
 

DENET SİRKÜLER 
Sayı : 2021/126 

 
Sirküler Tarihi : 08.11.2021 
Sirküler No   : 2021/126 
 
 
 
7341 SAYILI KANUNLA ANONİM VE LIMİTED ŞİRKETLERİN 
TASFİYESİNDEKİ BEKLEME SÜRESİ ALTI AYDAN ÜÇ AYA 
İNDİRİLMİŞTİR 
 
 
TBMM’de 4 Kasım 2021 tarihinde kabul edilerek aynı gün 
Cumhurbaşkanına sunulan “7341 sayılı Türkiye İhracatçılar 
Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun” (Kanun), Cumhurbaşkanının onayının ardından 6 Kasım 
2021 tarih ve 31651 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 
aynı gün yürürlüğe girmiştir. 
 
Kanun’la getirilen düzenlemelere 2021/142 sayılı 
Duyurumuzdan ulaşılabilir. 
 
Kanun’un 17. maddesi ile 6102 sayılı TTK’nın 543 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlelerinde yer 
alan “altı” ibareleri “üç” şeklinde değiştirilmiştir1.  
 
Bu kapsamda anonim şirketlerde tasfiye sonucu dağıtımın 
yapılabilmesi ve tasfiyenin sonuçlandırılabilmesi için altı 
aylık sürenin beklenmesi gerekirken bu süre üç aya 
indirilmiştir.   
 
Böylelikle 6102 sayılı TTK’da son dönemde yapılan muhtelif 
değişikliklerle şirket kuruluşlarında getirilen kolaylıkların yanı 
sıra şirket tasfiye süreçleri de hem şirket ortaklarının hem de 
şirket alacaklılarının menfaatleri göz önünde bulundurularak 
basitleştirilmeye ve hızlandırılmaya çalışılmıştır. 
 
Bilindiği üzere, tasfiye hâlinde bulunan anonim şirketin borçları 
ödendikten ve pay bedelleri geri verildikten sonra kalan varlığı, 
esas sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa pay sahipleri 
arasında, ödedikleri sermayeler ve imtiyaz hakları oranında 

                                                 
1 6102 sayılı TTK’nın tasfiyede bekleme süresine ilişkin bu maddesi daha önce de 09.08.2016 tarih ve 
6728 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve süre 1 yıldan 6 aya indirilmişti. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan 
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam 
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’dan fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dâhil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirle 
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dağıtılır.  Bunun için tasfiyeye giren şirket tarafından alacaklılara ticaret sicili 
gazetesinde birer hafta arayla üç defa ilânla çağrı yapılır.  Üçüncü kez yapılan çağrı 
tarihinden itibaren üç ay geçmedikçe kalan varlık dağıtılamaz. Esas sözleşme ve 
genel kurul kararında aksine hüküm bulunmadıkça, dağıtma para olarak yapılır. 
 
Bekleme süresinin istisnası ticaret mahkemesinden alacaklılar için bir tehlikenin 
bulunmadığının belirtilmesi suretiyle dağıtım izni alınmasıdır.  
 
Yukarıdaki tüm hükümler TTK m. 643’te yapılan atıf çerçevesinde limited şirketler 
açısından da geçerlidir. 
 
Saygılarımızla, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


