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DOKTA, ÇELİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ… Bazı sorulara ilişkin cevapları tüm ilgililerin değerlendirmelerine 

sunma gereği doğmuştur. Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 17 Eylül 2020 tarihinde “Pay Piyasası Pazar 

Yapılanmasında” değişiklikler yapılmış, Borsa’da işlem gören ve hali hazırda fiili dolaşım oranı %5in altında olan 

şirketlere 01.01.2021 tarihine kadar fiili dolaşım oranını %5in üstüne çıkarmaları için süre verilmiştir. Gerek 

belirtilen sürenin kısalığı gerekse iştirak Döktaş Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş.’nin pay piyasasının yeterli derinlikte 

olmaması sebebiyle, paylarının fiili dolaşım oranının %5in üstüne çıkarılması yönünde süre uzatımı talebinde 

bulunulmuştur. 31 Mart 2021 tarihine kadar süre verilmesine karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Mevzuatı 

uyarınca, halka açık şirketlerin 12 aylık finansal raporların hazırlandığı dönemin bitimini izleyen günden tabloların 

yayınlanmasına kadar geçen süre içerisinde halk arasında “sessiz dönem” veya “black-out perid” olarak 

adlandırılan dönemlerde işlem yapılması hukuken mümkün değildir. İlgili dönemde anılan ani değişiklik üzerine, 

yıllık finansallarının yayınlandığı yasal tarihin 11 Mart 2021 tarihi olduğu dikkate alınarak, 11-31 Mart tarihleri 

arasında işlem yapılabilecek kısıtlı iş günü kalacağı hesaplanarak, İştirakin finansal tablo ve rapor yayımlama 

tarihi, bağımsız denetim sürecini de içeren fedakar çalışmalarla öne alınmış ve 2 Mart 2021 tarihinde yılsonu 

finansalları yayımlanabilmiştir. Ancak, gösterilen tüm iyiniyetli gayretlere rağmen yeterli fiili dolaşım oranına 

ulaşılamamıştır. 

 

MARTI, MRGYO… Şirket tarafından, bağlı ortaklık Martı GYO A.Ş. (MRGYO) paylarından 100.000 adet 1,71-1,77 

TL fiyat aralığından alım yapılmıştır. Yapılan alım ile Martı GYO A.Ş. (MRGYO) paylarında toplam 52.739.998 TL 

nominal %47,95 paya ulaşılmıştır. 

 

TSGYO, EVREN KOÇ… 19/04/2021 - 19/04/2021 tarihinde TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 

payları ile ilgili olarak 4,60 - 4,60 TL fiyat aralığından 9.598 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 0 TL toplam 

nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM 

ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki paylar 16/04/2021 tarihi itibariyle % 0,022 sınırına ulaşmıştır. 
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M SATIM HABELER 

ÇEKİNCE .. 

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım 

danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye 

özel sunulmaktadır.  

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri 

tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı 

verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.  

Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPİTAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından 

bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif 

içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve 

eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPİTAL Yatırım 

Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.  

İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPİTAL  Yatırım Menkul Değerler 

A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil 

etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.  

A1 CAPİTAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi 

olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle  A1 CAPİTAL Yatırım ve 

diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş 

fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.  

 

 


