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 HAMĠLĠNE YAZILI PAY SENETLERĠNĠN MERKEZĠ KAYIT 

KURULUġUNA BĠLDĠRĠLMESĠ VE KAYIT ALTINA ALINMASI HAKKINDA 

TEBLĠĞ 

 

31.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7262 sayılı Kitle Ġmha Silahlarının 

Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine ĠliĢkin Kanun ile diğer düzenlemelerin yanı 

sıra, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nda değişikliğe gidilerek, hamiline yazılı hisse 

senetlerine yönelik olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde takip edilmek üzere 

kayıt sistemi öngörülmüştü. Bu çerçevede; 

 Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgilerin, senetler pay 

sahiplerine dağıtılmadan önce MKK’ya bildirilmesi; 

 Hamiline yazılı pay senetlerinin devrinin, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, zilyetliğin 

geçirilmesinin yanında payı devralan tarafından MKK’ya yapılacak bildirimle hüküm 

ifade etmesi; 

 MKK’ya bildirimde bulunulmaması halinde ise, pay sahiplerince paya bağlı hakların 

gerekli bildirim yapılıncaya kadar kullanılamaması; 

 Ayrıca, MKK’ya bildirim yükümlüklerine uymayanlara yönelik olarak belirli 

tutarlarda idari para cezası uygulanması konularında düzenlemeler yapılmıştır.  

7262 sayılı Kanun’da hamiline yazılı pay senetlerinin MKK’ya bildirilmesi ve 

kaydedilmesine ilişkin bu usul ve esasların ve bu kapsamda alınacak ücretlerin Ticaret 

Bakanlığı’nca çıkarılan tebliğle belirleneceği de düzenlenmiştir. Bu doğrultuda 06 Nisan 

2021 Tarihli ve 31446 Sayılı Resmi Gazete’de Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi 

Kayıt KuruluĢuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. Ayrıca bildirim ve kayıt süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işletilmesi 

amacıyla MKK tarafından “Hamiline Pay Kayıt Sistemi (HPKS)” devreye alınmış olup; 

MKK internet sitesinde yapılan açıklamalarla Tebliğ’de yer alan bilgilere ilaveten işleyiş ve 

uygulanacak ücretlere ilişkin detaylı olarak bilgilendirme sağlanmaktadır. 

Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgilerin, senetler pay sahiplerine 

dağıtılmadan önce şirket tarafından MKK’ya bildirilmesi gerekliliği doğmaktadır. Sonrasında 

yapılacak pay devir alım işlemlerinin de payı alan tarafından MKK sistemleri üzerinde 

yapılması gerekecektir. Hamiline yazılı pay senedine bağlı hakların şirkete ve üçüncü kişilere 
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karşı ileri sürülebilmesinde MKK’ya yapılan bildirim tarihi dikkate alınacaktır. Böylelikle pay 

senetlerinin devrinde ve sahiplik bilgilerinin takibinde MKK kayıtları hukuki sürece esas 

teşkil edecek, denilebilir. Hali hazırda 1 Nisan 2021’den itibaren hamiline yazılı pay 

senetlerinin, halka kapalı anonim Ģirketlerce pay sahiplerine dağıtılmadan önce 

MKK’ya bildirilmesi Ģartı aranmaya baĢlanmıĢtır.  

Aynı Ģekilde hamiline yazılı payı devralanların da bu iĢlemi MKK’ya bildirmesi söz 

konusu olacaktır. Ayrıca hamiline basılı payları bulunan pay sahiplerine, kayıtlarının 

yapılabilmesi için 31 Aralık 2021 tarihine kadar geçiĢ süreci tanınmıĢ olup, belirtilen 

tarihe kadar MKK’ya kaydı yapılmayan payların pay sahiplerine sağladığı Kanundan 

doğan hakların pay sahipleri tarafından kullanılması mümkün olmayacaktır. Buna ek 

olarak, hamiline yazılı pay senedi çıkaran anonim Ģirketlerde, hamiline yazılı pay 

sahipliğine iliĢkin bilgileri MKK’ya bildirmeyen Ģirketler ile hamiline yazılı pay senedini 

devralmasına rağmen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen pay sahipleri 

hakkında uygulanacak idari yaptırım 7262 sayılı Kanun’da düzenlenmektedir. 

Sonuç itibariyle yasal altyapısı ve ikincil mevzuatının oluşturulması, halka kapalı şirketlerin 

hamiline yazılı paylarının kaydi sisteme alınmasıyla birlikte hamiline yazılı payların sahiplik 

bilgileri ve devir işlemlerinin daha şeffaf ve güvenli bir şekilde yapılmasına yönelik 

mekanizma tesis edilmesi amaçlanmıştır. Böylelikle hamiline yazılı pay senetlerinin suç 

gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı amacıyla kötüye kullanımının önüne 

geçilmesi maksadıyla sahiplik bilgisi bakımından pay sahipleri 1 Nisan 2021’den itibaren 

MKK kayıtları uyarınca takip edilmektedir. 

 

 

 

 

Bülten içeriği genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıĢtır. Detaylı bilgi ya da spesifik 

sorun veya sorularınız için hukukçunuza danıĢınız.  

 


