
 
 
 

KOYUNCUOĞLU&KÖKSAL 

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NUN BİR KISIM HÜKÜMLERİNDE 

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA BİLGİ NOTU 

31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konseyinin kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik 

yaptırım kararların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenleyen 7262 sayılı Kitle İmha 

Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ile aynı zamanda 6102 

sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) bir kısım hükümlerinde esaslı değişiklik ve 

düzenlemeler yapılmıştır.   

TTK’nın ilgili hükümlerinde yapılan değişiklikler sonucu getirilen yeni düzenlemeler özetle 

şöyledir:  

1) Ticaret Bakanlığı, şirketler tarafından tutulması gereken pay defterleri, yönetim kurulu 

defterleri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin elektronik ortamda 

tutulmasını zorunlu kılabilecektir. 

 

2) Paylar hamiline yazılı ise, yönetim kurulu pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine 

dağıtmadan önce hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgileri 

Merkezi Kayıt Kuruluşuna (“MKK”) bildirecektir. MKK’ya bildirimde 

bulunmayanlar hakkında 20.000 Türk lirası idari para cezası uygulanacaktır.  

 

3) Hamiline yazılı pay senetlerinin devrinin şirket ve üçüncü kişiler nezdinde hüküm 

ifade etmesi, senedin zilyetliğini kazanarak payı devralan kişinin MKK’ya yapacağı 

bildirimle sağlanacaktır. Hamiline yazılı pay senedine bağlı hakların şirkete ve üçüncü 

kişilere karşı ileri sürülebilmesi için MKK’ya yapılan bildirim tarihi esas alınacaktır. 

MKK’ya bildirimde bulunulmaması halinde ise, hamiline yazılı pay senedine sahip 

olanlar, Türk Ticaret Kanunu’ndan doğan paya bağlı haklarını gerekli bildirim 

yapılıncaya kadar kullanamayacak ve haklarında 5.000 Türk lirası idari para cezası 

uygulanacaktır.  

 

4) MKK tarafından hamiline yazılı pay senetlerinin sahipleri ile ilgili tutulan kayıtlar, 

yetkili mercilerle paylaşılacaktır. 

 

5) Hamiline yazılı pay sahiplerinin genel kurul toplantısına katılabilmeleri için senetlere 

zilyet olduklarını giriş kartı alarak ispatlama yükümlülükleri ile genel kurula 

katılabilecekler listesinde hamiline yazılı pay senedi sahipleri bakımından giriş kartı 

alanların dikkate alınacağı yönündeki hüküm kaldırılmıştır. 

 

6) Yönetim kurulu, hazır bulunanlar listesinin düzenlenmesinde hamiline yazılı pay 

senedi sahiplerine ilişkin MKK tarafından sağlanan pay sahipleri çizelgesini dikkate 

alacaktır. 

 

7) Bir kimsenin şirkete karşı pay sahipliğinden doğan haklarını kullanabilmesi için 

hamiline yazılı pay senedinin zilyedi bulunduğunu ispat ettiğini MKK’ya bildirme 

zorunluluğu getirilmiştir.  
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8) Hamiline yazılı pay senedine sahip olanların 31/12/2021 tarihine kadar MKK’ya 

bildirmek üzere pay senetleri ile birlikte anonim şirkete başvurmaları gerekmektedir. 

Pay sahiplerinin paydan doğan haklarını kullanabilmesi, söz konusu başvurunun 

yapılması ile sağlanacaktır. Yapılan başvuru üzerine yönetim kurulu, 5 iş günü içinde 

MKK’ya gerekli bildirimleri yapacaktır. 

İlgili TTK hükümlerinde yapılan değişiklikleri gösteren karşılaştırmalı tablomuz aşağıda 

dikkatinize sunulmaktadır. 

6102 SAYILI TTK ESKİ DÜZENLEME 6102 SAYILI TTK YENİ DÜZENLEME 

Defter Tutma Yükümlülüğü 

 

MADDE 64 

 

(4) Pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel 

kurul toplantı ve müzakere defteri gibi işletmenin 

muhasebesiyle ilgili olmayan defterler de ticari 

defterlerdir. 

Defter Tutma Yükümlülüğü 

 

MADDE 64 

 

(4) Pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel 

kurul toplantı ve müzakere defteri gibi işletmenin 

muhasebesiyle ilgili olmayan defterler de ticari 

defterlerdir. 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. 

Genel kurula katılmaya yetkili olan pay sahipleri 

 

MADDE 415 

 

(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. 

 

(3) 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. 

Genel kurula katılmaya yetkili olan pay sahipleri 

 

MADDE 415 

 

(2) Hazır bulunanlar listesinde adı bulunan senede 

bağlanmamış payların, ilmuhaberlerin nama yazılı 

payların sahipleri ve Sermaye Piyasası Kanununun 

13. maddesi uyarınca kayden izlenen pay sahipleri 

veya anılanların temsilcileri genel kurula katılır. 

Gerçek kişilerin kimlik göstermeleri, tüzel kişilerin 

temsilcilerinin vekâletname ibraz etmeleri şarttır. 

 

Hazır bulunanlar listesi 

 

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 

Hazır bulunanlar listesi 

 

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 
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nama yazılı olan paylar ile ilmühaber sahipleri için 

pay defteri kayıtlarını, hamiline yazılı pay senedi 

sahipleri bakımından da giriş kartı alanları dikkate 

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. 

 

düzenlerken, senede bağlanmamış bulunan veya 

nama yazılı olan paylar ile ilmühaber sahipleri için 

pay defteri kayıtlarını dikkate 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. 

 

Şirkete karşı yetkili olma 

 

MADDE 426 

 

(2) Hamiline yazılı pay senedinin zilyedi 

bulunduğunu ispat eden kimse, şirkete karşı pay 

sahipliğinden doğan hakları kullanmaya yetkilidir.  

 

Şirkete karşı yetkili olma 

 

MADDE 426 

 

(2) Hamiline yazılı pay senedinin zilyedi 

bulunduğunu ispat eden ve Merkezi Kayıt 

Kuruluşuna bildirilen kimse, şirkete karşı pay 

sahipliğinden doğan hakları kullanmaya yetkilidir.  

 

Pay senedi bastırılması 

 

MADDE 486 

 

(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.  

 

Pay senedi bastırılması 

 

MADDE 486 

 

(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.  

Hamiline yazılı pay senetlerinin devri 

 

MADDE 489 

 

(1) Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve 

üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin 

geçirilmesiyle hüküm ifade eder.  

 

Hamiline yazılı pay senetlerinin devri 

 

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. 
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(3) Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hamiline 

yazılı pay senetleriyle ilgili tutulan kayıtlar, ilgili 

kanunlar uyarınca yetkili kılınmış mercilerle 

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. 

 

Suçlar ve cezalar 

 

MADDE 562 

 

Suçlar ve cezalar 

 

MADDE 562 

 

(13) Bu Kanunun; 

a) 486 ncı maddesinin 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. 

 

 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. 

 

TTK’nın 64. maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklik Kanun’un yayım tarihi olan 

31.12.2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, diğer maddelere ilişkin değişiklikler ise 1.4.2021 

tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Bilgilerinize sunarız.  

 

Saygılarımızla, 

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu 

* Bilgi notumuzda yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi 

mercilerin kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler 

gerçekleştirilmeden evvel tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer 

verilen açıklamalar temel alınarak yapılacak işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak Avukatlık Büromuz 

sorumlu tutulamaz. 


