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SERMAYE PİYASASI KURULU 

BÜLTENİ 

 

 
Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması 

Hakkında Tebliğ’e Yönelik Bilgi Notu 

 

 
6 Nisan’da 31446 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre halka açık olmayan şirketlerin hamiline yazılı 

senetlerinin MKK’da kaydileşmesi zorunlu hale gelmiştir. 

Tebliğ’in pay senetlerinin bastırılması ve dağıtılmasını düzenleyen 4. maddesinin (2) numaralı fıkrasında, şirketi 

temsile yetkili olanlarca, yönetim kurulu kararı ve bastırılacak her bir senedin dağıtılacağı hamiline yazılı pay 

sahibinin; 

a) Gerçek kişi ise; adı, soyadı, vatandaşlığı, yerleşim yeri, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşı değilse yabancı kimlik numarası, mavi kart numarası veya pasaport numarasının, 

b) Tüzel kişi ise; unvanı, MERSİS numarası, vergi kimlik numarası veya kayıtlı bulunduğu ülkede verilen 

sicil numarası ile merkez adresinin, 

c) İletişim bilgilerinin, 

MKK’ye bildirilerek bu amaçla oluşturulan sisteme kaydedileceği kurala bağlanmıştır. 

Pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin yönetim kurulu kararı tescil ve ilan edilecek, ayrıca bağımsız denetime tabi 

şirketlerde şirketin internet sitesine konulacaktır. Yönetim kurulu kararının tescilinden önce, hamiline yazılı pay 

senetlerinin MKK sistemine kaydedildiği ticaret sicili müdürlüğü tarafından teyit edilecektir. 

Pay senetlerinin bastırılması, MKK’ye bildirilmesi ve pay sahiplerine dağıtılması işlemlerinin pay bedellerinin 

tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde tamamlanması gerektiği de ifade edilmiştir. 

Hamiline yazılı pay senetlerinin devrinin şirket ve üçüncü kişiler nezdinde hüküm ifade etmesi için pay senedini 

devralan tarafından MKK’ya bildirimde bulunulması zorunludur. 

Payı devralan kişi, TTK’nın 489/1. maddesinde yer alan bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde 5.000 

TL idari para cezasıyla cezalandırılacaktır. 

Genel kurulu toplantıya çağıranların genel kurula katılabilecekler listesini düzenlerken hamiline yazılı pay 

sahipleri bakımından MKK’dan sağlanan pay sahipleri çizelgesini dikkate alacakları hükmüne yer verilmiştir. 

Belirtilen düzenleme, TTK’nın 417/1. maddesinde 7262 sayılı Kanun’la yapılan “Yönetim kurulu, hamiline yazılı 

pay sahipleri ile Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca genel kurula katılabilecek kayden izlenen 

payların sahiplerine ilişkin listeyi, Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlayacağı “pay sahipleri çizelgesi”ne göre 

düzenler.” biçimindeki hükme paralel olarak yapılmıştır. Genel kurula katılabileceklerin listesi yapılırken 

MKK’dan gönderilen pay sahipleri listesi çizelgesi esas alınacak ve çizelgede ismi bulunmayan pay sahiplerinin 

genel kurula çağrılması mümkün olmayacaktır. 
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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. MKK tarafından oluşturulan belgeler tek başına 

herhangi bir pay sahipliği hakkı tesis etmez. 

Şirket ve pay sahipleri daha önce bildirdikleri iletişim bilgilerinde değişiklik olması halinde bu değişiklikleri 

MKK’ya bildirmekle yükümlüdür. İletişim bilgisinin güncelliğinden ilgili şirket veya pay sahibi sorumludur. 

Tebliğ’in Geçici 1. maddesinde, bu Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihte hamiline yazılı pay senedine sahip olanların 

MKK’ya bildirilmek üzere pay senetleri ve Ek-2’deki örneğe uygun iki suret halinde düzenlenen formla birlikte 

şirkete başvurmaları gerektiği, aksi takdirde Kanun’dan doğan paya bağlı haklarını başvuruda bulununcaya kadar 

kullanamayacakları ifade edilmiştir. Hamiline yazılı pay senedine sahip olanların 31.12.2021 tarihine kadar 

MKK’ya bildirilmek üzere pay senetleri ile birlikte anonim şirkete başvurması gerektiği, başvuru üzerine anonim 

şirket yönetim kurulunun beş iş günü içinde hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgileri 

MKK’ya bildireceği hükmüne yer verilmiştir. TTK’nın geçici 14/2. maddesinde söz konusu başvuruyu yapmayan 

pay senedi sahiplerine TTK’nın 562/13. maddesi uyarınca 5.000 TL; başvuruda bulunanları 5 iş günü içinde 
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MKK’ya bildirmeyen yönetim kurulu üyelerine ise yine TTK’nın 562/13. maddesi uyarınca 20.000 TL idari para 

cezası verileceği belirtilmiştir. 

Tebliğ’in 15/1. maddesinde, bu Tebliğ uyarınca MKK tarafından verilecek hizmetlerden, tahakkuk edecek 

vergilerle birlikte Tebliğ’in Ek-1’inde belirtilen ücretlerin alınacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, 2021 yılı için 

şirketin MKK sisteminde ilk kayıt ücreti olarak 150 TL; MKK’ya yapılacak her bildirim için 50 TL; pay sahipleri 

çizelgesi için 150 TL ve devir bildirim ücreti olarak 50 TL ücret ödenmesi gerekmektedir. 

Yapılan düzenlemelerle artık halka açık olmayan anonim ortaklıklarda hamile yazılı pay senetleri de neredeyse 

anonimlikten çıkarılıp nama yazılı pay senetlerine yakınlaştırılmaktadır. Söz konusu değişikler için 2021 yılı 

sonuna kadar bir geçiş dönemi öngörülmüş ve bu süre zarfında şirketlerin ve pay sahiplerinin durumlarını yeni 

yasal duruma göre düzeltmelerine imkân tanınmıştır. 

İlgili yasa sonrası ortaklık devirleri daha kolay takip edilebilir olmuştur. Bazı durumlarda hamiline paylar 

devredilirken şirketin bundan haberi olmamaktaydı. Ortaklar şirkete bildirim yapmamaktaydı. Ayrıca vergisel 

durum tam olarak ölçülemiyor ve vergi kaybı yaşanıyordu. Bazı dolandırıcılık faaliyetlerinin yalanması da bu 

durumu tetikledi. 

Nama yazılı payların MKK’ya bildirimi ihtiyari. Şirket isterse bu payları da MKK’ya bildirebilir. Bu bildirim 

sonrası tüm pay devirleri de MKK’ya bildirilecek. Bunun bir maliyeti olacak. Ayrıca bir operasyonel yük getirecek. 

Nama yazılı paylarda genelde firmalar bildirmiyor. 

Payların basılması ortakları temsilen küpür şeklinde olabileceği gibi %5 katlı da olabilir. Böylece ortak daha küçük 

payları satabilme hakkına sahip olur. 

 

 

 
 

Tebliğ’in tamamına ulaşmak için tıklayınız.

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/yonetmelik/9.5.38497-Ek.docx
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=38497&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5


 

 

 


