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 14 Nisan 2021 

 

HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNA BİLDİRİLMESİ VE 
KAYIT ALTINA ALINMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI 

7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ile 6102 
sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) hamiline yazılı pay senetlerini düzenleyen maddelerinde 
değişiklikler yapılmış ve bu değişiklikler 1 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Böylece, halka 
kapalı anonim şirketlerde hamiline yazılı pay senedi çıkarılması, bu senetlerin devri ile pay sahipliği 
haklarının kullanılması ve geçişine ilişkin yeni düzenlemeler kapsamında Merkezi Kayıt Kuruluşu 
A.Ş.’ye (“MKK”) bildirim ve kayıt yapılması zorunluluğu getirilmiştir. 

Bu kapsamda, 6 Nisan 2021 tarihli ve 31446 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte 
yürürlüğe giren Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına 
Alınması Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) ile payları kayden izlenen şirketler dışındaki anonim şirketlerde 
hamiline yazılı pay senetlerinin MKK’ya bildirilmesi ve kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar 
düzenlenmiştir.  

YÖNETİCİ ÖZETİ 

(i) Hamiline yazılı senetlerin bastırılması, dağıtılması, devri ve MKK’ya bildirim 
yükümlülüğüne ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Hamiline yazılı pay senedi ihraç edecek 
anonim şirketler MKK’ya başvuru yapacak ve senetler MKK tarafından her bir pay senedi için 
üretilen tekil numarayı içerecek şekilde ilgili şirketler tarafından basılacaktır. Pay senetlerinin 
devrinde ise, devralan MKK’ya bildirim yapmak zorunda olup, bildirim doğrudan veya şirket 
aracılığı ile gerçekleştirilebilecektir. 

(ii) Hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin genel kurula katılabilmesi için alınacak pay 
sahipleri çizelgesinin MKK’dan edinilmesine ilişkin detaylar düzenlendi. Pay sahipleri 
çizelgesi için şirket yetkilileri genel kurul tarihinden en az iki gün önce MKK’ya başvuruda 
bulunulacak, çizelge genel kuruldan bir önceki gün MKK sistemindeki gün sonu kayıtları esas 
alınarak hazırlanacak ve hazırlanan çizelge genel kurul günü MKK sisteminden genel kurulu 
toplantıya çağıranlar tarafından alınacaktır. 

(iii) Hamiline yazılı pay senetlerine ilişkin bilgi ve bildirimlerin MKK nezdinde ne şekilde 
kaydedileceği ve paylaşılacağına ilişkin düzenleme getirildi. Tüm bildirim ve kayıtlar 
tamamen elektronik ortamda yerine getirilecek olup MKK nezdinde tutulan kayıtlar gizlidir.  

(iv) 31 Aralık 2021 tarihine kadar bir geçiş süreci öngörülmüştür. 6 Nisan 2021 itibarıyla hamiline 
yazılı pay senedine sahip olanların, MKK’ya gerekli bildirim ve kayıtların yapılması amacıyla 
şirkete en geç 31 Aralık 2021 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu 
başvuruyu yapmayan pay sahipleri, TTK’dan doğan paya bağlı haklarını başvuruda 
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bulununcaya kadar kullanamayacaktır. Pay sahiplerinin geçiş sürecinde hak kaybına 
uğramaması adına 31 Aralık 2021 tarihine kadar şirkete başvuran ancak henüz MKK’ya 
bildirilmeyen pay sahipleri de genel kurula katılabilecekler listesi düzenlenirken dikkate alınacak 
ve böylece şirkete başvuran ancak henüz MKK’ya bildirilmeyen pay sahiplerinin de genel kurul 
toplantılarına katılabilmelerine imkân sağlanacaktır. 

(v) Mevcut hamiline yazılı pay senetlerinin durumu netleşmiştir. Geçerli şekilde basılmış 
mevcut hamiline yazılı hisse senetlerinin iptaline gerek olmayıp, MKK’ya yapılacak bildirimi 
takiben, senet üzerine MKK tarafından her bir pay senedi özelinde üretilecek tekil numaranın 
eklenmesi ve imzaya yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imzalanması ile mevcut hamiline 
yazılı pay senedi tedavülde kalabilecektir. 

I. HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN BASTIRILMASI, DAĞITILMASI VE DEVRİ 

(i) Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Bastırılması ve Dağıtılması 
Tebliğ’in 4’üncü maddesine göre hamiline yazılı pay senetleri, pay bedellerinin tamamının 
ödenmesinin ardından yönetim kurulunun anılan maddede öngörülen asgari unsurları da içerecek 
şekilde alacağı bir karar ile MKK tarafından her bir pay senedi için üretilen tekil numarayı 
içerecek şekilde bastırılacaktır.  

Şirketi temsile yetkili kişilerin yönetim kurulu kararını, bastırılacak her bir senedin dağıtılacağı pay 
sahibine ait bilgileri ve şirket iletişim bilgilerini MKK’ya bildirmesiyle hamiline yazılı pay senedi 
sisteme kaydedilecektir. Sisteme yapılacak bu kayıt, pay senetlerinin, ilgili şirketle ilişkilendirilerek 
özel algoritma ile üretilen tekil numara altında pay sahibi adına kaydedilmesi ile 
gerçekleştirilecektir.  

Hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin yönetim kurulu kararı ancak MKK sistemine 
gerekli kaydın yapıldığının ticaret sicili müdürlüğü tarafından teyit edilmesinin ardından tescil 
ve ilan edilebilecektir.  

TTK’nın 486’ncı maddesi uyarınca pay senetlerinin bastırılması, MKK’ya bildirilmesi ve pay 
sahiplerine dağıtılması işlemlerinin, pay bedellerinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay 
içinde tamamlanması gerekmektedir.  

Sermaye artırımına bağlı olarak hamiline yazılı pay senedi bastırıldığı ve dağıtıldığı durumlarda da 
süreç yukarıda açıklanan şekilde işleyecektir. 

(ii) Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devri 
TTK’nın 489’uncu ve Tebliğ’in 5’inci maddesine göre, hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirkete 
ve üçüncü kişilere karşı, ancak zilyetliğin geçirilmesi suretiyle payı devralan tarafından MKK’ya 
yapılacak bildirimle hüküm ifade edecektir. Devralan kişi bu bildirimi MKK’ya bizzat yapabileceği 
gibi, şirkete de yapabilir. Eğer bildirim şirkete yapılırsa hamiline yazılı pay senetlerinin devir 
bildirimi MKK’ya şirket aracılığıyla yapılır.  

II. HAMİLİNE YAZILI SENET SAHİPLERİNİN GENEL KURULA KATILMASI 

TTK’nin 417’nci ve Tebliğ’in 6’ncı maddesinde hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin, genel kurul 
toplantılarına MKK’dan alınacak pay sahipleri çizelgesine göre katılabilecekleri düzenlenmiş 
olup, hamiline yazılı pay senedi sahipleri bakımından mevzuat değişikliği öncesi uygulanan zilyetliğin 
ispatı ile giriş kartı alma usulü kaldırılmıştır.  

Pay sahipleri çizelgesinin hazırlanması için, şirketi temsile yetkili olanların genel kurul tarihinden 
en az iki gün önce MKK sistemi üzerinden başvuruda bulunması gerekmektedir. Pay sahipleri 
çizelgesi, MKK tarafından genel kurul gününden bir önceki gün MKK sistemindeki gün sonu kayıtları 
esas alınarak hazırlanır. Hazırlanan pay sahipleri çizelgesi genel kurul günü MKK sisteminden 
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genel kurulu toplantıya çağıranlar tarafından alınır. MKK’dan alınan bu bilgiler gizli olup üçüncü 
kişilere verilemez, veriliş amacı dışında kullanılamaz. 

Pay senedi üzerinde intifa hakkı tanınmış hak sahipleri ise bu haklarını yönetim kuruluna 
belgelendirmek suretiyle genel kurul toplantısına katılabileceklerdir. 

TTK’nın 1527’nci maddesi uyarınca genel kurul toplantısına MKK’nın Elektronik Genel Kurul Sistemi 
ile elektronik ortamda katılım yönteminin uygulanacak olması halinde, ayrıca talepte bulunulmasına 
gerek olmaksızın pay sahipleri çizelgesi Elektronik Genel Kurul Sisteminden alınabilir. 

III. KAYITLARIN TUTULMASI VE PAYLAŞILMASI 

(i) Kayıtların Tutulması 
MKK’ya yapılan bildirimlerin doğruluğundan ve iletişim bilgilerinin güncelliğinden, bildirimde 
bulunanlar sorumludur. Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bildirimlere 
dayalı kayıtlar MKK tarafından oluşturulan elektronik ortamda tutulur ve tutulan bu kayıtlar süresiz 
olarak saklanır. Pay sahipleri, adlarına kayıtlı olan hamiline yazılı pay senetlerine ilişkin bilgilere MKK 
sistemi üzerinden erişebilir ve bu kayıtlar hakkında MKK’dan tevsik edici belge alabilir. Ancak MKK 
tarafından oluşturulan belgeler tek başına herhangi bir pay sahipliği hakkı tesis etmez. 

Tebliğ’in pay senetlerinin iptali usulünü düzenleyen 9’uncu maddesi uyarınca, sermaye azaltımı 
veya pay senedinin değiştirilmesi nedeniyle senedin iptal edilmesi halinde, şirketi temsile 
yetkili olanlarca ilgili kararla birlikte yapılacak bildirim üzerine senede ilişkin kayıt MKK 
sisteminden iptal edilir.  

Hacze ve tedbire konu edilen paylara ilişkin kayıtların MKK nezdinde tutulmasına ilişkin esaslar 
Tebliğ’in 13’üncü maddesi uyarınca düzenlenmekte olup, ilgili merci tarafından aksi yönde bir karar 
verilmedikçe haczedilen veya tedbire konu edilen pay senedine ilişkin olarak devir bildirimi 
kaydedilemeyecektir. 

Tebliğ uyarınca MKK tarafından verilecek hizmetlerden, tahakkuk edecek vergilerle birlikte alınacak 
ücretler Tebliğ’in Ek-1’inde belirtilmiştir. 

(ii) Kayıtların Paylaşılması 
Tebliğ uyarınca MKK nezdinde tutulan kayıtlar gizlidir ve bu kayıtlar ancak ilgili kanunlar uyarınca 
yetkili kılınmış mercilerle paylaşılır. Ancak, hamiline yazılı pay sahipleri MKK nezdinde kendi adına 
kayıtlı payları elektronik ortamda sorgulayabilir, bunlara ilişkin belgeyi elektronik ortamda edinebilir. 
Şirketler, pay sahipleri ve temsilcilerine ilişkin bilgileri ve Tebliğ uyarınca MKK sisteminden aldıkları 
verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa aykırı olarak ve edinim amacı dışında 
kullanamazlar. 

IV. KAYDIN ETKİSİ 

Hamiline yazılı pay senedine bağlı hakların şirkete ve üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde 
MKK’ya elektronik yöntemlerle yapılan bildirim tarihi esas alınacaktır. MKK’ya bildirimde 
bulunulmaması hâlinde, hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar, kanundan doğan paya bağlı 
haklarını gerekli bildirim yapılıncaya kadar kullanamaz.  

Geçiş döneminde başvuru usulü ve pay sahipliğinden doğan hakların kullanımına ilişkin hükümler 
aşağıda “V. Geçiş Dönemi ve Mevcut Hamiline Yazılı Senetlerin Durumu” başlığı altında detaylı 
olarak incelenmiştir. 

V. GEÇİŞ DÖNEM VE MEVCUT HAMİLİNE YAZILI SENETLERİN DURUMU 
Tebliğ’in Geçici 1’inci maddesi uyarınca 6 Nisan 2021 itibarıyla, hamiline yazılı pay senedine 
sahip olanlar, MKK’ya bildirilmek üzere hamiline yazılı pay senetleri ve Tebliğ Ek-2’deki örneğe 
uygun iki suret halinde düzenlenen bildirim formuyla birlikte şirkete başvurmaları gerekmektedir. 
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TTK’nın Geçici 14’üncü maddesi uyarınca söz konusu başvurunun en geç 31 Aralık 2021 tarihine 
kadar tamamlanması gerekmekte olup pay sahipleri, TTK’dan doğan paya bağlı haklarını 
başvuruda bulununcaya kadar kullanamayacaktır.  

Başvuru üzerine pay senedi ve pay sahibine ilişkin bilgiler şirketi temsile yetkili olanlarca başvurudan 
itibaren beş iş günü içinde MKK’ya bildirilerek sisteme kaydedilmesi gerekmektedir. Zamanında 
yapılmayan başvurular sebebi ile pay sahipleri ve şirketler TTK’nin 562’inci maddesi uyarınca idari 
para cezasına maruz kalabileceklerdir. 

Geçici Madde 1 tahtında pay sahipleri tarafından ibraz edilen mevcut geçerli hamiline yazılı 
senetlerin iptal edilmesine gerek olmadan, senetlerin üzerine MKK tarafından üretilecek tekil numara 
eklenerek imzaya yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imzalanması suretiyle tedavülde kalmaya 
devam edebilecektir.  

Tebliğ’in Geçici 2’nci maddesi ise başvuru yükümlülüklerini yerine getiren pay sahiplerinin hak 
kaybını önlemek adına 31 Aralık 2021 tarihine kadar, genel kurula katılabilecekler listesi 
düzenlenirken MKK’ya bildirilmek üzere şirkete başvuruda bulunan ancak henüz şirket tarafından 
MKK’ya bildirilmeyen pay sahiplerinin de dikkate alınacağını düzenleyerek şirkete başvuran ancak 
henüz MKK’ya bildirilmeyen pay sahiplerinin de toplantıya katılabilmelerine imkân 
sağlamıştır. 
Ayrıntılı bilgi için bizimle temasa geçebilirsiniz.  
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İşbu bilgilendirme notu, 06.04.2021 tarihli 31446 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hamiline Yazılı 
Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi Ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ’i 
hukuki açıdan değerlendirmek maksadı ile 14 Nisan 2021 tarihi itibariyle hazırlanmıştır. İşbu 
bilgilendirme notu içerisinde yer alan değerlendirmeler hukuki tavsiye ya da hukuki görüş niteliği 
teşkil etmemekte olup, bu değerlendirmelerden ötürü herhangi bir şekilde Aksu Çalışkan Beygo 
Avukatlık Ortaklığı’na sorumluluk tahmili mümkün değildir. Bu bilgi notunun kapsamındaki soru ve 
sorunlarınız bakımından hukuki danışman görüşü alınması tavsiye edilir. 
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