TOROS MENKUL KIYMETLER TİCARET A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 08.01.2016 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kanunu’nun 82 ve 86.
maddeleri çerçevesinde, Toros Menkul Kıymetler Ticaret A.Ş.’nin (Aracı Kurum) yatırımcılarının tazminine
ve Aracı Kurum’un tedricen tasfiyesine karar verildiğini, tedrici tasfiyenin devam ettiğini, Aracı Kurum’a
borcu olan gerçek ve tüzel kişilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi nezdinde açılmış
bulunan TR70 0001 0017 4564 5978 1453 08 IBAN nolu YTM Toros Tedrici Tasfiye Hesabı’na borcunu
yatırması gerektiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Aracı Kurum’un ………………. no’lu müşterisiyim. İş bu dilekçe
tarihi itibariyle Aracı Kurum’dan ……………... TL. nakit ve aşağıda listelenmiş olan pay alacağım bulunmaktadır.
Pay Senedi /Şirket Adı
1)
2)
3)

Pay Adedi

Pay Senedi /Şirket Adı

Pay Adedi

4)
5)
6)

Aracı Kurum’un Tedrici tasfiye süreci ile bağlantılı olarak;
Yukarıdaki tabloda yer alan varlıkların (farklı olması halinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile İstanbul Takas ve
Saklama Bankası A.Ş. nezdinde hesabıma saklamada bulunan ve YTM tarafından yapılan incelemeler
çerçevesinde tespit edilen 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; tarafıma fazladan veya haksız ödeme yapıldığı tespit edilirse, haksız
olarak veya fazladan ödenen meblağı, aşağıda bildirdiğim yerleşim yeri adresime yapılacak ilk bildirimden
itibaren 1 ay içerisinde iade etmeyi, etmediğim takdirde, geçen süreler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında gecikme faizi ile birlikte bu
meblağı ödemeyi; Aracı Kurum ve/veya YTM’den hesabımda yer alan her türlü alacağımı (sermaye piyasası
araçlarını tamamen, nakitleri tasfiye bakiyesinde yer alan miktarla orantılı olarak), tüm asıl ve fer’ileri ile
birlikte, YTM aracılığıyla tahsil ettiğimi, bunlarla ilgili olarak Aracı Kurum ve/veya YTM’den, herhangi bir hak
ve alacağım kalmadığını 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; tarafıma yapılacak ödeme ve
hesaplarıma aktarılacak sermaye piyasası araçları 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 alacağımın tasfiye bakiyesinin dağıtımı sırasında …………………………………………………………………………
nezdinde adıma açılmış bulunan ………………..............................................…………………… IBAN no’lu hesabıma,1
2) Pay alacağımın ……………………………………………………………………………………….. nezdinde adıma açılmış bulunan
……………….................................................... no’lu yatırım hesabıma2 aktarılmasını arz ederim.

Tarih/Ad-Soyad/İmza

TC Kimlik No
Adres
Telefon
Cep Telefonu
E-mail

:
:
:
:
:

Başvuru Dilekçesine Eklenmesi Gereken Belgeler:
Ek-1: Kimlik belgesi
Ek-2: Aracı Kurumdan nakit, menkul kıymet borç/alacaklarına ilişkin belgelerin fotokopisi (Belge olması halinde eklenecektir.)
Ek-3: Adres gösterir belge
Ek-4: Varsa Aracı Kurum’a olan borcunun ödendiğine ilişkin dekontun örneği

Formun Gönderileceği Adres: Yatırımcı Tazmin Merkezi Eskişehir yolu 8. Km. No:156 06530 ANKARA
1
2

Nakit transferleri için banka hesap numarası belirtilmesi halinde IBAN numarasının bildirilmesi gerekmektedir.
Başka bir kurum nezdinde kendi adınıza açılmış paylarınızın virmanlanmasına uygun bir yatırım hesabının bildirilmesi
gerekmektedir. işleme kapalı payınız varsa hesabın buna uyumlu olması zorunludur.

