YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ DUYURUSU
Toros Menkul Kıymetler Ticaret A.Ş.’nin Tedrici Tasfiye Sürecinde
Yatırımcılarının Varsa Borçlarını Ödemelerini Müteakip Saklamada
Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Dağıtımına, Nakit Alacakları İçin
Tasfiye Bakiyesinden Yararlandırılmalarına İlişkin Duyuru
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) 08.01.2016 tarih ve 1 sayılı toplantısında, Sermaye
Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 82 ve 86’ncı maddeleri uyarınca, Toros Menkul Kıymetler Ticaret
A.Ş.’nin (Aracı Kurum) tedrici tasfiyesine ve yatırımcılarının tazminine karar verilmiş olup,
tazmin ve tedrici tasfiye işlemleri Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) tarafından
yürütülmektedir.
29.03.2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımcıların Tazmini ve
Tedricî Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in (Yönetmelik) 8’inci maddesi ile
tazmin başvuru süresi 1 yıl olarak düzenlenmiş ve bu süre 13.01.2017 tarihinde sona ermiştir.
Söz konusu tazmin süresi sona erdikten sonra YTM’ye başvuruda bulunan veya işbu duyuruyu
müteakip başvuruda bulunacak olan yatırımcıların, varsa Aracı Kurum’a olan borçlarının
ödenmesinin ardından, adlarına saklamada bulunan sermaye piyasası araçlarının dağıtımı ve arta
kalan alacakları için tasfiye bakiyesinden yararlanma işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda
verilmiştir.
1. Başvuru Şekli
Aracı Kurum’da hesabı bulunan yatırımcıların; sermaye piyasası aracı virman ve nakit ödenmesi
taleplerini www.ytm.gov.tr adresinden temin edilecek “Başvuru Formu”nu doldurmak
suretiyle YTM’ye yazılı olarak iletmeleri; Başvuru Formu ve eklerinde,
a) Nakit ödeme ve sermaye piyasası aracı virmanlarının yapılacağı başka bir aracı kurum
ve/veya bankada kendi adlarına açılmış hesaplarına ilişkin bilgilere,
b) Aracı Kurum’dan alacaklı oldukları nakit tutarı ile sermaye piyasası araçları ve
adetlerini belirtir listeye,
c) Hak sahipliğini ispat etmeye yönelik her türlü bilgi ve belgeye (alacağın varlığını
gösterir belgelerin fotokopisi; kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, Ehliyet, Pasaport, Türkiye
Cumhuriyeti Kimlik Kartı) fotokopisi; yerleşim yeri belgesi veya başvuru sahibi adına
düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve
son üç ay içinde düzenlenmiş faturalardan herhangi biri),
d) İrtibat adresi ve telefon numaralarına,
e) Varsa Aracı Kurum’a olan borcunun T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal
Şubesi nezdindeki TR70 0001 0017 4564 5978 1453 08 IBAN nolu YTM Toros Tedrici Tasfiye
Hesabı’na ödendiğine ilişkin dekontun örneğine
yer vermeleri; vekalet yoluyla yapılan başvurularda, vekaletnamenin aslı veya tasdikli sureti ile
mirasçıların başvurularında, veraset ilâmının mahkemece tasdikli sureti ile veraset ve intikal
vergisine ilişkin belgenin Başvuru Formu’na eklenmesi ve süreç içerisinde varsa bedelli
sermaye artırımına katılmak isteyen yatırımcıların YTM’ye başvuruda bulunması
gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen Başvuru Formu ve eklerinin Yatırımcı Tazmin Merkezi Eskişehir yolu 8.
Km. No:156 06530 ANKARA adresine şahsen veya posta yolu ile gönderilmesi gerekmekte
olup, elektronik ortamdan veya faks ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
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2. Saklama Hesaplarındaki Sermaye Piyasası Araçlarının ve Bunlara İlişkin Hakların
Aynen Aktarılması
YTM tarafından yatırımcılar adına saklamada bulunan sermaye piyasası araçlarının
virmanlanması ve söz konusu araçlara ilişkin temettü kaynaklı nakit ödemelerin
gerçekleştirilebilmesi için ilgili yatırımcının Aracı Kurum’a borcunun bulunmaması
gerekmektedir. Bu çerçevede, sermaye piyasası aracı ve bağlı hakları aktarılmadan önce
yatırımcının ödenmeyen borcunun olup olmadığına bakılarak, ödenmeyen borç tutarı, varsa
öncelikle temettü vb alacaklarından mahsup edilecektir. Aracı Kurum’a olan ve varsa
alacaklardan mahsup edilemeyen borçların T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi
nezdindeki TR70 0001 0017 4564 5978 1453 08 IBAN nolu YTM Toros Tedrici Tasfiye
Hesabı’na ödenmesi gerekmektedir.
Aynen teslimi yapılacak sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak, tazmin kararından sonra
virman tarihine kadar gerçekleşen bedelsiz sermaye artırımı, kupon ödemesi gibi işlemlerden
kaynaklanan sermaye piyasası araçları ile borca mahsup edilmeyen nakitler de aynen teslim
edilecektir.
İhtilaf konusu olduğu tespit edilen sermaye piyasası araçlarının dağıtımı yargı/hakem kararı
kesinleşene kadar gerçekleştirilemeyecektir.
3. Tasfiye Bakiyesinin Dağıtımı
Aracı Kurum malvarlığının nakde çevrilmesini takiben, YTM tarafından yatırımcıların tazmin
edilmeyen alacaklarını gösteren bir dağıtım listesi hazırlanarak listenin temin edilebileceği
yerler, yapılacak ödemelerin esasları ile ödemelerin yapılacağı tarih ve yerler, Yönetmelik’in
32’nci maddesi çerçevesinde ilan edilecektir. Bu çerçevede, Aracı Kurum yatırımcılarının
bakiye nakit alacaklarına ilişkin ödemeler tasfiye bakiyesinden karşılanmak suretiyle, Başvuru
Formu’nda belirtilen hesaplara yapılacaktır. Yönetmelik’in 28’inci ile 29’uncu maddeleri
uyarınca tasfiye bakiyesi, sırasıyla yatırımcı alacakları, kamu alacakları, YTM’nin alacakları ve
diğer alacakların karşılanmasında kullanılacaktır. Tasfiye bakiyesinin tüm yatırımcı
alacaklarının karşılanmasına yetmemesi durumunda, ödemeler tasfiye bakiyesinin yatırımcı
alacakları toplamına bölünmesi suretiyle bulunacak oran dikkate alınarak garameten
yapılacaktır.
Tazmin talebine yönelik başvuru süresi sona erdiğinden YTM tarafından ayrıca bir ödeme
yapılmayacaktır.
İhtilaf konusu alacaklar için kesinleşmiş yargı/hakem kararları esas alınacağından, tasfiye
bakiyesinden bu alacaklara karşılık gelen kısım yargı/hakem kararı kesinleşene kadar bloke
edilecektir.
Mevzuat hükümleri uyarınca hak sahiplerinin nakit alacaklarına herhangi bir faiz
uygulanmayacaktır.
4. Diğer Hususlar
Üzerinde haciz ve/veya tedbir olduğu tespit edilen yatırımcı hesaplarına ilişkin yapılacak
ödemeler tedbirin veya haczin kaldırılmasına kadar, rehin tesis edilmiş olduğu tespit edilen
hesaplara ilişkin ödemeler ise rehin hakkı son bulana kadar yerine getirilmeyecektir.
Yönetmelik’in 17’nci maddesi kapsamında olduğu tespit edilen kişilerin alacakları tasfiye
bakiyesinden yatırımcı alacağı olarak faydalandırılmayacaktır.
Tazmin sürecine ilişkin olarak SPKn ve Yönetmelik hükümlerine YTM’nin www.ytm.gov.tr
adresli internet sitesinden ulaşılabilir.
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