YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ DUYURUSU
Tedrici Tasfiye Halinde Toros Menkul Kıymetler Ticaret A.Ş.’nin Yatırımcılarının
Tazmini Amacıyla Hazırlanan Alacaklılar Cetveli Hakkında İlan
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 verilmiştir.
Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) tarafından 29.03.2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “Yatırımcıların Tazmini ve Tedricî Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik”in 9 uncu maddesi uyarınca yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda
hazırlanan, Aracı Kurum yatırımcılarına yapılacak nakit ödemelere ve sermaye piyasası aracı
teslimlerine esas olacak, Aracı Kurum’un sermaye piyasası faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
ödeme ve sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle
alacaklı olanlar ve alacak miktarları ile borçlular ve borç miktarlarını gösteren Alacaklılar
Cetveli, YTM Yönetim Kurulu’nun 04.10.2016 tarihli toplantısında kabul edilmiş olup;
1) Tazmin talebiyle YTM’ye başvuran Aracı Kurum yatırımcılarının, Alacaklılar Cetveli’nde yer
alan alacak ve/veya borç miktarları ile tazmin tutarlarına, varsa borçlarının yatırılacağı hesaba
ilişkin bilgilerin yatırımcıların YTM’ye bildirmiş oldukları adreslerine posta yoluyla en kısa
sürede gönderileceği, ayrıca yatırımcıların YTM’ye başvurarak aşağıda belirtilen adreslerde
Alacaklılar Cetveli’ni kendi alacakları ile ilgili olarak inceleyebileceği,
2) YTM tarafından, tazmin kapsamındaki ödemelerin ve yatırımcılar adına saklanan sermaye
piyasası araçlarının hak sahiplerine dağıtımının, gerçekleştirilebilmesi için, en geç 15.11.2016
tarihine kadar, Alacaklılar Cetveli’ne ilişkin yazı ekinde ve YTM’nin www.ytm.gov.tr adresli
internet sitesinde yer alan “Taahhütname ve İbraname”nin yatırımcılar tarafından eksiksiz
şekilde doldurulması, imzalanması, elden veya posta yoluyla YTM’ye iletilmesi ve ayrıca varsa
Alacaklılar Cetveli’nde yer alan borçların yazıda belirtilen hesaba ödenmesi gerektiği,
3) Tazmin kapsamındaki ödemelerin ve yatırımcılar adına saklanan sermaye piyasası araçlarının
hak sahiplerine dağıtımının, varsa borçların ödenmiş olması şartıyla, Taahhütname ve
İbraname’nin yatırımcılar tarafından eksiksiz doldurularak YTM’ye iletildiği tarihi takip eden bir
ay içinde gerçekleştirileceği,
4) Tazmin karar tarihi ile yatırımcılara ödeme yapılan tarih arasında geçen süreye ilişkin olarak
yatırımcıların nakit alacaklarına herhangi bir faiz uygulanmayacağı,
5) Aynen teslimi yapılacak sermaye piyasası araçlarına ilişkin tazmin kararından sonra dağıtım
tarihine kadar gerçekleşen bedelsiz sermaye artırımı, kupon ödemesi ve benzeri işlemlerden
kaynaklanan nakitlerin de aynen teslim edileceği,
6) Tazmin edilecek sermaye piyasası araçlarının değerinin, tazmin karar tarihi (08.01.2016)
itibarıyla, Kurul’un yatırım kuruluşlarının sermaye yeterliliğine ilişkin düzenlemelerinde yer
verilen değerleme esasları kullanılarak hesaplanacağı,
7) Yatırımcılar tarafından alacaklılar cetvelinde yer alan kendi alacakları için ilan tarihinden
itibaren otuz gün içinde YTM’ye itiraz edilebileceği, posta yolu ile yapılan itirazlarda postaya
veriliş tarihinin esas alınacağı,
8) Alacaklılar Cetveli’ne itiraz eden yatırımcıların itirazlarının uygun görülmemesi halinde,
itiraza konu olup yatırımcının saklama hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının,
Alacaklılar Cetveli’ne ilişkin bu ilanı takip eden dördüncü ayın sonuna kadar aynı hesapta bloke
tutulacağı, itiraza konu olmayan alacakların yatırımcıya ödeneceği, bu süre içinde bloke sermaye
piyasası araçlarına ilişkin yargı yoluna başvurulduğu yönünde yatırımcılar tarafından YTM’ye
bir bilgi ulaştırılmadığı takdirde, bloke edilen sermaye piyasası araçlarının yatırım kuruluşunun

malvarlığına dâhil edileceği, yargıya başvurulduğu yönünde YTM’ye bilgi ulaşması halinde ise
blokajın yargı kararının kesinleşmesine kadar kaldırılmayacağı,
9) Konuyla ilgili olarak SPKn ve Yönetmelik hükümlerine YTM’nin www.ytm.gov.tr adresli
internet sitesinden ulaşılabileceği,
Yönetmelik’in 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân olunur.
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