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InvestAZ Yatırım:  

TL Varlıklar Negatif Ayrışıyor… 

Global piyasalarda, tahvil getirileri tarafında yaşanan sınırlı iyileşme risk iştahında toparlanmaları 
desteklediği görülüyor. Risk iştahında yaşanan artış borsalar tarafında değer kazanımlarını 
desteklerken, Türk Lirası’nda devam eden oynaklık ve yurtiçinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak 
BİST-100 endeksinin negatif ayrıştığı görülüyor. Gün içerisinde, küresel piyasalarda doların G-10 ve 
gelişmekte olan ülke para birimlerinin birçoğuna karşı değer kaybettiği görülürken, Türk Lirası’nın 
negatif ayrıştığı izleniyor.  

 

Satır Başları: 

 BİST-100 endeksi fiyatlamalarında dalgalı seyir devam ediyor. Gün içerisinde 1359-1412 bölgesi 

aralığında fiyatlamaların devam ettiği endeksin gün sonuna doğru kayıplarının bir kısmını telafi 

etme çabası içerisinde olduğu görülüyor. Özellikle, küresel piyasalarda risk iştahında yaşanan 

toparlanma eğilime karşın endeksin gün içerisinde negatif ayrıştığı izleniyor.  

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, ''Temenni ederiz ki mayıs, haziran gibi 

bu iş tamamlansın, bitsin. Çin'den 50 milyon doz aşı bekliyoruz. Almanya'dan 1,5 milyon doz 

BioNTech aşısı geldi. Rusya ile olan görüşmelerimiz devam ediyor. Rusya'dan da yine aynı şekilde 

aşı gelme itibarıyla bu bizi rahatlatacak” dedi. 

 Borsa İstanbul'da Genel Kurul sonrasında genel müdürlük görevine Korkmaz Enes Ergun getirildi. 

 Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada 

27/03/2021 itibarıyla motorinde 15, benzinde 13 KRŞ/LT indirim gerçekleşti, pompa fiyatlarında 

değişiklik olmayacağı belirtildi. 

 ABD'de kişisel harcamalar, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1 düşüş kaydederken kişisel 

gelirler yüzde 7,1 azalış gösterdi.  

 Almanya'da IFO Enstitüsü'nün iş dünyası beklentileri göstergesi Mart ayında piyasa 

beklentilerinden daha iyi bir yükselişle 91,4'ten 100,4'e tırmandı. 

 

BIST 100  

Güne 1409 seviyesinden başlayan BIST100 endeksi gün içerisinde en yüksek 1412 en düşük 1359 

seviyelerini gördü. Kapanmak üzere olan BIST100 endeksi şu saatlerde 1386 seviyesinde hareket ediyor. 

Endeksin günlük işlem hacmi yaklaşık olarak 20 milyar TL seviyesinde. 

Destek: 1370- 1350 

Direnç: 1400- 1405 
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Şirket Haberleri: 

Martı Otel İşletmeleri A.Ş.  (MARTI): Şirketimiz Martı Otel İşletmeleri A.Ş. ve bağlı ortaklığı Martı 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Martı GYO"), Deniz Bank A.Ş. ve Deniz Faktoring A.Ş.'den kullanılmış 

olan finansal tablolarımızda yer alan kredilerimizin yeniden yapılandırmasına ilişkin protokol görüşmeleri 

neticesinde 23.02.2021 tarihi itibariyle "Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi" imzalamışlardır.. Yapılandırma 

sözleşmesi şirketlerimiz ve finans kurumlarının yetkili organlarınca onaylanmıştır. Bu kapsamda 

Şirketimizin toplam 81.066.087.- USD  ve bağlı ortaklığı Martı GYO'nun 46.739.271.- USD nakdi kredi yükü, 

9 senelik bir vade ile (ilk 2 sene ödemesiz olmak üzere) yeniden yapılandırılmıştır.  

Şirketimiz Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve ana ortağımız Martı Otel İşletmeleri A.Ş. ("Martı 

Otel"), Deniz Bank A.Ş. ve Deniz Faktoring A.Ş.'den kullanılmış olan finansal tablolarımızda yer alan 

kredilerimizin yeniden yapılandırmasına ilişkin protokol görüşmeleri neticesinde 23.02.2021 tarihi 

itibariyle "Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi" imzalamışlardır. Yapılandırma sözleşmesi şirketlerimiz ve 

finans kurumlarının yetkili organlarınca onaylanmıştır. Bu kapsamda Şirketimizin toplam 46.739.271.- USD  

ve ana ortağı Martı Otel'in 81.066.087.- USD nakdi kredi yükü, 9 senelik bir vade ile (ilk 2 sene ödemesiz 

olmak üzere) yeniden yapılandırılmıştır.  

Global olarak seyahat endüstrisinin içinden geçtiği bu zorlu dönemde, Denizbank yönetiminin katkılarıyla 

Şirketimizin faaliyetlerinin etkinliğini olumlu yönde etkileyecek bir yapı içerisinde hayata geçmiş olan bu 

sözleşmenin tüm pay sahiplerimiz ve iş ortaklarımız açısından hayırlı olmasını temenni ederiz. 

Petrokent Turizm A.Ş. (PKENT): T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye 

Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz Yatırım Teşvik Belgesi müracaatımız onaylanmış ve toplam 

46.100.000 TL'lık tutarda ve 3  yıllık dönemde yapılması öngörülen 4 yıldızlı otel yatırımı için adımıza 

512895 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Bölgesel Yatırım kapsamındaki yatırımlarımızla ilgili 

olarak yararlanacağımız destek unsurları aşağıdaki gibidir: 1- Sigorta Primi İşveren hissesi Desteği (3 yıl), 2- 

Vergi İndirimi Oranı  % 55 – Yatırım Katkı Oranı %20, 3- KDV İstisnası, 

İdeal Danışmanlık A.Ş. (IDEAS): 26.03.2021 tarih ve 05 sayılı yönetim kurulu kararında; Şirketimiz 

danışmanlık faaliyetlerinin yanı sıra ülkemizin ve dünyanın geleceği olarak gördüğümüz finansal 

teknolojiler alanında da yatırım yapmış ve yatırımlarına devam etmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede 

Şirket unvanımızın faaliyetlerimiz ile paralel olması ve marka uyumunun sağlanması amacıyla İDEAL 

FİNANSAL TEKNOLOJİLER VE DANIŞMANLIK A.Ş. olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi. 

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KARSN): Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire 

Başkanlığı'nın 24.07.2020 tarihli "63 Adet 12 Metre (Solo) ve CNG Yakıtlı (Doğalgaz) 10 Adet 18 Metre 

(Körüklü) Otobüs Satın Alınma İşi ihalesi" ile ilgili olarak imzalanan sözleşmenin iş arttırımı maddesi 

çerçevesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi %20 iş artışı talebinde bulunmuştur. Ek talep ile beraber, 

belediyeye teslim edilecek araç sayısı 75 adet CNG Yakıtlı (Doğalgaz)  12 Metre (Solo) ve 12 Adet CNG Yakıtlı 

(Doğalgaz) 18 Metre (Körüklü) Otobüse yükselmiş olup, söz konusu ihaleden elde edilecek toplam ciro 

152.5 Milyon TL'ye yükselmiştir. Son durum itibarıyla, ihaleden elde edilecek gelirin kamuya açıklanan son 

yıllık mali tablolarımızdaki (31 Aralık 2020) brüt satış hasılatı tutarına oranı ise %9,65'e ulaşmıştır. Kamuoyu 

ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. 
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USDTRY 

Güne 7,9414 seviyesinden başlayan USD/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 8,0949 en düşük 7,9153 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 8,0134 seviyesinde hareket eden kur günü artışla kapatmaya hazırlanıyor. 

Kurun ilk direnci 8,100 seviyesinde. 

Destek: 7,9200 - 7,8300 

Direnç: 8,100 - 8,1200 

EURTRY 

Haftanın son işlem gününe 9,3571 seviyesinden başlayan EUR/TRY kuru gün içerisinde en yüksek 9,5500 

en düşük 9,3140 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 9,4639 seviyesinde hareket eden kur günü artışla 

kapatmaya hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 9,5700 seviyesinde. 

Destek: 9,3400 - 9,2100 

Direnç: 9,5700 - 9,6800 

EURUSD 

1,1765 seviyesinden güne başlayan EUR/USD paritesi gün içerisinde en yüksek 1,1798 en düşük 1,1764 

seviyelerini gördü. Şu saatlerde 1,1780 seviyesinde hareket eden parite günü %0,14 artışla kapatmaya 

hazırlanıyor. Kurun ilk direnci 1,1800 seviyesinde. 

Destek: 1,1750 - 1,1720 

Direnç: 1,1800 - 1,1820 

XAUUSD 

Güne 1.727 seviyesinden başlayan ons altın gün içerisinde en yüksek 1732 en düşük 1722 seviyelerini 

gördü. Şu saatlerde 1.730 seviyesinde hareket eden değerli metal günü artışla kapatmaya hazırlanıyor. Ons 

Altının ilk direnci 1.734 seviyesinde. 

Destek: 1.724 – 1.718 

Direnç: 1.734 – 1.738 

BRENT 

Haftanın son işlem gününe 61,69 seviyesinden başlayan Brent petrol gün içerisinde en yüksek 64,45 en 

düşük 61,66 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 64,41 seviyesinde hareket eden emtia günü değer kazanımı 

ile kapatmaya hazırlanıyor. 
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