
20  Mart  2015  Tarihinde  Resmî  Gazete’  de  yayınlanan  Gümrük  ve  Ticaret 
Bakanlığı tarafından hazırlanan SERMAYE ŞİRKETLERİNİN TASFİYESİNDE ŞİRKET ALACAKLILARININ 
ALACAKLARININ  YATIRILACAĞI  BANKANIN  BELİRLENMESİNE  İLİŞKİN  TEBLİĞ’e göre; 

 
 

Tasfiye halinde bulunan Anonim, Limited ve sermayesi paylara bölünmüş Komandit 
şirketlerin, 

 
 

Bilinen alacaklılarıyla, 
 
 

Ulaşılamayan ortaklarının muaccel olan veya hakkında uyuşmazlık bulunmayan 
alacaklarının tutarı, 

 
 

Tasfiye halinde bulunan şirketin merkezinin kayıtlı bulunduğu Müdürlüğe en yakın 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi şubesinde veya şirket merkezinin 
bulunduğu yerde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi şubesinin 
bulunmaması durumunda en yakın yerdeki şubede açılacak hesaba yatırılacaktır. 

 
 

Buna göre; 
 
 

Şirket defterlerinden veya diğer belgelerden alacaklı oldukları anlaşılan, yerleşim 
yerleri bilinen ve iadeli taahhütlü mektupla çağrılan kişiler, 

Şirket defterlerinden veya diğer belgelerden alacaklı oldukları anlaşılan ancak 
yerleşim yerleri bilinmeyen, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, şirket bağımsız denetime 
tabi ise şirketin internet sitesinde ve aynı zamanda sözleşmede öngörüldüğü şekilde, birer 
hafta arayla yapılacak üç ilanla şirketin sona ermiş bulunduğu konusunda bilgilendirilen ve 
alacaklarını tasfiye memuruna bildirmeye çağrılan kişiler, 

Tasfiye halinde bulunan şirketin ulaşılamayan ortakları, 
 
 

Yapılan çağrılara rağmen tasfiye halinde bulunan şirketin tasfiye memurlarına 
herhangi bir bildirimde bulunmazlarsa, 



 
Muaccel olan veya hakkında herhangi bir uyuşmazlık bulunmayan alacaklarının 

tutarı, tasfiye halinde bulunan şirketin merkezinin kayıtlı bulunduğu Müdürlüğe en yakın 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi şubesinde veya şirket merkezinin 
bulunduğu yerde anılan Banka şubesinin bulunmaması durumunda en yakın yerdeki 
şubede açılacak hesaba yatırılacaktır. 

 
 

Tasfiye halinde bulunan şirketin borçları ödendikten sonra, ulaşılamayan şirket 
ortaklarının pay bedelleri ile pay bedelleri geri verildikten sonra kalan varlıktan üzerine 
düşen pay da yine tasfiye halinde bulunan şirketin merkezinin kayıtlı bulunduğu 
Müdürlüğe en yakın Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi şubesinde veya 
şirket merkezinin bulunduğu yerde anılan Banka şubesinin bulunmaması durumunda en yakın 
yerdeki şubede açılacak hesaba yatırılacaktır. 

 
 

Muaccel olmayan veya hakkında uyuşmazlık bulunan borçlar bu kapsamda 
değildir. 

 
 

Buna göre; 
 
 

Tasfiye memuru; tasfiye halindeki şirketin Vergi Kimlik Numarası ile tasfiye halinde 
bulunan şirketin merkezinin kayıtlı bulunduğu Müdürlüğe en yakın Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası Anonim Şirketi şubesinde veya şirket merkezinin bulunduğu yerde anılan 
Banka şubesinin bulunmaması durumunda en yakın yerdeki şubede vadeli Türk Lirası 
mevduat hesabı açacaktır. 

 
 

Tasfiye memuru bu hesaba; Tasfiye halindeki şirketin bilinen alacaklıları ile 
kendisine ulaşılamayan ortaklarına dair alacak tutarını şirketin ticaret unvanı ve alacaklıya 
ilişkin mevcut kimlik bilgileri belirtilmek suretiyle bir ay vadeli olarak yatıracaktır. 

 
 

Vade süresi dolduğunda, hesap aynı vade ile yenilenecektir. 
  ALACAKLI LİSTESİ  

http://corlutso.org.tr/_doc/ticsic/alacaklil.doc


Tasfiye  memurları,  yukarıda  yer  alan  açıklamalara  göre  bankaya  yatırdığı 
alacak tutarları ve pay bedelleri ile ilgili alacakları bankaya yatırılan alacaklıların veya 
ortakların kimlik bilgilerine ve açılan hesaba ilişkin bilgileri gösterir listeyi en  geç  bir  
hafta içinde şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu Müdürlüğe vermesi gerekmektedir. 

 
 

Tasfiye halinde bulunan şirketten alacaklı olan hak sahipleri, bankaya 
yapacakları ödeme taleplerinden önce ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvurarak 
alacaklı olduklarını gösterir belge alacaklardır. 

 
 

Açılan  hesaptan  ödeme  yapılabilmesi  için,  alacaklının  ilgili  Ticaret  Sicil 
Müdürlüğünden aldığı belgeyi banka şubesine ibraz etmesi zorunludur. 


