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30.12.2012 tarih,28513 sayılı  Resmi Gazete’de 
yayınlanan Münfesih Olmasına Veya 
Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş 
Anonim Ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin 
Tasfiyelerine Ve Ticaret Sicili Kayıtlarının 
Silinmesine İlişkin Tebliğ gereği, 
 
  
 
- Sebebi ne olursa olsun aralıksız son beş yıla 
ait olağan genel kurul toplantıları yapılamayan 
anonim şirketler ile kooperatifler. 
 
- 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar 
Kanununun 10 ve 32’nci maddelerine göre 
adreslerinin ve durumlarının tespit 
edilememesi nedeniyle ilgili odadaki üyelikleri 
askıya alınan ve oda yönetim kurulu kararını 
takip eden yılbaşından itibaren iki yıl sonunda 
oda kaydı silinerek, sicil kaydı silinmek üzere 
Müdürlüklere bildirilen şirketler ve 
kooperatifler ile ilgili olarak; 
 
İlgili tebliğin 6.maddesine göre 
Müdürlüğümüzce tespit edilen bu durumdaki  
şirketlerin  ticaret sicilinde kayıtlı son 
adreslerine ve sicil kayıtlarına göre şirketi 
temsil ve ilzama yetkilendirilmiş kişilere 
münfesih durumlarını ortadan kaldırmaları ya 
da tasfiye memurlarının bildirilmesi gerektiği 
ihtarlar iadeli taahhütlü olarak posta ile 
gönderilmiştir. 
 
Gönderilen ihtarlar, ilan edilmek üzere  
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğüne 
aynı gün gönderilmiştir. İlgili ihtar metni ve 
şirketler ektedir. 

 
 Bu Tebliğ, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı 
mülga Türk Ticaret Kanununda sayılan 
sebeplerle münfesih olan veya sayılan anonim 
ve limited şirketleri; 13/1/2011 tarihli ve 6102 
sayılı Türk Ticaret Kanununun yürürlük 
tarihinden itibaren iki yıl içinde münfesih 
olacak anonim ve limited şirketler ile 
24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler 
Kanunu uyarınca halen münfesih olan veya 
1/7/2014 tarihine kadar münfesih olacak 
kooperatifleri kapsayacağından, bu tebliğ 
kapsamında münfesih duruma düşen şirket ve 
kooperatiflerin kayıtlarının silinme işlemleri 
01.07.2014 tarihine kadar devam edecektir. 
 
 Tebliğin 14.maddesine göre Tasfiye 
işlemlerine başlanmış şirketler için; 
 
 Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce(01.07.2012’den önce) tasfiye işlemlerine 
başlanmış ve tasfiyesi tamamlanmış olmasına 
rağmen kesin bilançonun genel kurula 
sunulamaması nedeniyle unvanları sicilden 
silinemeyen şirket ve kooperatiflerin, bu 
Tebliğ hükümlerine göre kayıtlarının 
silinebilmesi için tasfiye memurlarının  
Müdürlüğümüze  başvurmaları gerekmektedir. 
 
 Tasfiye memurları tarafından; genel kurulun 
Kanunun öngördüğü asgari süre ve şartlara 
uygun olarak toplantıya çağrılmış olmasına 
rağmen iki defa üst üste toplanamadığını 
ispatlayıcı belgelerin ve kesin bilanço ile şirket 
ya da kooperatifin davalı veya davacı sıfatıyla 
devam eden davalarının bulunmadığına ilişkin 
yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi 
gerekmektedir. 
 
Müdürlüğümüzce; başvuru üzerine, tevdi 
edilen belgeler ve kendi kayıtları üzerinden 
gerekli inceleme yapıldıktan sonra, bu 
maddede öngörülen şartların varlığının tespiti 
halinde unvana ilişkin kayıtlar silinir ve bu 
durum Sicil Gazetesinde ilan edilecektir. 
 
 
 



Çarşamba Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden.. 

 

 
 
30.12.2012 tarih,28513 sayılı  Resmi Gazete’de 
yayınlanan Münfesih Olmasına Veya 
Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş 
Anonim Ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin 
Tasfiyelerine Ve Ticaret Sicili Kayıtlarının 
Silinmesine İlişkin Tebliğ ve T.C.Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel 
Müdürlüğü’nün 04.03.2014 tarih,1252 sayılı 
yazılarında, 
 
  
 
“6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü 
ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 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 
sayılmışlardır. Bu şirketlerin Kanunun Geçici 
7.maddesinde öngörülen işlemleri yerine 
getirmeleri gerektiği belirtildiğinden, 
 
İlgili tebliğin 6.maddesine göre 
Müdürlüğümüzce tespit edilen bu durumdaki  
şirketlerin  ticaret sicilinde kayıtlı son 
adreslerine ve sicil kayıtlarına göre şirketi 
temsil ve ilzama yetkilendirilmiş kişilere ve 
Anonim Şirket denetçilerine (münfesih 
durumlarını ortadan kaldırmaları yani 
sermayelerini arttırmaları ya da tasfiye 
memurlarının bildirilmesi gerektiği ) ihtarlar 
iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilmiştir. 
 
Gönderilen ihtarlar, ilan edilmek üzere  
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğüne 
aynı gün gönderilmiştir. İlgili ihtar metni ve 
şirketler ektedir. 
 
Bu Tebliğ, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı 
mülga Türk Ticaret Kanununda sayılan 
sebeplerle münfesih olan veya sayılan anonim 
ve limited şirketleri; 13/1/2011 tarihli ve 6102 

sayılı Türk Ticaret Kanununun yürürlük 
tarihinden itibaren iki yıl içinde münfesih 
olacak anonim ve limited şirketler ile 
24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler 
Kanunu uyarınca halen münfesih olan veya 
1/7/2014 tarihine kadar münfesih olacak 
kooperatifleri kapsayacağından, bu tebliğ 
kapsamında münfesih duruma düşen şirket ve 
kooperatiflerin kayıtlarının silinme işlemleri 
01.07.2014 tarihine kadar devam edecektir. 
 
 Tebliğin 14.maddesine göre Tasfiye 
işlemlerine başlanmış şirketler için; 
 
 Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce(01.07.2012’den önce) tasfiye işlemlerine 
başlanmış ve tasfiyesi tamamlanmış olmasına 
rağmen kesin bilançonun genel kurula 
sunulamaması nedeniyle unvanları sicilden 
silinemeyen şirket ve kooperatiflerin, bu 
Tebliğ hükümlerine göre kayıtlarının 
silinebilmesi için tasfiye memurlarının  
Müdürlüğümüze  başvurmaları gerekmektedir. 
 
 Tasfiye memurları tarafından; genel kurulun 
Kanunun öngördüğü asgari süre ve şartlara 
uygun olarak toplantıya çağrılmış olmasına 
rağmen iki defa üst üste toplanamadığını 
ispatlayıcı belgelerin ve kesin bilanço ile şirket 
ya da kooperatifin davalı veya davacı sıfatıyla 
devam eden davalarının bulunmadığına ilişkin 
yazılı beyanın Müdürlüğümüze verilmesi 
gerekmektedir. 
 
Müdürlüğümüzce; başvuru üzerine, tevdi 
edilen belgeler ve kendi kayıtları üzerinden 
gerekli inceleme yapıldıktan sonra, bu 
maddede öngörülen şartların varlığının tespiti 
halinde unvana ilişkin kayıtlar silinir ve bu 
durum Sicil Gazetesinde ilan edilecektir. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı 

Sn.Mustafa Demir'den Odamıza Ziyaret 

 

 
Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Mustafa Demir, 
Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet 
Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. 
Ziyarette, Çarşamba İlçesinde kurulması planlanan 
Gıda Organize Sanayi Bölgesi Projesi ile ilgili görüş 
alışverişinde bulunuldu. 
Ziyarette bir konuşma yapan Başkan Yılmaz; 
Bugün Samsun Valiliğimizin, Samsun Lojistik Köy 
Projesi tanıtım toplantısında, Eski Gençlik Ve Spor 
Bakanı Suat Kılıç'ın konuşmasında da, Odamızın 
Gıda OSB kurulması için tahsisini istediği Çarşamba 
Şeker Fabrikasının arkasında bulunan ve 
Özelleştirme İdaresine devredilmeden önce ayrılan 
900 dönüm arazinin işlemleri için, Bakanlığı 
döneminde de önceki dönemlerde de uğraş 
verdiklerini, bu yerde Gıda Organize Sanayi Bölgesi 
kurmak için çalışma yürüten Çarşamba TSO'yu 
desteklediklerini ifade etmesinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. 
 
Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Mustafa Demir'inde 
Gıda Organize Sanayi Bölgesi kurma çalışmalarını 
desteklediğini ifade eden Başkan Yılmaz, 
önümüzdeki günlerde Gıda OSB çalışmaları ile ilgili, 
içinde tüm sivil toplum örgütlerinin de bulunduğu 
geniş katılımlı bir toplantı düzenleneceklerini ifade 
ederek sözlerine, şöyle devam etti.  Odamız 
öncülüğünde, Çarşamba Kaymakamlığı, Belediye 
Başkanlığı ve Ticaret Borsası Başkanlığı ile beraber 
yürüttüğümüz Çarşamba Gıda İhtisas OSB 
konusunda tüm Samsun Milletvekillerinin 
kendilerini desteklediklerini de ifade etti. 
 
 
 
 
 Gerçekleşmesi halinde, Çarşamba Ovasında 
üretilen ürünlere, katma değer 
kazandırılabileceğimiz tesislerin kurulacağı,  Gıda 
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projemizle ilgili 
bilgilendirme ve güç birliği toplantısında, ayrıca, 
Ovadaki tarımsal üretimle ilgili bir çalıştay da 
yapılacaktır, dedi. 

 

18 mart çanakkale şehitlerini anma günü 

 

 
 
Tarihi şanlı zaferlerle dolu olan, bizlere 
Çanakkale Zaferi’ni yaşatan, düşmanlarımıza 
geçit vermeyen ordumuzun komutanı Büyük 
Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak 
üzere şehit ve gazilerimizi saygıyla, rahmetle 
bir kez daha anıyoruz. 
 
Ak parti Samsun Milletvekili prof.dr Tülay 
Bakır odamız ziyareti 

 

 
 

Ak Parti Samsun milletvekili  prof.dr. Tülay 
Bakır, odamız öncülüğünde düzenlenen  
tarıma dayalı sanayi konulu çalıştay'ın 
ardından odamızı ziyaret etti. 
 
Ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile 
getiren prof.dr. Sn.Tülay Bakır düzenlenen 
çalıştayın çok verimli geçtiğini , kurmayı 
planladığımız Tarıma dayalı Organize Sanayi 
Bölgesi projemize destek verdiğini , Bölgemiz 
adına birlik ve beraberlik sloganı ile kurumların 
diyaloglarını artırdığımızı , çalışmalarımızdan 
dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
odamız başkanı sn.Ahmet YILMAZ ile bölge 
ekonomisi hakkında karşılıklı görüş 
alışverişinde bulundular. 
 
Ziyaret sonrasında odamız başkanı Sn.Ahmet 
YILMAZ, katılımlarından ve desteklerinden 
dolayı prof.dr Sn.Tülay Bakır'a  teşekkür etti. 
 



'Tarıma Dayalı Sanayi' Çalıştayı 

 
 
Odamız ve Çarşamba Ticaret  Borsası ile 
birlikte,  Çarşamba,  Salıpazarı ve Ayvacık 
ilçelerinin tarım ve hayvancılık konularında 
yaşadıkları sorun ve çözüm önerilerinin 
tartışıldığı bir çalıştay düzenlendik.  
 
Moderatörlüğünü de kendisnin yaptığı tarım 
çalıştayında bir konuşma yapan odamız başkan 
Sn. Ahmet Yılmaz Çarşamba Ticaret  ve Sanayi 
odası ve  Ticaret Borsası olarak kendilerine 
bağlı olan Çarşamba, Salıpazarı ve Ayvacık 
ilçelerinin tarım alanında gelişmesini çok 
önemsediklerini, Çarşamba'nın ekonomisinin 
tarıma dayalı olduğunu ifade etti. 
Tarıma dayalı ekonominin tarımsal sanayiye 
dayalı, ihracata yönelik ürünlerin üretilip 
pazarlandığı bir Organize Sanayi Bölgesi 
kurmayı planladıklarını ifade eden başkan 
Yılmaz, Çarşambada kurmayı plandağımız 
Organize Sanayi Bölgesi projesi için tüm 
katılımcılardan ve çalıştay’a katılan Ak Parti 
Samsun milletvekili  prof.dr. Tülay Bakır’dan 
destek istedi.  
Düzenlenen Çalıştay’a Samsun genelinde tüm 
ilçelerin tarım politikalarıyla yakından ilgilenen 
AK Parti samsun milletvekili prof. dr. Tülay 
Bakır'ın yanı sıra odamız ve borsamızın meclis 
üyeleri , Samsun il Gıda Tarım ve Hayvancılık 
müdürü sn. Kadir Güven, Çarşamba Gıda Tarım 
ve Hayvancılık müdürü sn. Osman Akman, 
Ayvacık Ggıda Tarım ve Hayvancılık müdürü 
sn. Murat Çakmaker,  Salıpazarı Gıda Tarım ve 
Hayvancılık müdürü sn. Niyazi Özdal, 
Çarşamba, Salıpazarı ve Ayvacık Ziraat Odası 
başkanları, Süt Üreticileri Birliği başkanı, 
Kırmızı et Üreticileri Birliği başkanı, Örtü Altı 
Sebze Üreticileri  Birliği başkanı, Organik Fındık 
Üreticileri Birliği başkanı,  Çarşmaba,  Ayvacık 
ve Salıpazarı'nda hizmet veren Tarım İlaçları 
Bayiileri ve Tarım danışmanları katıldılar. 

 
 
 


