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Yönetim Kurulu Karar Defteri, Pay Defteri, Hisse Senedi Basımı ve Hamiline Yazılı 

Hisse Senetlerinin devrine ve kayıt altına alınmasına ilişkin önemli değişiklikler 

yapılmıştır. 

 

31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı (5. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 7262 Sayılı 

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanununun 28 ila 

34 üncü maddeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun; defter tutma 

yükümlülüğü, hisse senedi bastırılması, hamiline yazılı hisse senetlerinin devri 

düzenlemelerinde önemli değişiklikler yapılmıştır. 

1) Pay defterinin, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere 

defterinin elektronik ortamda tutulması 

7262 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle, TTK’nin defter tutma yükümlülüğüne ilişkin 

64’üncü maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir. 

“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.” 

Yapılan değişiklik ile Ticaret Bakanlığına bu defterlerin de elektronik ortamda tutulmasını 

zorunlu kılma yetkisi verilmiştir. Buna göre yönetim kurulu karar defteri, pay defteri ve 

genel kurul toplantı ve müzakere defteri Bakanlığın yağacağı düzenlemeye göre elektronik 

ortamda tutulacaktır. 

2) Hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasında ve devrinde Merkezi Kayıt 

Kuruluşuna bildirim yükümlülüğü 

7262 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle, TTK’nin 486’ncı maddesinin ikinci fıkrasına 

aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 

“Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgiler, senetler pay 

sahiplerine dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilir.” 



 
 

 

 

Eklenen bu hüküm ile yönetim kurulunun, hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları 

paya ilişkin bilgileri, senetleri pay sahiplerine dağıtmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşuna 

bildirmesi gerekmektedir. 

Ayrıca 7262 sayılı Kanunun 32’nci maddesi ile TTK’nın 489 uncu maddesi aşağıdaki 

şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

MADDE 489 – (1) Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, 

ancak zilyetliğin geçirilmesi suretiyle payı devralan tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşuna 

yapılacak bildirimle hüküm ifade eder. Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirimde 

bulunulmaması hâlinde, hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar, bu Kanundan doğan 

paya bağlı haklarını gerekli bildirim yapılıncaya kadar kullanamaz. 

(2) Hamiline yazılı pay senedine bağlı hakların şirkete ve üçüncü kişilere karşı ileri 

sürülebilmesinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılan bildirim tarihi esas alınır. 

(3) Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hamiline yazılı pay senetleriyle ilgili tutulan kayıtlar, 

ilgili kanunlar uyarınca yetkili kılınmış mercilerle paylaşılır. 

(4) Hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmesi ve 

kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu kapsamda alınacak ücretler Ticaret 

Bakanlığınca çıkarılan tebliğle belirlenir.” 

Yapılan yeniden düzenlemeye göre; 

 Hamiline yazılı pay senetlerinin devrinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirimde 

bulunulması zorunluluğu getirilmiştir.  

 Hamiline yazılı pay senedini devralan tarafından gerekli bildirimde bulunulmazsa, 

devralan bu Kanundan doğan paya bağlı haklarını gerekli bildirim yapılıncaya kadar 

kullanamayacaktır. 

 Pay senedine bağlı hakların ileri sürülmesinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılan 

bildirim tarihi esas alınacaktır. 

 Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hamiline yazılı pay senetleriyle ilgili tutulan kayıtların 

yetkili kılınmış mercilerle paylaşılacaktır. 

 

 



 
 

 

 

3) Cezalar 

7262 sayılı Kanunun 33’üncü maddesi ile TTK’nin suçlar ve cezalara ilişkin 562’nci 

maddesinde de yeniden bir düzenleme yapılmıştır. 

Yapılan bu düzenlemeye göre; 

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

ilişkin bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirmeyen şirketler 20.000 TL, 

 Hamiline yazılı pay senedini devralmasına rağmen bildirimde bulunmayanlar 5.000 

TL, 

idari para cezası uygulanacaktır. 

 

Bahsedilen düzenlemeler 01.04.2021 tarihinde yürürlüğe girecek olup hali hazırda 

hamiline yazılı pay senedine sahip olanların, 31.12.2021 tarihine kadar pay senetleri ile 

birlikte ortak oldukları anonim şirketlere başvurmaları gerekmektedir  

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. 

 

Yer verilen konular hakkında ek bilgi istenildiğinde bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz 
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