
HAMİLİNE YAZILI PAY/HİSSE SENEDİ ve MERKEZİ KAYIT 

KURULUŞUNA BİLDİRİMİ. 

 

          Anonim Şirketlerde Pay Senetlerinin Nevi. 

            6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 484. maddesinde, Anonim Şirketler 

ile Anonim Şirket şeklinde kurulan Holding Şirketler, ortaklarına/hissedarlarına 

şirket sermayesine katılımlarını belirten ve kanunda belirtilen şekil şartlarına 

uygun nama yazılı pay senedi veya hamiline yazılı pay senedi çıkarıp, 

hissedarlara verileceği belirtilmiştir. Sermaye paylarının tamamı ödenmeden 

hamiline yazılı pay senedi çıkarılamayacağı aynı maddede belirtilmiştir. Bu 

maddedeki hüküm amir hüküm olduğundan, bu maddeye aykırı olarak çıkarılan 

hamiline yazılı hisse senetleri geçersiz sayılmaktadır. Ayrıca bu maddenin 

devamı maddelerde Nama yazılı pay senetlerinin bedeli tamamen ödenmeden bu 

payların hamiline yazılı pay senedine dönüştürülemeyeceği belirtilmiştir.  

Şirketin sermaye artırımından önce veya kuruluşundan önce çıkarılan pay 

senetlerinin geçersiz olduğu kanunda belirtilmiştir. Pay senetleri ile ilgili sair 

düzenlemeler Türk Ticaret Kanununun 484-501 maddelerde detaylı olarak 

açıklanmıştır.  

 

            Şirket sözleşmesinde payların tamamı veya bir kısmı hamiline yazılı ise, 

Yönetim Kurulu payların bedelinin tümünün ödenmesi tarihinden itibaren üç ay 

içerisinde Hamiline yazılı pay senetlerini bastırıp, pay sahiplerine dağıtması 

gerekmektedir. Yönetim Kurulunun bu kararının tescil ve ilan edileceği ve 

Bağımsız Denetime tabi  şirketlerin internet sitesine konulacaktır. 
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         Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Şekli. 
 

            Türk Ticaret Kanunun 487. maddesinde, pay senetlerinin şekli ve pay 

senedinde bulunması gereken bilgiler açıklanmıştır. Bu maddeye göre Hamiline 

yazılı pay senedinde bulunması gereken bilgiler şöyledir.  

 

          - Şirketin ünvanı, sermaye tutarı ve kuruluş tarihi, 

          - Pay senedinin bastırıldığı tarihteki sermaye tutarı, 

          - Pay senedinin tertibi, tescil tarihi, senedin türü ve itibari değeri, kaç payı 

içerdiği, 

 

            Bilgilerini içermesi gerekir. Nama yazılı pay senetlerinde ise yukarıdaki 

bilgilerden ayrı pay sahibinin adı-soyadı/Ticaret ünvanının yer alması 

gerekmektedir.  

 

          Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna 

Bildirilmesi ilişkin Kanun hükümleri. 

            31.12.2020 Tarih ve 31351 (5. Mük.) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesine İlişkin Kanunun 

31. maddesi ile, Türk Ticaret Kanununun 486. maddesinin ikinci fıkrasına 

yapılan ve 01.04.2021 Tarihinde yürürlüğe giren cümle ile, Hamiline yazılı pay 

sahipleri ile sahip oldukları Hamiline Yazılı paya ilişkin bilgiler, şirketçe 

Hamiline Yazılı senetlerin pay sahiplerine dağıtılmadan önce, Merkezi Kayıt 

Kuruluşuna bildirileceği hükmü getirilmiştir. Aynı Kanunun 34. Maddesi ile 

Türk Ticaret Kanununa eklenen Geçici madde 14’de ise,  Hamiline yazılı pay 

sahibi olanların 31.12.2021 Tarihine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmek 

üzere,  pay senetleri ile birlikte şirkete başvuru yapacakları, bu başvuru üzerine 

şirket Yönetim Kurulu (5) iş günü içerisinde Hamiline yazılı paya ilişkin bilgileri 

Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirecektir. Hamiline pay senedi sahiplerinin pay 
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senedi ile birlikte şirkete başvurmalarında, şirket yetkilileri ile Genel Tebliğ 

ekinde yer alan örneğe uygun Sermaye Bildirim formu düzenlenerek hamiline 

hisse senetleri şirkete ibraz edilecek ve pay senetleri formunun devamında Pay 

sahibine geri teslim edildiğine dair imzalı bir belge düzenlenecektir.     

 

          Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna 

Bildirimine İlişkin Tebliğ düzenlemeleri. 

 

            Kanundaki bu hükümlerin usul ve esaslarının belirlenmesi için, Ticaret 

Bakanlığınca 06.04.2021 Tarih ve 31446 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

“Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve 

Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ”de konuya ilişkin detaylı açıklamalar 

yapılmıştır. İlgili Tebliğe göre, Tebliğdeki hükümler Sermeye Piyasası Kanununa 

tabi olan şirketler dışında kalan tüm Anonim Şirketleri kapsamaktadır. Ticaret 

Bakanlığınca yayımlanan Tebliğde Hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi 

Kayıt Kuruluşuna bildirilmesi hakkında gerekli açıklamalar yapılmıştır. İlgili 

Tebliğe göre;   

 

              06.04.2021 Tarihinden sonra çıkartılan Hamiline yazılı 

payların MKK bildirilmesi. 

 

        a- Hamiline yazılı pay senedi pay bedelinin tamamının ödenmesini takiben, 

Yönetim Kurulu Kararına istinaden MKK’dan tekil numara alınarak bastırılır. 

Yönetim Kurulu Kararında, asgari bastırılacak pay senetlerinin adedi, tertibi, 

itibari değeri, temsil ettiği pay adedi, tutarı, gurubu, sıra numarası gibi bilgileri 

içermesi gerekmektedir. Pay senetlerinin bastırılması, Merkezi Kayıt Kuruluşuna 

bildirilmesi, pay sahiplerine dağıtılması işlemi, hamiline yazılı pay bedellerinin 

tamamının ödenmesini müteakip üç ay içerisinde tamamlanması gerekmektedir.    
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        b- Bilindiği gibi Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, zilyetliğin devri ve 

payı devir alanın bu devir işlemini Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirmesi halinde, 

devir tamamlanmış olmaktadır. Pay senedini devir alanın, payı devir alanca 

şirkete bildirilmesi halinde ise, pay devri şirketçe Merkezi Kayıt Kuruluşuna 

bildirilecektir. Merkezi kayıt kuruluşunca oluşturulan tekil işlem, Hamiline yazılı 

Pay senedinin üzerinde uygun bir yerine yazılarak, şirket yetkililerince 

imzalanacaktır. 

 

        c- Sermaye azaltımı veya senedin değiştirilmesi nedeni ile, pay senetlerinin 

iptali halinde, iptale ilişkin karar şirketi temsile yetkili kişilerce Merkezi Kayıt 

Kuruluşuna bildirilerek sistemden gerekli iptal yapılacaktır. 

 

        ç- Hamiline yazılı pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmez ise, 

bildirim yapılıncaya kadar pay senedine bağlı haklar şirkete ve üçüncü şahıslara 

karşı ileri sürülemeyecektir. 

 

        d- Muhafaza altına alınan veya tedbir ve hacze konu olan Hamiline yazılı 

pay veya paylar için haciz veya yargı kararına göre tedbire konu olan işlemlerde, 

Merkezi Kayıt Kuruluşunca Pay senedi için üretilen tekil numarayı içerecek 

şekilde, şirkete yapılan bildirim üzerine gerekli haciz veya tedbir işlemi şirket 

tarafından Merkezi Kayıt Sistemi nezdinde oluşturulacaktır.  

 

              06.04.2021 Tarihinden önce çıkartılan Hamiline yazılı 

payların MKK bildirilmesi. 

 

        Tebliğin yürürlüğe girdiği 06.Nisan.2021 tarihinden önce Hamiline yazılı 

pay senedi sahipleri, Tebliğ ekindeki örneğe uygun iki suret form ile 31.12.2021 

tarihine kadar Hamiline yazılı payları şirkete bildirecekler ve şirketçede bu  
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bildirimi takip eden (5) işgünü içerisinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna gerekli 

bildirim yapılacaktır. İki süret düzenlenen formun bir süreti Hamiline yazılı pay 

senedi sahibine verilecektir. Merkezi kayıt kuruluşuna kayıt işleminden sonra 

Hamiline yazılı Pay Senetleri Formun alt bölümünde yazan teslim kısmı karşılıklı 

imza edilerek Hamiline yazılı pay sahibine teslim edilecektir. 

 

 

          Hamiline yazılı pay senetlerinin devri ve devrin Merkezi 

Kayıt Kuruluşuna bildirilmesi. 

 

            Hamiline yazılı pay senedi, senedin alıcıya teslimi ile devir edilir. Devir 

alan ise bu devir işlemini Merkezi kayıt Kuruluşuna veya şirkete bildirecektir.      

 

            Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılacak bildirimde, devralan gerçek kişi ise;   

 

         - Adı-Soyadı, vatandaşlığı, yerleşim yeri, T.C. nosu, yabancı ise pasaport 

nosu, iletişim bilgileri, Devir alan Tüzel kişi ise, ünvanı, Mersis nosu, vergi 

kimlik nosu, iletişim bilgileri, 

 

            Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılacak bu bildirime Hamiline yazılı pay 

senedinin bir örneği eklenir. Merkezi Kayıt Kuruluşuda bu bildirim üzerine tekil 

numara oluşturarak gerekli kaydı yapacaktır. Tekil numara senet üzerine 

yazılacaktır. 

 

          Genel Kurullarda Pay sahipleri cetvelinin (Hazirun Cetveli) 

hazırlanması.  
 

             

            Şirket Genel Kurulunu toplantıya davet edenler, Genel Kurul Toplantısına 

katılacaklar listesini hazırlarken genel kuruldan en az iki gün önce Merkezi Kayıt 

Kuruluşundan alacakları bilgiye göre Pay sahipleri cetvelini düzenleyecektir. Pay 

sahipleri çizelgesinde, hamiline yazılı pay sahiplerinin adı-soyadı veya ünvanı, 
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adresi, sahip oldukları pay miktarı, pay senedinin itibari değeri, varsa gurubu 

gösterilecektir.  

 

            Pay sahipleri çizelgesi, Genel Kurul gününden bir önceki gün Merkezi 

Kayıt Kuruluşu Sistemindeki gün sonu kayıtları esas alınarak hazırlanacaktır. 

Genel Kurulun elektronik ortamda yapılması halinde, pay sahipleri çizelgesi 

Elektronik Genel Kurul Sisteminden alınacaktır.  

 

            Merkezi Kayıt Kuruluşundan alınan bilgilerin üçüncü kişilere verilmesi 

ve paylaşılması yasaktır. Ancak Merkezi Kayıt Kuruluşundaki bilgiler ilgili 

kanunlar uyarınca yetkili kılınmış mercilerle paylaşılabilir.  

 

            Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılan bildirimlerin doğruluğundan ve 

güncelliğinden, bildirimde bulunanlar sorumludur. Merkezi Kayıt Kuruluşuna 

bildirilen kayıtlar süresiz olarak saklanacaktır. 

    

          Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirimle ilgili Sair Hususlar. 

 

            Hamiline pay senedinin kayıt ve bildirimi, Merkezi Kayıt Kuruluşuna  

e-devlet şifresi, elektronik imza ve T.C. kimlik kartı ile erişim sağlanarak veya 

Merkezi Kayıt Kuruluşunun e-yatırımcı Bilgi Merkezi üzerinden yapılabilir. 

Bildirim üzerine, oluşturulan kayıt hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunca şirkete, 

payı devir eden ve devir alana elektronik posta, kayıtlı telefona kısa mesajla 

gerekli kısa bildirim yapılacaktır.   

             

            Hamiline yazılı pay sahipleri, adlarına kayıtlı pay senetleri için Merkezi 

Kayıt Kuruluşundan sistem üzerinden gerekli belgeyi alabileceklerdir. Ancak  bu 

belge hak sahibi olduğu anlamına gelmeyecektir.  
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            Kulli Halefiyet (Miras) yolu ile devirlerde, ilgililer tarafından hak 

sahipliğini gösteren belgeler ve devir alanın gerekli olan bilgileri ile birlikte 

Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirim yapılır ve gerekli kayıt, Merkezi Kayıt 

Kuruluşunca oluşturulur.  

 

            Küçük ve kısıtlıların yapması gereken bildirimler bunların veli, vasi ve 

yasal temsilcileri tarafından yerine getirilecektir. Bildirimde bulunan veli, vasi ve 

kayyumun adı-soyadı, vatandaşlığı, kimlik nosu, iletişim bilgileri bildirimde 

belirtilecektir. 

 

          Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirimlerde alınacak ücretler.  

 

            Merkezi Kayıt Kuruluşunca yapılan bildirimlerle ilgili alınacak ücretler 

Tebliğ ekinde yer alan EK.1. listede gösterilmiştir. EK.1. listede yer alan ücretler 

şöyledir.  

 

          - Kayıt Ücreti  150,-TL (Kayıt ücreti, şirketin MKK Sistemine ilk kaydı 

sırasında ödenir.)   

 

          - Bildirim Ücreti  50,-TL (Bildirim ücreti, şirketin sisteme kaydedildiği yılı 

takip eden yıldan itibaren şirket tarafından MKK Sistemine yapılan her bildirim 

için ödenir. Aynı gün yapılan bildirimlerden tek ücret alınır.)  

 

          - Pay Sahipleri Çizelgesi Ücreti  150,-TL (Pay sahipleri çizelgesi ücreti, 

her bir çizelge başına ödenir.) 

          

          - Devir Bildirim Ücreti  50,-TL (Pay sahibi tarafından her takvim yılında 

sisteme yapılan ilk devir bildiriminde ödenir. Aynı yıl içinde yapılan diğer 

bildirimler ücretlendirilmez.) 
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           Bildirim yapılmaması halinde ceza hükümleri. 

 

            Türk Ticaret Kanununun Suçlar ve Cezalar Başlıklı 562. maddesine 7262 

sayılı kanunla eklenen 13. Fıkrada;  

 

            Hamiline yazılı payların Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmeden önce, 

payların sahiplerine dağıtılması halinde, şirket için 20.000,-TL sı, 

 

            Pay senedin devir alanın bildirimde bulunmaması halinde 5.000,-TL sı; 

 

            İdari para cezası uygulanır. İdari para cezası mahallin en büyük mülki 

amirince verilecektir.  

 

          Olayın Vergi Hukukunu ilgilendiren yönü. 

 

            Bilindiği gibi Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80/1 ve Kurumlar 

Vergisi Kanununun 5.e maddeleri uyarınca, iki tam yıl (730 gün) süre ile elde 

tutulan veya şirketin aktifinde Duran Varlıklar hesabında kayıtlı pay senetlerinin 

satışında, şahıslar için Gelir Vergisi istisnası, kurumlar için oluşan karın % 

75’nin  vergiden istisna olduğu belirtilmiştir. Bu iki yıllık sürenin başlangıç 

tarihinin pay senedinin zilyetliğinin alındığı tarih mi, Merkezi Kayıt Kuruluşuna 

müracaat tarihini mi olduğu konusunda tereddüt oluşabilecektir. Şahsi görüşümüz 

7262 sayılı kanunla 6102 sayılı kanununda yapılan düzenleme uyarınca Hamiline 

pay senedin devir alınmasının Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmesi ile devir 

işleminin üçüncü kişilere karşı hüküm ifade ettiği şeklindeki kanun ve Tebliğ 

hükmü dikkate alındığında, iki yıllık sürenin başlangıcının Merkezi Kayıt 

Kuruluşuna müracaat tarihi olacağı kanaatindeyiz. 
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