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SİRKÜLER NO: YORDAM–2021/S–17     İST. 13.01.2021 

 

 

TÜRK TİCARET KANUNU VE TİCARİ HAYATTA YAPILAN YENİ 

DÜZENLEMELER  
 

Özet 

 

- Anonim şirketlerde Hamiline Yazılı Payların Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirim 

zorunluluğu getirilmiştir. 
 

- Pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere 

defterinin elektronik ortamda tutulma zorunluluğuna ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı 

yetki verilmiştir. Ancak şu anda eskiden olduğu gibi noter tasdikli defterler 

kullanılmaya devam edecektir.  
 

- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2020 yılında enflasyon tüketici 

fiyatlarında(TÜFE) yüzde 14,60, yurt içi üretici fiyatlarında(Yİ-ÜFE)  yüzde 25,15 

olarak gerçekleşti. 
 

- Kira Artışları bakımından ise; Türkiye İstatistik Kurumu 12 aylık ortalamalarına göre 

ARALIK 2020  TÜFE oranı  % 12,28 olarak tespit edilmiştir. Buna göre Türk Borçlar 

Kanunu uyarınca konut ve çatılı işyeri kiralamalarında  bu ay için en yüksek kira artışı 

bu  oran olabilecektir.(Kira sözleşmelerinde özel hüküm bulunmakta ise artış, burada 

belirtilen  orandan daha düşük belirlenebilir.) 
 

- 2020 yılında getirilen kar dağıtım sınırlaması 31.12.2020 tarihinde sonlandı. 
 

- Çeklerin keşide tarihinden önce bankaya ibraz yasağı 31.12.2021 tarihine kadar 

uzatmıştır. 
 

- Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ilişkin başvuru ve ödeme süreleri 

birer ay uzatıldı. Bilindiği gibi başvuru tarihinin son günü 31.12.2020 idi. 
 

- 2021 yılındaki asgari ücret artışı ile Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği 

ödemelerinde artış olacaktır. 
 

- Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Müşavirlik 

Kanunu 37 Seri Nolu Genel Tebliğlerinde hadler kapsamında; Kurumlar vergisi veya 

ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi 

mükelleflerinden 2020 yılı faaliyet döneminde aktif toplamı 13.258.000 TL ve net 

satışlar toplamı 26.508.000 TL’yi aşan mükellefler, 2021 yılı Kurumlar Vergisi 

Beyannameleri tamtasdik kapsamına(Y.M.M.) girer. 2020 yılı faaliyetleri belirlenen 

bu tutardan az olan vergi mükellefleri beyannamelerini Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlere imzalatmak zorundadır. 
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Anonim Şirketlerde Hamiline Yazılı Payların Merkezi Kayıt Kuruluşu’na Bildirim 

Zorunluluğu Getirilmiştir 

 

31.12.2020 tarih 31351 sayılı Resmi Gazetenin 5. Mükerrer sayısında yayımlanan 7262 Kitle 

İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun 27-34 maddeleri 

ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun çeşitli maddelerinde değişikliğe gidilmiştir.  

 

Bu değişikliklerle; Hamiline Yazılı Payların Merkezi Kayıt Kuruluşu(MKK)’na bildirim 

zorunluluğu getirilmiştir. Hamiline Yazılı Paylara ilişkin hükümlerin yürürlük tarihi 

01.04.2021’dir. 

 

Halihazırda Hamiline Yazılı Pay Senedine sahip olanlar, 31.12.2021 tarihine kadar 

MKK bildirilmek üzere pay senetleri ile birlikte anonim şirkete başvuracak. Başvuru 

üzerine yönetim kurulu, beş iş günü içinde hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip 

oldukları paya ilişkin bilgileri MKK bildirecektir. 

 

Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak 

zilyetliğin geçirilmesi suretiyle payı devralan tarafından MKK yapılacak bildirimle 

hüküm ifade edecektir.  Hamiline Yazılı Pay Senedinin zilyedi bulunduğunu ispat 
eden ve MKK’ya bildirilen kimse şirkete karşı pay sahipliğinden doğan hakları 

kullanabilecektir. 

 

İdari Para Cezaları: 

 

- Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin pay sahiplerine dağıtılmasından önce MKK’ya 

bildirimde bulunmayanlar 20.000 Türk Lirası; 

 

- Hamiline yazılı pay senetlerinin devrinin, devralan tarafından MKK’ya bildirilmemesi 

durumunda, devralanın 5.000 Türk Lirası  

 

Olarak uygulanacaktır.  

 

Hamiline yazılı pay senetlerinin MKK bildirilmesi ve kaydedilmesine ilişkin usul ve esaslar 

ile bu kapsamda alınacak ücretler Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak tebliğle belirlenecektir. 

 

İleri Vadeli Çeklerin Vade Tarihinden Önce İbraz Yasağı 31.12.2021 Tarihine 

Uzatılmıştır. 

 

Ticari hayatta bilindiği üzere çeklere keşide tarihi olarak ileri bir tarih yazılabilmektedir. 

Ancak  çekler hukuken vadeli olarak düzenlenemeyeceğinden ve “görüldüğünde ödeme” 

özelliğine sahip kambiyo senetleri olduğundan çek hamilinin isterse çekin üzerinde yazılı 

keşide tarihinden önce bankaya ibraz etme hakkı bulunmakta ve ibraz tarihinde karşılığı yok 

ise bankadan “karşılıksızdır” beyanı alınabilmektedir. 
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İleri tarihli (vadeli) Çek keşidecisi için sıkıntılı olan bu durumu gidermek için  Kanun 

koyucu,  ilk olarak 2008 krizinin etkilerinin azaltılması amacıyla getirdiği ve 2011, 2017 ve 

2020 yılı sonuna kadar uzattığı “Çeklerin keşide tarihinden önce bankaya ibraz yasağını” 

bu sefer 31.12.2021 tarihine kadar uzatmıştır. 

31.12.2020 tarihli 31351 sayılı Resmi Gazetenin 5. Mükerrer sayısında yayımlanan 7262 

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun; 

 

“MADDE 26 – 14/12/2009 tarhl ve 5941 sayılı Çek Kanununun geçc 3 üncü maddesinin 

beşinci fıkrasında yer alan “31/12/2020” ibaresi “31/12/2021” şeklinde değiştirilmiştir. “ 

denilmiştir. 

 

Kar Dağıtım Sınırlaması Sonlandı 

 

Bilindiği üzere 2020 yılında getirilen düzenleme ile işletmelerin ortaklarına kar dağıtımı 

istisnai durumlar haricinde; 2019 yılı karının %25 ile sınırlandırılmıştı. 

  

Kar dağıtımı yapmak isteyen işletmeler genel kurul yapmak şartı ile mali tablolarında görülen 

geçmiş yıllar ve dönem karlarını TTK kapsamında 01.01.2021 tarihinden itibaren 

dağıtabilirler. 

 

 

Vergi, SGK Prim ve Cezalara İlişkin Borçların Yapılandırma Başvuru ve Ödeme 

Süreleri Birer Ay Uzatıldı. 

 

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun Kapsamında vergi ve SGK prim borçları ile cezalara ilişkin 

yapılandırma başvuru süreleri 30.12.2020 tarih 31350 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 

3343 karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birer ay uzatılmıştır. Buna göre; 

 

7256 sayılı Kanunun Kapsamındaki borçlarını yapılandırmak isteyen borçluların; 

  

a) 01.02.2021 (31.01.2021 tarihi hafta sonuna denk gelmiştir.) tarihine kadar (bu tarih dâhil) 

ilgili idareye(her bir vergi dairesine/SGK Müdürlüğüne ayrı ayrı) başvuruda bulunmaları, 

  

b) Başvuru sonrası oluşacak ödeme planlarına ait tutarların ilk taksitini  

- Vergi Borçları için 01.03.2021(hafta sonu olması sebebiyle)  

- SGK borçları için 31.03.2021  

tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık 

dönemlerde taksi ödemeleri yapmaları gerekmektedir.  

 

Konuya ilişkin olarak 2020 yılında yayımlanan sirkülerlerimize www.yordamdenetim.com 

internet sitemizden ulaşabilirsiniz. 

 

 

        SAYGILARIMIZLA,… 

http://www.yordamdenetim.com/

