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TEBLİĞ

T�caret Bakanlığından:

HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNA
BİLDİRİLMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI HAKKINDA TEBLİĞ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı;
a) Ham�l�ne yazılı pay senetler�n�n Merkez� Kayıt Kuruluşu Anon�m Ş�rket�ne b�ld�r�lmes� ve kayded�lmes�ne

�l�şk�n usul ve esaslar �le bu kapsamda alınacak ücretler�,
b) Pay sah�pler� ç�zelges�n�n Merkez� Kayıt Kuruluşu Anon�m Ş�rket�nden sağlanmasının usul ve esaslarını,
bel�rlemekt�r.
(2) Bu Tebl�ğ, 6/12/2012 tar�hl� ve 6362 sayılı Sermaye P�yasası Kanununun 13 üncü maddes� uyarınca payları

kayden �zlenen ş�rketler dışında kalan anon�m ş�rketler� kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ, 13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk T�caret Kanununun 210 uncu maddes�n�n

b�r�nc� fıkrası, 417 nc� maddes�n�n beş�nc� fıkrası, 489 uncu maddes�n�n dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebl�ğde geçen;
a) Bakanlık: T�caret Bakanlığını,
b) e-Devlet Kapısı: e-Devlet h�zmetler�n�n son kullanıcıya farklı er�ş�m kanallarından tek noktadan bütünleş�k

olarak sunulduğu ortak elektron�k platformu,
c) Kanun: Türk T�caret Kanununu,
ç) MKK: Merkez� Kayıt Kuruluşu Anon�m Ş�rket�n�,
d) Merkez� S�c�l Kayıt S�stem� (MERSİS): T�caret s�c�l� �şlemler�n�n elektron�k ortamda yürütüldüğü, t�caret

s�c�l� kayıtları �le tesc�l ve �lan ed�lmes� gereken �çer�kler�n düzenl� olarak depolandığı ve elektron�k ortamda
sunulduğu, T�caret Bakanlığı �le Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� nezd�nde oluşturulan ve �şlet�len merkez� ortak
ver� tabanını da �çeren b�lg� s�stem�n�,

e) Ş�rket: 6362 sayılı Kanunun 13 üncü maddes� uyarınca payları kayden �zlenen ş�rketler dışında kalan ve
ham�l�ne yazılı pay sened� �hraç eden anon�m ş�rket�,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Ham�l�ne Yazılı Pay Senetler�n�n Bastırılması, Dağıtılması ve Devr�

Pay senetler�n�n bastırılması ve dağıtılması
MADDE 4 – (1) Ham�l�ne yazılı pay senetler�, pay bedeller�n�n tamamının ödenmes�n�n ardından yönet�m

kurulunun alacağı b�r karara �st�naden bastırılır. Yönet�m kurulu kararında asgar� olarak, bastırılacak pay senetler�n�n;
aded�, tert�b�, �t�bar� değer�, tems�l ett�ğ� pay aded� ve tutarı, grubu, ş�rket tarafından ver�len sıra numarası �le toplam
pay aded� ve bu paylara karşılık gelen toplam pay bedel� bel�rt�l�r.

(2) Ş�rket� tems�le yetk�l� olanlarca, yönet�m kurulu kararı ve bastırılacak her b�r sened�n dağıtılacağı ham�l�ne
yazılı pay sah�b�n�n;

a) Gerçek k�ş� �se; adı, soyadı, vatandaşlığı, yerleş�m yer�, Türk�ye Cumhur�yet� k�ml�k numarası, Türk�ye
Cumhur�yet� vatandaşı değ�lse yabancı k�ml�k numarası, mav� kart numarası veya pasaport numarası,

b) Tüzel k�ş� �se; unvanı, MERSİS numarası, verg� k�ml�k numarası veya kayıtlı bulunduğu ülkede ver�len s�c�l
numarası �le merkez adres�,

c) İlet�ş�m b�lg�ler�,
MKK’ye b�ld�r�lerek bu amaçla oluşturulan s�steme kayded�l�r. Yapılacak b�ld�r�mde ş�rket�n �let�ş�m

b�lg�ler�ne de yer ver�l�r. Pay sened�, s�stemde �lg�l� ş�rketle �l�şk�lend�r�lerek özel algor�tma �le üret�len tek�l numara
altında senet sah�b� adına kayded�l�r. Yapılan kayıtlar ve üret�len tek�l numaralara �l�şk�n b�lg�ler MKK s�stem�nden
elektron�k ortamda alınır.

(3) Pay senetler�, MKK tarafından her b�r pay sened� �ç�n üret�len tek�l numarayı �çerecek şek�lde ş�rket
tarafından bastırılır. Pay senetler�n�n bastırılmasına �l�şk�n yönet�m kurulu kararı tesc�l ve �lan ed�l�r, ayrıca bağımsız
denet�me tab� ş�rketlerde ş�rket�n �nternet s�tes�ne konulur. Yönet�m kurulu kararının tesc�l�nden önce, ham�l�ne yazılı
pay senetler�n�n MKK s�stem�ne kayded�ld�ğ� t�caret s�c�l� müdürlüğü tarafından tey�t ed�l�r.
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(4) Pay senetler� ş�rket adına �mzaya yetk�l� olanlardan en az �k�s� tarafından �mzalanır ve gerekl� kontroller�n
yapılmasının ardından �mza karşılığında pay sah�pler�ne dağıtılır.

(5) Pay senetler�n�n bastırılması, MKK’ye b�ld�r�lmes� ve pay sah�pler�ne dağıtılması �şlemler�, pay
bedeller�n�n tamamının ödenmes� tar�h�nden �t�baren üç ay �ç�nde tamamlanır.

(6) Sermaye artırımına bağlı olarak ham�l�ne yazılı pay sened� bastırıldığı ve dağıtıldığı durumlarda da bu
madde hükmü uygulanır.

Pay senetler�n�n devr� ve devr�n b�ld�r�lmes�
MADDE 5 – (1) Ham�l�ne yazılı pay senetler�n�n devr�, ş�rket ve üçüncü k�ş�ler hakkında, ancak z�lyetl�ğ�n

geç�r�lmes� suret�yle payı devralan tarafından MKK’ye yapılacak b�ld�r�mle hüküm �fade eder. Devralan tarafından
ş�rkete başvurulması durumunda dev�r b�ld�r�m� ş�rket aracılığıyla yapılır.

(2) Yapılacak b�ld�r�mde;
a) Devralan gerçek k�ş� �se; adı, soyadı, vatandaşlığı, yerleş�m yer�, Türk�ye Cumhur�yet� k�ml�k numarası,

Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşı değ�lse yabancı k�ml�k numarası, mav� kart numarası veya pasaport numarasına,
b) Devralan tüzel k�ş� �se; unvanı, MERSİS numarası, verg� k�ml�k numarası veya kayıtlı bulunduğu ülkede

ver�len s�c�l numarası �le merkez adres�ne,
c) Devralanın �let�ş�m b�lg�ler�ne,
yer ver�l�r. B�ld�r�me pay sened�n�n b�r örneğ� eklen�r.
(3) B�ld�r�m üzer�ne devralan, �lg�l� senetle �l�şk�lend�r�lerek senede �l�şk�n tek�l numara altında kayded�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Pay Sah�pler� Ç�zelges�

Pay sah�pler� ç�zelges�n�n MKK’den sağlanması
MADDE 6 – (1) Genel kurulu toplantıya çağıranlar, genel kurula katılab�lecekler l�stes�n� düzenlerken

ham�l�ne yazılı pay sah�pler� bakımından MKK’den sağlanan pay sah�pler� ç�zelges�n� d�kkate alır.
 (2) Pay sah�pler� ç�zelges�n�n hazırlanması �ç�n, ş�rket� tems�le yetk�l� olanlarca genel kurul tar�h�nden en az

�k� gün önce MKK s�stem� üzer�nden başvuruda bulunulur. Genel kurul toplantıya mahkeme tarafından yetk�lend�r�len
kayyım veya pay sah�b�, azlık, tasf�ye memurları tarafından çağrılıyorsa başvuru bunlar tarafından yapılab�l�r. Pay
sah�pler� ç�zelges�nde ham�l�ne yazılı pay sah�pler�n�n ad ve soyadları veya unvanları, adresler�, sah�p oldukları pay
m�ktarı, payların �t�barî değerler� ve varsa grupları göster�l�r.

(3) Pay sah�pler� ç�zelges� MKK tarafından genel kurul gününden b�r öncek� gün MKK s�stem�ndek� gün sonu
kayıtları esas alınarak hazırlanır. Hazırlanan pay sah�pler� ç�zelges� genel kurul günü MKK s�stem�nden genel kurulu
toplantıya çağıranlar tarafından alınır.

(4) Söz konusu ç�zelgede yer alan pay sah�pler�, bunların tems�lc�ler� veya pay sened� üzer�nde �nt�fa hakkı
tes�s ed�lm�şse, bu hakkı yönet�m kuruluna belgelend�rmek suret�yle �nt�fa hakkı sah�b� genel kurul toplantısına
katılab�l�r.

(5) Kanunun 1527 nc� maddes� uyarınca genel kurul toplantısına MKK’n�n Elektron�k Genel Kurul S�stem� �le
elektron�k ortamda katılım yöntem�n�n uygulanacak olması hal�nde, bu madde uyarınca ayrıca talepte bulunulmasına
gerek olmaksızın pay sah�pler� ç�zelges� Elektron�k Genel Kurul S�stem�nden alınır.

(6) MKK’den alınan bu b�lg�ler üçüncü k�ş�lere ver�lemez, ver�l�ş amacı dışında kullanılamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MKK Nezd�nde Tutulacak Kayıtlar

Kayıtların tutulması
MADDE 7 – (1) Ham�l�ne yazılı pay sah�pler� �le sah�p oldukları paya �l�şk�n b�ld�r�mlere dayalı kayıtlar

MKK tarafından oluşturulan elektron�k ortamda tutulur. Bu kayıtların tutulması ve bunlarda değ�ş�kl�k yapılmasına
�l�şk�n elektron�k �şlem yöntemler� Bakanlığın uygun görüşü alınmak kaydıyla MKK tarafından bel�rlen�r.

(2) Mücb�r sebepler neden�yle b�lg� akışı sorunu olduğunda b�ld�r�mler�n �let�lmes� �le kayıtların tutulması ve
değ�şt�r�lmes�ne �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlığın uygun görüşü alınmak kaydıyla MKK tarafından bel�rlen�r.

(3) Ş�rket tarafından hatalı veya eks�k kayıtları düzeltmek amacıyla MKK s�stem�nde güncelleme yapılması
durumunda, düzeltme yapıldığı b�lg�s� MKK tarafından ş�rkete ve �lg�l� pay sah�b�ne b�ld�r�l�r. Ham�l�ne yazılı pay
sened�ne �l�şk�n olarak MKK s�stem�nde üret�len tek�l numara üzer�nde ş�rket tarafından herhang� b�r değ�ş�kl�k
yapılamaz.

(4) B�ld�r�mler�n bu Tebl�ğde düzenlenen usul ve esaslara uygun olmaması hal�nde kayıt taleb� s�stem
tarafından kabul ed�lmez.

(5) Bu Tebl�ğ uyarınca MKK’ye yapılan b�ld�r�m�n doğruluğundan, b�ld�r�mde bulunan sorumludur.
(6) MKK nezd�nde bu Tebl�ğ hükümler� uyarınca tutulan kayıtlar süres�z olarak saklanır.
Kayıtların paylaşılması
MADDE 8 –  (1) Bu Tebl�ğ uyarınca MKK nezd�nde tutulan kayıtlar g�zl�d�r. Bu kayıtlar ancak �lg�l� kanunlar

uyarınca yetk�l� kılınmış merc�lerle paylaşılır.
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(2) Bakanlık, bu Tebl�ğ kapsamında gerçekleşt�r�len �şlemler esas alınarak oluşturulacak her türlü �stat�st�k�
ver� ve raporun, talep üzer�ne veya düzenl� olarak yazılı veya elektron�k ortamda gönder�lmes�n� MKK’den �stemeye
yetk�l�d�r.

(3) Ham�l�ne yazılı pay sah�pler� MKK nezd�nde kend� adına kayıtlı payları MKK’n�n “e-Yatırımcı: Yatırımcı
B�lg� Merkez�” uygulamasından elektron�k ortamda sorgulayab�l�r, bunlara �l�şk�n belgey� elektron�k ortamda
ed�neb�l�r.

(4) Ş�rketler, pay sah�pler� ve tems�lc�ler�ne �l�şk�n b�lg�ler �le bu Tebl�ğ uyarınca MKK s�stem�nden aldıkları
ver�ler� 24/3/2016 tar�hl� ve 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanununa aykırı olarak ve ed�n�m amacı dışında
kullanamazlar.

Pay sened�n�n �ptal�
MADDE 9 – (1) Sermaye azaltımı veya pay sened�n�n değ�şt�r�lmes� neden�yle sened�n �ptal ed�lmes� hal�nde,

ş�rket� tems�le yetk�l� olanlarca �lg�l� kararla b�rl�kte yapılacak b�ld�r�m üzer�ne senede �l�şk�n kayıt MKK s�stem�nden
�ptal ed�l�r.

(2) Ş�rket�n t�caret s�c�l�nden terk�n ed�ld�ğ�n�n, b�ld�r�m üzer�ne veya re’sen tesp�t olunduğu hallerde ham�l�ne
yazılı pay sened�ne �l�şk�n kayıtlar doğrudan MKK tarafından �ptal ed�l�r.

Kaydın etk�s�
MADDE 10 – (1) MKK’ye b�ld�r�mde bulunulmaması hâl�nde, ham�l�ne yazılı pay sened�ne sah�p olanlar,

Kanundan doğan paya bağlı haklarını gerekl� b�ld�r�m yapılıncaya kadar kullanamaz.
(2) Ham�l�ne yazılı pay sened�ne bağlı hakların ş�rkete ve üçüncü k�ş�lere karşı �ler� sürüleb�lmes�nde MKK’ye

elektron�k yöntemlerle yapılan b�ld�r�m tar�h� esas alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

B�ld�r�m usulü
MADDE 11 – (1) Bu Tebl�ğ uyarınca yapılacak kayıt ve b�ld�r�mler, MKK s�stem�ne e-Devlet Kapısı

üzer�nden elektron�k �mza, e-devlet ş�fres� veya T.C. K�ml�k Kartı �le er�ş�m sağlanarak veya doğrudan MKK’n�n “e-
Yatırımcı: Yatırımcı B�lg� Merkez�” uygulamasından g�r�ş yapılarak elektron�k ortamda yapılır.

Ş�rket ve pay sah�pler�n�n b�lg�lend�r�lmes�
MADDE 12 – (1) Ş�rket tarafından yapılan b�ld�r�m üzer�ne ş�rkete ve pay sah�b�ne; devralan tarafından

yapılan b�ld�r�m üzer�ne �se devralan ve devredene kaydın oluşturulduğu hususunda MKK tarafından s�stemde kayıtlı
telefona kısa mesaj veya elektron�k posta adres�ne elektron�k posta gönder�lmek suret�yle b�lg�lend�rmede bulunulur.

(2) Pay sah�pler�, adlarına kayıtlı olan ham�l�ne yazılı pay senetler�ne �l�şk�n b�lg�lere MKK s�stem� üzer�nden
er�şeb�l�r ve bu kayıtlar hakkında MKK’den tevs�k ed�c� belge alab�l�r. MKK tarafından oluşturulan belgeler tek başına
herhang� b�r pay sah�pl�ğ� hakkı tes�s etmez.

(3) Ş�rket ve pay sah�pler� daha önce b�ld�rd�kler� �let�ş�m b�lg�ler�nde değ�ş�kl�k olması hal�nde bu
değ�ş�kl�kler� MKK’ye b�ld�rmekle yükümlüdür. İlet�ş�m b�lg�s�n�n güncell�ğ�nden �lg�l� ş�rket veya pay sah�b�
sorumludur.

Hacze ve tedb�re konu ed�len paylar
MADDE 13 – (1) Muhafaza altına alınmak suret�yle �cra müdürlükler�nce veya tahs�l da�reler�nce hacze veya

yargı merc�ler�nce ver�len b�r karara �st�naden tedb�re konu ed�len pay sened� hakkında �lg�l� merc��n senet üzer�nde
yer alan ve MKK tarafından üret�len tek�l numarayı �çerecek şek�lde ş�rkete yapacağı b�ld�r�m üzer�ne MKK nezd�nde
gerekl� kayıt ş�rket tarafından oluşturulur. Bu kayıtlar �lg�l� merc��n b�ld�r�m� üzer�ne aynı usulle s�stemden kaldırılır.

(2) İlg�l� merc� tarafından aks� yönde b�r karar ver�lmed�kçe haczed�len veya tedb�re konu ed�len pay sened�ne
�l�şk�n olarak dev�r b�ld�r�m� kayded�lemez.

(3) 4/12/2004 tar�hl� ve 5271 sayılı Ceza Muhakemes� Kanunu uyarınca elkonulan ham�l�ne yazılı paylara
�l�şk�n b�ld�r�m elkoyma �şlem�n� uygulayan merc� tarafından bu madden�n b�r�nc� fırkasında bel�rt�len b�lg�ler �le
b�rl�kte MKK’ye yapılır ve gerekl� kayıt MKK tarafından oluşturulur.

Küçükler, kısıtlılar ve m�rasçıların b�ld�r�m�
MADDE 14 – (1) Küll� halef�yete dayanan dev�rlerde, �lg�l�ler tarafından hak sah�pl�ğ�n� göster�r belgeyle

b�rl�kte yapılacak b�ld�r�m üzer�ne MKK kayıtlarında gerekl� değ�ş�kl�k yapılır.
(2) Mahkemece erg�n kılınmayan on sek�z yaşından küçük olanlar �le kısıtlıların bu Tebl�ğ hükümler� uyarınca

yapacağı b�ld�r�mler bunların vel�, vas� veya yasal tems�lc�ler� tarafından yer�ne get�r�l�r. B�ld�r�mlerde vel�, vas� veya
yasal tems�lc�n�n adı, soyadı, vatandaşlığı, Türk�ye Cumhur�yet� k�ml�k numarası, yabancı k�ml�k numarası, mav� kart
numarası veya pasaport numarası ve �let�ş�m b�lg�ler�ne de yer ver�l�r.

Ücret
MADDE 15 – (1) Bu Tebl�ğ uyarınca MKK tarafından ver�lecek h�zmetlerden, tahakkuk edecek verg�lerle

b�rl�kte Ek-1’de bel�rt�len ücretler alınır. Bu ücretler, her yıl Türk�ye İstat�st�k Kurumu tarafından Türk�ye genel� �ç�n
hesaplanan Tüket�c� F�yat Endeks� ve Yurt�ç� Üret�c� F�yat Endeks�n�n, Aralık ayına �l�şk�n yıllık değ�ş�m oranlarının
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ar�tmet�k ortalaması oranında artırılır. Yapılan hesaplama sonucunda tesp�t ed�len tutarlarda tam sayıdan sonrak�
küsuratlar d�kkate alınmaz.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte, ham�l�ne yazılı pay sened�ne sah�p olanlar,
MKK’ye b�ld�r�lmek üzere pay senetler� ve Ek-2’dek� örneğe uygun �k� suret hal�nde düzenlenen formla b�rl�kte
ş�rkete başvurur.

(2) Pay sened�n�n gerçekl�ğ� ve geçerl�l�ğ� �le pay sah�b�ne �l�şk�n b�lg�ler�n doğruluğu yönet�m kurulunca
kontrol ed�lerek formun her �k� suret� tems�le yetk�l� yönet�m kurulu üyes�nce �mzalanır. Islak �mzalı formun b�r suret�
pay sah�b�ne ver�l�r ve pay sened� ş�rket tarafından tesl�m alınır.

(3) Pay sened� ve pay sah�b�ne �l�şk�n 4 üncü madden�n �k�nc� fıkrasında sayılan b�lg�ler ş�rket� tems�le yetk�l�
olanlarca beş �ş günü �ç�nde MKK’ye b�ld�r�lerek bu amaçla oluşturulan s�steme kayded�l�r. Yapılan b�ld�r�mde ayrıca
ş�rkete �l�şk�n �let�ş�m b�lg�ler�ne yer ver�l�r. Pay sened� s�stemde �lg�l� ş�rketle �l�şk�lend�r�lerek özel algor�tma �le
üret�len tek�l numara altında senet sah�b� adına kayded�l�r. Yapılan kayıtlar ve üret�len tek�l numaralara �l�şk�n b�lg�ler
MKK s�stem�nden elektron�k ortamda alınır.

(4) MKK tarafından senet �ç�n üret�len tek�l numara senet üzer�nde görüleb�lecek b�r yere ş�rket tarafından
yazılır ve �mzaya yetk�l� olanlardan en az �k�s� tarafından �mzalanır. B�r�nc� fıkra uyarınca düzenlenen formlar, tems�le
yetk�l� yönet�m kurulu üyes� ve pay sah�b� tarafından ayrıca �mza ed�l�r. Pay senetler� ve formun b�r suret� pay sah�b�ne
�ade ed�l�r.

 (5) Pay sah�pler�, ş�rkete başvurmamaları hal�nde Kanundan doğan paya bağlı haklarını başvuruda
bulununcaya kadar kullanamaz.

(6) Bu madde uyarınca düzenlenen ve ş�rket �le pay sah�b� tarafından �mza ed�len form pay sened�n�n ş�rkete
tesl�m� ve sened�n pay sah�b�ne �ades�n�n �spatı dışında herhang� b�r amaçla kullanılamaz.

(7) Pay sah�b� tarafından ş�rkete yapılan başvuru üzer�ne sened�n kayıt altına alınması ve üret�lecek tek�l
numaranın senet üzer�ne yazılması �şlemler�n�n pay sah�b�n�n huzurunda aynı gün �ç�nde yer�ne get�r�ld�ğ� hallerde
ayrıca form düzenlenmeyeb�l�r.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 31/12/2021 tar�h�ne kadar, genel kurulu toplantıya çağıranlar tarafından genel
kurula katılab�lecekler l�stes� düzenlen�rken geç�c� 1 �nc� madde uyarınca MKK’ye b�ld�r�lmek üzere ş�rkete başvuruda
bulunan ancak henüz ş�rket tarafından MKK’ye b�ld�r�lmeyen pay sah�pler� de d�kkate alınır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� T�caret Bakanı yürütür.
 

Ekler �ç�n tıklayınız

 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210406-9-1.pdf

