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InvestAZ Yatırım:  

Global Piyasalara Teşvik Desteği… 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, % 0,29 değer kaybederek günü 1.391 puandan tamamladı. Toplam 
işlem hacmi 20,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi % 0,57 değer kaybederken holding 
endeksi % 0,15 yükseldiği günde sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran % 2,74 ile spor, en çok 
gerileyen ise % 2,65 ile inşaat olduğu görüldü. Avrupa borsaları karışık seyirle günü tamamladı. Kapanışta, 
İngiltere'de FTSE 100 endeksi % 0,86 ve Fransa'da CAC 40 endeksi % 0,34 geriledi. Almanya'da DAX 30 
endeksi % 0,07 değer kaybederken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise % 0,05 değer kazandı. 

ABD borsaları, günü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, % 0,26 değer kaybederken, 
S&P 500 endeksi % 0,36 ve Nasdaq endeksi % 1,54 değer kazandı. ABD Başkanı Joe Biden, altyapı ve 
istihdam programının çerçevesini açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden, 2,25 trilyon dolar tutarındaki altyapı ve 
istihdam programına dair açıklamada, "Pandemi ekonomik bölünmüşlükleri daha kötü hale getirdi" dedi. 
Başkan açıklamasında, "Yıllık 400.000 doların altında geliri olanlara vergi artışı yansıtılmayacak. Kurumsal 
vergilerin yüzde 28'e çıkarılmasından kimse şikayet etmemeli. 400.000 doların altı için vergi artışı dışındaki 
fikirlere açığım. Tek bir kuralla başlayacağım. Tekrar söylüyorum, 400.000 doların altında kazanan hiç kimse 
federal vergilerinin arttığını görmeyecek"dedi. Başkan’ın açıklamaları ardından küresel piyasalarda risk 
iştahında kısa vadede toparlanma eğiliminin yaşandığı görülüyor.  

Bugün, Yurtiçinde Türkiye İmalat PMI verisi takip edilecek. Global piyasalarda ise Almanya, Euro Bölgesi ve 
ABD ‘de açıklanacak olan İmalat PMI dataları yakından izlenecek. Ayrıca, planlı takvime göre bugün 
gerçekleşmesi beklenilen OPEC toplantısı petrol piyasası açısından takibimizde olacak.  

Yeni işlem gününde, Japonya’da açıklanan mart ayı İmalat PMI verisi beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, 
Çin’de Caixin İmalat PMI verisi bir önceki ayın hafif altında kaldı. Sabah saatlerinde Asya seansında işlem 
gören endeks/endeks vadeli işlem sözleşmelerinin birçoğunda kısa vadede risk iştahında yaşanan 
toparlanma eğiliminin olumlu yansımaları izleniyor. 

Satır Başları: 

 Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününü % 0,29 değer kaybederek günü 

1.391 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 20,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Yeni işlem 

gününde küresel piyasalarda risk iştahının seyrine bağlı olarak, BİST-100 endeksinin hafif alıcılı bir 

açılış ile başlamasını öngörüyoruz. 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 

stopaj vergisi avantajı 2 ay daha sürecek. Mevduat faizleri ve katılım hesaplarına ödenen kâr 

paylarından yapılan stopaj kesintileriyle ilgili uygulama 2 ay uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan 

Cumhurbaşkanlığı kararıyla daha önce 31 Mart'ta son bulması öngörülen uygulama 31 Mayıs 

tarihine uzatıldı. 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün, yatırımcı sunumunda yatırımcılarla bir araya 

gelecek.  
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 BOTAŞ'ın yayımladığı Nisan ayı satış tarifesine göre doğalgaza yılın dördüncü zammı yapıldı. 

Tarifeye göre BOTAŞ konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatında yüzde 

1 zam yaptığı açıklandı. (Kaynak: Bloomberght) 

 Dünya Bankası, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5'e yükseltti. Kurum, Ocak ayında 

yayımladığı Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nda, Türkiye'ye ilişkin 2021 yılı büyüme 

beklentisini yüzde 5'ten yüzde 4,5'e indirmişti. Dünya Bankası, Türkiye ekonomisine ilişkin 2021 yılı 

beklentisini tekrar yüzde 5'e revize etti. 

 ABD'nin Türkiye'nin de arasında bulunduğu 16 ülkenin alüminyumuna ek vergi hazırlığında olduğu 

haberi basında yer aldı. ABD Uluslararası Ticaret Komisyonundan yapılan açıklamada, ABD'nin 16 

ülkeden ithal ettiği alüminyum alaşımı levha ürünü dolayısıyla ülkenin maddi olarak zarar 

gördüğünün tespit edildiği belirtildi. (Kaynak: Bloomberght) 

 ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yaptığı değerlendirmede; piyasa işleyişini desteklemek için hala 

aşırı politika müdahalelerine ihtiyaç duyulduğunu ifade ederken finansal sistemdeki kırılganlıkları 

gidermek için daha fazlasının yapılması gerektiğini belirtti. 

 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 4 hafta boyunca vatandaşların evlerinden 10 kilometre uzağa 

gitmelerinin yasaklandığını söyledi. Yasak 3 Nisan Cumartesi başlıyor. 

 Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), küresel ticaretin görünümüne ilişkin Mart ayı raporunu paylaştı. 

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), 2021'de küresel mal ticaretine ilişkin büyüme beklentisini yüzde 

7,2'den yüzde 8'e çıkardı. 

 

BIST-100 

Dün endeksin 1391 seviyesinden kapandığını izledik. Toplam işlem hacmi 20,2 milyar lira seviyesinde 

gerçekleşti. 

Destek: 1370 - 1350 

Direnç: 1405 – 1412 

Şirket Haberleri: 

Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YATAS): Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile Şirket 

Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesindeki Kayıtlı Sermaye Tavanı 

tutarının 2021-2025 yılları arasında 5 (beş) yıl için geçerli olacak şekilde 150.000.000,00 TL'den, 

300.000.000,00 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak gerekli izni almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na 

başvuruda bulunulmuştur. 

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. (ESEN): Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. güneş enerjisi alanındaki yatırımlarını 

artırma hedefi ve halka arz taahhütleri doğrultusunda, şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Margün Enerji 

Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bağlı ortaklıkları Angora 

Elektrik Üretim A.Ş. ve Bosphorus Yenilenebilir Enerji A.Ş., Lisanslı ve Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği 

çatısı altında geliştirilmiş ve kurulmuş olan, toplam 39 adet güneş elektrik santralini satın almak üzere, 

Kinesis Enerji Yatırımları A.Ş. ve Hasan İnaloğlu ile 01.01.2021 tarihinden itibaren tüm gelirler tarafımıza 

ait olacak şekilde 12.03.2021 tarihinde hisse devir sözleşmesi imzalanmıştı 
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Söz konusu satın alma işlemine istinaden, 3.000.000 Euro (Üç Milyon Euro) peşinat, Kinesis Enerji 

Yatırımları A.Ş.'ye ödenmişti. 

Satışa konu güneş elektrik santralleri Konya, Antalya, Ankara, Eskişehir, Adana ve Muğla illerinde işletmede 

olup, toplam kurulu güçleri 61,68 MWp'di. 

Bu santraller, ürettikleri elektriği, geçici kabul tarihinden itibaren 10 yıl süre ile 13,3 USDcent/kWh fiyatla 

5346 ve 6094 sayılı kanunlar gereğince devlet alım garantisi altında satacaklardır. 2021 yılında bu 

santrallerden yaklaşık 102.150.000 kWh üretim ve 13.585.950 USD satış geliri ile yaklaşık 12.760.000 USD 

net gelir beklenmektedir. 

Satışa konu güneş elektrik santralleri Konya, Antalya, Ankara, Eskişehir, Adana illerinde işletmede bulunan, 

toplam kurulu güçleri 41,51 MWp olan 38 adet santrallerin hisse devir işlemleri bugün itibarıyla 

tamamlanmıştır. 

Muğla da yer alan 20.17 MWp 1 adet lisanslı santralin hisse devir işlemleri devam etmekte olup devir 

işlemlerinin tamamlanması ile KAP'ta açıklama yapılacaktır. 

Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO): Daha önce, Şirketimizin, %95,497 oranında bağlı ortaklığı olan 

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Naturelgaz") halka arz onayı için başvurusunun Sermaye Piyasası 

Kurulu tarafından 18.03.2021 tarihinde onaylandığı duyurulmuştur.Bu kapsamda halka arz hem sermaye 

artışı hem de ortak satışı suretiyle gerçekleştirilmiş olup Naturelgaz'ın çıkarılmış sermayesinin 100.018.594 

Türk Lirası'ndan toplam 14.981.406 Türk Lirası kadar artırılarak 115.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması 

suretiyle ihraç edilen olan toplam 14.981.406 Türk Lirası nominal değerli 14.981.406 adet pay ve 

Naturelgaz'da Şirketimizin sahip olduğu 3.136.363 adet payın ek satışı dahil 19.282.460,3- TL pay ile Kanat 

EMİROĞLU'nun sahip olduğu 236.133,68 TL nominal değerli olmak üzere mevcut pay sahiplerine ait toplam 

19.518.594 adet payın halka arzı işlemi bugün tamamlanmıştır. İzahnamede belirtilen Aksel Goldenberg'in 

Naturelgaz'da sahip olduğu 4.267.450,83 adet hissesinin tamamının şirketimize devri işlemi de bugün 

tamamlanmış olup şirketimiz Naturelgaz'ın %70 oranında hissedarı haline gelmiştir. 

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATAGY): Portföyümüzde yer alan, Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, 

Kocasinan Mahallesinde yer alan Ata Corner Lüleburgaz Projesindeki; 

6  numaralı bağımsız bölümün Popeyes olarak işletilmesi amacıyla, 

 7  numaralı bağımsız bölümün Usta Döner olarak işletilmesi amacıyla 

 8  numaralı bağımsız bölümün Arby's olarak işletilmesi amacıyla  

 Emirhan Caddesi Ata Kule N109 Kat: 2-3-4 Dikilitaş-Beşiktaş İstanbul adresinde mukim TAB Gıda San. ve 

Tic. A.Ş.'ne kiralanmasına, aylık kira bedelinin, aylık işletme cirosu üzerinden hesaplanmasına, ve kira 

süresinin 30 (otuz) yıl olmasına, Karar verilmiştir. 

Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LINK): Bilindiği üzere, merkezi 

İstanbul'da olan ve faaliyetlerini Türkiye geneline yayılan yetkili satıcı ve bayileri aracılığı ile sağlayan 

Şirketimizin Ankara'da bir irtibat bürosu bulunmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, 

bir yıldır devam eden Pandemi şartları nedeniyle Ankara'da irtibat ofisi olarak kullanılan ofis personelinin 

çoğunlukla uzaktan çalışması nedeni ile ofisin kapatılmasına ve kira sözleşmesinin feshine karar vermiş olup 
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konuya ilişkin olarak gerekli işlemlerin yapılması hususunda Şirket yönetimini yetkilendirmiştir. İrtibat 

ofisinde görev yapan bir adet personelimiz merkez ofisimizde çalışmalarına devam edecektir. 

Yapı Kredi Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YKGYO): COVID-19 kaynaklı olarak faaliyet hacminde 

önemli ölçüde düşüş yaşanması nedeniyle geçici olarak kira indirimine karar verildiği 30.06.2020, 

30.09.2020 ve 29.12.2020 tarihli özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulan bir kiracımızla yapılan 

görüşme sonucunda, sektördeki uygulamalar da dikkate alınarak, 28.12.2020 tarihli ekspertiz değeri KDV 

hariç 69.697,72 TL olan ve mevcut haliyle KDV hariç 70.603,37 TL tutarındaki kiranın, 01.03.2021-

31.05.2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere %25 oranında indirilmesine karar verilmiş olup; tahsil 

edilmeyecek toplam kira bedeli 3 ay için toplamda KDV hariç 52.952,52 bin TL olacaktır. 

Arçelik A.Ş. (ARCLK): Şirketimiz tarafından yayınlanan 16.12.2020 tarihli özel durum açıklamasına istinaden 

yapılan anlaşma çerçevesinde Hitachi Global Life Solutions, Inc. (Hitachi GLS) şirketiyle görüşmelerimiz ve 

sürecin tamamlanmasına dair çalışmalar devam etmektedir. İlgili açıklamada da belirtildiği gibi işlemin 

tamamlanması için 1 Nisan 2021 tarihi hedef tarih olarak belirlenmişti. Sözleşmede ön görülmüş olan 

çalışmaların beklenenden fazla zaman almış olması nedeniyle, kapanış işlemlerinin en geç 1 Temmuz 2021 

tarihine kadar olmak üzere önümüzdeki 3 ay içerisinde  tamamlanması konusunda taraflar karşılıklı 

mutabık kalmıştır. 

Seyitler Kimya A.Ş. (SEYKM): Yönetim Kurulumuz 31.03.2021 tarihinde yapılan toplantısında; Steril ve 

nonsteril medikal ürünlerin üretimini ihtiva edecek şekilde üretim portföyümüzün geliştirilmesi ve önemli 

ihracat potansiyeline sahip olan ilaçlı flaster üretim kapasitemizin arttırılması amacıyla, gerekli altyapı 

düzenlemelerini yapmak, makina ve teçhizat üretimi (bazı makinaların üretimi ve geliştirilmesi firmamız 

bünyesinde yapılmaktadır) ve satın alımında kullanılmak üzere, 2021 yılında 10 Milyon TL'ye kadar yatırım 

yapma kararını oy birliği ile almıştır. 

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO): Şirketimiz, Kocaeli ili, Kartepe ilçesi, Çepni Mahallesi 153 ada, 

110 parselde kayıtlı 34.318,75 m2lik arsa ve üzerindeki bina niteliğindeki taşınmazı kiralamak suretiyle 

depo olarak kullanmaktadır. Bu taşınmazın Şirket Kartepe İşletmesine mesafesinin çok yakın olması, 

taşınmazın fiziki konumu ve depo niteliği itibariyle uzun yıllar kullanılmasının planlanması vb. faktörler de 

göz önünde bulundurularak; 

1. Söz konusu taşınmazın Şirketimiz nam ve hesabına satın alınmasına, 

2. Satın alıma ilişkin görüşmeler ve müzakereler için Şirket Genel Müdürü Ergün Çiçekci'nin 

yetkilendirilmesine, 

3. Taşınmazın satın alımına ilişkin olarak tapu müdürlükleri ve diğer ilgili kuruluşlar nezdindeki her türlü 

işlemin gerçekleştirilmesi için Şirket Genel Müdürü Ergün Çiçekci ve Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) 

Nurcan Güngör'ün imzası ile Şirket Genel Müdür Yardımcısı (Kartepe İşletme) Nuri Aslan'a vekaletname 

çıkarılmasına, 

4. Modül Çelik Yapı ve Petrol Sanayi Tic. Ltd. Şti. ile yapılmış olan kira sözleşmesinin taşınmazın satın 

alınması sebebiyle feshedilmesine, 

5. Söz konusu değişikliklerin KAP'ta yayınlanmasına 

Türk Ticaret Kanunu m. 390/4 uyarınca oy çokluğu ile karar verilmiştir. 
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USDTRY 

Güne 8,2491 seviyesinden başlayan USD/TRY kurunun güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 

8,3200 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 8,2200 - 8,1800 

Direnç: 8,3200 - 8,3500 

EURTRY 

Güne 9,7061 seviyesinden başlayan EUR/TRY kurunun güne alıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk direnç 

9,7700 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 9,6900 - 9,6500 

Direnç: 9,7700 - 9,8000 

EURUSD 

Güne 1,1730 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi şu saatlerde 1,1716 seviyelerinde fiyatlanıyor. 

Paritenin güne hafif satıcılı başladığını izliyoruz. Kur için ilk destek 1,1670 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,1670 - 1,1640 

Direnç: 1,1740 - 1,1770 

XAUUSD 

Güne 1.707 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde 1.713 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının 

güne alıcılı başladığını izliyoruz. Altın için ilk destek 1.678 seviyesi olarak takip edilebilir. 

Destek: 1.678 – 1.670 

Direnç: 1.725 – 1.732 

 

BRENT 

Güne 62,97 seviyesinden başlayan Brent petrol şu saatlerde 63,13 seviyelerinde fiyatlanıyor. Emtianın 

güne hafif alıcılı başladığını izliyoruz. 
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