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KAPSAM

• 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,
• 7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun.
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1. Giriş

• 31.12.2020 tarih ve 31351 sayılı (5. mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 7262 Sayılı Kitle İmha
Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un (‘‘7262 Sayılı Kanun’’) 27-34.
maddeleri ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (‘‘6102 Sayılı Kanun’’) çeşitli düzenlemeler yapılmış
olup, söz konusu düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir. Buna göre;

➢ 01.04.2021 tarihi itibariyle hamiline yazılı pay senetlerinin, sahiplerine dağıtılmadan önce Merkezi
Kayıt Kuruluşu’na (MKK’ya) bildirilmesi zorunlu hale getirilmiş olup, hamiline yazılı pay senetlerini
devralan pay sahiplerinin de söz konusu işlemi MKK’ya bildirme zorunluluğu bulunmaktadır. Aksi
durumda, hamiline yazılı pay senedine sahip olanların, paya bağlı hakları gerekli bildirim yapılana kadar
kullanılamayacaktır.

➢ Dolayısıyla, hamiline yazılı pay senedine bağlı hakların şirkete ve üçüncü kişilere karşı ileri
sürülebilmesinde MKK’ya yapılan bildirim tarihi esas alınacaktır.
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➢ Halihazırda hamiline yazılı paya sahip olan pay sahiplerinin ise 31.12.2021 tarihine kadar söz konusu
payları MKK’ya bildirilme zorunluluğu getirilmiştir.

➢ Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgileri MKK’ya bildirmeyenler için20.000.-
TL; hamiline yazılı payı devraldığını MKK’ya bildirmeyenler için ise 5.000.-TL tutarında idari para cezası
uygulanması söz konusudur.

➢ MKK tarafından hamiline yazılı pay senetleriyle ilgili tutulan kayıtlar, yetkili kılınmış mercilerle
paylaşılabilecektir.

➢ Hamiline yazılı pay senetlerinin MKK’ya bildirilmesi ve kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu
kapsamda alınacak ücretler Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan Tebliğ ile belirlenecektir.
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2. Düzenlemenin Detayları

2.1. 6102 Sayılı Kanun’un 64. Maddesinde Yapılan Düzenleme

• 7262 Sayılı Kanun’un 27. maddesi ile 6102 Sayılı Kanun’un 64. maddesinin 4. fıkrasına; ‘‘Ticaret
Bakanlığı, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin
elektronik ortamda tutulmasını zorunlu kılabilir. Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklıdır.’’ cümleleri
eklenmiştir.

• 6102 Sayılı Kanun’un 64. maddesinin 4. fıkrasına eklenen cümle ile Ticaret Bakanlığı’na; pay defteri,
yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı vemüzakere defterinin elektronik ortamda tutulma
zorunluluğuna ilişkin yetki verilmiştir. Ancak, konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından henüz bir
düzenleme yapılmaması sebebiyle, Ticaret Bakanlığı’na verilen yetki henüz kullanılmamıştır.

• Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerinin uygulanabileceği aşikârdır.
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2. Düzenlemenin Detayları

2.2. 6102 Sayılı Kanun’un 415. Maddesinde Yapılan Düzenleme

• 7262 Sayılı Kanun’un 28. maddesi ile 6102 Sayılı Kanun’un 415. maddesinin 2. fıkrasında yer alan;
‘‘10/A’’ ibaresi ‘‘13 üncü’’ şeklinde değiştirilmiş olup 3. fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

• Yapılan düzenleme ile 6102 Sayılı Kanun’un 415. maddesinin 2. fıkrası; ‘‘Hazır bulunanlar listesinde adı
bulunan senede bağlanmamış payların, ilmuhaberlerin nama yazılı payların sahipleri ve Sermaye
Piyasası Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca kayden izlenen pay sahipleri veya anılanların temsilcileri
genel kurula katılır. Gerçek kişilerin kimlik göstermeleri, tüzel kişilerin temsilcilerinin vekâletname ibraz
etmeleri şarttır.’’ şeklini almış olup; ‘‘Hamiline yazılı pay senedi sahipleri, genel kurulun toplantı
gününden en geç bir gün önce bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak giriş kartı alırlar ve bu kartları
ibraz ederek genel kurul toplantısına katılabilirler. Ancak, giriş kartının verilmesinden sonraki bir tarihte
hamiline yazılı pay senedini devraldığını ispatlayan pay sahipleri de genel kurula katılabilirler.’’ fıkrası
yürürlükten kaldırılmıştır.
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2. Düzenlemenin Detayları

2.3. 6102 Sayılı Kanun’un 417. Maddesinde Yapılan Düzenleme

• 7262 Sayılı Kanun’un 29. maddesi ile 6102 sayılı Kanun’un 417. maddesinin 1. fıkrasında yer alan;
“Sermaye Piyasası Kanununun 10/A” ibaresi “hamiline yazılı pay sahipleri ile Sermaye Piyasası
Kanununun 13 üncü” şeklinde değiştirilmiş olup, ikinci fıkrasında yer alan “, hamiline yazılı pay senedi
sahipleri bakımından da giriş kartı alanları” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. Dolayısıyla, 7262
sayılı Kanun’un 28. maddesi ile 6102 sayılı Kanun’un 417. maddesinde yapılan söz konusu düzenleme,
7262 Sayılı Kanun’un 27. ve 28. maddesinde yapılan düzenlemelerin 6102 Sayılı Kanun’un 417.
maddesindeki yansımasıdır.

• Bunun yanı sıra, 7262 Sayılı Kanun’un 28. maddesi ile 6102 sayılı Kanun’un 417. maddesinin beşinci
fıkrası; “(5) Pay sahipleri çizelgesinin Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanmasının usul ve esasları,
gereğinde genel kurul toplantısının yapılacağı gün ile sınırlı olmak üzere payların devrinin yasaklanması
ve ilgili diğer konular Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca kayden izlenen paylara
ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu, hamiline yazılı paylar bakımından ise Ticaret Bakanlığı
tarafından bir tebliğ ile düzenlenir.” şekilde değiştirilmiştir. Söz konusu düzenleme ile hamiline yazılı pay
senetleri sahiplerinin MKK’ye yapacakları bildirimleri hangi usul ve esaslara uygun yapacağı hususu,
Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Tebliğ ile düzenleneceği belirtilmiştir.
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2. Düzenlemenin Detayları

2.4. 6102 Sayılı Kanun’un 426. Maddesinde Yapılan Düzenleme

• 7262 Sayılı Kanun’un 30. maddesi ile 6102 sayılı Kanun’un 426. maddesinin 2. fıkrasında yer alan; “ispat
eden” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilen’’ ibaresi eklenmiştir.

• Yapılan düzenleme ile 6102 sayılı Kanun’un 426. maddesinin 2. fıkrası; “Hamiline yazılı pay senedinin
zilyedi bulunduğunu ispat eden ve Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilen kimse, şirkete karşı pay
sahipliğinden doğan hakları kullanmaya yetkilidir.’’ şeklini almıştır. Bu kapsamda; hamiline yazılı pay
senedi sahiplerinin, şirkete karşı pay sahipliğinden doğan haklarını kullanabilmesi için; hamiline yazılı
pay senedinin zilyedi bulunduğunu ispat etmesi ve MKK’ya bildirimini yapmış olması şartlarını
sağlaması gerekmektedir.
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2. Düzenlemenin Detayları

2.5. 6102 Sayılı Kanun’un 486. Maddesinde Yapılan Düzenleme

• 7262 Sayılı Kanun’un 31. maddesi ile 6102 sayılı Kanun’un 486. maddesinin 2. fıkrasının 2. cümlesinden
sonra gelmek üzere; “Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgiler, senetler pay
sahiplerine dağıtılmadan önceMerkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilir” cümlesi eklenmiştir.

• Söz konusu düzenleme ile hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgilerin,
senetlerin, pay sahiplerine dağıtılmadan önce MKK’ya bildirilmesi şartı getirilmiştir.
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2. Düzenlemenin Detayları

2.6. 6102 Sayılı Kanun’un 489. Maddesinde Yapılan Düzenleme

• 7262 Sayılı Kanun’un 32. maddesi ile 6102 sayılı Kanun’un 489. maddesi;
‘‘MADDE 489 – (1) Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin
geçirilmesi suretiyle payı devralan tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılacak bildirimle hüküm ifade
eder. Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirimde bulunulmaması hâlinde, hamiline yazılı pay senedine sahip
olanlar, bu Kanundan doğan paya bağlı haklarını gerekli bildirim yapılıncaya kadar kullanamaz.
(2) Hamiline yazılı pay senedine bağlı hakların şirkete ve üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesindeMerkezi
Kayıt Kuruluşuna yapılan bildirim tarihi esas alınır.
(3) Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hamiline yazılı pay senetleriyle ilgili tutulan kayıtlar, ilgili kanunlar
uyarınca yetkili kılınmışmercilerle paylaşılır.
(4) Hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmesi ve kaydedilmesine ilişkin usul ve
esaslar ile bu kapsamda alınacak ücretler Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğle belirlenir.’’ şeklinde
değiştirilmiştir.
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2. Düzenlemenin Detayları

2.6. 6102 Sayılı Kanun’un 489. Maddesinde Yapılan Düzenleme

• 6102 sayılı Kanun’un 489. maddesinde yapılan düzenlemeler aşağıdaki hususları içermektedir. Buna
göre;

➢ Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesi
suretiyle payı devralan tarafından MKK’ya yapılacak bildirimle geçerli olacaktır.

➢ MKK’ya bildirimde bulunulmaması halinde, hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar, 6102 Sayılı
Kanun’dan doğan paya bağlı haklarını gerekli bildirim yapılıncaya kadar kullanamayacaktır.

➢ Hamiline yazılı pay senedine bağlı hakların şirkete ve üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde MKK’ya
yapılan bildirim tarihi esas alınacaktır.

➢ MKK tarafından hamiline yazılı pay senetleriyle ilgili tutulan kayıtlar, ilgili kanunlar uyarınca yetkili
kılınmış mercilerle paylaşılacaktır.

➢ Hamiline yazılı pay senetlerinin MKK’ya bildirilmesi ve kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu
kapsamda alınacak ücretler Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan Tebliğ ile belirlenecektir.
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2. Düzenlemenin Detayları

2.7. 6102 Sayılı Kanun’un 562. Maddesinde Yapılan Düzenleme

• 7262 Sayılı Kanun’un 33. maddesi ile 6102 sayılı Kanun’un 562. maddesine 12. fıkrasından sonra
gelmek üzere;

‘‘(13) Bu Kanunun;
a) 486 ncımaddesinin ikinci fıkrası uyarınca bildirimde bulunmayanlar yirmi bin Türk lirası,
b) 489 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca bildirimde bulunmayanlar beş bin Türk lirası,
idari para cezasıyla cezalandırılır.’’ fıkrası eklenmiştir.

• Söz konusu düzenleme ile;
➢ Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgileri MKK’ya bildirmeyenler için20.000.-

TL,
➢ Hamiline yazılı payı devraldığını MKK’ya bildirmeyenler için ise 5.000.-TL,

tutarında idari para cezası uygulanması söz konusudur.
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2. Düzenlemenin Detayları

2.8. 6102 Sayılı Kanun’a Eklenen Geçici Madde 14 ile Yapılan Düzenleme

• 7262 Sayılı Kanun’un 34. maddesi ile 6102 sayılı Kanun’a ‘‘Geçici Madde 14’’ eklenmiş olup aşağıdaki
gibidir. Buna göre;

‘‘GEÇİCİ MADDE 14 – (1) Hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar, 31/12/2021 tarihine kadar Merkezi
Kayıt Kuruluşuna bildirilmek üzere pay senetleri ile birlikte anonim şirkete başvurur. Başvuru üzerine
anonim şirket yönetim kurulu, beş iş günü içinde hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin
bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirir. Pay sahipleri anonim şirkete başvurmazsa bu Kanundan doğan
paya bağlı haklarını gerekli başvuru yapılıncaya kadar kullanamaz.
(2) Birinci fıkra uyarınca başvuruda veya bildirimde bulunmayanlar 562 nci maddenin onüçüncü fıkrası
uyarınca cezalandırılır.”
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2. Düzenlemenin Detayları

2.8. 6102 Sayılı Kanun’a Eklenen Geçici Madde 14 ile Yapılan Düzenleme

• Yapılan düzenleme ile hamiline yazılı pay senedine sahip olanların, 31.12.2021 tarihine kadar MKK’ya
bildirilmek üzere pay senetleri ile birlikte anonim şirkete başvurması gerektiği belirtilmiştir. Başvuru
akabinde anonim şirket yönetim kurulu, beş iş günü içinde hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip
oldukları paya ilişkin bilgileri MKK’ya bildirmekle yükümlüdür. Hamiline yazılı pay sahiplerinin anonim
şirkete başvurmaması durumunda 6102 Sayılı Kanun’dan doğan paya bağlı haklarını söz konusu
başvuruyu yapana kadar kullanamayacaktır.

• Ayrıca, hamiline yazılı pay sahiplerinin anonim şirkete başvurmaması veya MKK’ya bildirimde
bulunmaması durumunda; 6102 Sayılı Kanun’un 562. maddesinin 13. fıkrası uyarınca idari para cezası
ile karşı karşıya kalabilecektir.
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3. 7262 Sayılı Kanun ile 6102 Sayılı Kanun’da Yapılan Düzenlemeler

7262 Sayılı Kanun Öncesi 
Madde 64

7262 Sayılı Kanun Sonrası
Madde 64

MADDE 64- (1) (Değişik: 26/6/2012-6335/8 md.) Her tacir,
ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle
ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak
ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri,
bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak
zorundadır. Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre
içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve
finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur.
İşletme faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden
izlenebilmelidir.
…

MADDE 64- (1) (Değişik: 26/6/2012-6335/8 md.) Her tacir,
ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle
ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak
ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri,
bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak
zorundadır. Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre
içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve
finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur.
İşletme faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden
izlenebilmelidir.
…
“Ticaret Bakanlığı, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile
genel kurul toplantı vemüzakere defterinin elektronik ortamda
tutulmasını zorunlu kılabilir. Sermaye Piyasası Kanunu
hükümleri saklıdır.”
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3. 7262 Sayılı Kanun ile 6102 Sayılı Kanun’da Yapılan Düzenlemeler

7262 Sayılı Kanun Öncesi 
Madde 415

7262 Sayılı Kanun Sonrası
Madde 415

MADDE 415- (1) Genel kurul toplantısına, yönetim kurulu
tarafından düzenlenen “hazır bulunanlar listesi”nde adı
bulunan pay sahipleri katılabilir. (2) Hazır bulunanlar listesinde
adı bulunan senede bağlanmamış payların, ilmuhaberlerin
nama yazılı payların sahipleri ve Sermaye Piyasası Kanununun
10/A maddesi uyarınca kayden izlenen pay sahipleri veya
anılanların temsilcileri genel kurula katılır. Gerçek kişilerin
kimlik göstermeleri, tüzel kişilerin temsilcilerinin vekâletname
ibraz etmeleri şarttır.
…

MADDE 415- (1) Genel kurul toplantısına, yönetim kurulu
tarafından düzenlenen “hazır bulunanlar listesi”nde adı
bulunan pay sahipleri katılabilir. (2) Hazır bulunanlar listesinde
adı bulunan senede bağlanmamış payların, ilmuhaberlerin
nama yazılı payların sahipleri ve Sermaye Piyasası Kanununun
13'üncü maddesi uyarınca kayden izlenen pay sahipleri veya
anılanların temsilcileri genel kurula katılır. Gerçek kişilerin
kimlik göstermeleri, tüzel kişilerin temsilcilerinin vekâletname
ibraz etmeleri şarttır.
…
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3. 7262 Sayılı Kanun ile 6102 Sayılı Kanun’da Yapılan Düzenlemeler

7262 Sayılı Kanun Öncesi 
Madde 417

7262 Sayılı Kanun Sonrası
Madde 417

MADDE 417- (1) Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanununun
10/A maddesi uyarınca genel kurula katılabilecek kayden
izlenen payların sahiplerine ilişkin listeyi, Merkezi Kayıt
Kuruluşundan sağlayacağı “pay sahipleri çizelgesi”ne göre
düzenler.
(2) Yönetim kurulu, kayden izlenmeyen paylar ile ilgili olarak
genel kurula katılabilecekler listesini düzenlerken, senede
bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar ile
ilmühaber sahipleri için pay defteri kayıtlarını, hamiline yazılı
pay senedi sahipleri bakımından da giriş kartı alanları dikkate
alır.
(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre düzenlenecek
genel kurula katılabilecekler listesi,
yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanır ve toplantıdan
önce genel kurulun yapılacağı yerde bulundurulur. Listede
özellikle, pay sahiplerinin ad ve soyadları veya unvanları,
adresleri, sahip oldukları pay miktarı, payların itibarî değerleri,
grupları, şirketin esas sermayesi ile ödenmiş olan tutar veya
çıkarılmış sermaye toplantıya aslen ve temsil yoluya
katılacakların imza yerleri gösterilir.
(4) Genel kurula katılanların imzaladığı liste “hazır bulunanlar
listesi” adını alır.
(5) Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca
kayden izlenen paylara ilişkin pay sahipleri çizelgesinin Merkezi
Kayıt Kuruluşundan sağlanmasının usul ve esasları, gereğinde
genel kurul toplantısının yapılacağı gün ile sınırlı olmak üzere
payların devrinin yasaklanması ve ilgili diğer konular Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından bir tebliğ ile düzenlenir.

MADDE 417- (1) Yönetim kurulu, “hamiline yazılı pay sahipleri
ile Sermaye Piyasası Kanununun 13'üncü” maddesi uyarınca
genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine
ilişkin listeyi, Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlayacağı “pay
sahipleri çizelgesi”ne göre düzenler.
(2) Yönetim kurulu, kayden izlenmeyen paylar ile ilgili olarak
genel kurula katılabilecekler listesini düzenlerken, senede
bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar ile
ilmühaber sahipleri için pay defteri kayıtlarını dikkate alır.
(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre düzenlenecek
genel kurula katılabilecekler listesi, yönetim kurulu başkanı
tarafından imzalanır ve toplantıdan önce genel kurulun
yapılacağı yerde bulundurulur. Listede özellikle, pay
sahiplerinin ad ve soyadları veya unvanları, adresleri, sahip
oldukları pay miktarı, payların itibarî değerleri, grupları,
şirketin esas sermayesi ile ödenmiş olan tutar veya çıkarılmış
sermaye toplantıya aslen ve temsil yoluyla katılacakların imza
yerleri gösterilir.
(4) Genel kurula katılanların imzaladığı liste “hazır bulunanlar
listesi” adını alır.
“(5) Pay sahipleri çizelgesinin Merkezi Kayıt Kuruluşundan
sağlanmasının usul ve esasları, gereğinde genel kurul
toplantısının yapılacağı gün ile sınırlı olmak üzere payların
devrinin yasaklanması ve ilgili diğer konular Sermaye Piyasası
Kanununun 13'üncü maddesi uyarınca kayden izlenen paylara
ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu, hamiline yazılı paylar
bakımından ise Ticaret Bakanlığı tarafından bir tebliğ ile
düzenlenir.”
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3. 7262 Sayılı Kanun ile 6102 Sayılı Kanun’da Yapılan Düzenlemeler

7262 Sayılı Kanun Öncesi 
Madde 426

7262 Sayılı Kanun Sonrası
Madde 426

MADDE 426- (1) Senede bağlanmamış paylardan, nama yazılı
pay senetlerinden ve ilmühaberlerden doğan pay sahipliği
hakları, pay defterinde kayıtlı bulunan pay sahibi veya pay
sahibince, yazılı olarak yetkilendirilmiş kişi tarafından kullanılır.
(2) Hamiline yazılı pay senedinin zilyedi bulunduğunu ispat
eden kimse, şirkete karşı pay sahipliğinden doğan hakları
kullanmaya yetkilidir.

MADDE 426- (1) Senede bağlanmamış paylardan, nama yazılı
pay senetlerinden ve ilmühaberlerden doğan pay sahipliği
hakları, pay defterinde kayıtlı bulunan pay sahibi veya pay
sahibince, yazılı olarak yetkilendirilmiş kişi tarafından kullanılır.
(2) Hamiline yazılı pay senedinin zilyedi bulunduğunu ispat
eden “ve Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilen” kimse, şirkete
karşı pay sahipliğinden doğan hakları kullanmaya yetkilidir.
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3. 7262 Sayılı Kanun ile 6102 Sayılı Kanun’da Yapılan Düzenlemeler

7262 Sayılı Kanun Öncesi 
Madde 486

7262 Sayılı Kanun Sonrası
Madde 486

MADDE 486- (1) Şirketin ve sermaye artırımının tescilinden
önce çıkarılan paylar geçersizdir; ancak, iştirak taahhüdünden
doğan yükümlülükler geçerliliklerini sürdürür.
(2) Paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu, pay bedelinin
tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay
senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır. Yönetim kurulunun
hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı
tescil ve ilan edilir, ayrıca şirketin internet sitesine konulur. Pay
senedi bastırılıncaya kadar ilmühaber çıkarılabilir.
İlmühaberlere kıyas yoluyla nama yazılı pay senetlerine ilişkin
hükümler uygulanır.
(3) Azlık istemde bulunursa nama yazılı pay senedi bastırılıp
tüm nama yazılı pay senedi sahiplerine dağıtılır.
(4) Tescilden önce pay senedi çıkaran kimse, bundan doğan
zararlardan sorumludur.

MADDE 486- (1) Şirketin ve sermaye artırımının tescilinden
önce çıkarılan paylar geçersizdir; ancak, iştirak taahhüdünden
doğan yükümlülükler geçerliliklerini sürdürür.
(2) Paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu, pay bedelinin
tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay
senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır. Yönetim kurulunun
hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı
tescil ve ilan edilir, ayrıca şirketin internet sitesine konulur.
“Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin
bilgiler, senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce Merkezi
Kayıt Kuruluşuna bildirilir.” Pay senedi bastırılıncaya kadar
ilmühaber çıkarılabilir. İlmühaberlere kıyas yoluyla nama yazılı
pay senetlerine ilişkin hükümler uygulanır.
(3) Azlık istemde bulunursa nama yazılı pay senedi bastırılıp
tüm nama yazılı pay senedi sahiplerine dağıtılır.
(4) Tescilden önce pay senedi çıkaran kimse, bundan doğan
zararlardan sorumludur
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3. 7262 Sayılı Kanun ile 6102 Sayılı Kanun’da Yapılan Düzenlemeler

7262 Sayılı Kanun Öncesi 
Madde 489

7262 Sayılı Kanun Sonrası
Madde 489

MADDE 489- (1) Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket
ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesiyle
hüküm ifade eder.

“MADDE 489 – (1) Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket
ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesi
suretiyle payı devralan tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşuna
yapılacak bildirimle hüküm ifade eder. Merkezi Kayıt
Kuruluşuna bildirimde bulunulmaması hâlinde, hamiline yazılı
pay senedine sahip olanlar, bu Kanundan doğan paya bağlı
haklarını gerekli bildirim yapılıncaya kadar kullanamaz.
(2) Hamiline yazılı pay senedine bağlı hakların şirkete ve
üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesinde Merkezi Kayıt
Kuruluşuna yapılan bildirim tarihi esas alınır.
(3) Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hamiline yazılı pay
senetleriyle ilgili tutulan kayıtlar, ilgili kanunlar uyarınca yetkili
kılınmışmercilerle paylaşılır.
(4) Hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna
bildirilmesi ve kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu
kapsamda alınacak ücretler Ticaret Bakanlığınca çıkarılan
tebliğle belirlenir.”
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3. 7262 Sayılı Kanun ile 6102 Sayılı Kanun’da Yapılan Düzenlemeler

7262 Sayılı Kanun Öncesi 
Madde 562

7262 Sayılı Kanun Sonrası
Madde 562

MADDE 562- (Değişik: 26/6/2012-6335/30 md.)
…

(12) 1524'üncü maddede öngörülen internet sitesini
oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyeleri, yüz günden
üç yüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca
internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir
şekilde koymayan bu fıkrada sayılan failler yüz güne kadar adli
para cezasıyla cezalandırılır.
(13) Bu Kanun kapsamındaki idari para cezaları, aksine hüküm
bulunmayan hâllerde, mahallin en büyük mülki amiri
tarafından verilir.

MADDE 562- (Değişik: 26/6/2012-6335/30 md.)
…

(12) 1524'üncü maddede öngörülen internet sitesini
oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyeleri, yüz günden
üç yüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca
internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir
şekilde koymayan bu fıkrada sayılan failler yüz güne kadar adli
para cezasıyla cezalandırılır.
“(13) Bu Kanunun;
a) 486'ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bildirimde

bulunmayanlar yirmi bin Türk lirası,
b) b) 489 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca bildirimde

bulunmayanlar beş bin Türk lirası, idari para cezasıyla
cezalandırılır.”

(14) Bu Kanun kapsamındaki idari para cezaları, aksine hüküm
bulunmayan hâllerde, mahallin en büyük mülki amiri
tarafından verilir.
…
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3. 7262 Sayılı Kanun ile 6102 Sayılı Kanun’da Yapılan Düzenlemeler

7262 Sayılı Kanun Öncesi
Geçici Madde 14

7262 Sayılı Kanun Sonrası
Geçici Madde 14

… GEÇİCİ MADDE 14 – (1) Hamiline yazılı pay senedine sahip
olanlar, 31/12/2021 tarihine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşuna
bildirilmek üzere pay senetleri ile birlikte anonim şirkete
başvurur. Başvuru üzerine anonim şirket yönetim kurulu, beş iş
günü içinde hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya
ilişkin bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirir. Pay sahipleri
anonim şirkete başvurmazsa bu Kanundan doğan paya bağlı
haklarını gerekli başvuru yapılıncaya kadar kullanamaz.
(2) Birinci fıkra uyarınca başvuruda veya bildirimde
bulunmayanlar 562'nci maddenin on üçüncü fıkrası uyarınca
cezalandırılır.”



SAYGILARIMIZLA
Sitemizde(cumhurbilenymm.com.tr) paylaşılan vergi ve vergileme ile ilişkili çalışmalarda
şahsi görüş ve yorumlarımız yer almaktadır. Sitemizde yer alan bilgi veya verileri
kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. Sitemiz ve yazarları,
söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) her türlü
özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

23


