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Sirküler No : 2021/05                                                                 08.01.2021, Bursa  

Konu:   TTK'nin Defter Tutma Yükümlülüğü,  Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin 

Bastırılması Ve Devrinde Yapılan  Değişiklikler  

31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı (5. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayınlanan 7262 Sayılı  

Kanunun 28-34. maddeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun; defter tutma 

yükümlülüğü,  pay senedi bastırılması, hamiline yazılı pay senetlerinin devrine ilişkin  

hükümlerde değişiklikler yapılmıştır. 

A- Pay Defterinin, Yönetim Kurulu Karar Defteri İle Genel Kurul Toplantı Ve 

Müzakere Defterinin Elektronik Ortamda Tutulmasına İlişkin Düzenlemeler 

TTK’nin defter tutma yükümlülüğüne ilişkin 64/4. maddesine “Ticaret Bakanlığı, pay defteri, 

yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin elektronik ortamda 

tutulmasını zorunlu kılabilir. Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklıdır.” hükmü 

eklenmiştir. 

Yapılan düzenlemede pay defterinin kaybolması, mükerrer pay defteri tutulması gibi 

uygulamada karşılaşılan sorunların önüne geçilmesi, hisse devirleri kayıt altına alınarak 

ortaklık ve buna bağlı hakların korunması, şirketler topluluğunda hakim ve bağlı ortakların 

kolay tespitine imkan tanınması, gerçek ortaklık yapısının sağlıklı bir şekilde ortaya konulması 

amacıyla, bu hususta Ticaret Bakanlığına pay defterinin elektronik ortamda tutulmasını 

zorunlu kılma yetkisi verilmiştir. Yine, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve 

müzakere defterinin kaybolması halinde yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve 

çift defter tutulmasının önlenmesi amacıyla Ticaret Bakanlığına bu defterlerin de elektronik 

ortamda tutulmasını zorunlu kılma yetkisi verilmiştir.  

B- Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Bastırılmasında Ve Devrinde Merkezi Kayıt 

Kuruluşuna Bildirim Yükümlülüğüne İlişkin Düzenlemeler 

TTK’nin 486/2.maddesine “Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin 

bilgiler, senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilir.” 

hükmü eklenmiştir. Bu düzenleme gereğince yönetim kurulunun, hamiline yazılı pay sahipleri 

ile sahip oldukları paya ilişkin bilgileri, senetleri pay sahiplerine dağıtmadan önce Merkezi 

Kayıt Kuruluşuna bildirmesi zorunlu kılınmıştır. 

-Kayden izlenmeyen hamiline yazılı pay senetlerinin devrinde, devrin şirket ve üçüncü kişiler 

nezdinde hüküm ifade etmesi için pay senedini devralan tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşuna 

bildirimde bulunulması zorunluluğu getirilmiştir. Hamiline yazılı pay senedini devralan 

tarafından gerekli bildirimde bulunulmazsa, devralan paya bağlı haklarını gerekli bildirim 

yapılıncaya kadar kullanamayacaktır. 
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-Hamiline yazılı pay senedine bağlı hakların şirkete ve üçüncü kişilere karşı ileri sürülmesiyle 

ilgili tereddütleri gidermek amacıyla bildirim tarihi belirlenerek pay senedine bağlı hakların 

ileri sürülmesinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılan bildirim tarihi esas alınmıştır. 

- Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hamiline yazılı pay senetleriyle ilgili tutulan kayıtların 

yetkili kılınmış mercilerle paylaşılacağı düzenlenmiştir. 

-Hamiline yazılı pay senetleriyle ilgili kayıtların tutulmasına ilişkin usul ve esasların ve bu 

kayıtlarla ilgili verilecek hizmet kapsamında alınacak ücretin Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak  

Tebliğ ile belirlenecektir. 

C-Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirim Yapılmaması Halinde Uygulanacak  

Yaptırımlar: 

TTK’nin suçlar ve cezalara ilişkin 562. Maddesi “hamiline yazılı pay senedi çıkaran anonim 

şirketlerde, hamiline yazılı pay sahipliğine ilişkin bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşuna 

bildirmeyen şirketler ile hamiline yazılı pay senedini devralmasına rağmen bildirim 

yükümlülüğünü yerine getirmeyen pay sahipleri hakkında uygulanacak idari yaptırım 

düzenlenmiştir. Buna  göre; 

-Hamiline yazılı pay senedi çıkaran anonim şirketlerde, hamiline yazılı pay sahipliğine 

ilişkin bilgileri MKK’ya bildirmeyen şirketler Yirmi bin TL, 

-Hamiline yazılı pay senedini devralmasına rağmen bildirimde bulunmayanlar Beş bin TL, 

idari para cezası uygulanacaktır. 

Yapılan düzenlemeler 01.04.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

6102 sayılı Kanuna geçici 14. maddesin de TTK’nın 486 ve 489. maddelerde yapılan 

değişikliklerin uygulanmasına ilişkin geçiş hükmü kabul edilmektedir. Buna göre, hamiline 

yazılı pay senedine sahip olanlar, 31.12.2021 tarihine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşuna 

bildirilmek üzere pay senetleri ile birlikte anonim şirkete başvuracaklardır. Başvuru üzerine 

anonim şirket yönetim kurulu, 5 iş günü içinde hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları 

paya ilişkin bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildireceklerdir. Pay sahipleri anonim şirkete 

başvurmazsa bu Kanundan doğan paya bağlı haklarını gerekli başvuru yapılıncaya kadar 

kullanamayacaklardır. 

  

Bilgilerinize Sunulur. 

                                                                            İHSAN AKAR    
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Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermekte olup konu 

hakkında ek bilgi gerektiğinde bizimle temasa geçmenizi önerilir.  

 


