
ŞİRKET PAYLARININ GERİ ALIM PROGRAMI 

 

 

Geri Alımın Amacı : 

 

Gerek iç ve gerekse dış olumsuz etkenler nedeniyle, İMKB’nda işlem gören Şirketimiz hisse 

senedi değerinin önemli oranda halka arz fiyatının altına inmesi ve İMKB’de oluşan 

değerlerin şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması halinde fiyat 

dalgalanmalarını azaltmak üzere mevcut piyasa koşulları değerlendirilerek gerek görüldüğü 

takdirde Genel Kuruldan alınan yetki ile Şirketimiz hisselerinin geri alımının yapılabilmesi 

amaçlanmaktadır. 

 

Geri Alınabilecek Azami Pay Sayısı : 

 

9.000.000 adet paya bölünmüş olan ve 9.000.000.- TL ödenmiş sermayesi bulunan  şirketimiz 

paylarının en fazla % 10'unun üç yıl içerisinde elden çıkarılmak üzere geri alınması 

öngörülmektedir. Bu oranın aşılması halinde aşıma sebep olan paylar, alım tarihini müteakip 

6 ay içerisinde elden çıkarılır. 

 

Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı : 

 

Geri alım için şirket kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan gelirden yaratılacak azami 

1.575.000.- TL tutarında bir fon kullanılabilir.  

 

Diğer yandan iktisap edilecek payların bedelleri düşüldükten sonra kalan şirket net aktifi 

(özkaynak) en az ödenmiş sermaye ile kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılmasına izin 

verilmeyen yedek akçelerin toplamı kadar olabilecektir.  

 

 

 

Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri : 

 

Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 0 (sıfır), üst fiyat limiti ise halka arz fiyatı olan 1.75 

TL dir. 

 

Genel Kurul'dan Talep Edilen Yetki Süresi ve İşlem Prosedürü : 

 

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Genel Kurulumuz tarafından kendisine yetki verildiği tarihi takip 

eden 18 ay boyunca pay geri alımı ve alınan payların elden çıkartılması ile mevzuat uyarınca 

gereken işlemlerin yapılması konusunda yetkilidir. Bu yetki süresi içerisinde kalmak üzere, 

yönetim kurulu daha kısa süreli bir veya daha fazla geri alım programı gerçekleştirebilir. 

 

Bir geri alım programına başlamadan en az 2 iş günü önce, alımların başlayacağı, alımların 

hangi aracı kurumlar aracılığıyla yapılacağı ve bu işlem nedeniyle aracı kuruma ödenecek 

komisyonlar bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur. Pay alımlarından sonra, işlem 

tarihini izleyen iş günü içerisinde, işleme konu payların nominal tutarını, işlem fiyatını, 

sermayeye oranını, varsa bu paylara bağlı imtiyazları ve işlem tarihini içeren bir özel durum 

açıklaması yapılır. Yönetim kurulu bu geri alım programının bitirilmesine karar verdiğinde, 

alım programının sona erdiği, geri alım programı boyunca alınmış olan paylar için ödenmiş 

olan maksimum ve ortalama geri alım bedeli, geri alımın maliyeti, geri alınan toplam pay 



sayısı ve sermayeye oranı, varsa bu paylara bağlı imtiyazları ve işlem tarihleri bir özel durum 

açıklaması ile kamuya duyurulur. 

 

Yönetim kurulu 18 aylık yetki süresi boyunca, biten bir geri alım programı sonrasında, tekrar 

bir geri alım programı başlatmaya karar verebilir. Bu takdirde yukarıdaki prosedür tekrarlanır. 

 

Geri alım programları ile alınan paylar, ancak gerçekleştirilen en son geri alım programı sona 

erdirildikten sonra elden çıkartılabilir. Geri alınan payların elden çıkarılması halinde, işlem 

tarihini izleyen iş günü içerisinde, işleme konu payların nominal tutarı, sermayeye oranı, 

işlem fiyatı, varsa bu paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihi bir özel durum açıklaması ile 

kamuya duyurulur.  

 

Yönetim kurulu geri alınan payların tamamını elden çıkarmaksızın satışları sonlandırmakta ve 

yeni bir geri alım programı başlatmakta yetkilidir. 

 

Alımlar İçin Yetkilendirme : 

 

Alımlar için şirketimiz Operasyon Müdürü Hanife İlkay ÇETİNKAYA yetkilendirilmiştir. 

 

Geri Alım Programının Onaya Sunulacağı Genel Kurul Tarihi : 
 

Geri alım programı 21.05.2012 Pazartesi günü saat 14:00'da toplanacak olan Genel Kurul’un 

onayına sunulacaktır. 

 

 

Vahit VARDAR                       Mustafa BAŞ                         Yusuf Ali ALAN 
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