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          Hatırlanacağı üzere  31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı (5. Mükerrer) Resmi 
Gazete’de 7262 Sayılı "Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine 
İlişkin Kanun" yayımlanmıştı.Söz konusu Kanunun 28 ila 34 üncü maddeleri ile 6102 sayılı 
Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun; defter tutma yükümlülüğü, pay senedi bastırılması, 
hamiline yazılı pay senetlerinin devri hükümlerinde değişiklikler yapılmıştı. 

           Bu değişikliğe ilişkin olarak 14.01.2021 tarihinde 2021/03 sayılı sirkülerimiz 
yayımlanmıştı.  

        06.04.2021 tarihli ve 31446 sayılı Resmi Gazetede Ticaret Bakanlığınca 
çıkarılan Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt 
Altına Alınması Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır. 

Tebliğde Hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketine 
bildirilmesi ve kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu kapsamda alınacak ücretler 
hakkında açıklamalarda bulunulmuştur. 

Tebliğ,  6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13'üncü maddesi uyarınca payları kayden 
izlenen şirketler dışında kalan anonim şirketleri kapsamaktadır. 

Hamiline yazılı pay senetleri, pay bedellerinin tamamının ödenmesinin ardından yönetim 
kurulunun alacağı bir karara istinaden bastırılır. Yönetim kurulu kararında asgari olarak, 
bastırılacak pay senetlerinin; adedi, tertibi, itibari değeri, temsil ettiği pay adedi ve tutarı, 
grubu, şirket tarafından verilen sıra numarası ile toplam pay adedi ve bu paylara karşılık 
gelen toplam pay bedeli belirtilir. 

Şirketi temsile yetkili olanlarca, yönetim kurulu kararı ve bastırılacak her bir senedin 
dağıtılacağı hamiline yazılı pay sahibinin bilgilerini MKK’ye bildirilerek bu amaçla oluşturulan 
sisteme kaydedilir. 

Pay senetlerinin bastırılması, MKK’ye bildirilmesi ve pay sahiplerine dağıtılması işlemleri, 
pay bedellerinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde tamamlanır. 
  

Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin 
geçirilmesi suretiyle payı devralan tarafından MKK’ye yapılacak bildirimle hüküm ifade eder. 
Devralan tarafından şirkete başvurulması durumunda devir bildirimi şirket aracılığıyla yapılır 
  

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. 
  

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

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar, MKK’ye 
bildirilmek üzere pay senetleri ve Tebliğ Ek-2’deki örneğe uygun iki suret halinde 
düzenlenen formla birlikte şirkete başvurur.Pay senedi ve pay sahibine ilişkin bilgiler şirketi 
temsile yetkili olanlarca beş iş günü içinde MKK’ye bildirilerek bu amaçla oluşturulan 
sisteme kaydedilir. 

Genel kurulu toplantıya çağıranlar, genel kurula katılabilecekler listesini düzenlerken 
hamiline yazılı pay sahipleri bakımından MKK’den sağlanan pay sahipleri çizelgesini dikkate 
alır. 31/12/2021 tarihine kadar, genel kurulu toplantıya çağıranlar tarafından genel kurula 
katılabilecekler listesi düzenlenirken geçici 1 inci madde uyarınca MKK’ye bildirilmek üzere 
şirkete başvuruda bulunan ancak henüz şirket tarafından MKK’ye bildirilmeyen pay 
sahipleri de dikkate alınır. 

Tebliğin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210406-9.htm 
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