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Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve 

Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ Yayımlandı. 

1. Giriş 

31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı 5. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan “7262 

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun” 

ile 6102 sayılı kanunun bazı maddelerinde değişiklikler yapılarak ( yapılan değişiklikler 

04.01.2021 tarihli 2021-006 sayılı sirkülerimizde tablo halinde sunulmuştur)  Hamiline 

Yazılı Payların Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesine ilişkin zorunluluk 

getirilmişti. 

06 Nisan 2021 tarihli ve 31446 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Bakanlığı 

Tebliği ile Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve 

Kayıt Altına Alınması Hakkında usul ve esaslar belirlenmiştir. 

2. Uygulama Esasları  

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına 

Alınmasına ilişkin bazı başlıklar özet olarak aşağıda sunulmuştur. 

2.1- Pay Senetlerinin Bastırılması ve Dağıtılması  

Pay senetlerinin bastırılması ve dağıtımı ile ilgili hususların özeti aşağıdaki gibidir. 

▪ Hamiline yazılı pay senetleri bedelinin tamamen ödenmiş olması şartıyla Yönetim 

Kurulu Kararı ile bastırılır. 

▪ Karar tescil ve ilan edilir. Bağımsız denetime tabi şirketler tarafından ayrıca internet 

sitesine konulur. 

▪ Pay senetleri en iki imza yetkilisi tarafından imzalanır. 

▪ Pay sahibi, gerçek kişi ise adı, soyadı, uyruğu, TC No, yabancı kimlik numarası veya 

pasaport numarası, iletişim bilgileri, tüzel kişi ise MERSİS No, vergi kimlik numarası, 

yabancı ülke sicil numarası, merkez adresi ve iletişim bilgileri şirketi temsile yetkili 

olanlarca MKK’ye (Merkezi Kayıt Kuruluşu) bildirilir ve oluşturulan sisteme 

kaydedilir. 

▪ MKK tarafından her bir pay senedi için tekil bir numara oluşturulur. 
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▪ Pay senetlerinde asgari aşağıdaki bilgiler yer alır. 

- Adedi, 

- Tertibi, 

- İtibari 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 

▪ Senetlerin bastırılması, MKK’ye bildirilmesi ve dağıtılması işlemleri, pay 

bedellerinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde tamamlanır. 

Sermaye artırımlarında aynı süre geçerlidir. 

 

2.2- Pay Senetlerinin Devri ve Devrin Bildirilmesi  

▪ Devrin hüküm ifade edebilmesi için payı devralan tarafından MKK’ye bildirilmesi 
gerekmektedir. Devralanın şirkete başvurması halinde bildirimi şirket yapar. 
 

▪ Yapılacak bildirimde devralana ait bilgiler yer alır. 

2.3- Pay Sahipleri Çizelgesi  

▪ Genel kurulu toplantıya çağıranlar, toplantıya katılabilecekler listesini düzenlerken 
hamiline yazılı pay sahipleri bakımından MKK’den sağlanan pay sahipleri çizelgesini 
dikkate alır. 

▪ Pay sahipleri çizelgesi toplantı gününden bir gün önceki kayıtlar esas alınarak MKK 
tarafından hazırlanır. 

▪ Çizelge sistemden toplantı günü, toplantıya çağıranlar tarafından alınır. 
▪ Elektronik genel kurul sistemi ile yapılan toplantılarda çizelge Elektronik Genel Kurul 

Sisteminden alınır. 

2.4- Diğer Hususlar 

▪ Sermaye azaltımı , 
▪ Pay senedinin değiştirilmesi, 

 
Durumlarında pay senedi iptalleri temsile yetkili olanlar tarafından karar ile 
birlikte MKK sistemi üzerinde yapılır. 
 

▪ Şirket ticaret sicilinden terkin edildiğinde, 
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Pay senetleri iptali bildirim üzerine veya re’sen MKK tarafından yapılır. 

▪ Bu Tebliğ uyarınca 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 yapılır. 

▪ Şirket ve pay sahiplerine MKK tarafından yapılan bildirimler sitemde kayıtlı olan 
telefona kısa mesaj veya e-posta yoluyla yapılır. 

▪ Pay senetleri icra müdürlüklerince ve tahsil dairelerince hacze ve tedbire konu 
edilebilir. 

▪ Mirasçılar tarafından yapılacak bildirimle MKK kayıtlarında gerekli değişiklikler 
yapılır. 

2.5- Ücretler  

1. Şirketlerden Alınacak Ücretler 

Kayıt Ücreti :   150 TL 

Bildirim ücreti :     50 TL ( aynı gün yapılanlardan tek ücret alınır) 

Pay Sahipleri  

Çizelge Ücreti :  150 TL 

2. Pay Sahiplerinden Alınacak Ücretler 

Devir Bildirim Ücreti :      50 TL 

 

▪ Hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar tebliğ ekinde yer alan EK-2 de yer alan 2 
suret düzenlenmiş form ile birlikte MKK’ye bildirilmek üzere şirkete başvururlar. 
 

▪ 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. 

 

Söz konusu tebliğe buradan erişebilirsiniz. 

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

