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SİRKÜLER         İstanbul, 18.03.2014  

Sayı: 2014/059        Ref: 4/059 

 

 

Konu:  

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUN GEÇİCİ 7. MADDESİNE İSTİNADEN 

ŞİRKET ORTAKLARININ SİGORTALILIKLARININ SONLANDIRILMASI 

 

SGK tarafından yayınlanan 2014-5 sayılı Genelge’nin “C” bölümünde, “6102 sayılı Türk 

Ticaret Kanunu’nun geçici 7. maddesine istinaden şirket ortaklarının sigortalılıklarının 

sonlandırılması” başlığı altında aşağıdaki düzenlemelere yer verilmiştir.  

 

6102 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce veya yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde 

münfesih şirketin fesih veya tasfiyeye girmesi sonucu, tasfiye veya münfesih durumu 

sonuçlanmadan, 6102 sayılı Kanunun geçici 7. maddesine istinaden kayıtlarının resen 

silinmesi durumunda, şirket ortaklarının sigortalılıkları Ticaret Sicil Müdürlüğü kayıtları esas 

alınmak suretiyle sonlandırılacaktır.  

 

Örnek- Limited şirketin iflasına 13.01.2012 tarihinde mahkemece karar verilmiştir. Şirketin 

tasfiye süreci, devam ederken 6102 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesine istinaden 

07.02.2014 tarihinde şirket kaydı resen ticaret sicil kayıtlarından silindiğinden şirket ortağının 

sigortalılığı Ticaret Sicil Müdürlüğü kayıtları esas alınarak 07.02.2014 tarihi itibariye 

sonlandırılacaktır. 

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde 

aşağıdaki halleri tespit edilen ya da bildirilen anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin 

tasfiyeleri ve ticaret sicilinden kayıtlarının silinmesi, ilgili kanunlardaki tasfiye usulüne 

uyulmaksızın Kanunun Geçici 7. maddesine göre yapılacaktı.  

  

 24.06.1995 tarihli ve 559 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Bazı Maddelerinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname gereğince, sermayelerini 

anılan Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülen tutarlara çıkarmamış anonim 

şirketler ile limited şirketler,  

 Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce veya yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde 

münfesih olan anonim ve limited şirketler,  

 Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre herhangi bir nedenle dağılmış olan 

kooperatifler,  

 Sebebi ne olursa olsun aralıksız son beş yıla ait olağan genel kurul toplantıları 

yapılamayan anonim şirketler ile kooperatifler,  

 Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tasfiye işlemlerine başlanılmış ancak genel 

kurulun toplanamaması nedeniyle ara bilançoları veya son ve kati bilançosu genel 

kurula tevdi edilemediği için ticaret sicilinden terkin işlemi yapılamayan şirket ve 

kooperatifler.  
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Davacı veya davalı sıfatıyla devam eden davaları bulunan şirket veya kooperatifler Kanunun 

Geçici 7. maddesi kapsamında değerlendirilmeyecektir.   

 

Geçici 7. madde kapsamındaki şirket ve kooperatifler; ilgili ticaret sicili müdürlüğünce resen 

veya herhangi bir kişi, kurum veya kuruluş tarafından kanıtlarıyla birlikte yapılacak 

bildirimleri de kapsayacak şekilde, ticaret sicili kayıtları üzerinden yapılacak incelemeyle 

tespit edilecektir. 

 

Bilindiği üzere, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli 

Hakkında Kanun’un 20. maddesine göre, sermayesini 50.000 TL'ye yükseltmeyen anonim 

şirketler ile sermayesini 10.000 TL' ye yükseltmeyen limited şirketler 14.02.2014 tarihi 

itibariyle infisah etmiş sayılmıştı. (Konu hakkında tarafınıza 27.01.2014 tarih ve 2014/29 

sayılı sirkülerimiz gönderilmiştir.) Ancak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel 

Müdürlüğü tarafından ticaret sicil müdürlüklerine gönderilen 04.03.2014 tarihli yazı ile gerek 

bu kapsamda olan gerekse Kanunun Geçici 7. maddesinde sayılan diğer hallere tabi şirketlere 

yazılı ihtar yapılması ve bu ihtar sonrasında iki aylık ek süre tanındığı belirtilmiştir. Bu süre 

içinde durumlarını kanuna uygun hale getirmeyen şirketlerin sicil kayıtları silinecektir. Buna 

bağlı olarak bu şirketlerin ortaklarının sigortalılık durumu yukarda yer verdiğimiz 

genelgedeki şartlara tabi olacaktır.  

 

Saygılarımızla,  

   

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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