
Halka Arz Bilgilendirme: 

 

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, halka arzdan satın aldıkları Şirket paylarının tamamını 

veya bir kısmını İMKB’de işlem görmeye başlamasından itibaren 90 gün süreyle 

hesaplarında tutmaları durumunda, 90 gün içerisinde hesaplarında gün sonunda bulunan 

en düşük Şirket pay miktarından (“Geri Alım Garantisine Baz Pay Miktarı”) hesaplanmak 

üzere aşağıda detayları yer alan “Geri Alım Garantisi” teşviği hakkına sahip olacaklardır. 

 

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar halka arzdan satın aldıkları paylarını başka kişilere 

virmanlaması satış hükmünde olacak ve paylarını virmanlayanlar virmanladıkları paylar 

için teşvik haklarını kaybedecektir. 

 

Şirketin sermaye artırımı yapması durumunda halka arz fiyatı olarak düzeltilmiş halka arz 

fiyatı hesaplamalarda baz alınacaktır. 

 

a) Ortak satışı yoluyla halka arz edilen payların tamamının satılması durumunda, pay 

satan ortaklar sattıkları pay oranında olmak üzere toplam 1.280.000 adet pay için 

Geri Alım Garantisi vermektedir. Bu miktar toplam halka arz edilen payların 

%40’ına denk gelmektedir.  

 

b) Ortak satışı yoluyla halka arz edilen payların tamamının satılmaması durumunda 

paylarını satan ortaklar, ortak satışı yoluyla elde edeceği pay satış gelirinin 

tamamını “Geri Alım Garantisi” kapsamında kullanacaktır. Bu durumda geri alım 

garantisi ortak satışı yoluyla satılan pay miktarı ile sınırlı olacaktır.  

 

Geri Alım Garantisi için gerekli kaynak Gedik Yatırım’da ortaklar tarafından bloke 

edilecektir. 

 

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, Geri Alım Garantisi’ne Baz Pay Miktarı’nın KAP’ta ilan 

edilecek Nihai Geri Alım Oranı ile çarpımı kadar kısmını pay satan ortaklara halka arz 

fiyatından geri satma hakkına sahip olacaktır. 

 

Nihai Geri Alım Oranı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. 

 

Şirket paylarının İMKB’de işlem görmeye başlamasını takip eden 90 günlük sürenin 

dolmasından sonra yatırımcılar, izleyen 5 iş günü içerisinde Gedik Yatırım’a talep edilen 

belgeler ile başvuruda bulunacaktır. Başvuruda yatırımcıların geri satmak için talepte 

bulunacakları azami pay miktarı, Geri Alım Garantisi’ne Baz Pay Miktarı kadar 

olabilecektir. Gedik Yatırım başvuru süresinin bitimini takiben 2 iş günü içerisinde 

başvuruları konsolide ettikten sonra hesaplanan konsolide miktar Geri Alım Garantisi 

kapsamında alınacak pay miktarı kadar veya altında ise başvuruların tamamı ortaklar 

tarafından geri alınacaktır. Hesaplanan konsolide miktar Geri Alım Garantisi kapsamında 

alınacak pay miktarının üzerinde ise Geri Alım Garantisi kapsamında alınacak pay 

miktarının konsolide miktara bölünmesi ile Nihai Geri Alım Oranı belirlenecektir. Bu 

oran Gedik Yatırım tarafından aynı gün KAP’ta ilan edilecektir. 

 

Ortaklar tarafından Yurt İçi Bireysel Yatırımcıya ödenecek pay bedeli; Nihai Geri Alım 

Oranı, Geri Alım Garantisi’ne Baz Pay Miktarı’ndan fazla olmamak üzere başvuru 

miktarı ve halka arz fiyatının çarpımları ile hesaplanacaktır. Pay bedeli ilgili yatırımcı 

hesabına, Nihai Geri Alım Oranı’nın KAP’ta ilan edilmesini takip eden 5 işgünü 



içerisinde başvuru sahibi tarafından ortakların hesabına ilgili payların virman yapılmasını 

takip eden işgünü içerisinde virman yapılacaktır. 

 

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar Geri Alım Garantisi’nden faydalanamayacaklardır. 

 

Geri Alım Garanti teşviği, halka arzdan satın alınan paylar için geçerli olup, Şirket 

paylarının İMKB’de işlem görmesini müteakip İMKB’den alınan paylar için geçerli 

değildir.        

 


