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[Bu Sirküler; Meslek Mensuplarına çalışmalarında kaynak oluş-
turmak, mali konularda aydınlatıcı bilgi aktarmak ve tartışmalı 
konulara dikkat çekmek amacıyla YMM İsmail Hakkı GÜNEŞ ta-
rafından hazırlanmış olup, TÜRMOB Mesleki Mevzuatı İzleme 
Kurulunca yayınlanmak üzere kabul edilmiştir. Sirküler içeriği ve 
Sirkülerde yer alan görüşler, TÜRMOB’un Resmi Görüşünü yan-
sıtmaz ve bağlayıcılığı yoktur. ]
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ÖNSÖZ

Mali Müşavirlik mesleği bilgi ve birikime dayanan bir 
meslektir. Bu yüzden TÜRMOB ve Odalarımızın eğitim 
temel önceliği oldu ve olmaya devam edecektir. Mes-
lektaşlarımızın ihtiyaç duyacakları bilgiye en doğru ve 
en sağlıklı bir biçimde ulaşmaları için eğitim faaliyet-
leri, yayınlar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızdan 
birisi de Mali Mevzuat Yorum Uygulama Sirküleridir.

Meslektaşlarımıza yardımcı olmak mali konularda ay-
dınlatıcı bilgi aktarmak ve tartışmalı konulara dikkat 
çekmek amacıyla, Mesleki Mevzuatı İzleme Kurulu 
tarafından hazırlanan, Mali Mevzuat Yorum Uygulama 
Sirkülerinin on birincisini sizlerin istifadesine sunuyo-
ruz. Mali Mevzuat Yorum Uygulama Sirkülerini hazır-
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layan Meslek Mevzuatı İzleme Kurulumuza teşekkür 
ederiz.

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kurulu-
şuna Bildirimi Ve Kayıt Altına Alınması’nı konu alan bu 
Sirkülerimiz, uygulamacılara yardımcı olmak amacıyla 
konu açıklamaları, ilgili maddeler, kararlar, uygulama-
ya örnekleri değerlendirilerek hazırlanmıştır. Hamili-
ne Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna 
Bildirimi Ve Kayıt Altına Alınması Mali Mevzuat Yorum 
Uygulama Sirkülerimizin meslektaşlarımıza faydalı ol-
masını diliyoruz.  

Emre KARTALOĞLU
TÜRMOB Genel Başkanı
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KISALTMALAR

BİST  : Borsa İstanbul   

MKK  : Merkezi Kayıt Kuruluşu 

MERSİS : Merkezi Sicil Kayıt Sistemi  

TTK  : Türk Ticaret Kanunu
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GİRİŞ

31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı Resmî Gazete ’de ya-
yımlanan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılma-
sının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ile 
61021 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun hamiline yazılı pay 
senetlerinin düzenleyen maddelerinde değişiklikler yapı-
larak anonim şirketlerde hamiline yazılı pay senetlerinin 
ve sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmesi zo-
runlu kılınıştır.

Ülkemizin makro ekonomik politikaları ve diğer gelişme-
ler sermayenin tabana yayılması isteğini doğurmuştur. 
Şirketlerin halka arz yoluyla sermaye yapılarını güçlen-
dirme arzusu olmasına rağmen borsaya kota olmuş şir-
ket sayısı yedi yüze yaklaşmıştır. Pandemi döneminde 
özellikle 2020 ve 2021 yoğun bir halka arz süreci yaşan-
masına rağmen binli rakamlarla ifade edilecek sayılara 
ulaşmamıştır. Borsaya kote edilmemiş şirketlerin serma-
ye yapıları ve diğer parametrelerle kayıt altına alınma ve 
denetim parametreleri çok sık tartışılmıştır.  Ekonomik 
yaşamın ihtiyacı ve küresel gelişmelerle birlikte 6102 

1  14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete
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sayılı Türk Ticaret Kanunu Şubat.2011’de kabul edilerek 
yürürlüğe girmiştir. Yeni Türk Ticaret Kanunu bu istem 
üzerine kurulmuş ve bu doğrultuda hazırlanmış olmasına 
rağmen istenilen amaca ulaşılma çalışmaları ve tartış-
malar devam etmektedir. Covid 19 salgını ile birlikte di-
gitalleşmenin önemi artmış ve ekonomik yaşamda hızla 
etkinliği artarak devam etmiştir. 

Ülkemizde yüzellibir bine yakın Anonim Şirket’den tama-
mını yakından ilgilendiren ve 7262 sayılı Kanunla geti-
rilen yenilikler konusundaki Ticaret Bakanlığı Tebliği 06 
Nisan 2021 Tarih ve 31446 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanmıştır.

Tebliğ düzenlemesine göre BİST’e kote edilmemiş 
Anonim Şirketlerin de hamiline yazılı payları itibariyle 
31.12.2021’e kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildiril-
mesi ve kayıt edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Kanun 
çerçevesinde 01.01.2022 tarihi itibariyle, hamiline yazılı 
pay senedi sahipleri, pay sahipliğinden doğan haklarını 
ancak pay sahipliğinin MKK’ya bildirilmiş olması kaydıyla 
şirkete karşı kullanabileceklerdir.
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Bunun için hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin 
31.12.2021 tarihine kadar ellerindeki senetlerle birlik-
te şirket yönetim kuruluna başvurmaları gerekmektedir. 
Burada pay sahibine yüklenen sorumluluk bu bildirimin 
yapılması ile sona ermektedir.

Pay sahibince yapılan bu başvuru üzerine şirketlerin yö-
netim kurullarının başvuru tarihinden itibaren 5 gün içe-
risinde gerekli kontrolleri de yaparak şirketin hamiline 
yazılı pay senetlerinin sahiplerini ile sahip oldukları paya 
ilişkin bilgileri MKK’ya bildirmeleri gerekmektedir.  

6102 sayılı yasa kapsamında mevcut durumda TTK’nın 
ilgili maddesi (md.486) uyarınca, anonim şirket yönetim 
kurulları, pay bedellerinin tamamen ödenmesi tarihinden 
itibaren 3 ay içinde hamiline yazılı pay senedi basımına 
ilişkin karar alıp bu kararı tescil ve ilan ettirerek basılı 
hisse senetlerini ortaklara dağıtmaları gerekmektedir. 

01.04.2021 tarihi itibariyle bu kapsamda bastırılacak olan 
hamiline yazılı pay senetlerinin, ortaklara teslim edilme-
den önce, hamiline yazılı pay senedi sahipleri ile sahip 
oldukları paylara ilişkin bilgilerin MKK’ya bildirilmesi yü-
kümlülüğü de getirilmiştir. 
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1. YENİ HAMİLİNE YAZILI PAY 
SENETLERİNİN BASTIRILMASI VE 
DAĞITILMASI 

1.4.2021 tarihinden itibaren hamiline yazılı pay senetleri-
nin bastırılmasında aşağıdaki usul uygulanmaktadır.

(1) Hamiline yazılı pay senetleri, pay bedellerinin tama-
mının 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, şir-
ket tarafından verilen sıra numarası ile toplam pay adedi 
ve bu paylara karşılık gelen toplam pay bedeli belirtilir.

(2) Şirketi temsile yetkili olanlarca, yönetim kurulu kararı 
ve bastırılacak her bir senedin dağıtılacağı hamiline ya-
zılı pay sahibinin; 

(a) Gerçek kişi ise; adı, soyadı, vatandaşlığı, yerleşim 
yeri, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşı değilse yabancı kimlik numarası, mavi 
kart numarası veya pasaport numarası,
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(b) Tüzel kişi ise; unvanı, MERSİS numarası, vergi kimlik 
numarası veya kayıtlı bulunduğu ülkede verilen sicil nu-
marası ile merkez adresi,

(c) İletişim bilgileri,

MKK’ye bildirilerek bu amaçla oluşturulan sisteme kay-
dedilir. Yapılacak bildirimde şirketin iletişim bilgilerine de 
yer verilir. 

Pay senedi, sistemde ilgili şirketle ilişkilendirilerek özel 
algoritma ile üretilen tekil numara altında senet sahibi 
adına kaydedilir. Yapılan kayıtlar ve üretilen tekil numa-
ralara ilişkin bilgiler MKK sisteminden Şirket tarafından 
elektronik ortamda alınır.

(3) Pay senetleri, MKK tarafından her bir pay senedi için 
üretilen tekil numarayı içerecek şekilde şirket tarafından 
bastırılır. Pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin yönetim 
kurulu kararı tescil ve ilan edilir, ayrıca bağımsız dene-
time tabi şirketlerde şirketin internet sitesine bu konuda 
bilgi konulur. Yönetim kurulu kararının tescilinden önce, 
hamiline yazılı pay senetlerinin MKK sistemine kaydedil-
diği ticaret sicili müdürlüğü tarafından teyit edilir.
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(4) Pay senetleri şirket adına imzaya yetkili olanlardan 
en az ikisi tarafından imzalanır ve gerekli kontrollerin ya-
pılmasının ardından imza karşılığında pay sahiplerine 
dağıtılır.

(5) Pay senetlerinin bastırılması, MKK’ye bildirilmesi ve 
pay sahiplerine dağıtılması işlemleri, pay bedellerinin ta-
mamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde ta-
mamlanır.

(6) Sermaye artırımına bağlı olarak hamiline yazılı pay 
senedi bastırıldığı ve dağıtıldığı durumlarda da bu dü-
zenlemeler uygulanır. 

2.  1.4.2021 İTİBARİYLE MEVCUT 
HAMİLİNE YAZILI PAYLARIN 
SAHİPLERİNCE KAYDETTİRİLMESİ

1.4.2021 tarihi itibariyle mevcut hamiline yazılı pay sene-
di sahiğlerine de bu senetlerini 31.12.2021 tarihine kadar 
MKK’ya kaydettirmeleri zorunluluğu getirilmiştir. 

Bu maksatla, 31.12.2021 tarihine kadar hamiline yazılı 
pay senedine sahip olanların, MKK’ye bildirilmek üzere 
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pay senetleri ve tebliğ ekinde (Bir örneği ek’de yer al-
maktadır) Ek-2’deki örneğe uygun iki suret halinde dü-
zenlenen formla birlikte şirkete başvurmaları gerekmek-
tedir. 

Pay senedinin gerçekliği ve geçerliliği ile pay sahibine 
ilişkin bilgilerin doğruluğu yönetim kurulunca kontrol edi-
lerek formun her iki sureti temsile yetkili yönetim kurulu 
üyesince imzalanacaktır. Islak imzalı formun bir sureti 
pay sahibine verilecek ve pay senetleri şirket tarafından 
teslim alınacaktır.

Şirket yönetim kurulu kararına istinaden bastırılarak ve 
şirketi temsil ve ilzama yetkili olanlarca imzalanarak da-
ğıtılmış hamiline yazılı pay ve pay sahibinin bilgileri beş 
iş günü içinde MKK’ye bildirilerek bu amaçla oluşturulan 
sisteme kaydettirilecektir.  

Yapılan bildirimde ayrıca şirkete ilişkin iletişim bilgilerine 
yer verilecektir. Pay senedi sistemde ilgili şirketle ilişki-
lendirilerek özel algoritma ile üretilen tekil numara altın-
da senet sahibi adına kaydedilecektir. Yapılan kayıtlar ve 
üretilen tekil numaralara ilişkin bilgiler MKK sisteminden 
elektronik ortamda alınmaktadır.
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MKK tarafından senet için üretilen tekil numara senet 
üzerinde görülebilecek bir yere şirket tarafından yazılır 
ve imzaya yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imza-
lanır. Müracaat sırasında düzenlenmiş düzenlenen form, 
temsile yetkili yönetim kurulu üyesi ve pay sahibi tara-
fından ayrıca imza edilerek pay senetleri ve formun bir 
sureti pay sahibine iade edilir.

Pay sahipleri, şirkete başvurmamaları halinde Kanundan 
doğan paya bağlı haklarını başvuruda bulununcaya ka-
dar kullanamaz.

Bu madde uyarınca düzenlenen ve şirket ile pay sahibi 
tarafından imza edilen form pay senedinin şirkete teslimi 
ve senedin pay sahibine iadesinin ispatı dışında herhan-
gi bir amaçla kullanılamaz.

Pay sahibi tarafından şirkete yapılan başvuru üzerine se-
nedin kayıt altına alınması ve üretilecek tekil numaranın 
senet üzerine yazılması işlemlerinin pay sahibinin huzu-
runda aynı gün içinde yerine getirildiği hallerde ayrıca 
form düzenlenmeyebilir.
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3. PAY SENETLERİNİN DEVRİ - DEVRİN 
BİLDİRİLMESİ Ve İPTAL EDİLMESİ

(1) Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, zilyetliğin geçi-
rilmesi (teslim) ile gerçekleşir. Ancak bu şekilde yapıla-
cak bir devir, şirket ve üçüncü kişiler karşısında, ancak 
payı devralan tarafından MKK’ye yapılacak bildirimle 
hüküm ifade eder. Devralan tarafından şirkete başvurul-
ması durumunda devir bildirimi şirket aracılığıyla yapılır. 

(2) Yapılacak bildirimde;

(a) Devralan gerçek kişi ise; adı, soyadı, vatandaşlığı, 
yerleşim yeri, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşı değilse yabancı kimlik numa-
rası, mavi kart numarası veya pasaport numarasına,

(b) Devralan tüzel kişi ise; unvanı, MERSİS numarası, 
vergi kimlik numarası veya kayıtlı bulunduğu ülkede veri-
len sicil numarası ile merkez adresine,

(c) Devralanın iletişim bilgilerine,

yer verilir. Bildirime pay senedinin bir örneği eklenir.
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(3) Bildirim üzerine devralan, ilgili senetle ilişkilendirile-
rek senede ilişkin tekil numara altında kaydedilir.

Hamiline yazılı pay senedinin devrinin MKK’ya bildirilme-
diği sürece devir şirkete karşı hüküm ifade etmeyecek, 
hazirun cetvelinde pay sahibi olarak eski malik gözüke-
cek ve pay sahipliği hakları ancak onun tarafından kulla-
nabilecektir. 

Sermaye azaltımı veya pay senedinin değiştirilmesi ne-
deniyle senedin iptal edilmesi halinde, şirketi temsile yet-
kili olanlarca ilgili kararla birlikte yapılacak bildirim üzeri-
ne senede ilişkin kayıt MKK sisteminden iptal edilecektir.

Şirketin ticaret sicilinden terkin edildiğinin, bildirim üze-
rine veya re’sen tespit olunduğu hallerde hamiline yazılı 
pay senedine ilişkin kayıtlar doğrudan MKK tarafından 
iptal edilecektir.

Miras gibi külli halefiyete dayanan devirlerde, ilgililer ta-
rafından hak sahipliğini gösterir belgeyle (Versaset İla-
mı / Mirasçılık Belgesi) birlikte yapılacak bildirim üzerine 
MKK kayıtlarında gerekli değişiklik yapılacaktır.
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Mahkemece ergin kılınmayan on sekiz yaşından küçük 
olanlar ile kısıtlıların bu Tebliğ hükümleri uyarınca yapa-
cağı bildirimler bunların veli, vasi veya yasal temsilcile-
ri tarafından yerine getirilecektir. Bildirimlerde veli, vasi 
veya yasal temsilcinin adı, soyadı, vatandaşlığı, Türkiye 
Cumhuriyeti kimlik numarası, yabancı kimlik numarası, 
mavi kart numarası veya pasaport numarası ve iletişim 
bilgilerine de yer verilmesi gerekmektedir.

4. PAY SAHİPLERİ ÇİZELGESİNİN 
MKK’DEN SAĞLANMASI

1.1.2022 tarihinden itibaren genel kurulu toplantıya çağı-
ranlar, genel kurula katılabilecekler listesini düzenlerken 
hamiline yazılı pay sahipleri bakımından MKK’den sağla-
nan pay sahipleri çizelgesini dikkate alacaklardır.

Bu maksatla, pay sahipleri çizelgesinin hazırlanması 
için, şirketi temsile yetkili olanlarca genel kurul tarihinden 
en az iki gün önce MKK sistemi üzerinden başvuruda 
bulunulur. Genel kurul toplantıya mahkeme tarafından 
yetkilendirilen kayyım veya pay sahibi, azlık, tasfiye me-
murları tarafından çağrılıyorsa başvuru bunlar tarafından 
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yapılabilir. Pay sahipleri çizelgesinde hamiline yazılı pay 
sahiplerinin ad ve soyadları veya unvanları, adresleri, 
sahip oldukları pay miktarı, payların itibarî değerleri ve 
varsa grupları gösterilir.

5. MKK KAYITLARI

Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya iliş-
kin bildirimlere dayalı kayıtlar MKK tarafından oluşturulan 
elektronik ortamda tutulmaktadır. Bu kayıtların tutulması 
ve bunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin elektronik iş-
lem yöntemleri MKK tarafından belirlenmektedir. Mücbir 
sebepler nedeniyle bilgi akışı sorunu olduğunda bildirim-
lerin iletilmesi ile kayıtların tutulması ve değiştirilmesine 
ilişkin usul ve esaslar da MKK tarafından belirlenmekte-
dir.

Şirket tarafından hatalı veya eksik kayıtları düzeltmek 
amacıyla MKK sisteminde güncelleme yapılması duru-
munda, düzeltme yapıldığı bilgisi MKK tarafından şirkete 
ve ilgili pay sahibine bildirilmektedir. Ancak hamiline ya-
zılı pay senedine ilişkin olarak MKK sisteminde üretilen 
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tekil numara üzerinde şirket tarafından herhangi bir deği-
şiklik yapılması mümkün değildir. 

Bildirimlerin anılan Tebliğde düzenlenen usul ve esaslara 
uygun olmaması halinde kayıt talebi sistem tarafından 
kabul edilmemektedir. MKK’ye yapılan bildirimin doğru-
luğundan, bildirimde bulunanlar sorumludur.

MKK nezdinde tutulan kayıtlar süresiz olarak ve gizli tu-
tularak saklanacaktır. Ancak Ticaret Bakanlığı gerçekleş-
tirilen işlemler esas alınarak oluşturulacak her türlü ista-
tistiki veri ve raporu, MKK’den istemeye yetkilidir.

Hamiline yazılı pay sahipleri MKK nezdinde kendi adına 
kayıtlı payları MKK’nin “e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Mer-
kezi” uygulamasından elektronik ortamda her zaman 
sorgulayabilir, bunlara ilişkin belgeyi elektronik ortamda 
edinebilir.

Şirketler, pay sahipleri ve temsilcilerine ilişkin bilgiler ile 
MKK sisteminden alınan verilerin, 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanununa aykırı olarak ve edinim 
amacı dışında kullanılması da yasaktır. 
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6. ÜCRETLENDİRME 

MKK tarafından verilecek hizmetlerden, tahakkuk ede-
cek vergilerle birlikte ücret alınmaktadır. Hamiline yazılı 
pay senetlerinin kaydettirilmesinde ve hamiline yazılı pay 
senetleri sahipleri listesinin alınma ücreti 150,- TL, kayıt-
tan sonra Şirket tarafından yapılacak her bir bildirim ve 
pay devirlerinde 50,- TL olarak belirlenmiştir. Bu ücretler 
vergiler hariç ücretlerdir. 

Bu ücretler, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 
Türkiye geneli için hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksi ve 
Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksinin, Aralık ayına ilişkin yıllık 
değişim oranlarının aritmetik ortalaması oranında artı-
rılarak uygulanacaktır. Yapılan hesaplama sonucunda 
tespit edilen tutarlarda tam sayıdan sonraki küsuratlar 
dikkate alınmayacaktır.
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7. UYGULANACAK İDARİ PARA 
CEZALARI

Hamiline yazılı pay senetlerini 1.4.2021 tarihinden son-
ra MKK’ya bildirmeksizin bastıran ve dağıtan şirketlerin 
yönetim kurulu üyelerinin her birine 20.000,- TL, pay de-
virlerinde devri bildirmeyen devralana ise 5.000,- TL idari 
para cezası verilecektir (TTK. md. 562/13). Bu yaptırım-
ları uygulamaya, mahallin en büyük mülki amiri tarafın-
dan uygulanmaktadır. 

Aktardığımız cezalar 2021 yılı için geçerli olup, Kabahat-
ler Kanununun 17/7 hükmü uyarınca 2022 yılında yeni-
den değerleme oranı oranında artırılarak uygulanacaktır. 

SONUÇ

Anonim Şirketlerin 31/12/2021 tarihine kadar yapılacak 
genel kurulları için  hazirun cetveli düzenlenirken MKK 
tarafından verilecek liste ile birlikte henüz MKK’ya bildi-
rilmemiş hamiline yazılı pay senedine sahip olanların da 
dikkate alınması mümkün olmakla birlikte 1.1.2022 tari-
hinden itibaren sadece MKK tarafından bildirilecek liste-
leri dikkate almaları gerekecektir. 
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Öte yandan mevcut hamiline yazılı pay senedi sahiple-
rinin 31.12.2021 tarihine kadar sisteme kaydettirilmesi, 
daha sonra devirlerin bildirilmesi, yüksek tutarlı para ce-
zalarına bağlanmıştır. Bu konuda mevcut hamiline yazılı 
pay senedi sahiplerinin de ayrı sorumlulukları vardır. Bu 
nedenle hamiline yazılı pay senedi bastırmış şirketlerin 
konuyu yakından takip etmeleri ve gerekiyorsa pay se-
nedi sahiplerini uyarmalarında yarar vardır. 

Buradaki 31.12.2021 tarihli süre sonunun uzatılması-
nın ancak bir yasal değişiklikle mümkün olabileceği, 
yürütme organına süreyi uzatma yetkisi verilmediği, 
Türkiye’nin gri listeye alınmış olmasından hareketle 
böyle bir uzatmanın yapılmayacağı da dikkate ala-
rak, söz konusu yükümlülükler yerine getirmemiş 
anonim şirketlerin bir an önce harekete geçmelerin-
de fayda vardır.
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EKLER :

1. Hisse Senedi Örneği
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2. Bildirim Formu Örneği
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www.turmob.org.tr
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