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06.04.2021 tarihli ve 31446 sayılı Resmî

The Communiqué Regarding Notification

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Ticaret

Registration of Bearer Share Certificate to Central

Bakanlığı tarafından düzenlenen Hamiline Yazılı

Registry Agency (“Communiqué”) issued by

Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna

Ministry of Commerce has entered into force

Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında

through publication in the Official Gazette dated

Tebliğ

pay

06.04.2021 and numbered 31446, on the purpose

senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim

of specifying procedures and principles of the

Şirketine (“MKK”) bildirilmesi ve kaydedilmesine

notification and registration of bearer share

ilişkin usul ve esaslar ile bu kapsamda alınacak

certificates to the Central Securities Depository

ücretler ve pay sahipleri çizelgesinin MKK’dan

(“CSD”), fees to be charged within this scope and

sağlanmasının

usul

ilişkin

providing the shareholders chart from CSD have

düzenlemeler

getirilmiştir.

konusu

been regulated. Concerning this regulation,

düzenleme hakkında Ticaret Bakanı: “Ticaretin

Minister of Commerce pointed out transparency

daha güvenli yapılabilmesi amacıyla hamiline

and reliability by mentioning that "We have

yazılı pay senetlerine ilişkin düzenlemeyi hayata

implemented the regulation on bearer share

geçirdik.” diyerek şeffaflık

certificates on the purpose of making trade much

(“Tebliğ”)

ile

hamiline

ve

yazılı

esaslarına
Söz

ve güvenilirlik

vurgusu yapmıştır.

İlgili

Tebliğ’in

and

safer."

Tanımlar

başlığından

da

As understood from the Article entitled Definitions

anlaşılacağı üzere bu düzenleme Sermaye

of the Communiqué, this regulation covers joint

Piyasası Kanunu’nun 13. Maddesi uyarınca

stock companies excluded from the companies

payları kayden izlenen şirketler dışında kalan

whose shares are monitored as per Article 13 of

anonim şirketlerini ilgilendirmektedir.

the Capital Market Law. With the Legislation on
Prevention of the Financing and Propagation of

31.12.2020 Tarih ve 31351 Sayılı Resmi

Weapons of Mass Destruction Numbered 7262",

Gazete’de yayımlanan “7262 Sayılı Kitle İmha

which has published in the Official Gazette dated

Silahlarının

31.12.2020

Yayılmasının

Finansmanının

and

numbered

31351,

several

Önlenmesine İlişkin Kanun” ile 6102 Sayılı Türk

amendments as to be get into force on

Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) hamiline yazılı pay

01.04.2021, have been made in the articles of the

senetlerini

maddelerinde

Turkish Commercial Code (“TCC”) numbered 6102,

01.04.2021 tarihinde yürürlüğe girmek üzere

regulating the bearer share certificates; however,

birtakım değişlikler yapılmış ve fakat usul ve

it was stated that the procedures and principles

esasların Tebliğ ile düzenleneceği belirtilmişti.

shall be regulated by Communiqué.
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düzenleyen

Bu çerçevede Tebliğ’in yürürlük tarihi olan

In this framework, from the effective date of the

06.04.2021

senedi

Communiqué which is 06.04.2021, the obligation of

bulunduran ortaklar ile şirketlerin bildirim

notification and the procedure to be followed by

zorunluluğu ve izleyecekleri usul şu şekildedir:

shareholders and companies possessing share

itibariyle

elinde

pay

certificates is as follows:
MKK’ya bildirilmek üzere pay senetleri ve Tebliğ
EK-2’deki örneğe uygun olarak düzenlenen iki



As to be notified to the CSD, the shareholders

suret form ile 31.12.2021 tarihine kadar şirkete

shall apply to the company with share

başvuracaklardır. (TTK Geçici Madde 14)

certificates and 2 copies of the prepared form
in accordance with the example in Annex-2 of



Pay senedinin gerçekliği ve geçerliliği ile

the Communiqué, until 31.12.2021. (TCC

pay sahibine ilişkin bilgilerin doğruluğu yönetim

Provisional Article 14)

kurulunca kontrol edilerek formun her iki sureti
temsile

yetkili

yönetim

kurulu

üyesince



The authenticity and validity of the share

imzalanacak, ıslak imzalı formun bir sureti pay

certificate and the accuracy of the information

sahibine verilecek ve pay senedi şirket tarafından

regarding the shareholder shall be controlled by

teslim alınacaktır.

the BoD and both copies of the form shall be
signed by the authorized board member, a copy



Şirketi temsile yetkili olanlarca, 5 iş günü

of the original signed form shall be given to the

içerisinde MKK’ya bildirim yapılması gerekecektir.

shareholder and the share certificate shall be

Pay senedi sistemde ilgili şirketle ilişkilendirilerek

received by the company.

özel algoritma ile üretilen tekil numara altında
senet sahibi adına kaydedilecektir. Yapılan

 A notification need to be made within 5 business

kayıtlar ve üretilen tekil numaralara ilişkin bilgiler

days by the authorized person to CSD. Share

MKK sistemi tarafından elektronik ortamda

certificate shall be registered in the name of the

alınacaktır.

shareholder by correlating the relevant company
under the singular number generated by a special

 MKK tarafından senet için üretilen tekil

algorithm. Information regarding the records and

numara senet üzerinde görülebilecek bir yere

the generated singular number shall be taken

şirket tarafından yazılacak ve imzaya yetkili

electronically by the CSD system.

olanlardan

en

imzalanacaktır.
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az

iki

kişi

tarafından





Buna göre düzenlenen formlar, temsile

 The singular number generated by the CSD as for

yetkili yönetim kurulu üyesi ve pay sahibi

the share certificate shall be written by the

tarafından ayrıca imza edilecek, pay senetleri

company on a place which can be seen on the

ve formun bir sureti pay sahibine iade

share certificate and shall be signed by at least 2

edilecektir.

authorized signatories.

Şirket ile pay sahibi tarafından imzalanan

 The forms prepared accordingly shall be signed

form, pay senedinin şirkete teslimi ve

separately by the board member authorized and

senedin pay sahibine iadesinin ispatı dışında

the shareholder and, the share certificates and a

kullanılamayacaktır.

copy of the form shall be returned to the
shareholder.

I.

Tebliğ

Kapsamında

Pay

 The form signed by the company and the

Senetlerinin

shareholder shall not be used except for the

Bastırılması ve Dağıtılması

proof of the delivery of the share certificate to
Hamiline yazılı pay senetleri, pay bedellerinin

the company and the return of the share

tamamının ödenmesinin ardından yönetim

certificate to the shareholder.

kurulunun

alacağı

bir

karara

istinaden

bastırılacak olup yönetim kurulu kararında
asgari olarak, bastırılacak pay senetlerine ilişkin

I.

Issuance and Delivery of Share Certificates
Within The Scope Of The Communiqué

bilgiler Tebliğ’in 4. Maddesinde düzenlenmiştir.
Buna göre; adedi, tertibi, itibari değeri, temsil

After having paid all the share values, bearer share

ettiği pay adedi ve tutarı, grubu şirket tarafından

certificates shall be printed upon the resolution that

verilen sıra numarası ile toplam pay adedi ve bu

will be taken by the BoD and, information regarding

paylara karşılık gelen toplam pay adedinin

the printed share certificates included in the

belirtilmesi gereklidir.

resolution as a minimum are regulated in Article 4
of the Communiqué. According to this, share
MKK’ya

certificates' number, contexture, nominal price,

bildirilmesi ve pay sahiplerine dağıtılması

number and amount of represented shares, group,

işlemleri, pay bedellerinin tamamının ödenmesi

the sequence number given by the company and

tarihinden

total number of shares and the total share amount

Pay

senetlerinin

itibaren

tamamlanacaktır.
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bastırılması,

üç

ay

içinde

corresponding to these shares must be specified.

IV. Pay Senetlerinin Devri ve Bildirimi

The process of the share certificates issuance,
notification to CSD and distribution of these share

Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve

certificates to the shareholders shall be completed

üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin

within three months from the date of the payment

geçirilmesi suretiyle payı devralan tarafından

of all share prices.

MKK’ya yapılacak bildirimle hüküm ifade
edecektir. MKK’ya bildirimde bulunulmaz ise

II. Transfer and Transfer Notification of Share

hamiline yazılı pay senedi sahipleri TTK’dan

Certificates

doğan

paya

bağlı

haklarını

kullanamayacaklardır.

The transfer of the bearer share certificates shall be
effective regarding the company and third parties
only with the notification to be made to CSD by
transferring actual possession by the transferee. In

IV.

Pay

Sahipleri

Çizelgesinin

MKK’dan

Sağlanması

case of not notifying, bearer share certificate
owners shall not be able to use their rights based on
the shares arising from TTC.

TTK m. 417’deki değişiklikle; “Yönetim kurulu,
hamiline yazılı pay sahipleri ile Sermaye Piyasası

III. Obtaining the Shareholders’ Chart from CSD

Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca genel
kurula katılabilecek kayden izlenen payların

With the amendment on the Article 417 of TCC;

sahiplerine

Kayıt

“The BoD arranges the list of bearer share certificate

sahipleri

owners and monitored shareholders who may

ilişkin

Kuruluşundan

listeyi,

sağlayacağı

Merkezi
“pay

çizelgesi”ne göre düzenler.”

attend the General Assembly as per the Article 13 of
the Capital Market Law, pursuant to “shareholders

Buna ilişkin olarak usul ve esaslar Tebliğ’de

chart” to be obtained from the CSD.” Regarding this,

düzenlenmiş olup, pay sahipleri çizelgesinin

the procedures and principles are regulated in the

hazırlanması için, şirket tarafından genel kurul

Communiqué and in order to prepare the

tarihinden en az iki gün önce MKK üzerinden

shareholders chart, an application must be made by

başvuruda

the company through CSD at least two days before

bulunulması

gereklidir.

MKK

tarafından düzenlenen pay sahipleri çizelgesi
genel kurul gününden bir önceki gün sistemdeki
gün sonu kayıtları esas alınarak esas alınarak
hazırlanacaktır.
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the date of the General Assembly.

TTK’nın 1527. Maddesi gereğince elektronik

The shareholders chart prepared by CSD shall be

genel kurul sistemi üzerinden genel kurul

prepared based on the end of day records in the

toplantısının

system on the day before the General Assembly.

yapılması

halinde,

talepte

bulunulmasına gerek olmaksızın pay sahipleri
çizelgesi elektronik genel kurul sisteminden

In the event of holding a General Assembly meeting

alınacaktır.

electronically as per the Article 1527 of TCC, the
shareholders chart shall be received from the

IV. Pay Senedinin İptali

electronic general meeting system without making
any requests.

Sermaye

azaltımı

veya

pay

senedinin

değiştirilmesi sebebiyle pay senedinin iptal
edilmesi

durumlarında

şirketi

VI. Cancellation of Share Certifications

temsile

yetkililerce alınacak kararla birlikte MKK’ya

In the events of the cancellation of the share

bildirim yapılması ve ilgili kayıtların MKK

certificate due to capital decrease or changing the

sisteminden iptal edilmesi gerekmektedir.

share certificate, a notification to CSD must be made
with the decision to be taken by the authorized

Şirketin ticaret sicilinden terkin edilmesi halinde

people and the relevant records must be cancelled

ise bildirim üzerine veya resen ilgili kayıtlar MKK

from the CSD system. In the event of the company’s

tarafından iptal edilecektir.

deregistration from the Trade Registry, the relevant
records shall be cancelled by CSD system upon a
notification or ex-officio.

IV. Hacze ve Tedbire Konu Edilen Paylar

VI. Shares Subjected To Attachment and

Hamiline yazılı payların, icra müdürlükleri, tahsil
daireleri veya yargı makamlarınca verilmiş bir
karara istinaden tedbire konu olması halinde
ilgili

mercii

tarafından

şirkete

bildirimde

bulunulmalı ve şirket tarafından MKK nezdinde
gerekli kayıt oluşturulmalıdır. Söz konusu
kayıtların

kaldırılması

için

de

aynı

usul

izlenmelidir. Aksi bir karar alınmadıkça, bu
işlemler MKK tarafından devir bildirimi olarak
kaydedilemeyecektir.

Injunction

In the event that bearer share certificates are
subjected to an injunction based on a decision made
by the enforcement office, collection offices or
judicial authorities, the company must be notified
by the relevant authority and, at CSD necessary
record must be created by the company. The same
procedure should be followed for the removal of the
aforesaid records. Unless a contrary decision is
taken these transactions can not be recorded by
CSD as a negotiation notification.
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IV. Ücret

MKK

VI. Fee

tarafından

verilecek

hizmetlerden,

Together with the taxes to be accrued, below

tahakkuk edecek vergilerle birlikte aşağıda

stated fees will be collected for the services to

belirtilen ücretler alınacaktır.

be provided by CSD:

Şirketlerden alınacak ücretler

1. Fees to be collected from companies

-Kayıt ücreti: 150 TL

- Registration Fee: 150 TL

-Bildirim ücreti: 50 TL

- Shareholders Chart Fee: 150 TL

-Pay sahipleri çizelgesi ücreti: 150 TL

2. Fees to be collected from shareholder

Pay sahiplerinden alınacak ücretler

- Negotiation Notification Fee: 50 TL (As of year

-Devir bildirim ücreti: 50 TL (2020 Yılı itibariyle)

2020)

- Notification
TTK’nın 486. maddesine göre, hamiline yazılı pay

As per the Article 486 of TCC, in case the

sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgiler,

information

senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce

certificate owners and their shares are not

Merkezi

ise

notified to the CSD before the share certificates

20.000,00 TL, 489. maddesine göre devralan

are distributed to the shareholders, they shall

tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmez

be punished with an administrative fine of

ise

20.000,00 TL and; as per the Article 489 of TCC,

Kayıt

5.000,00

Kuruluşuna

TL

idari

bildirilmez

para

cezasıyla

cezalandırılacaklardır.

regarding

the

bearer

share

in case the notification is not made by
transferee, they shall be punished with an

Sonuç olarak, Tebliğ kapsamındaki anonim

administrative fine of 5.000,00 TL. As a

şirketlerin ve pay sahiplerinin TTK ve Tebliğ

conclusion,

kapsamında

shareholders that are in the scope of the

yasal

yükümlülüklerini

yerine

getirmeleri gerekecektir.

joint

stock

companies

and

Communiqué shall be required to fulfil their
legal obligations within the scope of TCC and the
Communiqué.
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Bu belge sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Tüm
hakları TİLEGAL Avukatlık Bürosu’na aittir. Kısmen dahi
olsa izinsiz kullanılamaz. Genel hukuki konularla ilgili
olarak hazırlanan bilgi notu, somut hukuki problemlere
doğrudan uygulanmayabilir. Somut uyuşmazlıklarınız için
hukuk danışmanlarınıza başvurmanızı tavsiye ederiz.

This document has been prepared for informational
purposes only. All rights belong to TİLEGAL Law Firm.
Even partially, this document can not be used without
permisson. This document including information note on
general legal issues may not be applied directly to the
concrete cases. To discuss the legal implications, please get
in touch with legal consultants.
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