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SİRKÜLER NO:2021/09 

 

 

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATİNE! 

 

 
I- Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Basım Ve 

Devrinde Merkezi Kayıt Kuruluşu’na Bildirim Zorunluluğu Getirilmiştir 

Halka açık olmayan anonim şirketlerin paylarını temsil eden “hamiline yazılı hisse 

senetlerinin” basımı ve devrinde Merkezi Kayıt Kuruluşu(MKK)’na bildirim yükümlülüğü Meclis 

Genel Kurulu’nda kabul edilerek, 31.12.2020 tarih ve 31351(5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. 

7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin 

Kanun’un 28 ila 34’üncü maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu’nda konuya ilişkin olarak yapılan 
değişiklikler; 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. 

Kanun’un Yürürlük Tarihinden Sonra Yapılacak Hamiline Yazılı Pay Senedi Basım Ve 

Devirleri 

 “Hamiline yazılı pay senedi” sahiplerinin; Şirkete karşı pay sahipliğinden doğan hakları 

kullanabilmesi için, söz konusu pay senedinin zilyedi bulunduğunu ispat etmeleri yeterliyken, 

yapılan değişiklikle bu hisse senetlerinin MKK’na bildirilmiş olması şartı getirilmektedir 
(7262 SK Madde 30), 

 TTK’nun “Pay senedi bastırılması” başlıklı 486’ncı maddesinin 2. Fıkrasına eklenen 

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

dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilir” cümlesi ile; Kanun’un yürürlük 

tarihinden sonra basılacak hamiline yazılı payların; pay sahiplerine teslimi öncesinde MKK’ya 
bildirimi zorunluluğu getirilmiştir (7262 SK Madde 31), 

 Değişiklik öncesinde hamiline yazılı pay senetlerinin devri açısından, zilyetliğin 

geçirilmesinin yeterli olduğu şeklindeki TTK madde 489 aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, bu 

suretle Kanun’un yürürlük tarihinden sonraki dönemlerde gerçekleşecek hamiline yazılı pay 

senetlerinin devirlerinin, MKK’na bildirim yapılması şartı ve zilyetliğin devri ile Şirket ve 
üçüncü şahıslar açısından hüküm ifade edeceği düzenlenmiştir (7262 SK Madde 32): 

 “MADDE 489 – 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. 

 Hamiline yazılı pay senedine bağlı hakların şirkete ve üçüncü kişilere karşı ileri 

sürülebilmesinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılan bildirim tarihi esas alınır. 
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 Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hamiline yazılı pay senetleriyle ilgili tutulan kayıtlar, ilgili 

kanunlar uyarınca yetkili kılınmış mercilerle paylaşılır. 

 

 Hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmesi ve kaydedilmesine 

ilişkin usul ve esaslar ile bu kapsamda alınacak ücretler Ticaret Bakanlığınca çıkarılan tebliğle 

belirlenir.” 

 
 Bu kanunun; 

-486 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca bildirimde bulunmayanlar yirmi bin Türk lirası, 

-489 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca bildirimde bulunmayanlar beş bin Türk lirası, 

idari para cezasıyla cezalandırılır.” (7262 SK Madde 33), 

 

 “GEÇİCİ MADDE 14 – 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. (7262 SK Madde 34) 

II- Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzin Uygulaması Süresi Uzatıldı 

30 Aralık 2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de “4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 

Uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki 

Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3344)” yayımlandı.  

7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10 uncu madde uyarınca; 

 Her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, 4857 sayılı Kanun’un 25 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi 

niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet 

sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin 

sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin 

sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez. 

 Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işveren işçiyi 

tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, 

işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez. 

Bu Karar ile sözleşme fesih yasağı süresi ve işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz 

izne ayırma yetkisi 17/1/2021 tarihinden itibaren 2 ay (17/3/2021 tarihine kadar) uzatılmıştır. 

 III- Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru ve Ödeme Süreleri Uzatıldı. 

30 Aralık 2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de “7256 Sayılı Bazı Alacakların 

Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü 

Maddesi ile 4 üncü Maddesinde (Onüçüncü ve Ondördüncü Fıkraları Hariç) Yer Alan Başvuru ve İlk 

Taksit Ödeme Sürelerinin, Anılan Maddelerde Belirtilen Sürelerin Bitiminden İtibaren Bir Ay 

Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3343)” yayımlandı. 

Söz konusu Karar ile; 

 Kanun kapsamından yararlanmak için 31/12/2020 tarihinde dolan başvuru süresi 

31/01/2021 tarihine, 

 Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve 

YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine 31/1/2021 tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksitlerin 

ödeme süresi 28/02/2021 tarihine, 
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 Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine 28/2/2021 tarihine kadar ödenmesi gereken 

ilk taksitlerin ödeme süresi 31/3/2021 tarihine uzatılmıştır. 

Karar ile sadece başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatıldığından, diğer ödeme sürelerinde 

herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. 

 

Daha ayrıntılı bilgi için müşavirliğimize başvurunuz, 

 
Saygılarımızla.    

                                                                         KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 


