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Tarih & Sayı: 08/12/2021_213 

 
Yasal Mevzuat   : Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na Bildirilmesi ve 
Kayıt Hakkına Alınması Hakkında Tebliğ 
 
Resmi Gazete Tarih & Sayı : Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na Bildirilmesi ve 
Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ 6 Nisan 2021 Tarihli 31446 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. 
 
31 Aralık 2020 tarihli 31351 Sayılı Resmi Gazete’de 7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının 
Önlenmesine İlişkin Kanun’un 30. ve devam eden maddelerinde hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt 
Kuruluşu’na bildirilmesi ve kayıt altına alınmasına yönelik düzenlemelere yer verilmişti. 
 
Hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmesine ilişkin olarak 6 Nisan 2021 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanan Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi Ve Kayıt Altına 
Alınması Hakkında Tebliğ kapsamında ise anonim şirketlerde hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt 
Kuruluşu’na (MKK) kayıt ve bildiriminin usul ve esasları belirlenmiştir. 31 Aralık 2021 tarihine kadar söz konusu 
kayıt ve bildirimlerin yapılması gerekmekte olup anılan tebliğ kapsamında önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir. 
 
• Anonim Şirketlerde Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Bastırılması ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’na Kaydı 
 
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; 
 
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 numarası, 
 
b) Tüzel kişi ise; unvanı, MERSİS numarası, vergi kimlik numarası veya kayıtlı bulunduğu ülkede verilen sicil 
numarası ile merkez adresi, 
 
c) İletişim bilgileri, 
 
MKK’ye bildirilerek bu amaçla oluşturulan sisteme kaydedilir. 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 numaralara ilişkin bilgiler MKK sisteminden elektronik 
ortamda alınır. 
 
 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 
denetime tabi şirketlerde şirketin internet sitesine konulur. Yönetim kurulu kararının tescilinden önce, hamiline 
yazılı pay senetlerinin MKK sistemine kaydedildiği ticaret sicili müdürlüğü tarafından teyit edilir. 
Pay senetleri şirket adına imzaya yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imzalanır ve gerekli kontrollerin 
yapılmasının ardından imza karşılığında pay sahiplerine dağıtılır. 
 
Pay senetlerinin bastırılması, MKK’ye bildirilmesi ve pay sahiplerine dağıtılması işlemleri, pay bedellerinin 
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tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde tamamlanır. 
 
Sermaye artırımına bağlı olarak hamiline yazılı pay senedi bastırıldığı ve dağıtıldığı durumlarda da usul ve esaslara 
göre bildirim yapılır.  
 
• Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Devri ve Bildirilmesi 
 
Söz konusu tebliğ ile hamiline yazılı pay senetlerinin devrinde de bildirim zorunluluğu getirilmiştir. 
 
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. 
 
• Mevcut Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na Kaydı ve Bildirilmesi 
 
Anonim şirketlerde hamiline yazılı pay senetlerinin 31 Aralık 2021’e kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmesi 
ve kayıt edilmesi gerekmektedir. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren hamiline yazılı pay senedi sahipleri şirkete karşı 
pay sahipliğinden doğan haklarını ancak Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmiş olması kaydıyla kullanabilecektir. 
Bunun için hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin 31 Aralık 2021’e kadar şirket yönetim kuruluna başvurması 
gerekmektedir.  Hamiline yazılı pay senedine sahip olanların, MKK’ye bildirilmek üzere pay senetleri ve Tebliğ’in 
Ek-2’de numaralı belgesindeki örneğe uygun iki suret halinde düzenlenen formla birlikte şirkete başvurması 
gerekmektedir. Pay sahibince yapılan başvurudan itibaren 5 gün içinde şirketlerin yönetim kurullarının gerekli 
kontrolleri yaparak şirketin hamiline yazılı pay senetlerinin sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgileri 
Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirmesi gerekmektedir. Merkezi Kayıt Kuruluşu’na yapılan bildirimin 
doğruluğundan bildirimi yapan sorumludur. 
 
Hamiline yazılı pay senetlerinin kaydettirilmesinde ve hamiline yazılı pay senetleri sahipleri listesinin alınma 
ücreti 150 TL, kayıttan sonra şirket tarafından yapılacak her bildirim ve pay devirlerinde 50 TL olarak belirlenmiş 
olup bu ücretler vergiler hariç ücretlerdir. Bu ücretler her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Türkiye geneli 
için hesaplanan Tüketici Fiyat endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nin Aralık ayına ilişkin yıllık değişim 
oranlarının aritmetik ortalaması oranında artırılarak uygulanacaktır. 
 
• Genel Kurul Toplantılarına Katılma Bakımından 
 
Genel kurulu toplantıya çağıranlar, genel kurula katılabilecekler listesini düzenlerken hamiline yazılı pay sahipleri 
bakımından MKK’den sağlanan pay sahipleri çizelgesini dikkate alır. 
 
İlgili düzenlemelerin yürürlüğe girdiği 1 Nisan 2021 öncesi hamiline yazılı pay senedi sahipleri genel kurul 
toplantısının en az bir gün öncesinde zilyetliklerini ispat ederek giriş kartı alıp genel kurul toplantısına katılma 
imkânına sahipti ancak yeni düzenlemeler ile birlikte yalnızca Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemine kayıtlı olan 
hamiline yazılı pay senedi sahiplerine genel kurul toplantısına katılma imkânı sağlanmıştır. 
 
 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 memurları tarafından çağrılıyorsa başvuru bunlar tarafından 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. 
 
Pay sahipleri çizelgesi MKK tarafından genel kurul gününden bir önceki gün MKK sistemindeki gün sonu kayıtları 
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esas alınarak hazırlanır. Hazırlanan pay sahipleri çizelgesi genel kurul günü MKK sisteminden genel kurulu 
toplantıya çağıranlar tarafından alınır. 
 
Söz konusu çizelgede yer alan pay sahipleri, bunların temsilcileri veya pay senedi üzerinde intifa hakkı tesis 
edilmişse, bu hakkı yönetim kuruluna belgelendirmek suretiyle intifa hakkı sahibi genel kurul toplantısına 
katılabilir. 
 
 Genel kurul toplantısına MKK’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile elektronik ortamda katılım yönteminin 
uygulanacak olması halinde, bu madde uyarınca ayrıca talepte bulunulmasına gerek olmaksızın pay sahipleri 
çizelgesi Elektronik Genel Kurul Sisteminden alınır. 
 
• Bildirmeme Halinde Uygulanacak Yaptırım 
 
Hamiline yazılı pay senetlerinin 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirmeksizin 
bastıran ve dağıtan şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin her birine 20.000 TL, pay devirlerinde devri bildirmeyen 
devralana ise 5.000 TL idari para cezası verilecektir. Bu rakamlar 2021 yılı için geçerli olup 2022 yılında yeniden 
değerleme oranına bağlı olarak bu miktarlar artacaktır. 
 
• Merkezi Kayıt Kuruluşu’na Bildirim Usulü 
 
Yapılacak kayıt ve bildirimler, MKK sistemine e-Devlet Kapısı üzerinden elektronik imza, e-devlet şifresi veya T.C. 
Kimlik Kartı ile erişim sağlanarak veya doğrudan MKK’nin “e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi” uygulamasından 
giriş yapılarak elektronik ortamda yapılabilecektir. 
 
Herhangi bir hak mağduriyetine uğramamak açısından 31 Aralık 2021 tarihine kadar gerekli bildirimlerin 
yapılmasının gerekli olduğu ve devam eden süreçlerde de bildirim zorunluluğunun bulunduğu unutulmamalıdır. 
 
Söz konusu tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. 
 
Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu'na Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Bu sirkülerde yer alan açıklamalar yalnızca genel bilgiler içermekte olup bu belge içeriğinden kaynaklanan ya 
da içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı tarafımıza herhangi bir sorumluluk iddiasında 
bulunulamaz. 


