EK:
TAAHHÜTNAME VE İBRANAME
Tedrici Tasfiye Halinde Toros Menkul Kıymetler Ticaret A.Ş. (Aracı Kurum)
nezdindeki hesabıma ilişkin olarak, Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik’in (Yönetmelik) 10 uncu maddesi uyarınca Yatırımcı Tazmin
Merkezi’nce (YTM) hazırlanan 04/10/2016 tarihli Alacaklılar Cetveli’nde yer alan nakit
ve/veya sermaye piyasası araçlarının (hesapta mevcut değilse Yönetmelik’in 13 üncü maddesi
çerçevesinde hesaplanacak TL karşılıklarının), Aracı Kurum’a olan …………….. TL borcumu
Aracı Kurum’un ilgili hesaplarına ödememi takiben, aşağıda verilen hesaplarıma aktarılmasını
arz ederim.
Aracı Kurum yatırımcılarının tazmini ile bağlantılı olarak;
a. Alacaklılar Cetveli’nde yer alan varlıkların tarafıma ait olduğunu, bu varlıkları
sermaye piyasası faaliyetleri çerçevesinde Aracı Kurum’a teslim ettiğimi, malvarlığım üzerinde
kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşlarca, adli ve/veya idari mercilerce konulmuş tedbir, haciz,
rehin vb. hiçbir sınırlama bulunmadığını, Aracı Kurum’a herhangi bir borcumun
bulunmadığını, Yönetmelik’in 17 nci maddesinde tazmin kapsamına girmeyen kişiler arasında
olmadığımı,
b. Tarafıma fazladan veya haksız ödeme yapıldığı tespit edilirse, haksız olarak veya
fazladan ödenen meblağı, başvuru sırasında ibraz ettiğim yerleşim yeri adresime yapılacak ilk
bildirimden itibaren 1 ay içerisinde iade etmeyi, etmediğim takdirde bu meblağı, geçen süreler
için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tespit edilen gecikme
zammı oranında gecikme faizi ile birlikte ödemeyi,
c. Aracı Kurum ve/veya YTM’den dava konusu olsun veya olmasın mevzuat uyarınca
tazmin kapsamında yer alan her türlü alacağımı, tazmin azami tutarıyla sınırlı olarak, tüm asıl
ve fer’ileri ile birlikte, YTM aracılığıyla tahsil ettiğimi, Aracı Kurum ve/veya YTM’den, tazmin
azami tutarıyla sınırlı olarak, herhangi bir hak ve alacağım kalmadığını beyan ve kabul eder ve
yukarıda anılan idare ve kuruluşları her türlü alacağımdan dolayı gayri kabili rücu ibra ettiğimi,
bu alacak için tekrar dava açmayacağımı ve/veya icra takibi başlatmayacağımı, açmış olduğum
davalardan/icra takiplerinden feragat ettiğimi, feragatime uygun hareket etmediğim takdirde
aldığım ödemeyi yukarıda belirtilen gecikme faizi ile birlikte YTM’ye iade edeceğimi
d. YTM tarafından tarafıma yapılacak ödeme için ibraz etmiş olduğum belgelerin
gerçeği yansıttığını, anılan belgelerin herhangi bir nedenle hukuka, mevzuata ve/veya gerçeğe
aykırı olduğunun anlaşılması halinde doğacak her türlü hukuki, mali ve cezai tüm sorumluluğun
tarafıma ait olacağını ayrıca kabul,
beyan ve taahhüt ederim.
Hesap Bilgileri:
1) Nakit için; ………………………………………………………………………… nezdinde
adıma açılmış bulunan ………………..............................................… no’lu hesap,
2) Paylar için; ……………………………………………………………………… nezdinde
adıma açılmış bulunan ………………................ no’lu yatırım hesabı.
İSİM:
İMZA:

TARİH:
ADRES:

TUTANAK
Adlı/unvanlı hak sahibi, yukarıdaki beyanı imzalamaktan imtina ettiğinden kendisine
ödeme yapılmamıştır.
İSİM:
TARİH:
İMZA:

