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TEBLİĞ

Gümrük ve T�caret Bakanlığından:

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN TASFİYESİNDE ŞİRKET ALACAKLILARININ 
ALACAKLARININ YATIRILACAĞI BANKANIN 

BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, tasf�ye hal�nde bulunan anon�m, l�m�ted ve sermayes� paylara bölünmüş

komand�t ş�rketler�n, b�l�nen alacaklılarıyla, ulaşılamayan ortaklarının muaccel olan veya hakkında uyuşmazlık
bulunmayan alacaklarının;

a) Depo ed�leceğ� bankayı,
b) Depo ed�lmes� �le banka hesabına yatırılan tutarın hak sah�pler�ne ödenmes�ne �l�şk�n usul ve esasları,
bel�rlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ, 13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk T�caret Kanunu hükümler�ne göre tasf�yeler�

yürütülen anon�m, l�m�ted ve sermayes� paylara bölünmüş komand�t ş�rketler� kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebl�ğ, 6102 sayılı Kanunun 210 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına, 541 �nc� maddes�n�n

�k�nc� fıkrasına, 565 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasına ve 644 üncü maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebl�ğde geçen;
a) Müdürlük: T�caret S�c�l� Müdürlüğünü,
b) Sözleşme: Anon�m ş�rketlerde ve sermayes� paylara bölünmüş komand�t ş�rketlerde esas sözleşmey�,

l�m�ted ş�rketlerde ş�rket sözleşmes�n�,
c) Ş�rket: Anon�m, l�m�ted ve sermayes� paylara bölünmüş komand�t ş�rketler�,
�fade eder.
Alacağı bankaya yatırılacak olan alacaklılar      
MADDE 5 – (1) Tasf�ye hal�nde bulunan ş�rketler�n bu Tebl�ğ kapsamındak� alacaklıları şunlardır:
a) Ş�rket defterler�nden veya d�ğer belgelerden alacaklı oldukları anlaşılan, yerleş�m yerler� b�l�nen ve �adel�

taahhütlü mektupla çağrılan k�ş�ler,
b) Ş�rket defterler�nden veya d�ğer belgelerden alacaklı oldukları anlaşılan ancak yerleş�m yerler� b�l�nmeyen,

Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes�nde, ş�rket bağımsız denet�me tab� �se ş�rket�n �nternet s�tes�nde ve aynı zamanda
sözleşmede öngörüldüğü şek�lde, b�rer hafta arayla yapılacak üç �lanla ş�rket�n sona erm�ş bulunduğu konusunda
b�lg�lend�r�len ve alacaklarını tasf�ye memuruna b�ld�rmeye çağrılan k�ş�ler,

c) Tasf�ye hal�nde bulunan ş�rket�n ulaşılamayan ortakları.
Alacağın yatırılacağı banka
MADDE 6 – (1) 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında sayılan k�ş�ler yapılan çağrılara rağmen tasf�ye hal�nde

bulunan ş�rket�n tasf�ye memurlarına herhang� b�r b�ld�r�mde bulunmazlarsa, muaccel olan veya hakkında herhang� b�r
uyuşmazlık bulunmayan alacaklarının tutarı, tasf�ye hal�nde bulunan ş�rket�n merkez�n�n kayıtlı bulunduğu Müdürlüğe
en yakın Türk�ye Cumhur�yet� Z�raat Bankası Anon�m Ş�rket� şubes�nde veya ş�rket merkez�n�n bulunduğu yerde
anılan Banka şubes�n�n bulunmaması durumunda en yakın yerdek� şubede açılacak hesaba yatırılır.

(2) Tasf�ye hal�nde bulunan ş�rket�n borçları ödend�kten sonra, ulaşılamayan ş�rket ortaklarının pay bedeller�
�le pay bedeller� ger� ver�ld�kten sonra kalan varlıktan üzer�ne düşen pay da y�ne b�r�nc� fıkra hükümler�ne tab�d�r.

(3) Muaccel olmayan veya hakkında uyuşmazlık bulunan borçlar bu kapsamda değ�ld�r.
Alacakların veya pay bedeller�n�n yatırılacağı hesap
MADDE 7 – (1) Tasf�ye memurunun başvurusu üzer�ne, tasf�ye hal�ndek� ş�rket�n Verg� K�ml�k Numarası �le

vadel� Türk L�rası mevduat hesabı açılır.
(2) Tasf�ye hal�ndek� ş�rket�n b�l�nen alacaklıları �le kend�s�ne ulaşılamayan ortaklarına da�r alacaklar; tasf�ye

memurlarınca, ş�rket�n t�caret unvanı ve alacaklıya �l�şk�n mevcut k�ml�k b�lg�ler� bel�rt�lmek suret�yle b�r ay vadel�
olarak yatırılır. Vade süres� dolduğunda, hesap aynı vade �le yen�len�r.

Alacaklı l�stes� ve alacaklıya ödeme yapılması
MADDE 8 – (1) Tasf�ye memurları, bu Tebl�ğ kapsamında bankaya yatırılan alacaklar ve pay bedeller� �le

�lg�l� olarak, alacakları bankaya yatırılan alacaklıların veya ortakların k�ml�k b�lg�ler�ne ve açılan hesaba �l�şk�n
b�lg�ler� göster�r l�stey� en geç b�r hafta �ç�nde ş�rket merkez�n�n kayıtlı bulunduğu Müdürlüğe ver�r. Müdürlük, l�stey�
ş�rket�n s�c�l dosyası �çer�s�nde muhafaza eder.

(2) L�ste ver�ld�ğ� gün Müdürlüğün kurulu olduğu t�caret ve sanay� veya t�caret odasının �nternet s�tes�nde
yayımlanır.

(3) Hak sah�pler�, bankaya yapacakları ödeme talepler�nden önce �lg�l� Müdürlüğe başvurarak alacaklı
olduklarını göster�r belge alırlar. Müdürlük, talepte bulunanın ver�len l�stede adı geçen alacaklılar arasında bulunup
bulunmadığını, talep sah�b�n�n �braz ett�ğ� k�ml�k b�lg�ler� ve s�c�l dosyasında yer alan d�ğer belgeler üzer�nden yaptığı
�ncelemeyle tesp�t eder. Ancak s�c�le tevd� ed�len ve ş�rket�n s�c�l dosyasında yer alan belgelerden, talepte bulunanın
hak sah�b� olduğu kes�n olarak tesp�t ed�lem�yorsa, talepte bulunan tarafından �spat ed�lmed�kçe Müdürlükçe belge
ver�lmez. Müdürlük hak sah�pl�ğ�n� tevs�k ed�c� her türlü b�lg� ve belgey� gerekt�ğ�nde talepte bulunandan �steyeb�l�r.
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Talep sah�b�n�n adının ver�len l�stede yer aldığının ş�rket merkez�n�n kayıtlı bulunduğu Müdürlükçe tesp�t� hal�nde
ödeme yapılmasına �l�şk�n belge talepte bulunana ver�l�r.

(4) Açılan hesaptan ödeme yapılab�lmes� �ç�n, alacaklının �lg�l� Müdürlükten aldığı belgey� banka şubes�ne
�braz etmes� zorunludur. Vade b�t�m�nden önce alacaklı tarafından para çek�lmek �stend�ğ�nde, o aya �l�şk�n vade
bozularak, alacak tutarı daha öncek� aylarda �şlem�ş aylık fa�zlerle b�rl�kte hak sah�b�ne öden�r.

Mevduata �l�şk�n zamanaşımı
MADDE 9 – (1) Tasf�ye hal�nde ş�rket adına açılan mevduatın zamanaşımına uğraması hakkında 19/10/2005

tar�hl� ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan �k�nc�l mevzuat hükümler� uygulanır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Gümrük ve T�caret Bakanı yürütür.

 
 


