
TASFİYE MEMURLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
 
 
 
 
 
 
 

 Şirketlerin kuruluşu ve faaliyetlerinin yürütülmesinde esas görev yönetim kurulu yada şirket 
müdürlerine aittir. Ancak faaliyetlerinin sona erdirilmesinde –tasfiyesinde  görev ve 
sorumluluk tasfiye memurlarına aittir. Tasfiye memurlarının görev ve sorumlulukları  esas 
itibariyle Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir. Vergi uygulamaları yönünden Kurumlar 
Vergisi Kanun u ve Vergi Usul Kanunu’nda ayrıca düzenleme yapılmıştır. Bu gün yazımızda 
Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde tasfiye memurlarının görev ve sorumluluklarını ele 
alacağız. Gelecek yazımızda da Vergi kanunları çerçevesinde konuyu değerlendireceğiz. 
 
Tasfiye memurlarının atanması  
 
 Esas sözleşme veya şirketin tasfiyesine karar verilen  genel kurul kararıyla ayrıca tasfiye memuru 
atanmadığı takdirde, tasfiye, yönetim kurulu tarafından yapılır. Tasfiye memurları pay sahiplerinden veya 
üçüncü kişilerden olabilir. Tasfiye ile görevlendirilenler esas sözleşmede veya atama kararında aksi 
öngörülmemişse olağan ücrete hak kazanırlar. 

 Yönetim kurulu, tasfiye memurlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirir. Tasfiye islerinin yönetim kurulunca 
yapılması hâlinde de  bu hüküm uygulanır. Şirketin feshine mahkemenin karar verdiği hâllerde tasfiye 
memuru mahkemece atanır. 

Temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye'de 
bulunması şarttır. 

Tasfiye halinde bulunan şirketi mahkemelerde ve dışarıda tasfiye memurları temsil eder. 
 
Tasfiye memurlarının görevden alınması-yetki sınırlaması 
 
 Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla atanmış tasfiye memurları ve bu görevi yerine getiren yönetim kurulu 
üyeleri, genel kurul" tarafından her zaman görevden alınabilir ve yerlerine yenileri atanabilir. 

Pay sahiplerinden birinin istemiyle ve haklı sebeplerin varlığında, mahkeme de  tasfiyeye memur kişileri görevden 
alabilir ve yerlerine yenilerini atayabilir. Bu yolla  atanan tasfiye memurları, mahkeme kararına dayanılarak tescil ve 
ilan olunurlar. ' 

Şirketi temsile yetkili tasfiye memurlarından hiçbiri Türk vatandaşı değilse ve hiçbirinin Türkiye'de yerleşim 
yeri bulunmuyorsa, mahkeme pay sahiplerinden veya alacaklılardan birinin veya Ticaret Bakanlığının 
istemiyle, söz konusu şarta uygun birini tasfiye memuru olarak atar. Şirket sözleşmesi veya sonradan verilmiş 
bir kararla tasfiye işlemlerini yalnız başına  yürütmeye yetkili kılınmamış olan tasfiye memurları birlikte hareket 
ederler. Tasfiye memuru tasfiyeye yalnız başına yetkili ise bu durum tescil ettirilir. 

 Tasfiye memurlarına Kanunla tanınmış yetkiler devredilemez; ancak, belirli uygulama işlemlerinin 
yapılabilmesi için, tasfiye memurlarından biri diğerine veya üçüncü bir kişiye temsil yetkisi verebilir. 

Tasfiye memurlarının üçüncü kişilerle tasfiye amacı dışında yaptığı işlemler şirketi bağlar; meğerki, üçüncü 
kişinin işlemin tasfiye amacının dışında olduğunu bildiği veya hâlin gereğinden bilmemesinin mümkün 
olamayacağı ispat edilsin. Tasfiyenin sadece tescil ve ilan edilmesi, bu hususun ispatı için yeterli delil 
değildir. 

Tasfiye memurları birden fazla ise, aksi genel kurul kararında veya esas sözleşmede öngörülmemişse, 
şirketin bağlanabilmesi için imzaya yetkili iki tasfiye memurunun şirket unvanı altında imza atması 
gereklidir. Tasfiye hâlindeki şirketi tasfiye ile ilgili konularda mahkemelerde ve dış ilişkide tasfiye 
memurları temsil eder. 

Tasfiye memurunun görevini yerine getirdiği sırada islediği haksız fiilden Şirket de sorumludur. 

 

 



Aktifleri satma yetkisi 

 

 Genel kurul aksini kararlaştırmamışsa, tasfiye memurları şirketin aktiflerini pazarlık yoluyla da satabilirler. 

 Önemli miktarda aktiflerin toptan satılabilmesi  için genel kurulun kararı gereklidir. Bu karar hakkında 
421'inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları uyarınca sermayenin en az% 75 ini oluşturan payların 
sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyları gerekir. 

 

 Tasfiye İşlerinin Yürütülmesi 

 

 Tasfiye memurları görevlerine baslar başlamaz, şirketin tasfiyenin başlangıcındaki durumunu incelerler; 
gerekirse şirket mallarına değer biçmek için uzmanlara başvurarak, şirketin malvarlığına ilişkin durumu ile 
finansal durumunu gösteren bir envanter ile bilanço düzenler ve genel kurulun onayına sunarlar.  

 Envanter ve bilançonun onaylanmasından sonra, tasfiye memurları şirketin envanterde yazılı bütün 
malları ile belgelerine ve defterlerine el koyarlar. 

 

.Alacaklıların çağrılması ve korunması 

 

       Alacaklı oldukları şirket defterlerinden veya diğer belgeler-den anlaşılan ve yerleşim yerleri bilinen kişiler 
taahhütlü mektupla, diğer alacaklılar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve şirketin internet sitesinde ve aynı 
zamanda esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde, birer hafta arayla yapılacak üç ilanla şirketin sona ermiş 
bulunduğu konusunda bilgilendirilirler ve alacaklarını tasfiye memurlarına bildirmeye çağrılırlar. 

 Alacaklı oldukları bilinenler, bildirimde bulunmazlarsa alacaklarının tutan Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığınca belirlenecek bir bankaya depo edilir. 

 Şirketin, henüz muaccel olmayan veya hakkında uyuşmazlık bulunan borçlarını karşılayacak tutarda 
para notere depo edilir,- meğerki, bu gibi borçlar yeterli bir şekilde teminat altına alınmış veya şirke! varlığının 
pay sahipleri arasında paylaşımı bu borçların ödenmesi şartına bağlanmış olsun. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı hükümlere aykırı hareket eden tasfiye memurları haksız olarak ödedikleri 
paralardan dolayı  TTK’nun 553'üncü maddesi uyarınca sorumludur. 

 

Diğer tasfiye işleri 

 

 Tasfiye memurları şirketin tasfiye işlemlerinin yürütülmesi çerçevesinde aşağıdaki işleri de yaparlar. 

a) Şirketin süregelen işlemlerini tamamlamak, gereğinde pay bedellerinin henüz ödenmemiş olan 
kısımlarını tahsil etmek, aktifleri paraya çevirmek ve şirket borçlarının, ilk tasfiye bilançosundan ve 
alacaklılara yapılan çağrı sonu-cunda anlaşılan duruma göre, şirket varlığından fazla olmadığı 
saptanmışsa, bu borçları ödemekle yükümlüdürler. 

b) Tasfiyenin gerektirmediği yeni bir işlem yapamazlar. 

c) Şirket borçları şirket varlığından fazla olduğu takdirde durumu derhâl şirketin merkezinin bulunduğu 
yerdeki asliye ticaret mahkemesine bildirirler; mahkeme iflasın açılmasına karar verir. 

d) Tasfiyenin uzun sürmesi hâlinde, her yıl sonu için tasfiyeye ilişkin finansal tabloları ve tasfiye sonunda 
da kesin bilançoyu düzenleyerek genel kurula sunarlar. 

e) Şirketin bütün mal ve haklarının korunması için düzenli ve görevinin bilincinde bir yönetici gibi gereken 
önlemleri alır ve tasfiyeyi mümkün olan en kısa sürede bitirirler. 

f) Tasfiye işlemlerinin düzenli yürütülmesi ve güvenliği için gereken defterleri tutarlar. 

g) Tasfiye sırasında elde edilen paralardan şirketin süregelen harcamaları için gerekli olan para dışında 
kalan paralan, bir bankaya şirket adına yatırırlar.  

h) Vadesi gelmemiş borçlan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca kısa vadeli kredilere uygulanan oran 
üzerinden iskonto ederek derhâl öderler. Alacaklılar bu ödemeyi kabul etmek zorundadır. Kanun gereği 
iskonto edilmesi mümkün olmayan alacaklar bu hükümden müstesnadır. 

i) Pay sahiplerine tasfiye işlerinin durumu hakkında bilgi ve istedikleri takdir-de bu konuda İmzalı belge 
verirler. 



 

Tasfiyeden dönülmesi 

 

 Şirket sürenin dolmasıyla veya genel kurul kararıyla sona ermiş ise, pay sahipleri arasında şirket 
malvarlığının dağıtımına başlanılmış olmadıkça, genel kurul şirketin devam etmesini kararlaştırabilir. 
Devam kararının sermayenin en az yüzde altmışının oyu ile alınması gerekir. Esas sözleşme ile bu nisap 
ağırlaştırabilir ve başkaca önlemler öngörülebilir. Tasfiyeden dönülmesine ilişkin genel kurul kararını 
tasfiye memuru tescil ve ilan ettirir. 

 Şirket, iflasın açılmasıyla sona ermiş olmasına rağmen iflas kaldırılmışsa veya iflas, konkordatonun 
uygulanmasıyla sona ermişse şirket devam eder. 

  Tasfiye memuru iflasın kaldırıldığına ilişkin kararı ticaret siciline tescil ettirir. Tescil istemine, pay bedellerinin 
ve tasfiye paylarının pay sahipleri arasında dağıtılmasına başlanmadığına ilişkin belge de eklenir. 

 

Tasfiye Sonucu Dağıtma 

 
 Tasfiye hâlinde bulunan şirketin borçları ödendikten ve pay bedelleri geri verildikten sonra kalan varlığı, esas 
sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa pay sahipleri arasında, ödedikleri sermayeler ve imtiyaz haklan oranında 
dağıtılır. Tasfiye payında imtiyazın varlığı hâlinde esas sözleşmedeki düzenleme uygulanır. 

Alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kalan varlık dağıtılamaz. $u kadar ki, hâl ve 
duruma göre alacaklılar için bir tehlike mevcut olmadığı takdirde mahkeme bir yıl geçmeden de dağıtmaya izin verebilir. 

Esas sözleşme ve genel kurul kararında aksine hüküm bulunmadıkça, dağıtma para olarak yapılır. 

 

Ek Tasfiye 

 

 Tasfiyenin kapanmasından sonra ek tasfiye işlemlerinin yapılmasının zorunlu olduğu anlaşılırsa, son tasfiye 
memurları, yönetim kurulu üyeleri, pay sahipleri veya alacaklılar, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye 
ticaret mahkemesinden, bu ek işlemler sonuçlandırılıncaya kadar, şirketin yeniden tescilini isteyebilirler. 

 Mahkeme istemin yerinde olduğuna kanaat getirirse, şirketin ek tasfiye için yeniden tesciline karar verir ve bu 
işlemlerini yapmaları için son tasfiye memurlarını veya yeni bir veya birkaç kişiyi tasfiye memuru olarak 
atayarak tescil ve ilan ettirir. 

 

Sorumluluk Halleri  

 

Kurucuların , yönetim kurulu üyelerinin , yöneticilerin ve tasfiye memurlarının sorumluluğu  

 Kurucular, yönetim kurulu üyeleri yöneticiler ve tasfiye memurları, kanundan ve esas sözleşmeden doğan 
yükümlülüklerini  kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde, hem şirkete hem pay sahiplerine hem de şirket ala-
caklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar. 

Kanundan veya esas sözleşmeden doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, başkasına devreden 
organlar veya kişiler, bu görev ve yetkilen devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen 
göstermediklerinin ispat edilmesi hâli hariç, bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu olmazlar. 

Hiç kimse kontrolü dışında kalan, kanuna veya esas sözleşmeye aykırılıklar veya yolsuzluklar sebebiyle 
sorumlu tutulamaz; bu sorumlu olmama durumu gözetim ve özen yükümü gerekçe gösterilerek geçersiz 
kılınamaz. 

 

Tescil ve bildirimler 

 

Tasfiyenin sona ermesi üzerine ,tasfiye memurları şirket ticaret unvanının sicilden silinmesi için sicil 
müdürlüğüne başvurarak unvanı sildirirler. Tasfiye memurları ayrıca, vergi dairesi, bankalar ve şirketin ilgili 
olduğu diğer kuruluşlara bildirimde bulunurlar. 

 Tasfiyeye ilişkin olanlar dahil tüm belgeler 10 yıl süreyle sulh hukuk mahkemesince saklanır. Defter ve 
belgelerin yetkili mahkemeye teslimi de tasfiye memurlarının görevidir. 

 



 

 
 

 

 



 
 


