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On 31 December 2020, the Law on Prevention of the Financing of the Proliferation of
Weapons of Mass Destruction1 has introduced various amendments across Turkish
legislation ranging from the Law on the Associations to the Turkish Commercial Code
(the “TCC”). The amendments in the TCC primarily concern electronic record keeping
and tracking of bearer share certificates in non-public joint stock corporations through
Central Registration Agency (the “CRA”). The purpose of these amendments is
mitigating risks from anti-money laundering and financing of terrorism perspective.
The novelties introduced for the TCC are as follows:


Electronic Record Keeping: The Ministry of Commerce (the “Ministry”) is now authorized to
require the companies to electronically keep and maintain the share ledgers and the resolutions
books (i.e., board of directors resolution book and the general assembly resolution book). We
expect the Ministry to introduce a secondary legislation to set the rules of this electronic record
keeping requirement and most likely have the electronic system operated based on the
infrastructure of the CRA. The primary purpose of electronic book keeping requirement is to
prevent double record keeping and loss of records.



Tracking of Bearer Certificates through the CRA: Title and transfer of bearer share certificates
in non-public joint stock corporations now must be tracked through the CRA. Until 31 December
2021, the existing shareholders having bearer share certificates must apply to the company to
have their title over the bearer shares and shareholding details notified to the CRA. Within five
business days, the board must notify the required shareholding and title details to the CRA.
Shareholders failing to apply will not be entitled to exercise their rights pertaining to such bearer
shares until they make the application. An administrative fine of TRY 20,000 may be further
imposed for violation of this notice requirement.



Notifying Share Transfer to the CRA: Transfer of bearer share certificates in non-public joint
stock corporations must be also notified to the CRA in order for the shareholders to exercise their
shareholder rights pertaining to such bearer shares. Unless share transfer is notified to the CRA,
the holders of the bearer share certificates cannot exercise their rights arising from such shares.
The date on which the notification is made to the CRA, will be taken into account for asserting the
shareholding rights arising over bearer share certificates vis-à-vis the company and third parties.
An administrative fine of TRY 5,000 may be further imposed for violation of the notice requirement
in case of share transfers.
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Sharing of the CRA Records with Authorities: The CRA will share its records on holders of the
bearer share certificates with the authorities.

The Ministry will issue secondary legislation to further regulate the process and principles in relation to
the notice process and fees. Provision on electronic record keeping has entered into force on
31 December 2020 whereas the remaining provisions amending the TCC will enter into force on
1 April 2021.
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31 Aralık 2020 tarihinde, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının
Önlenmesine İlişkin Kanun2 Dernekler Kanunu’ndan Türk Ticaret Kanunu'na (“TTK”)
kadar Türk mevzuatında çeşitli değişiklikler getirdi. TTK'da yapılan değişiklikler esas
olarak defterlerin elektronik ortamda tutulması ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”)
aracılığıyla halka açık olmayan anonim şirketlerde hamiline yazılı pay senetlerinin
takibine ilişkindir. Değişikliklerin temel amacı, kara paranın aklanması ve terörizmin
finansmanını ile mücadele kapsamındaki riskleri azaltmaktır.
TTK kapsamında getirilen değişiklikler aşağıdaki gibidir:
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Elektronik Ortamda Defter Tutma: Ticaret Bakanlığı ("Bakanlık") şirketler tarafından pay
defterlerinin ve karar defterlerinin (yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve
müzakere defteri) elektronik ortamda tutulmasını ve saklanmasını zorunlu kılma konusunda
yetkilendirilmektedir. Bakanlığın söz konusu elektronik kayıt tutma zorunluluğunun esaslarını
belirlemek için ikincil bir mevzuat çıkarmasını ve elektronik sistemin büyük bir olasılıkla MKK
altyapısına dayalı olarak işletilmesini bekliyoruz. Elektronik defter tutma zorunluluğunun esas
amacı yasal defterlerin kaybolmasının ve mükerrer defter tutulmasının önlenmesidir.



MKK aracılığıyla Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Takibi: Halka açık olmayan anonim
şirketlerde hamiline yazılı pay senetlerinin mülkiyeti ve devri artık MKK aracılığıyla takip
edilecektir. 31 Aralık 2021 tarihine kadar, elinde hamiline yazılı pay senedi bulunan mevcut
hissedarların, hamiline yazılı pay senetlerinin ve pay sahipliği detaylarının MKK'ya bildirilmesi
için şirkete başvurmaları gerekmektedir. Yönetim kurulu gerekli hissedarlık ve mülkiyet bilgilerini
beş iş günü içinde MKK'ya bildirmekle yükümlü kılınmıştır. Başvuruda bulunmayan pay
sahipleri, başvuru yapana kadar ilgili hamiline yazılı paylardan doğan haklarını
kullanamayacaktır. Söz konusu bildirim yükümlülüğünün ihlali halinde ayrıca 20.000 TL idari
para cezası da uygulanabilecektir.



Pay Devirlerinin MKK’ya Bildirilmesi: Halka açık olmayan anonim şirketlerde hamiline yazılı
pay senetlerinin devrinin MKK'ya bildirilmesi de pay sahiplerinin hamiline yazılı paylara ilişkin
pay sahipliği haklarını kullanabilmeleri için zorunlu hale getirilmiştir. Pay devri MKK'ya
bildirilmedikçe, hamiline yazılı pay senedi sahipleri bu paylardan doğan haklarını
kullanamayacaktır. Hamiline yazılı pay senedine bağlı hakların şirkete ve üçüncü kişilere karşı
ileri sürülebilmesinde MKK’ya yapılan bildirim tarihi esas alınacaktır. Pay devirlerinde bildirim
yükümlülüğünün ihlali halinde ayrıca 5.000 TL idari para cezası da uygulanabilecektir.



MKK Kayıtlarının Yetkililerle Paylaşılması: MKK tarafından hamiline yazılı pay senetlerinin
sahipleri ile ilgili tutulan kayıtlar, yetkili mercilerle paylaşılacak.

31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 (5. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

3

Bakanlık bildirim süreçleri ve ücretlerle ilgili usul ve esasları daha ayrıntılı düzenlemek için ikincil
mevzuat çıkaracaktır. Kanunun elektronik defter tutmaya ilişkin hükmü 31 Aralık 2020 tarihinde
yürürlüğe girmiş olup; TTK hükümlerinde değişiklik yapan diğer maddeleri ise 1 Nisan 2021 tarihinde
yürürlüğe girecektir.
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