Nisan 2021

Türk Ticaret Kanunu’nda Değişiklik: Hamiline Yazılı Pay Senetleri
Başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) olmak üzere birçok kanunda değişiklik
yapılmasını öngören 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının
Önlenmesine Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”), 31 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de
yayımlanmıştı. Değişiklik Kanunu ile TTK’da yer alan, hamiline yazılı pay senetlerine ilişkin
düzenlemelerde önemli bazı değişiklikler yapılmıştı. Söz konusu değişiklikler, 1 Nisan 2021 tarihi
itibarıyla yürürlüğe giriyor.
Yeni düzenlemeler kapsamında yapılacak işlemlerin detayları hakkında Ticaret Bakanlığı
tarafından çıkartılacak tebliğ (“Tebliğ”) bekleniyor. Değişiklik Kanunu ile TTK’da yapılan önemli
değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
I.

Mevcut Hamiline Yazılı Pay Senedi Sahiplerinin Bildirimi

Halihazırda hamiline yazılı pay senedi sahibi olan pay sahiplerine, 31 Aralık 2021 tarihine kadar,
Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) bildirilmek üzere, pay senetleri ile birlikte pay sahibi oldukları
anonim şirkete başvurma zorunluluğu getirilmiştir. Başvuru üzerine, anonim şirketin yönetim
kurulu beş iş günü içerisinde hamiline yazılı pay sahipleri ile bu pay sahiplerinin paylarına ilişkin
bilgileri MKK’ya bildirecektir. Hamiline yazılı pay senedi sahipleri şirketten böyle bir talepte
bulunmaz ise ilgili pay sahipleri TTK’dan doğan, hamiline yazılı paya bağlı haklarını başvuru
yapıncaya kadar kullanamayacaktır.
II.

Hamiline Yazılı Paylardan Doğan Hakların Kullanılması

Hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin pay sahipliği haklarını kullanabilmeleri için, sahip
oldukları pay senetlerinin zilyedi olduklarını ispat etme koşulunun yanı sıra MKK’ya pay
sahipliğini bildirme koşulunu da sağlamaları gerekecektir. Böylece, bu iki koşulu yerine
getirenler, şirkete karşı pay sahipliğinden doğan haklarını kullanabilecektir.
III. Genel Kurulda Hazır Bulunan Hamiline Yazılı Pay Senedi Sahiplerinin Tespiti
Hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin genel kurula katılım için giriş kartı alma zorunluluğu
kaldırılmıştır. Yönetim kurulu, genel kurulda hazır bulunanların tespitinde, hamiline yazılı pay
senedi sahipleri bakımından artık giriş kartı tespiti yapmayacak; ancak bunun yerine, hazır

bulunanlar listesini MKK tarafından temin edilecek pay sahipleri çizelgesini dikkate alarak
düzenleyecektir. Pay sahipleri çizelgesinin MKK’dan sağlanmasının usul ve esasları Tebliğ’de
belirlenecektir.
IV.

Hamiline Yazılı Pay Senedi Bastırılması

Mevcut düzenlemeler uyarınca, hamiline yazılı pay senetlerinin pay bedelinin tamamının
ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde yönetim kurulu tarafından bastırılıp pay sahiplerine
dağıtılması ve yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararının
tescil ve Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesi gerekmektedir. Değişiklik Kanunu ile bu şartlara
ek olarak, hamiline yazılı pay senedi sahipleri ile sahip oldukları paylara ilişkin bilgilerin, senetler
ilgili pay sahiplerine dağıtılmadan önce, yönetim kurulu tarafından MKK’ya bildirilmesine ilişkin
yeni bir yükümlülük getirilmiştir.
V.

Hamiline Yazılı Payların Devri

Değişiklik Kanunu ile, hamiline yazılı pay senetlerinin devrinin şirket ve üçüncü kişilere karşı
hüküm ifade etmesi için ilgili pay senetlerinin zilyetliğinin devrine ilaveten payı devralan
tarafından MKK’ya bildirim yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Dolayısıyla, 1 Nisan 2021 tarihi
itibarıyla, hamiline yazılı pay senedini devralan ancak MKK’ya bildirimde bulunmayanlar, söz
konusu paya bağlı haklarını gerekli bildirim yapılıncaya kadar kullanamayacaktır. Bu paylara
bağlı hakların kullanılmasında MKK’ya yapılan bildirim tarihi esas alınacaktır. Devir bildirimine
ilişkin usul ve esaslar Tebliğ ile düzenlenecektir.
Konuya ilişkin herhangi bir sorunuz olması halinde her zaman bizlerle iletişime geçebilirsiniz.
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