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Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı tanımında 
bulunmayan yatırımcıların talepleri tek bir 
havuzda toplanacaktır. Söz konusu 
yatırımcıların, Bireysel Yatırımcı ve Yüksek 
Başvurulu Yatırımcı tahsisat gruplarından 
sadece birine dahil olacak şekilde başvurması 
esastır. Bir defadan fazla talepte bulunan 
yatırımcıların bulunması durumunda ilgili 
yatırımcının yalnızca en yüksek miktarlı 
talebi kabul edilecektir. Yatırımcılardan, 
1.000 adet ve altında başvuru yapanlar 
Bireysel Yatırımcı, 1.001 adet ve üzerinde 
başvuru yapanlar Yüksek Başvurulu 
Yatırımcı olarak dikkate alınacaktır. Bireysel 
Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Yatırımcı 
olarak başvuranların nihai talep adedi 
belirlendikten sonra farklı Konsorsiyum 
Üyeleri’nden eşit miktarda mükerrer talep 
yapılmışsa veya yetersiz bilgi girişinden 
dolayı kararsız kalınıyorsa, DenizYatırım, 
QNB Finans Yatırım, Şirket ve Halka Arz 
Edenler’in uygun gördüğü şekilde dikkate 
alınacaktır. Ancak, yatırımcıların yalnızca en 
yüksek talebinin kabul edilmesi uygulaması 
sonrası hesaplanacak Bireysel Yatırımcı ve 
Yüksek Başvurulu Yatırımcı toplam talep 
miktarının, halka arz edilen pay miktarından 
az olması durumunda; mükerrer talepte 
bulunan söz konusu yatırımcıların diğer 
talepleri de dikkate alınacaktır. 

Bireysel Yatırımcılar ve Yüksek Başvurulu 
Yatırımcılar için oransal dağıtım yöntemi 
kullanılacaktır.  

Oransal dağıtımda; ilk aşamada (yetmesi 
kaydıyla) her bir yatırımcıya birer adetlik pay 
verilecektir. Daha sonra; Bireysel 
Yatırımcılar ve Yüksek Başvurulu 
Yatırımcılar için her bir tahsisat grubu 
bazında geriye kalan tahsisat miktarının, 
kalan talep miktarına bölünmesiyle “arzın 
talebi karşılama oranı” bulunacaktır. 
Bulunan arzın talebi karşılama oranı her bir 
yatırımcıya ilişkin birer pay dağıtıldıktan 
sonra kalan talep adedi ile çarpılacak ve 
paylar dağıtılacaktır. 

Her bir Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı’ya 
verilecek pay miktarına DenizYatırım ve 
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QNB Finans Yatırım’ın önerileri de dikkate 
alınarak Şirket ve Halka Arz Edenler 
tarafından karar verilecektir. 
Yeni Paylar ve Mevcut Paylar MKK 
tarafından hak sahipleri bazında kayden 
izlenecek olup fiziki teslimi 
yapılmayacaktır.  Kaydi paylar dağıtım 
listesinin kesinleştiğinin Konsorsiyum 
Üyelerine 
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