BORSA’DA SATIŞI YAPILAMAYAN PAYLARIN SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 83’üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca
zamanaşımına uğrayarak Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) hesabına intikal eden ve Borsa’da satışı
gerçekleştirilemeyen paylar YTM Yönetim Kurulu’nun 06.12.2017 tarih ve 21-YTM/79 sayılı kararıyla
belirlenen esaslar ve 15.02.2018 tarihli kararı uyarınca, satışa sunulacaktır.
Satışa konu paylara ilişkin bilgiler işbu duyurunun yer aldığı sayfada linkine yer verilen Satış
Liste’sinde yer almakta olup, yatırımcılar yine aynı sayfada linki yer alan Teklif Formu aracılığıyla söz
konusu payları satın almak için teklifte bulunabilecektir.
Satış listesindeki paylara ilişkin teklifler, 26.02.2018 tarihinden başlamak üzere 20 iş günü boyunca
kabul edilecek ve söz konusu talep toplama süresi sonunda her bir pay için yapılan teklifler YTM Yönetim
Kurulu’nun onayına sunulacaktır. YTM Yönetim Kurulu’nun onayını müteakip satış işlemi
gerçekleştirilecektir.
YTM Yönetim Kurulu, talep toplama süresi sonunda yapacağı değerlendirmeler neticesinde, gerek
tüm liste gerekse de belirleyeceği paylar hakkında kısmen veya tamamen satış işleminden vazgeçme, satışı
erteleme, teklif süresini uzatma veya yeniden satışa çıkma veya taleplerin kısmen karşılanması veya belli
bir fiyat seviyesinin üzerindeki taleplerin karşılanması veya satılamayan payların satışta oluşan fiyat
üzerinden satışı izleyen 20 iş günü içinde talep edenlere doğrudan satılması kararını vermeye yetkilidir.
Satışa ilişkin genel esaslar aşağıdaki gibidir:
1. Talep Toplama Sürecine İlişkin Esaslar:
1.1. Yatırımcılar, “Teklif Formu”nu eksiksiz doldurarak YTM’ye iletmek suretiyle fiyat belirtmek
üzere miktar teklifinde bulunabileceklerdir.
1.2. Yatırımcılar, imzalı Teklif Formu’nu posta yoluyla, faks çekerek veya elektronik posta yoluyla
YTM’ye iletebileceklerdir. Faks ve elektronik posta olarak iletilen Teklif Formu’nun ıslak imzalı
aslının talep toplama süresinin bitişini takip eden 5 iş günü içerisinde YTM’ye ulaştırılması
gerekmektedir. Postadan kaynaklanabilecek gecikmelerden YTM sorumlu olmayacaktır.
YTM iletişim bilgileri:
Adres: Eskişehir Yolu 8. Km. No:156 06530 ANKARA
Faks: 0312 292 90 46
E-posta: operasyon@ytm.gov.tr
1.3. Satış Listesi’ndeki bir payın tamamı için teklifte bulunulabileceği gibi söz konusu payın belli bir
miktarı için de teklifte bulunulabilecektir.
1.4. Fiyat ve miktar bilgisi yer almayan Teklif Formları dikkate alınmayacaktır.
2. Dağıtıma İlişkin Esaslar:
2.1. Geçerli teklifler, YTM Yönetim Kurulu’nun onayına sunulacaktır.
2.2. YTM Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesi ve onayı akabinde satış yapılacak yatırımcılara Teklif
Formu’ndaki iletişim bilgileri vasıtasıyla yazılı bilgi verilecektir.
2.3. Satış yapılacak yatırımcıların, bildirim yazısının tebliğinden itibaren 5 iş günü içinde satış
bedellerini bildirim yazısında belirtilen hesaba yatırmalarını müteakiben yatırımcıların Teklif
Formunda belirtilen yatırım hesaplarına ilgili payların virmanı gerçekleştirilecektir.
2.4. Dağıtıma en yüksek fiyattan başlanacaktır. Aynı paya birden fazla yatırımcı tarafından aynı fiyat
teklifinin yapılmış olması durumunda, söz konusu payın dağıtımı talep miktarı ile doğru orantılı
olarak yapılacaktır.
2.5. İmtiyazlı payların satışında, söz konusu payların ait olduğu şirketlerin esas sözleşmelerinde devre
ilişkin özel hükümlerin olması durumunda söz konusu esas sözleşme hükümlerine öncelik
verilecektir.
2.6. Satış işlemleri peşin ve Türk Lirası olarak gerçekleştirilecektir.

