E-Mail: ihomris@isyatirim.com.tr 
Tarih: 27/07/2011 
Alfa Telekom Türkiye’nin açıklaması  
 
Şirket tarafından yapılan açıklamada dolaylı Turkcell hisselerinin (%14) Alfa Telekom’a transferi ile ilgili yeni bir  
duruşma yapılacak. Mahkeme hisselerin transferine izin verebileceği gibi, temyiz mahkemesi sonuçlanana kadar  
yürütmeyi durdurabilir. Bilindiği üzere Alfa Telekom’un lehine sonuclanan davanın ardından Cukurova grubu bir üst  

Tarih: 28/07/2011 
Turkcell'in 2.çeyrek sonuçları operasyonel olarak beklentilerden daha iyi geldi. Biraz olumlu. 
Gelirler çeyrek bazında %8 artıp 2.28milyar TL'ye ulaşırken, FAVÖK marjı %31,6 ile hem bizim, hem piyasa  
beklentisinin hem de bir önceki çeyreğin üstüne çıkmış oldu. Buna sebep artan dakika kullanımıyla yükselen arabağlantı 
 giderlerine rağmen (kullanım senelik bazda %29 artarak 220dakika oldu), gerileyen frekans kullanım ve şüpheli alacak  
giderleri oldu. Ancak şirket sene sonu hedefini gelirlerde 9.3-9.6milyar TL ve FAVÖK'te 2.9-3.05 milyar TL olarak  
korudu. 
2.Çeyrek sonuçlarında göze çarpan en önemli nokta, 2008'in son çeyreğinde numara taşınabilirliğinin başlamasından  
beridir abone kaybeden Turkcell'in ilk defa bu çeyrekte abone sayısını artırması oldu. BTK'nin önödemeli abonelerin  
sistemden çıkarılması süresini uzatmasından dolayı bir seferlik etkinin (artı 840bin abone) çıkarılması gerekiyor (benzer  
durumu diğer operatörlerde de görüyoruz). Bu etki çıkarıldığında bile Turkcell'in abone sayısını 165bin civarında  
artırdığı görülüyor. Mobil penetrasyon, BTK kararının da etkisiyle 1.çeyrekteki yüzde 84 seviyesinden 2.çeyrekte %86'ya  
yükselmiş oldu. Turkcell sene sonu itibari ile penetrasyonun % 85-86 civarında kalmasını bekliyor. 
Turkcell 21milyon TL zarar açıklayarak piyasa beklentisi olan 40milyon TL karin altında kalsa da (bizim beklentimiz  
10milyon TL zarar), daha önceden piyasayı Belarus'taki devalüasyondan dolayı oluşacak kur farkı zararı ile ilgili  
uyardıkları için, piyasa net kar/zarar rakamını çok önemsemeyecektir. 
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TUPRS Tüpraş                         TUT 
Kapanış TRY: 41.10  Hedef Fiyat TL/Yükselme Potansiyeli % : 52.23 TL 27.08% Piyasa Değeri .mn(TL): 10,292 

Analist: Aslı Özata Kumbaracı Telefon.: +90 212 350 25 26 E-Mail: akumbaraci@isyatirim.com.tr 
Tarih: 25/07/2011 
Tüpraş fuel-oil dönüşüm projesi (RUP) için oluşturulan yüklenici konsorsiyum ile 2.4milyar$ üzerinden anlaşma  
imzaladı. 
 
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tüpraş'ın İzmit Rafinerisi'nde yapımını gerçekleştireceği yüksek kükürtlü fuel  oil’i  
işleyerek motorin ve benzin gibi beyaz ürünlere dönüştürecek Fuel Oil Dönüşüm Projesi (Residium Upgrading  
Project) ile ilgili olarak  projenin yüklenicisi olan ispanyol Tecnicas Reunidas firmasının Türkiye’de oluşturduğu   
konsorsiyum ile 2.4 milyar dolar üzerinden anlaşma imzalandı. Projenin finansmanı henüz neticelenmese de, projenin  
2014 yılı itibariyle faal hale geçmesi hedefleniyor. Hatırlatmakta yarar var, Tüpraş bu proje ile birlikte yaklaşık 4.2  

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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