
 

T.  C. 

Ġstanbul Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Mali Hukuk Ana Bilim Dalı 

Yüksek Lisans Tezi 

 

 

 

Anonim ve Limited ġirketlerde 

Kanuni Temsilcilerin 

ġirketin Vergi Borçlarından  

Doğan Sorumlulukları 

 

 

Turan Yücel 

ÖĞRENCĠ NO 

2501414003 

 

Tez DanıĢmanı 

Prof. Dr. SÜHEYL DONAY 

 

 

 

 

 

 

Ġstanbul 2010 





 iii 

 

              Turan Yücel 

 

Anonim ve Limited ġirketlerde Kanuni Temsilcilerin ġirketin Vergi 

Borçlarından Doğan Sorumlulukları 

 

ÖZ 

 

Alacaklı kamu idaresi, anonim ve limited Ģirketlerin ticari faaliyetleri 

neticesinde doğan vergi borçlarının Ģirketin malvarlığından karĢılanamamıĢ olması 

nedeniyle, yasalardan kaynaklanan sorumluluk gereğince Ģirket kanuni 

temsilcilerinin takip ve tahsiline yönelik iĢlem yapılabilmektedir. Mevzuatımızda 

ticari Ģirket kanuni temsilcilerinden Ģirket vergi borçları bakımından sorumluluğunun 

dayanağı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun‟un mükerrer 35 

inci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 10 uncu maddesinde öngörülen 

düzenlemelerdir. ÇalıĢmamızda, kanuni temsilcilerin vergisel sorumluluğu, ilk 

bakıĢta birbirine benzer gibi görünen ancak birbirinden gerek sınırları gerek koĢulları 

gerekse kapsamları bakımından farklılıklar gösteren iki ayrı düzenlemenin çerçevesi 

içerisinde incelenmeye çalıĢılmıĢ ve bu inceleme yapılırken, iki ayrı düzenlemenin 

varlığı nedeniyle uygulamada yaĢanan sıkıntılar ile nihayetinde yasa koyucu 

tarafından bu husustaki sorunların çözümü için 06.06.2008 tarihinde yürürlüğe giren 

“5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı 

Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun”  ile 6183 sayılı kanunda yapılan 

değiĢiklikler ve eklemeler birlikte  irdelenmiĢtir.  

 

 

 

 

 

 



 iv 

 

Responsibilities, which arise from Tax Debts of the Company and 

belong to Legal Representatives in the Joint Stock Companies and 

Limited Liability Companies  

 

ABSTRACT 

 

Creditor public administration can make transaction intended to collection 

and prosecution of company‟s legal representatives in accordance with the 

responsibility, arisen from laws, because tax debts, arisen from commercial activities 

of the joint stock companies and limited liability companies, can not be covered by 

assets of the company. Responsibility of legal representatives of commercial 

company in terms of company‟s tax debts is based on regulations stipulated in 

repeated article no: 35 of 6183 numbered Law on Collection of Public Claims and 

article no: 10 of Tax Procedure Law in our laws and regulations. Taxational 

responsibility of legal representatives are tried to be inspected within the framework 

of two different regulations, which seem similar to each other at first sight but differ 

from each other in terms of both their limits and also their conditions and scopes in 

this study and while this inspection is made, “5766 numbered Law on Making 

Amendment in Law on Collection Procedure of Public Claims and Some Laws”, 

which enter into force in 06.06.2008 for troubles, encountered in the application due 

to the existence of two different regulations and solution of problems about this 

matter by law-maker and amendments and additions made in 6183 numbered law 

have been scrutinized together.  
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 ÖNSÖZ 

 

 Devlet tarafından yapılan harcamaların finansmanının büyük oranda 

kaynağını teĢkil eden vergi gelirlerinde verimliliğin ve devamlılığın sağlanması, 

mükellef ve vergi sorumlularının vergi kanunlarında gösterilen ödevlerinin 

zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesiyle mümkündür. Bu durum devletin vergi 

alacağını çeĢitli yasal düzenlemelerle güvence altına alma ihtiyacını da beraberinde 

getirmiĢtir. Vergi hukukunda bu amaca yönelik müesseselerden birisi ise “Kanuni 

Temsilcilerin Sorumluluğu”  müessesesidir. 

Söz konusu müesseseler mevzuatımızda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu‟nun 

10 uncu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun‟un 

mükerrer 35 inci maddesi ile düzenlenmiĢtir.  

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 10 uncu maddesinde, medeni hakları 

kullanma ehliyetini haiz bulunmayanlar ile kısıtlı ehliyetlilerin ve tüzel kiĢilerin bu 

ödevlerinin kanuni temsilcileri tarafından yerine getirilmesi öngörülmüĢtür. Yine 

aynı madde ile kanuni temsilcilerin, bu ödevlerin yerine getirilmesinde, kusurları ile 

devletin vergi alacağının tahsilini tehlikeye düĢürmeleri, hatta olanaksızlaĢtırma 

ihtimalleri düĢünülerek, güvence amacıyla ödevlerin yerine getirilmesinde görülecek 

kusurlarından ötürü sorumluluk da yüklemiĢtir.  

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun‟un "Kanuni 

Temsilcilerin Sorumluluğu" baĢlığını taĢıyan mükerrer 35'inci maddesi ile getirilen 

düzenleme ise devletin,  tüzelkiĢilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler 

gibi tüzelkiĢiliği olmayan teĢekküllerin malvarlığından tamamen veya kısmen tahsil 

edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaĢılan vergi alacaklarını, kanuni 

temsilcilerin ve tüzelkiĢiliği olmayan teĢekkülü idare edenlerin Ģahsi 

malvarlıklarından tahsil edebileceğini hüküm altına almıĢtır. 

 Vergi yasalarının toplumun geniĢ bir kesimini ilgilendirmesi, değiĢen 

ekonomik ve toplumsal ihtiyaçlar vergi yasalarının toplum yaĢamındaki hızlı 



 vi 

değiĢime ayak uydurması, uyarlanması gerekliliğini doğurmuĢtur. Bu ihtiyaç 

neticesinde mevcut vergi yasaların değiĢmesi veya kaldırılmasını ya da yeni vergi 

yasalarının çıkarılması söz konusudur. Son olarak yasa koyucu bu ihtiyaçla, 5766 

sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda 

DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 6183 sayılı Kanunda bazı değiĢiklikler 

yapmıĢtır.  

 

 Bizde bu çalıĢmamızda, düzenlemenin henüz çok yeni olması nedeni ile bu 

hususta özellikle uygulamada yaĢanan sorunlara iliĢkin kaynakların sınırlı sayıda 

olmasına rağmen, sosyal ve ekonomik hayatımızı büyük ölçüde ilgilendiren bu 

değiĢikliklerden kaynaklı, yaĢabilecek sorunların neler olduğunu eski düzenlemede 

yaĢanan sorunları ve yeni düzenlemenin bu sorunlara cevap olup olamayacağını 

tezimiz konusu çerçevesinde incelemiĢ bulunmaktayız.   
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AATUHK :  Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

A.e.  :  Aynı Eser 

a.g.e.  :  Adı Geçen Eser 
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GĠRĠġ 

Kamu harcamalarının finansmanında en önemli gelir kaynağı olan vergilerin 

tahsil edilmesinde genel kural, vergi borcunun bizzat mükellefi tarafından 

ödenmesidir. Ancak bazı durumlarda, vergilerin tahsil edilmesinden asıl mükellefin 

yerine veya asıl mükellef ile birlikte kanunlarda belirtilen üçüncü kiĢilerde sorumlu 

tutulabilirler. Devletin en önemli gelir kaynağı olan vergi gelirlerini güvence altına 

alarak, vergi gelirlerindeki kaybı önlemek ve tahsilâtını çabuklaĢtırmak amacıyla 

getirilen sorumluluk müessesesi, mevzuatımızda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile hayat bulmuĢtur. 

 Konusu “ Anonim ve Limited ġirketlerde Kanuni Temsilcilerin ġirketin Vergi 

Borçlarından Doğan Sorumlulukları ” olan yüksek lisans çalıĢmamızda anonim ve 

limited Ģirket kanuni temsilcilerinin vergi sorumluluğu uygulamada,  aynı tür 

alacaklar için güvence oluĢturan iki kanun hükmü ve 2008 tarih ve Mükerrer 26898 

Sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanarak 06.06.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5766 

sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununda ve Bazı Kanunlarda 

DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 6183 sayılı kanunda yapılan değiĢiklikler 

ve eklemeler ile birlikte karĢılaĢtırmalı olarak incelenmiĢtir. 

 

ÇalıĢmamız esnasında Anonim ve limited Ģirket kanuni temsilcilerinin vergi 

sorumluluğu özü itibariyle taĢıdığı benzerlikler nedeni ile bir arada, uygulamada 

önem arz eden ve sıkça karĢımıza çıkan ve kanuni temsilcilerin vergi sorumluluğu 

açısından farklılık ve özellik arz eden bazı hususlar ise ayrı baĢlıklar altında 

incelenmiĢtir.  

 

ÇalıĢmanın birinci bölümünde Türk Vergi Hukukunda vergisel sorumluluk 

müessesesi ve buna bağlı bilgi ve kavramlar baĢlığı altında vergi sorumluluğu 

kavramı ile sorumluluk iliĢkisinin tarafları irdelenmiĢ ve Vergi Usul Kanununun 10 

uncu maddesi hükmünde yer alan vergi ve vergiye bağlı alacakların 6183 sayılı 
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Kanunun 1 inci maddesinin kapsamına giren kamu alacağı olmaları ve uygulamada 

aynı tür alacaklar nedeniyle iki farklı türde düzenlemenin varlığından kaynaklı 

sıkıntılar nedeniyle vergi ve vergiye bağlı alacak kavramları ile kastedilenin ne 

olduğu sorusuna doktrindeki görüĢler ve DanıĢtay kararları doğrultusunda cevap 

aranmıĢtır. 

 

Yine aynı bölümde kanuni temsilci kavramına ve vergi ödevleri kanuni 

temsilci tarafından yerine getirileceklere genel bir bakıĢ atılmıĢ ve nihayetinde 

anonim ve limited Ģirketlerde kanuni temsilcilerin kimler olduğu ve Vergi Usul 

Kanunu 10 uncu madde çerçevesinde vergi ödevlerinin neler olduğu incelenmiĢ ve 

bu bölümde özellikle ödemenin vergi ödevi sayılıp sayılmayacağı hususu 

tartıĢılmıĢtır. 

 

ÇalıĢmamızın ikinci bölümünde anonim ve limited Ģirket kanuni 

temsilcilerinin sorumluluğu 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme 

Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında irdelenmiĢ ve bu baĢlıkta 

özellikle Vergi Usul Kanununda, 10 Aralık 1988 gün ve 20015 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan 3505 sayılı Kanunun 2 inci maddesi ile getirilen düzenleme 

neticesinde sorumluluğun kusurlu mu yoksa kusursuz sorumluluk mu olduğu 

irdelenmiĢtir. Aynı bölüm altında kanuni temsilcilerin sorumluluğunun Ģartları ve her 

iki düzenlemenin sorumluluk bakımından farklılıklarına da değinilmiĢtir. 

 

 Devam eden baĢlıkta ise kanuni temsilcinin sorumluluğunun kapsamının 

sınırsız olduğu tespit edilmiĢ ve temsilcinin vergi borçlarından sorumlu olduğu 

dönem mevcut düzenlemede yaĢanan karıĢıklığı gidermek amacıyla 06.06.2008 

tarihinde yürürlüğe giren 5766 sayılı Kanununun 4 üncü maddesi ile 6183 sayılı 

Kanunun mükerrer 35 maddesine yapılan ekleme doğrultusunda incelenmiĢtir.  

 

 Yine bu bölümde kanuni temsilcilerin sorumluluğu bakımından özellik arz 

eden bazı durumlar, baĢta murahhas üyenin sorumluluğu ve limited Ģirket ortağının 

kanuni temsilci sıfatıyla vergi borçlarından sorumluluğu olmak üzere tasfiye 
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memurlarının ve iflas masasının sorumluluk Ģartları ve özelliklerine değinilmiĢtir. 

  

Bu bölümde son olarak, kanuni temsilcilerin vergi cezaları karĢısındaki 

sorumluluğu ve alacaklı vergi dairesinin kusuru incelenerek bu bölüm 

sonuçlandırılmıĢtır. 

 

 ÇalıĢmamızın üçüncü ve son bölümünde anonim ve limited Ģirketten kısmen 

veya tamamen tahsil edilemeyen amme alacağının Ģartlar gerçekleĢtiği takdirde 

kanuni temsilcilerden tahsili için gönderilen ödeme emri ve kanuni temsilcilerin 

ödeme emrine yapabilecekleri itirazlar detaylı olarak incelenmiĢtir. Kanuni 

temsilciden tahsil edilen vergi alacağı nedeniyle kanuni temsilcilere tanınan rücu 

hakkının varlığı ve Ģartları da bu son bölümde irdelenmiĢtir.  

 

 ÇalıĢmamızın sonuç bölümünde ise yaptığımız incelemeler neticesinde son 

düzenlemeler kapsamında anonim ve limited Ģirket kanuni temsilcilerinin Ģirket vergi 

borçlarından doğan sorumluklarını genel bir bakıĢ açısıyla bir bütün içinde ele alarak 

bu husustaki bazı gözlemlerimizi bir takım eleĢtirilerle birlikte ortaya koymuĢ 

bulunmaktayız. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

 

VERGĠ HUKUKUNDA SORUMLULUK MÜESSESESĠ 

ve 

BUNA BAĞLI TEMEL BĠLGĠ ve KAVRAMLAR 

 

1. TÜRK VERGĠ HUKUKUNDA VERGĠ SORUMLULUĞU 

 

Vergiyi doğuran olay sonucunda doğan vergi borcunun ödenmesinde o 

vergilerin kanunlarda belirtilen mükellefleri sorumludur. Ancak, bazı durumlarda 

devlet, vergi alacağını güvence altına alabilmek, tahsilini kolaylaĢtırabilmek 

amacıyla vergilerin ödenmesinden asıl mükellefin yerine veya asıl mükellefle birlikte 

üçüncü kiĢileri de sorumlu tutabilmektedir
1
.  

 

ĠĢte, üçüncü kiĢilerin, asıl vergi mükellefinin yerine veya asıl mükellefle 

birlikte, kendileri vergilerin asıl mükellefleri olmamasına rağmen, asıl mükelleflerle 

olan iliĢkileri nedeniyle vergi kanunlarıyla sorumlu tutulmalarına ve vergiyi kendi 

malvarlıklarından ödemelerine  “Vergi Hukukunda Sorumluluk” denilmektedir
2
. 

 

Vergi sorumluluğu,  vergiyi doğuran olayın gerçekleĢmesiyle doğar ve vergi 

alacağının ödeme, takas, terkin ve zamanaĢımı gibi nedenlerle ortadan kalkması ile 

de sona erer
3
.  

 

Vergi borcunun ödeme dıĢında sona erdiği hallerde vergi yükümlüsüne 

baĢvurulamadığı gibi sorumluya da baĢvurulamayacaktır. Vergi borcuna karĢı 

                                                 

1
 Mustafa Ali  SARILI, Türk Vergi Hukukunda Sorumluluk, Ġstanbul, Kazancı, 2004, s. 27. 

2
 ġerafettin AKSOY, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, 4. Baskı, Ġstanbul, Filiz Kitabevi, ,1996, 

s. 40; SARILI, a.g.e., s. 21. 
3
 Nihal SABAN, Vergi Hukuku, 5. Baskı, Ġstanbul Beta, 2009, s. 92; SARILI, ag.e, s. 22- 37.  
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güvence sağlamak amacıyla getirilen bu müessese de sorumluluk sınırsız yani tüm 

malvarlığı iledir
4
. 

 

Vergi hukukunda sorumluluk müessesine bağlı üç ayrı ve temel kavram yer 

almaktadır. Bunlardan birincisi aynı zamanda çalıĢma konumuz olan Vergi Usul 

Kanunu‟nun 10 uncu maddesinde düzenlenen kanuni temsilcilerin ödevi ikincisi 

vergi kesenlerin sorumluluğu (VUK md.11) ve üçüncüsü mirasçıların 

sorumluluğudur (VUK md.12) 
5
.  

 

1.1 Vergi Mükellefi Kavramı 

 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu‟nun 8 inci maddesinde mükellef “vergi 

kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kiĢi” olarak 

tanımlanmıĢtır.  

 

Tanımdan da anlaĢılacağı gibi, vergi mükellefi, kanunun vergi alacağını 

bağladığı olay ile iliĢkisi dolayısıyla vergi borcunu geliri veya servetinden ödemek 

zorunda olan kiĢi ve kurumlardır
6
.  

 

Gerçekte vergi kanunlarında mükellef olarak genellikle gerçek ve tüzel kiĢi 

gösterilmiĢse de Vergi Usul Kanunu‟nun 10 uncu maddesinde bir istisna olarak tüzel 

kiĢiliği olmayan cemaatler, iktisadi kamu müesseseleri ve iĢ ortaklıkları gibi 

topluluklarında mükellef olabileceği belirtilmiĢtir
7
.    

 

                                                 

4
 SABAN, a.g.e., 93. 

5
 A.e., s. 95-96. 

6
 S. AteĢ OKTAR, Vergi Hukuku, 4. Baskı, Ġstanbul, Türkmen Kitabevi, 2009, s. 60. 

7
 Mehmet Ali ÖZYER, Açıklama ve Örneklerle Vergi Usul Kanunu Uygulaması, 4. Baskı,       

   Ġstanbul, Acar, 2008, s. 32. 
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Kimin vergi mükellefi olduğu kanun tarafından belirlenmektedir
8
. BaĢka bir 

deyiĢle, bir kimseden mükellef sıfatıyla bir verginin istenebilmesi, o kimsenin 

kanunda mükellef olarak belirlenmiĢ olmasına bağlıdır.  

 

Vergi yükümlülüğünün kanundan kaynaklanması zorunluluğu, Anayasa‟nın 

73 üncü maddesinde ifadesini bulan vergilerin kanuniliği ilkesine dayanmaktadır
9
. 

Bu demektir ki, kanundan kaynaklanmayan bir vergi mükellefiyeti, idari bir iĢlemle 

ya da bir mahkeme kararı ile ihdas edilemez
10

.  

 

Mükellefin, vergi borcunu ödemenin yanı sıra, bildirimde bulunma, defter 

tutma, belge düzenine uyma gibi ödevleri de bulunmaktadır
11

.  Mükellefin,  vergiyi 

alacaklı durumda olan devlete veya onun yetkili kıldığı kurum ya da kuruluĢa ödeme 

borcu/ödevine  “maddi ödev” (maddi mükellefiyet), vergi borcunu ödeme dıĢında 

kalan diğer ödevlerine ise “Ģekli ödevler” (Ģekli mükellefiyet) denir. Örneğin, defter 

tutma, vesikaları saklama ve ibraz etme Ģekli mükellefiyet kapsamındadır
12

. 

 

 

 

 

                                                 

8
 Ali UYSAL, Nurettin EROĞLU, Açıklamalı ve Örnekli Vergi Usul Kanunu, 4. Bası, Ankara, 

Sözkesen  Matbaacılık,  2009, s. 78. 
9
 Gülsen GÜNEġ, Verginin Yasallığı Ġlkesi, Ġstanbul, GüncellenmiĢ 2. Bası, Ġstanbul XII Levha, 

2008, s. 22; Yazar eserinde, “…verginin kanuniliği ilkesi keyfi ve takdiri uygulamaları önleyecek 

ilkelerin yasada yer alması amacını güderek, bireyin özgürlüklerini devlete karĢı koruyan güvenlik 

sınırlarını çizmekte anlamını  bulduğunu ve ayrıca Anayasa Mahkemesinin yerleĢmiĢ içtihadına göre 

anayasanın her türlü mali yükümün yasa ile konması gerekeceği kuralını düzenlerken güttüğü 

amacın keyfi, takdiri ve sınırsız ölçülere dayalı bir uygulamaya yer verilmemesi ilkesinin korunması 

olduğunu beyan etmiĢtir…”; Bkz. Anayasa Mahkemesi, 26.06.1996, E. 1996/5, K. 1996/26, Resmi 

Gazete Tarihi 30.06.1996, Sayı. 2448, “…Vergi kanunları, verginin konusu, mükellefi, matrahı, 

tarifesi, tahsil Ģekilleri gibi vergileme olayının temeli olan hususları mutlaka hükme bağlamalıdır. 

Bir malî yükümün yerine getirilmesi, bu yönleriyle yeterince belirlenmemiĢse, kiĢilerin sosyal ve 

ekonomik durumlarını, hatta temel haklarını etkileyecek keyfi uygulamalara yol açabilmesi olasıdır. 

Bu nedenle vergi ile ilgili ödevlerin ve verginin tahsiline iliĢkin zorunlulukların çerçevesinin belli 

baĢlı unsurları da açıklanarak Anayasadaki ilkeler içerisinde kanunla düzenlenmesi gerekir…”, 

http://kazanci.com.tr, 02.02.2010; Anayasa Mahkemesi, 03.02.1977, 54/8, naklen GÜNEġ, a.g.e., 

s. 22. 
10

 Yusuf KARAKOÇ, Genel Vergi Hukuku, Gözden GeçirilmiĢ ve GeniĢletilmiĢ 4. Bası, Ankara,   

Yetkin Yayınları, 2007, s. 184. 
11

 OKTAR, a.g.e., s. 60.  
12

 SARILI, a.g.e., s. 28. 

http://kazanci.com.tr/
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1.2. Vergi Sorumlusu Kavramı 

 

Vergi Sorumlusu, Vergi Usul Kanunu‟nun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında 

“Verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karĢı muhatap olan kiĢi” 

olarak tanımlanmıĢtır.  

 

Buna göre, vergi sorumlusunun, mükellef olmadıkları halde vergi borcunu 

ödemek zorunda olan, malvarlığından vergi borcu tahsil edilebilen kiĢi olduğunu 

söyleyebiliriz
13

.  

 

 Vergilerin ödenmesinden öncelikle, o vergilerin kanunlarda belirtilen 

mükelleflerinin sorumlu olması asıl olmakla birlikte bazı durumlarda vergi 

kanunlarının uygulanmasını kolaylaĢtırabilmek, amacıyla verginin ödenmesinden asıl 

mükelleflerin yerine verginin ödenmesi açısından kanunda belirtilen üçüncü kiĢiler 

de sorumlu tutulabilmektedir
14

. Bu da demektir ki;  vergi sorumlusu, kendisi 

mükellef olmamakla birlikte baĢkasının vergi borcunu için alacaklı vergi dairesine 

karĢı muhatap alınan gerçek veya tüzel kiĢidir
15

.  

  

 Mükellefler gibi gerçek veya tüzel kiĢi olabilen vergi sorumluları, baĢkasının 

vergi borcu için vergilendirmenin maddi ve Ģekli ödevlerini yerine getirmekle 

yükümlü olan üçüncü Ģahıslardır
16

.   

 

Vergi hukukunda sorumluluk özellikle kanuni (yasal) temsil durumlarında 

ortaya çıkmaktadır. Gerçekten Vergi Usul Kanunu, küçüklerle kısıtlıların, tüzel 

kiĢilerin, tüzel kiĢiliği olmayan teĢekküllerin vergi mükellefi olmaları halinde 

                                                 

13
 Selim KANETĠ, Vergi Hukuku, Gözden GeçirilmiĢ ve YenilenmiĢ 2. Bası, Ġstanbul, Filiz Kitabevi,      

   1989,   s. 81; KARAKOÇ, a.g.e., s. 196; AKSOY, a.g.e., s. 35. 
14

 AKSOY, a.g.e.,, s. 35; OKTAR, a.g.e., s. 62. 
15

 OKTAR, a.g.e., s. 62.  
16

 Ali PARLAR, Güleç DEMĠREL, Açıklamalı Ġçtihatlı Adli Ġdari Vergi Suçları, Ankara, Adil   

Yayınevi, 2002, s. 146;  SARILI, a.g.e., s. 43; KARAKOÇ, a.g.e., s. 196; UYSAL, EROĞLU, 

a.g.e., s. 78. 
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bunlara düĢen ödevlerin kanuni temsilcileri veya tüzel kiĢiliği olmayan teĢekkülleri 

idare edenler tarafından yerine getirileceğini kabul etmektedir (VUK md.10)
17

.  

 

1.3. Vergi Sorumlusu ile Vergi Mükellefi Kavramlarının 

KarĢılaĢtırılması 

  

 Vergi borcu yükümlülüğünde genel olarak iki taraf vardır. Bunlardan birisi 

vergi alacaklısı durumunda olan devlet veya onun yetkili kıldığı vergi dairesi, diğeri 

ise vergi borçlusu durumunda olan mükelleftir
18

.  

 

Mevzuatımızda asıl olan vergi mükellefiyeti kapsamında yer alan maddi ve 

Ģekli ödevlerin yerine getirilmemesinden verginin asıl mükellefinin sorumlu 

tutulmasıdır. Ancak bazı durumlarda yukarıda detaylı olarak izah edildiği üzere 

vergilendirmeye iliĢkin maddi ve Ģekli ödevlerin yerine getirilmesinden, verginin asıl 

mükellefi yerine veya asıl mükellefle birlikte üçüncü bir kiĢi de sorumlu 

tutulabilmektedir.  ĠĢte böyle bir durumda, vergi sorumluluğu söz konusudur.  

 

Vergi sorumlusu, yaptığı iĢler bakımından mükellefe benzemekle birlikte bazı 

hususlarda farklı nitelikler taĢımaktadır.  Sorumlu ile mükellef arasındaki en önemli 

fark hiçbir Ģekilde vergiyi doğuran olayın sorumlu olan kiĢinin Ģahsında 

gerçekleĢmemesi yani vergi sorumlusunun verginin asıl borçlusu olmamasıdır
19

. O 

halde denilebilir ki; baĢkasının vergi ödevlerini yerine getirme ve baĢkasının borcunu 

ödeme vergi sorumlusu ve vergi mükellefi kavramlarının en farklı yönüdür. 

 

Vergi Usul Kanunu‟nun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında “Mükellefiyet 

ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet Ģart değildir.” hükmü yer almıĢtır. Bu 

                                                 

17
 KARAKOÇ, a.g.e., s. 198. 

18
 SARILI, a.g.e., s. 30. 

19
 KARAKOÇ, a.g.e., s.196. 
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hükme göre yasa koyucu vergi mükellefiyeti ile vergi sorumluluğu için medeni 

hakları kullanma ehliyetine (fiil ehliyetine)
20

 sahip olmayı Ģart olarak kılmamıĢtır. 

 

 Bu bağlamda denilebilir ki; vergi mükellefi ve sorumlusu olabilmek için 18 

yaĢı doldurmuĢ olmak, temyiz kudretine sahip olmak ya da kısıtlı olmamak Ģartı 

aranmamıĢ, ödeme gücüne sahip olabilen herkesin mükellef veya vergi sorumlusu 

olabileceği kabul edilmiĢtir
21

. 

 

Vergi mükellefi gibi vergi sorumlusu da, sorumluluktan doğan vergi 

borcundan tüm malvarlığı ile sorumludur
22

. Ancak dıĢ iliĢkide vergi dairesine karĢı 

borçlu durumda gözüken vergi sorumlusu iç iliĢkide, ödediği vergi borcu için 

mükellefe rücu edebilmektedir
23

.  

 

Ayrıca bu baĢlık altında değinmek istediğimiz bir diğer husus ise, VUK un 8 

inci maddesinin üçüncü fıkrasında mevcut “ Vergi kanunlarıyla kabul edilen haller 

müstesna olmak üzere, mükellefiyete veya vergi sorumluluğuna mütaallik özel 

mukaveleler vergi dairelerini bağlamaz” düzenlemesidir.  

 

Buna göre taraflar kendi arasında mükellefiyet ve sorumluluğu düzenlemiĢ 

olsa dahi vergilerin kanuniliği ilkesi gereği vergi dairesi yasa da mükellef ve sorumlu 

olarak kim yükümlü kılınmıĢ ise sorumluluğun gereklerini ondan isteyebilecektir. 

Nitekim mükellefiyet ve sorumluluğun özel sözleĢmelerle baĢkasına devrinin 

mümkün kılınmamasındaki amaç vergi borcunun ödeme gücü olmayanlara devrini 

engellemek ve böylece vergi alacağını güvence altına alabilmektir
24

. 

 

                                                 

20
 Bkz., Medeni Kanun, Gerçek KiĢiler II. Fiil Ehliyeti  Madde.10. “Ayırt etme gücüne sahip ve 

kısıtlı olmayan her ergin kiĢinin fiil ehliyeti vardır.” Tüzel KiĢiler Madde 49. “Tüzel kiĢiler, 

kanuna ve kuruluĢ belgelerine göre gerekli organlara sahip olmakla, fiil ehliyetini kazanırlar.” 
21

 SARILI, a.g.e., s. 30. 
22

 A.e, s. 37. 
23

 KARAKOÇ, a.g.e., s. 197. 
24

 AKSOY, a.g.e., s. 34;  SARILI, a.g.e.., s. 34; SABAN, a.g.e., s. 91. 
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          2. VERGĠ HUKUKUNDA SORUMLULUK ĠLĠġKĠSĠNĠN 

TARAFLARI 

 

Vergi dolayısıyla devletle, fert ve kurumlar arasında doğan hukuki iliĢki bir 

alacak borç iliĢkisi olup vergi alacaklısı devlet, borçlusu Ģahıs ve kurumlardır. Bu 

iliĢkiye taraf olanların yetki ve ödevleri ise kanunlarla tespit edilmiĢtir
25

.  

 

Devletin hakimiyet hakkında dayanarak çıkardığı vergi kanunları ile, vergi 

borcunun hangi hal ve Ģartlarda doğacağı tespit edilmiĢ olup kanunlarla belirtilen bu 

kurallara uyulmadan verginin tarhı yapılmıĢsa vergi borcu doğmamıĢ sayılacaktır
26

.   

 

Türk Vergi Mevzuatında sorumluluk iliĢkisinin tarafları olan vergi alacaklısı 

ve borçlusu kavramlarına aĢağıda kısaca değinilmeye çalıĢılmıĢtır.  

 

2.1. Vergi Alacaklısı 

 

Egemenlik gücüne bağlı olarak vergilendirme yetkisine sahip olan devlet 

veya kendisine vergilendirme yetkisi verilmiĢ diğer kamu kuruluĢları vergi 

alacaklısıdır
27

.  

 

Esas itibariyle vergi alacaklısı devlet olmakla beraber, 1982 Anayasasının 

127 inci maddesinin son fıkrasında “Mahalli idarelerin belirli kamu hizmetlerinin 

görülmesi amacı ile kendi aralarında bakanlar kurulunun izni ile birlik kurmaları, 

görevleri, yetkileri maliye ve kolluk iĢleri ve merkezi idare ile karĢılıklı bağ ve 

ilgileri kanun ile düzenlenir. Bu idarelere, görevleri ile orantılı gelir kaynakları 

sağlanır” hükmü gereği, devletin yetkili kıldığı diğer kamu kuruluĢları da vergi 

                                                 

25
 OKTAR, a.g.e., s. 57; AKSOY, a.g.e., s. 32. 

26
 SARILI, a.g.e., s. 32. 

27
  A.e, s. 40. 
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alacaklısı olabilmektedir 
28

.  Örneğin, ülkemizde emlak vergisinin tahsilatı için 

belediyelere yetki verildiği için bu verginin alacaklısı devlet değil belediyelerdir.  

 

Türkiye‟de vergiler, devlet adına Maliye Bakanlığına bağlı Gelirler Genel 

Müdürlüğü‟nün yönetimi ve denetimi altında bulunan vergi daireleri tarafından 

toplanmaktadır ve  VUK nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Vergi 

dairesi mükellefi tespit eden, vergi tarh eden, tahakkuk ettiren ve tahsil eden 

dairedir.” hükmü gereği; vergi daireleri, vergi mükellefleri veya vergi sorumlularına 

karĢı vergi alacaklısı konumundadır
29

. 

 

2.2. Vergi Borçlusu 

 

Vergilendirmeden doğan kamu hukuku iliĢkisinin pasif tarafını oluĢturan 

“vergi borçlusu” veya mükellef, belli miktarda vergiyi kamu alacaklısına ödemek 

zorunda olan kiĢidir
30

.  

 

Vergi kanunları uyarınca, elde ettikleri kazançlar üzerinden devlete karĢı 

vergi ödemek zorunda olan gerçek veya tüzel kiĢiler vergi borçlusu olmaktadır   

(VUK md.8). Yukarıda da belirtildiği üzere gerçek kiĢilerin vergi mükellefi 

olabilmeleri için medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması, tüzel kiĢilerin de 

kanunlarda belirtilen organları oluĢturarak tüzel kiĢilik sıfatını kazanmaları 

gerekmektedir
31

. 

 

 

 

 

                                                 

28
 AKSOY, a.g.e., s. 33. 

29
 SARILI, a.g.e., s. 40. 

30
 AKSOY, a.g.e., s. 34; SARILI, a.g.e., s. 40. 

31
 SARILI, a.g.e., s. 41. 
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3. VERGĠ ALACAĞI ve VERGĠ ALACAĞINA BAĞLI 

ALACAKLAR  

 

Kanun koyucunun, Vergi Usul Kanunu‟nun 10 uncu maddesi hükmü içerisin 

yer alan vergi ve vergiye bağlı alacak kavramlarına gerek madde metni içerisinde 

doğrudan gerekse dolaylı olarak bir açıklık getirmediğinden ve bu konuda 5766 

sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce uygulamada yaĢanan sıkıntılar  

nedeniyle,  çalıĢmamızın bu kısmında bu konuyu değinme gereği duyulmuĢtur. 

 

3.1. Vergi Alacağı 

   

Vergi Usul Kanunu kapsamında hangi alacakların vergi alacağı olduğuna 

değinmeden önce vergi, vergi alacağı ve vergiyi doğuran olay kavramlarını 

açıklamak gerekmiĢtir.  

 

Mevzuatımızda tanımı yapılmayan vergi doktrinde Ģu Ģekilde tanımlanmıĢtır; 

 

“Vergi kamusal gereksinimlerin karĢılanması için özel kesimden kamusal 

kesime, hukuksal zor altında, karĢılıksız ve kesin olarak yapılan parasal 

aktarımdır”
32

.  

 

Bilindiği üzere, her verginin bir konusu ve mükellefi vardır ve bunlar kanunla 

belirlenmiĢtir
33

. Ancak, vergi kanunlarında, vergi borcu ile konusunun kanunla 

belirlenmiĢ olması devlet için vergi alacağının mükellef içinse vergi borcunun 

doğması için yeterli addedilmemiĢtir. Vergi borcunun dolayısıyla vergi alacağının 

doğabilmesi için kanunun aradığı Ģartların yanı sıra vergi mükellefi ile vergi konusu 

                                                 

32
 KANETĠ, a.g.e., s. 4 ve dp. 6, SABAN, a.g.e., s. 4. 

33
 AKSOY, a.g.e., s. 48. 
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arasında hukuki iliĢkinin de doğmuĢ olması aranmıĢtır. ĠĢte mükellef ile vergi konusu 

arasındaki hukuki iliĢkiye de vergiyi doğuran olay denilmiĢtir
34

.  

 

Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde, vergiyi doğuran olayın tarifi Ģu 

Ģekilde yapılmıĢtır; 

 

“ Vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya 

hukuki durumun tekemmülü ile doğar.”   

 

Bu tariften de anlaĢılacağı üzere, vergi alacağı, vergi kanunlarında açıklanmıĢ 

ve sayılmıĢ olan bir olayın meydana gelmesi veya hukuki bir durumun tekemmül 

etmesi halinde doğacaktır.  Her vergi kanununda o verginin doğumu için gerekli 

bulunan olay veya hukuki durumlar ise ayrı ayrı tarif ve tespit edilmiĢtir
35

. Vergiyi 

doğuran olay, vergilerin çeĢidine göre çeĢitli fiil ve iĢlemlerden meydana 

gelmektedir. Örneğin, bir ölüm, inĢaatın tamamlanması, bir sözleĢmenin 

imzalanması, bir Ģirket karının dağıtılması vergiyi doğuran olay olabilmektedir
36

. 

  

Uygulamada vergi alacağının vergiyi doğuran olayın meydan gelmesiyle mi 

yoksa vergi dairesinin tarh ve tahakkuk iĢlemini yapmasıyla mı doğacağı hususu 

doktrinde tartıĢmalara ve görüĢ ayrılıklarına neden olmuĢtur. ġöyle ki; 

 

Bir kısım müellifler, vergi borcunun vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi 

anından itibaren doğduğunu, baĢkaca bir idari iĢleme gerek kalmadığını 

savunmaktadır. Yani “vergi mevzu ile mükellef arasında kanunun aradığı Ģartlar 

meydana gelir gelmez vergi borcu doğmuĢ sayılacaktır” 
37

.   

 

Bir kısım müellifler ise vergi borcunun doğumunu vergiyi doğuran olaydan 

sonra, yetkili memurların idari iĢlemlerine dayandırmakta, diğer bir değiĢle, vergi 

                                                 

34
 Ġrfan BARLASS, Anonim ve Limited Ortaklıklarda Kanuni Temsilcilerin Vergisel 

Sorumluluğu, Ġstanbul, Vedat Kitapçılık, 2006,  s. 25. 
35

  UYSAL, EROĞLU, a.g.e.,  s. 115; ÖZYER, a.g.e.,  s. 91; SABAN, a.g.e., s. 92. 
36

  AKSOY, a.g.e., s. 49-50. 
37

  A.e., s. 50. 
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alacağının doğması için vergiyi doğuran olaydan sonra vergi dairesinin tarh ve 

tahakkuk iĢlemlerini tamamlaması gerektiğini ifade etmiĢtir. Aksi halin varlığında ise 

mükellef için vergi borcundan bahsedilemeyeceğini savunmuĢlar, gerekçelerini ise Ģu 

Ģekilde ifade etmiĢlerdir 
38

. 

 

 

 “…Ceza hukukunda suç iĢlendikten sonra suçlunun hukuki durumu, ancak hakimin veya 

mahkemenin hükmü ile belirlendiğine göre vergi borcunun doğuĢu açısından da, vergiyi doğuran 

olayın meydana gelmesinden sonra, tarh ve tahakkuk muamelelerinin yapılması Ģarttır. Nasıl ki suç 

olmadan, hakim ceza uygulayamazsa, aynı Ģekilde vergiyi doğuran olay olmadan da vergi dairesinin 

vergi salması mümkün değildir. Muhakkak, vergiyi doğuran olaydan sonra,  idarenin tarh ve tahakkuk 

iĢlemlerini tamamlayarak, mükellefin vergi borcunu tespit etmesi gerekir…” 

 

 

Doktrinde Aksoy bizimde katıldığımız gerekçelerle vergi borcunun vergiyi 

doğuran olayın meydana gelmesine bağlı bulunduğunu çünkü vergi borcunun 

hesaplanmasında, matrah ve nisbet tespitinin vergiyi doğuran olayın meydana geldiği 

zaman yürürlükte olan kanun hükümlerine göre yapılması gerektiğini, vergi borcunu 

sona erdiren mürürüzamanın baĢlangıç tarihinin vergiyi doğuran olaya bağlı 

bulunduğunu beyan etmiĢtir
39

. Ancak hemen belirtelim ki; her ne kadar vergi alacağı 

vergiyi doğuran olayın gerçekleĢmesi ile doğsa da vergi alacağının tahsili için tarh ve 

tahakkuk muamelelerinin tamamlanmıĢ olması gerekir. 

 Vergi alacağı kavramının izahatından sonra kanuni temsilcilerin temsil 

edilenin vergi ile ilgili ödevlerini yerine getirme yükümlülüğünden doğan 

sorumluluğu kapsamında, Vergi Usul Kanunu 10 uncu maddesinde belirtilen vergi 

alacakları ibaresi ile kastedilenin Vergi Usul Kanununun 1 inci maddesinde belirtilen 

vergi, resim ve harçlar ile bunların aynı nitelikteki zamları olduğunu söyleyebiliriz. 

Ancak vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler için kanuni 

temsilcinin sorumluluğuna gidilebilmesi için vergi resim ve harcın, VUK kapsamına 

                                                 

38
 AKSOY, a.g.e., s. 51. 

39
 A.e., s. 51. 
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giriyor olması ve ya özel kanunlarda, VUK nun bütününe veya 10 uncu maddesine  

bir gönderme yapılmıĢ olması gerekmektedir
40

.  

 

Buna göre, Vergi Usul Kanunu kapsamında giren vergi, resim, harç ve 

benzeri mali yükümler ; 

 

- Ġkinci maddede yazılı olanlar, yani Gümrük ve Tekel Ġdarelerince alınanlar 

hariç, genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve 

belediyelere ait vergi, resim ve harçlar, 

- Bu vergi resim ve harçlara bağlı olan vergi, resim ve zamlar ile 

-Vergi Usul Kanunu hükümleri ile kaldırılan vergi, resim ve harçlardır. 

 

3.2. Vergiye Bağlı Alacaklar 

 

Vergi Usul Kanununda ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanunda hangi alacakların vergiye bağlı alacak olduğuna iliĢkin doğrudan 

ya da dolaylı bir hüküm bulunmadığından ve ayrıca 213 sayılı Kanunun 10 uncu 

maddesi, 6183 Sayılı Yasanın 1 inci maddesine atıfta bulunmadığından gerek 

uygulamada gerekse doktrinde VUK 10 uncu maddede sayılan vergi alacağı grubuna 

dahil alacakların neler olduğu tartıĢılmıĢtır.  

 

Alacağın bir vergi ile illiyet bağının varlığı o alacağın vergiye bağlı alacak 

olarak addedilmesinde doktrin ve uygulamada ağırlıklı olarak kabul gören görüĢtür
41

.  

Bu görüĢten yola çıkar isek,  kanun koyucunun vergi alacağına bağlı alacaktan 

kastının,  vergi, resim, harç ve benzeri mali yüküm sayılmayan, ancak vergi, resim, 

harç ve benzeri mali yüküm olmaksızın varlığı söz konusu olmayan diğer alacakların 

anlaĢılması gerektiğidir
42

.  

 

                                                 

40
 CANDAN, Turgut, Kanuni Temsilcinin Vergi ve Diğer Kamu Alacaklarından Sorumluluğu,      

Ankara, Maliye ve Hukuk Yayınları, 2007,  s. 84. 
41

  BARLASS, a.g.e., s. 25. 
42

 CANDAN, a.g.e., s. 87. 



 16 

Ancak doktrinde Barlass,  “…bir alacağın vergiye bağlı kabul edilmesinde tek kriterin tarh 

edilmiĢ bir vergi ile arasında illiyet bağı olmasına dayandıran bu görüĢ ve uygulamayı kabul 

etmediğini, kökü itibariyle bir vergiye dayanan kamu alacaklarından vergiye bağlı olanlar ile 

olmayanların ayırt edilmesi amacıyla daha sağlıklı ve objektif bir ölçütün ortaya konulması 

gerektiğini, sadece illiyet bağı ile kurulacak bağlantı neticesinde kanuni temsilcinin kanuni ödevlerini 

yerine getirmiĢ olup olmamasıyla hiçbir ilintisi bulunmayan örneğin vergi dava masraflarının da 

vergiye bağlı alacak olarak kabul edilmesi ve kanuni temsilciden VUK‟un 10 uncu maddesi hükmüyle 

istenebilmesini haklı kılacağını….” belirtmiĢtir
43

.  

 

 

Barlass, vergiye bağlı alacağın tespitinde illiyet bağına kıyasla daha objektif bir 

kriterin ise Ģöyle ortaya konulabileceğini ifade etmiĢtir.  

 

 

“…Olağanüstü tarhiyatla zorunlu olarak ve kendiliğinden beliren alacaklar vergiye bağlı 

alacaklardır.  Mükellefin tercihleri neticesinde ortaya çıkan alacaklar ise vergiye bağlı alacak olarak 

nitelendirilmemelidir. Buna göre sadece tarhiyatla birlikte daima beliren gecikme faizi ve piĢmanlık 

zammı vergiye bağlı alacak olarak kabul edilmelidir. Gecikme zammı, tecil faizi ve yargılama 

giderleri ise tarhiyata bağlı olarak değil mükellefin hareket tarzına ve arzularına bağlı doğan alacaklar 

olduğu için vergiye bağlı alacak olarak nitelendirilmeleri mümkün değildir… yine  yazar eserinde, 

vergiden doğan bir kamu alacağının vergiye bağlı alacak olup olmadığını saptamak için ön koĢul 

olarak evvelemirde kamu alacağının vergiyle birlikte doğup doğmadığını araĢtırmak ve tespit etmek 

gerektiğini, bu bağlamda bir vergiyle birlikte doğması zorunlu alacakları  VUK un 10. Maddesi 

kapsamında vergiye bağlı alacak olarak addetmek gerektiğini  ancak  vergisel köklü olmakla birlikte 

verginin tarh ve tahakkukundan bağımsız bir iĢlem ya da eylemle doğan alacakları ise VUK nun 10 

uncu maddesi kapsamı dıĢında tutmak gerektiğini belirtmiĢtir…”
44

. 

 

 

Bu bağlamda, vergiye bağlı alacak kavramına bir tarif getirilmek gerekirse; 

 

“Vergi, resim harç ve benzeri mali yüküm sayılmayan ancak bunlar 

olmaksızın varlığı söz konusu olmayan bir baĢka deyiĢle doğumu bir verginin 

tahakkukuna bağlı olan ve miktarı bu vergi üzerinden hesaplanan kamu alacakları 

vergiye bağlı alacak olarak nitelenmelidir”
45

. 

 

Yukarıda belirtilen genel bilgiler ıĢığında, Vergi Usul Kanunu‟nun 10 uncu 

maddesi hükümleri içerisinde, kanuni temsilcinin sorumluluğunu gerektiren vergiye 

                                                 

43
 BARLASS, a.g.e., s.25-40. 

44
 A.e., s. 25-26. 

45
 BARLASS, a.g.e., 27-28; Bkz., Benzer tanım, CANDAN, a.g.e., s. 84. 
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bağlı alacakların hangileri olduğu yargı kararları ve doktrindeki görüĢler 

doğrultusunda aĢağıda incelenecektir.  

 

Her ne kadar bu konu daha geniĢ kapsamlı olarak çalıĢmamızın ilerleyen 

kısımlarında irdelenecekse de, bu baĢlık altında da kısaca belirtmek isteriz ki; 

06.06.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5766 sayılı Kanun ile getirilen yeni düzenleme 

neticesinde, hangi alacaklarının vergiye bağlı alacak olup olmadığı yönündeki 

tartıĢmaların uygulamada bir önemi kalmamıĢtır. Zira VUK 10 kapsamında kabul 

edilen vergiye bağlı alacaklar da artık 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35 inci 

maddesine göre düzenlenen ödeme emri ile takip edilebilecektir. 

 

3.2.1. Gecikme Faizi 

 

Ülkemizde kronik hale gelen enflasyon nedeniyle zamanında ödenmeyen 

vergilerin erozyona uğramasını önlemek ve mükellef üzerinde kalan kamu alacağı 

dolayısıyla devletin uğradığı zararları telafi edebilmek için vergi ziyaı meydana 

gelen durumlarda gecikme faizi uygulanmaktadır
46

.  

 

Buna göre gecikme faizini, vaktinde tahakkuk ettirilmedikleri için sonradan 

ikmalen,  re‟sen ve idarece tarh ve tahakkuk ettirilen vergiler üzerinden genel olarak 

kendi kanunlarında belirtilen normal vade tarihlerinden itibaren gecikme zammı 

oranında hesaplanan faiz olarak tanımlayabiliriz
47

. 

 

Mevzuatımızda 1983 yılına kadar vergi ile ilgili ödevlerini kısmen veya 

tamamen yerine getirmeyerek, vergilerin zamanında tahakkuk etmesini engelleyen 

mükelleflerden faiz veya herhangi bir ek ödeme alınması söz konusu değildi, ancak 

mevzuattaki bu boĢluk 3239 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile doldurulmuĢtur
48

.  

 

                                                 

46
 ÖZYER, a.g.e., s. 177. 

47
 OKTAR, a.g.e., s.117, Naklen, ELĠF SONSUZOĞLU, Türk Vergi Hukukunda Fer’i Borç  ve  

    Alacak Olarak Faiz, Filiz Kitabevi, Ġstanbul, 2001, s. 69. 
48

 BARLASS, a.g.e., s. 28. 
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3239 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununun 112 inci maddesinde yapılan 

değiĢiklik ile dava konusu yapılsın ya da yapılmasın ikmalen, re‟sen ve idarece 

yapılan tüm tarhiyatlar gecikme faizi kapsamına alınmıĢtır
49

. Böylece VUK nun 112 

inci maddesi ile yasa koyucu tarh edilen vergilerde ödeme zamanı ile verginin 

tahakkukunun geciktirilmesi nedeniyle “ Gecikme Faizi” hesaplanması ve alınmasına 

iliĢkin hususları düzenlenmiĢtir
50

. 

 

Gecikme faizini vergiye bağlı alacak olarak kabul eden görüĢ, bu tezine 

dayanak olarak müddetinde ödenmeyen vergilere ödenen müeyyide niteliğinde 

olmasını göstermiĢtir
51

. Günümüzde hukuk sistemlerinde, idare edilenlerin hukuk 

kurallarına aykırı davranıĢlarına uygulanmak üzere cezai ve hukuki olmak üzere iki 

tür müeyyide uygulanmaktadır. Hukuki müeyyide, hukuk kurallarına aykırı 

davrananın, verdiği zararı gidermek üzere tazminat ödemeye, cezai müeyyide ise 

para ve hapis cezasına mahkum edilmesidir
52

. 

 

Yasa koyucunun gecikme faizine iliĢkin düzenlemeyi yapmasındaki maksadı 

ve gecikme faizinin cezai niteliğinin olup olmadığını daha iyi anlayabilmek için 

Anayasa Mahkemesinin aĢağıdaki kararında belirttiği gerekçelere değinmekte  fayda 

görmekteyiz.  

 

Anayasa Mahkemesi, 27.9.1988 tarihli ve 7/27, kararıyla
53

 (16-a), VUK. 112, 

3'ün iptali için yapılan baĢvuruyu reddetmiĢ ve gerekçesinde gecikme faizi‟nin 

dayandığı ekonomik mantığı Ģu Ģekilde izah etmiĢtir
54

. 

                                                 

49
 ÖZYER, a.g.e., s. 177. 

50
 UYSAL, EROĞLU, a.g.e., s. 209; KARAKOÇ, a.g.e., s. 413. 

51
 CANDAN, a.g.e., s. 88; DanıĢtay VDDGK. nun 01.05.1992 tarih, E. 1991/421, K. 1992/148; 

“Fer`i bir amme alacağı olması ve ödeme müddeti içinde ödenmeyen vergilere uygulanan bir 

müeyyide niteliği taĢıması itibariyle gecikme zammı bir tür vergi alacağı Ģeklinde düĢünülmek 

gerekir.”, http.//www.danistay.gov.tr. , 10.02.2010. 
52

 CANDAN, a.g.e., s. 88. 
53

 Anayasa Mahkemesi, 21.09.1991, E:1988/7, K: 1988/27; 04.01.1961 günlü, 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu‟nun 04.12.1985 günlü, 3239 sayılı Kanunun 8. maddesiyle değiĢik 112. maddesinin 3. 

bendinin Anayasa‟nın 2, 10. ve 11. maddelerine aykırılığı nedeniyle iptali istemi ne iliĢkin kararı; 

http://www.anayasa.gov.tr/general/kararbilgibank.asp. 05.02.2010. 

http://www.anayasa.gov.tr/general/kararbilgibank.asp
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"…Devlete ödenmesi gereken bir vergi borcunu vaktinde ödemeyen yükümlü, bu parayı 

baĢka amaçlarla kullanmakta ve çeĢitli yararlar sağlamaktadır. Buna karĢılık devlet, vergi gelirlerinin 

bir kısmından yoksun kalmakta ve bu durumda ya harcamalarını kısmak veya borçlanmak zorunda 

kalmaktadır... Enflasyonist ortamda vergi borcunu ödemeyen ve bu parayı baĢka iĢler için kullanan bir 

vergi mükellefinden "gecikme faizi" adı altında ek bir ödemede bulunmasını istemek, yukarıda 

açıklanan ekonomik nedenlerle yerindedir.… Vergisini ödemek yerine, bu parayı kendi iĢlerinin 

finansmanında kullanan veya baĢkasına ödünç veren veya mevduat olarak bankaya yatıran yükümlü, 

enflasyon oranı üzerinde veya en azından bu orana eĢit bir yarar sağlamaktadır. Gecikme faizi ile 

yapılan, bu yararı paranın asıl sahibi olan devlete geri vermektir. Bu açıdan değerlendirildiğinde 

gecikme faizini, ek bir mali ceza olarak nitelemek de olanaksızdır…” 

 

 

Anayasa Mahkemesinin ve DanıĢtay 9. Dairesinin, 17.03.1993, E. 1992/3881, 

K. 1993/1261
55

 sayılı kararında açıkça ortaya konulduğu üzere gecikme faizi cezai 

nitelik taĢımamaktadır . Dolayısıyla, devletin mahrum kaldığı gelirden doğan zararı 

ile müddetinde ödenmeyen verginin enflasyon nedeniyle azalan değerinin neden 

olduğu zararı karĢılaması nedeniyle yapılan bu ödemenin tazminat olarak kabulü 

mümkündür
56

 

 

Nitekim doktrinde Candan, bizimde katıldığımız ve aĢağıda belirtilen 

gerekçelerle, gecikme faizini vergiye bağlı alacak olarak kabul etmemiĢtir.   

 

 

“ …Anayasa mahkemesinin anılan kararından ve verginin tanımından yola çıkarak; alacağın 

vergi ve vergiye bağlı alacak olarak nitelendirilmesini sağlayan onun kamu giderlerini karĢılamaktır. 

Oysa burada,  devlete ait verginin zamanında ödenmeyerek mükellef tarafından kullanılması sonucu 

enflasyon üzerinde veya en az bu oranda sağlanan yararın asıl sahibi olan devlete geri verilmesi yani 

bir nevi kullanım bedeli/tazminatı söz konusudur. …Keza, vergi mükellefine karĢılıksız olarak 

getirilen bir külfettir. Oysa gecikme faizi ve zammı ödeyen vergi mükellefi, bunun karĢılığında 

devlete ait parayı kullanmaktadır… Mevcut bu farklılıkla gecikme faizi ve zammının üzerinden 

hesaplandıkları vergi ile aynı nitelikleri paylaĢmadıklarını, dolayısı ile vergi veya benzeri mali 

yükümlülük sayılamayacaklarını göstermeye yeterlidir…”
57

.  

 

 

                                                                                                                                          

54
 Selim KANETĠ, Vergi Usul Kanunundaki BoĢlukların Yargı Tarafından Doldurulması, Vergi 

Dünyası, Sayı 123, Kasım, Maliye ve Hesap Uzmanı Derneği Yayınları 1991; 

http://www.vergidunyasi.com.tr. 
55

 Dan. 9. Dairesi, 17.03.1993, E. 1992/3881, K. 1993/1261, Gecikme faizi vergi cezası niteliğinde 

olmayıp enflasyon sebebiyle para değerindeki sürekli ve yüksek düĢmeler olması dolayısı ile 

zamanında ödenmeyen vergilerin değer kaybını önleme amacına yönelik ve geç ödemelere karĢı 

caydırıcı özelliği olan bir tedbir olarak uygulamaya konulmuĢtur. http://www.kazanci.com.tr, 

05.02.2010. 
56

 CANDAN, a.g.e., s.89. 
57

 CANDAN, ag.e., s. 89-90. 

http://www.vergidunyasi.com.tr/
http://www.kazanci.com.tr/
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Ancak Barlass, çalıĢmamızın Vergiye Bağlı Alacak alt baĢlığında 

belirttiğimiz gerekçelerle gecikme faizinin vergi dairesince olağanüstü tarhiyata 

gidilmesi ile birlikte mutlaka doğacağı için mükelleften istenebileceğini beyan 

etmiĢtir
58

. 

 

Gecikme faizinin sadece re‟sen, ikmalen ve idarece tarh edilen vergilerde söz 

konusu olduğu ve bunun kanun metninde açıkça zikredildiği için tarh türlerine de 

kısa bir bakıĢ atmak gerektiği kanaatindeyiz 

 

Vergi Usul Kanununun 20 nci maddesinde verginin tarhı, vergi alacağının 

kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından 

hesaplanarak, bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari bir muamele olarak 

açıklanmıĢtır. 

 

Tanımda da belirtildiği üzere verginin tarhı, mükellef veya vergi sorumlusu 

tarafından ödenecek vergi miktarının vergi idaresi tarafından hesaplanmasıdır
59

. 

 

Vergi tarhı için öncelikle matrahın tespit edilmesi lazımdır. Öyle ise matrah 

nedir? Matrah kısaca verginin konusunun, verginin hesaplanmasına esas alınan değer 

ya da miktarına denilmektedir
60

.  

 

 Vergi sistemimizde iki türlü tarh yöntemi bulunmaktadır. Bunlardan ilki ve 

doğal olanı matrahın mükellef tarafından belirlenmesidir ki bu tarh yöntemine 

beyana dayanan tarh denilmektedir. Ancak yükümlünün matrah tespitinde vergi 

ahlakına ve vergi hukuku kurallarına uygun davranmayabileceği dikkate alınarak 

bunu önlemek için bazı hallerde matrahın tespit edilmesi görevi idareye 

                                                 

58
 BARLASS, a.g.e., s. 30. 

59
 UYSAL, EROĞLU, a.g.e., s. 116. 

60
 KARAKOÇ, a.g.e., s. 240. 
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bırakılmaktadır
61

.  Mükellefin vergi matrahını eksik veya hiç bildirmemesi halinde 

idare ikmalen, re‟sen ve idarece tarh denilen yöntemlere baĢvurmaktadır.   

 

Ġkmalen vergi tarhı;  daha önce bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiyle 

ilgili olarak ortaya çıkan ve defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere 

dayanılarak miktarı tespit olunan bir matrah veya matrah farkı üzerinden alınacak 

verginin tarh edilmesidir (VUK md.29). 

 

“…Bu tariften de anlaĢılacağı üzere, ikmalen vergi tarhın yapılabilmesi için iki ana unsurun 

bir arada bulunması gerekmektedir. Birincisi her ne Ģekilde olursa olsun daha önce bir tarhiyatın 

yapılmıĢ olması ikincisi daha önce tarh edilmiĢ olan bir vergiye, ilave olarak bir verginin salınmasını 

gerektiren matrah veya matrah farkının defter, kayıt, belge veya kanuni ölçülere göre tespit edilmiĢ 

olması gerekir…”
62

.  

 

 

Re‟sen vergi tarhı ise; VUK nun 30 ncu maddesinde “vergi matrahının 

tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak 

tespitine imkan bulunmayan hallerde takdir komisyonları tarafından takdir edilen 

veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiĢ vergi inceleme 

raporlarında belirtilen matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi tarh edilmesidir.” 

Ģeklinde tanımlanmıĢtır.  

 

Görüldüğü üzere kanunda re‟sen tarh için gerekli olan Ģartlar ayrıntılı olarak 

belirtilmiĢtir. 

 

VUK nun mükerrer 30 uncu maddesinde düzenlenmiĢ olan verginin idarece 

tarhı ;  29 uncu ve 30 uncu maddeler dıĢında kalan hallerde mükelleflerin verginin 

tarhı için vergi kanunları ile muayyen zamanlarda müracaat etmemeleri veya aynı 

kanunlarla kendilerine tahmil edilen mecburiyetleri yerine getirmemeleri sebebiyle 

zamanında tarh edilemeyen verginin kanunen belli matrahlar üzerinden idarece tarh 

edilmesidir. 

  

                                                 

61
 KARAKOÇ, a.g.e. s. 245. 

62
 UYSAL, EROĞLU, a.g.e., s. 124. 
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 3.2.2. Gecikme Zammı 

 

Kamu alacaklarının vadesinde ödenmesini sağlamak ve ödeme müddeti 

içinde ödenmeme halinde de müeyyidesini teĢkil etmek üzere, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunda Gecikme Zammı müessesesi 

öngörülmüĢ ve Kanunun 51, 52 ve 53 üncü maddelerinde düzenlenmiĢ 

bulunmaktadır.  

 

6183 sayılı Kanunun 1'inci maddesi kapsamına giren bütün kamu alacakları 

gecikme zammına tabidir 
63

. 

 

Yasa koyucu 6183 Sayılı Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrasında 

getirdiği düzenlemede ;  “ Gecikme zammı;  213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre 

uygulanan vergi ziyaı cezalarında bu madde uyarınca belirlenen oranda, mahkemeler 

tarafından verilen ve ceza mahiyetinde olan amme alacaklarında ise bu oranın yarısı 

ölçüsünde uygulanır. Bunların dıĢındaki ceza mahiyetinde olan amme alacaklarına 

gecikme zammı tatbik edilmez. ” hükmüne yer vermiĢtir.  

 

Gecikme zammının vergi alacağına bağlı bir alacak olup olmadığı tıpkı 

gecikme faizi gibi doktrinde ve uygulamada tartıĢılmaktadır
64

. 

                                                 

63
 Ġrfan ERMĠN, Gecikme Zammı, Vergi Dünyası, Sayı 97, Eylül, Maliye ve Hesap Uzmanı Derneği 

Yayınları, 1989; http://www.vergidunyasi.com.tr .  
64

 Dan. 3. Daire, 03.02.2000, E. 1998/4130, K. 2000/422, “…Gecikme zammı ve gecikme faizinin 

müteakip yılın baĢından itibaren doğmalarına neden olan amme alacağı gibi addolunacağı hükme 

bağlanmıĢtır…”, Bkz, benzer kararlar , Dan. VDDGK, 29.11.1991, E. 1991/305, K. 1991/128, 

Aksine  Karar, Dan.  VDDGK., T. 24.09.1993, E. 1993/55, K. 1993/84, “…Gecikme zammı , vergi 

alacağı ve ceza niteliği taĢımadığından yasal temsilcinin sorumlu tutulması ve Ģahsen takibi söz 

konusu olamayacağı hakkında; Ödeme emri Vergi Usul Kanunu`nun 10 uncu maddesine 

dayanılarak düzenlenmekle birlikte 1980 yılına iliĢkin gecikme zammını ihtiva ettiği 

görülmektedir. Vergi Usul Kanunu`nun 10 uncu maddesiyle tüzel kiĢilerin kanuni temsilcilerinin 

vergi  alacakları, 333 üncü maddesinin ikinci fıkrası ile vergi cezaları ile ilgili sorumluluklarını 

düzenlemektedir. 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanan gecikme zammı; vergi 

alacağı ve ceza niteliğini taĢımadığından ne doğrudan doğruya ve ne de dolaylı olarak Vergi  Usul 

Kanunu`nun 10 uncu maddesi kapsamına girmemektedir. Vergi Usul Kanunu`nun 10 uncu 

maddesinde öngörülen koĢulların gerçekleĢmediği bu olayda, temsilci davacının sorumlu tutulması 

ve Ģahsen takibinde yukarıdaki nedenlerle yasaya uygunluk görülmemiĢtir. Bu nedenle temyiz 

isteminin reddine 24.9.1993 gününde oyçokluğu ile karar verildi…”, www.kazanci.com.tr , 

05.02.2010. 

http://www.vergidunyasi.com.tr/
http://www.kazanci.com.tr/
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Doktrinde Barlass,  Vergi dairesince olağanüstü tarhiyata giriĢilmiĢ olmasının 

gecikme zammının talep edilmesi anlamına gelmeyeceğini, zira mükellefin tarhiyata 

konu vergiyi vadesinde ödemesi halinde gecikme zammı ile karĢılaĢmayacağını bu 

yüzdende verginin tarhiyatıyla gecikme zammının illiyeti olacağı düĢünülmesine 

rağmen vergiye bağlı alacak olarak adlandırılmasının hukuka uygun olmayacağı 

kanaatinde olduğunu beyan etmiĢtir
65

.  

 Ancak uygulamada ve doktrinde, Vergi Usul Kanunu`nun 10 uncu 

maddesinde, vergi ödevlerini yerine getirmeyen kanuni temsilcilerden alınması 

öngörülen vergi alacaklarının gecikme zammını kapsadığı hususunda kabul gören ve 

hakim olan görüĢ ve gerekçesi; DanıĢtay VDDGK. nun 01.05.1992 tarih, E. 

1991/421, K. 1992/148 sayılı kararında zikredildiği gibidir.  Buna göre;   

 

 “…213 sayılı Vergi Usul Kanunu`nun 10 uncu maddesinin yukarıda sözü edilen ikinci 

fıkrasında, kanuni temsilcilerin sorumluluğuna iliĢkin hususlar düzenlenmiĢ, aynı kanunun 333 üncü 

maddesinin ikinci fıkrasında tüzel kiĢilerin kanuni temsilcilerinin vergi sorumluluğu hakkında bu 

kanunun 10 uncu maddesi hükmünün vergi cezaları hakkında da uygulanacağı hükme bağlanmıĢtır. 

Fer`i bir amme alacağı olması ve ödeme müddeti içinde ödenmeyen vergilere uygulanan bir müeyyide 

niteliği taĢıması itibariyle gecikme zammı bir tür vergi alacağı Ģeklinde düĢünülmek gerekir. Vergi 

alacağından doğan karakter ve özelliği göz önünde tutulduğunda bu yorum tarzı uygulamaya ve 

kanunun amacına uygun düĢer. Vergi Usul Kanunu`nun 333 üncü maddesinde ifade edildiği gibi vergi 

cezalarını dahi sorumluluk kapsamına alan kanun koyucunun verginin zamanında ödenmemesine 

müeyyide teĢkil eden gecikme zammını böyle bir sorumluluk dıĢında tutma iradesi taĢıdığını 

düĢünmek, kanuni temsilcilerin sorumluluğuna iliĢkin hükmün getiriliĢ amacıyla bağdaĢmayacağı 

gibi, mantık kurallarıyla da çeliĢki yaratır.  Nitekim 10 uncu maddenin sözü edilen fıkrasında yer alan 

"vergi alacakları" deyimi 3505 sayılı Kanunla "vergi ve buna bağlı alacaklar" Ģeklinde değiĢtirilmekle 

bu husus açıklığa kavuĢturulmuĢ bulunaktadır”
66. 

                                                 

65
 BARLASS, a.g.e., s. 32. 

66
 Dan. 3. D. 12.11.1992, E. 1992/519, K. 1992/3372, “…Vergi Usul Kanununun 10.maddesinde 

vergi ödevlerini yerine getirmeyen kanuni temsilcilerden alınması öngörülen vergi alacaklarının 

gecikme zammını da kapsayacağı hakkında, UyuĢmazlık, Davacının ortağı ve müdürü bulunduğu 

ODĠP Ortadoğu Tarım Ürünleri Ġhracat, Ġthalat ve Pazarlama Limited ġirketinin 1985 takvim yılına 

ait kurumlar vergisi borcunun vadesinde ödenmemesi nedeniyle hesaplanan ve 1.1.1989 vade tarihi 

itibariyle vergi aslına dönüĢtürülen gecikme zammının tahsili amacıyla düzenlenerek tebliğ edilen 

ödeme emrine karĢı açılan davayı kabul ederek ödeme emrini iptal eden vergi mahkemesi kararının 

bozulmasına iliĢkin bulunmaktadır….Ģirketin kanuni temsilcisi olan davacının, bu vergilerin 

zamanında yatırılmaması karĢısında tüzel kiĢiye ait vergi ödevlerini ihmal ettiği ve yerine 

getirmediği açık bulunmaktadır. Dosyanın incelenmesinden, davalı idarenin savunmasında vergi 

aslına iliĢkin amme alacağının Ģirket tüzel kiĢiliğinden tahsil edilmesi ile ilgili olarak her türlü 

yasal yola baĢvurulduğu, Ģirketin bilinen adresinden hiç bilgi verilmeden ayrıldığının ve menkul 
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 3.2.3 Tecil Faizi 

Mevzuatımızda tecil müessesesi,  6183 sayılı Kanunun 30.05.1985 tarih ve 

320 sayılı Kanunu‟nun 1 inci md. si ile değiĢen birinci fıkrasında yer alan   

“ Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haciz olunmuĢ 

malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düĢürecekse, borçlu tarafından 

yazı ile istenmiĢ ve teminat gösterilmiĢ olmak Ģartıyla, alacaklı amme idaresince veya yetkili 

kılacağı makamlarca; vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, 

vergi cezası, para cezası ve gecikme zammı alacakları iki yılı, bu alacaklar dıĢında kalan 

amme alacakları ise beĢ yılı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilir.” hükmü ile 

tanımlanmıĢtır. 

Metinden de anlaĢılacağı üzere tecil asli ve fer‟i amme alacaklarının tamamı için 

istenebilir yani vergi aslı, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi ve para cezaları Ģeklindeki 

amme borçları tecil‟in kapsamı içerisinde olup, tecil yetkisi amme idaresi amirinindir.  

“…Ġdare, borçları için bağlı olduğu vergi dairesine yazılı tecil talebinde bulunan 

borçlunun bu talebini kabul etmek zorunda değildir. Uygulamada, tecil yapmayan idare 

aleyhine yargıya yapılan baĢvurular, tecil yapıp yapmama yetkisinin idareye ait olduğu 

gerekçesi ile reddedilmektedir…”
67

. 

                                                                                                                                          

veya gayrimenkul hiçbir mal varlığının bulunmadığının saptandığı, bu yasal giriĢimlerle ilgili 

belgelerin tümünün iĢlem dosyasında mevcut olduğu yolunda ileri sürülen iddiaların doğruluğunun 

saptanması halinde, Ģirket tüzel kiĢiliğinden takip yollarının tükendiği ve tahsil imkanının 

kalmadığı sonucuna varılacağından, sözü geçen vergi asıllarının geç ödenmesi nedeniyle 

hesaplanarak vergi aslına dönüĢtürülen gecikme zamlarının tahsili için kanuni temsilci olan davacı 

adına yeniden tarh ve tebliğ yapılmasına gerek bulunmadığından, Vergi Mahkemesince aksi yönde 

verilen kararda isabet görülmemiĢtir. Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile Ġzmir 

3.Vergi Mahkemesinin 1991/927 sayılı kararının bozulmasına karar verildi…”, Bkz., KarĢı görüĢ, 

Dan. VDDGK., 24.09.1993, E. 1993/55, K. 1993/84, “…6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine 

göre hesaplanan gecikme zammı; vergi alacağı ve ceza niteliğini taĢımadığından ne doğrudan 

doğruya ve ne de dolaylı olarak Vergi Usul Kanunu`nun 10 uncu maddesi kapsamına 

girmemektedir…”, http://www.danistay.gov. tr. 06.02.1010. 
67

 YILMAZ ÖZBALCI,  Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yorum ve    

Açıklamalar, Ankara, OluĢ Yayıncılık, 2002, s. 478. 

http://www.kazanci.com.tr/
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Mükelleflerce VUK‟da yer alan piĢmanlık ve cezalarda indirim 

kurumlarından yararlanılması halinde tecil uygulamasının imkanı 

bulunmamaktadır.
68

.  

 Doktrinde Barlass, tecil faizinin sadece tecil kurumundan faydalanılması 

halinde fer‟i nitelikte bir amme alacağı olduğunu, her tarhiyat sonrası tecil talep 

edilmesinin tarhiyatın doğasından gelen bir zorunluluk olmadığını bu nedenle de 

vergiye bağlı bir alacak olmadığını savunmuĢtur
69

.  Ancak uygulamada ve doktrinde 

kabul gören görüĢ tecil faizi müddetinde ödenmeyen vergilere ödenen müeyyide 

niteliğinde olduğu gerekçesi ile vergiye bağlı alacak olarak addedilmiĢ olduğudur. 

 

 4. KANUNĠ TEMSĠLCĠ 

 

4.1.  Tanımı 

 

Kanuni temsilcilerin vergi sorumluluğunun esaslarının açıklanabilmesi için 

öncelikle  “Kanuni Temsilci” kavramının üzerinde durulması gerekir. Ancak, kanuni 

temsilci kavramının açıklanmasından önce “Temsil”, “Temsilci” ve “Temsil Yetkisi” 

kavramlarının ne anlama geldiğinin ortaya konulması gerekmektedir
70

.  

 

Temsilci, baĢkasının nam ve hesabına hareket ederek, irade beyanı ile temsil 

ettiği kiĢiyi, hak sahibi veya borçlu kılabilen kiĢidir
71

. Temsil yetkisi ise kendisinin 

bir hukuki iĢlemin yapılmasında temsil ettirmek isteyen Ģahsın temsilci olacak Ģahsa 

verdiği yetkidir
72

. 

 

Temsilcinin temsil yetkisi bir kanun hükmüne veya temsil edilenin istek ve 

iradesine dayanır. Kanuna dayanan temsil yetkisine, kanuni temsil; bu tür yetkiye 

sahip olan kiĢiye de kanuni temsilci denir.  Kaynağını, temsil edilenin istek ve 

                                                 

68
  BARLASS, a.g.e., s. 35. 

69
  A.e., s. 35. 

70
 SARILI, a.g.e., s. 51. 

71
 CANDAN, a.g.e., s.7; SARILI, a.g.e., s. 51. 

72
 ġener AKYOL, Türk Medeni Hukukunda Temsil, Ġstanbul, Vedat Kitapçılık, 2009, s. 6. 
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iradesinden alan temsil yetkisine ise, iradi temsil yetkisi; bu Ģekilde yetkili kılınan 

kiĢiye ise iradi temsilci adı verilir
73

. 

 

Kanuni temsilcilerin yetkilerinin sınırı ve bu yetkilerin gereği gibi 

kullanılmaması dolayısıyla sorumlulukları, kanun tarafından belirlenmiĢtir. Kanunda 

belirlenen kapsam ve sınırları tarafların iradeleri ile değiĢtirmeleri mümkün 

değildir
74

. 

 

Ġradi temsilde ise, temsil edilen, temsilcinin yetkilerini istediği gibi 

belirleyebilir. Kanuni temsilde, temsil edilenin istek ve emirleri, temsilciyi 

bağlamamasına karĢın; iradi temsilde temsilci, temsil edilenin talimatlarına uygun 

davranmak zorundadır
75

. 

 

Vergi ile ilgili ödevlerin yerine getirilmesi bakımından her iki temsil türü de 

geçerlidir 
76

. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunanlar bu ödevlerini 

bizzat yerine getirebilecekleri gibi bu konuda iradi temsilcilerin hizmetinden de 

yararlanabilirler
77

.  

 

Vergi Hukukunda, medeni hakları kullanma ehliyetini haiz bulunmayanlar ile 

hakları kısıtlı olanların ve tüzel kiĢilerin vergi ödevlerinin yerine getirilmesinde 

kanuni temsil esastır. Kanuni temsilcilik müessesesine yer verilmesinin en önemli 

nedeni, fiil ehliyetine sahip olmayanların da vergi mükellefi ve sorumlusu  

 

                                                 

73
 AKYOL, a.g.e. , s. 7; Mustafa ÇELEN, Anonim ġirketlerde Kanuni Temsilcilerin Vergisel 

Sorumlulukları, Vergi Dünyası, Sayı 273,Mayıs, Maliye ve Hesap Uzmanı Derneği Yayınları 

2004, http://www.vergidunyasi.com.tr. 
74

  AKYOL, a.g.e., s. 104. 
75

  A.e., s.7;  
76

  CANDAN, a.g.e., s. 7; SARILI, a.g.e., s. 52. 
77

  Mustafa Gürhan ACAR, YaĢar AKAY, Vergi Kanunları Açısından Temsil, Vergi Dünyası, Sayı 

289, Eylül, Maliye ve Hesap Uzmanı Derneği Yayınları, 2005, http://www.vergidunyasi.com.tr, 

;AKSOY, a.g.e., s. 38. 

http://www.vergidunyasi.com.tr/
http://www.vergidunyasi.com.tr/
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olabilmeleri ve bu kiĢilerin kamu alacaklarına iliĢkin kanuni ödevlerinin zamanında 

ve tam olarak yerine getirilmesi için kanuni temsilcilere ihtiyaç duyulmasıdır
78

. 

 

Kanuni temsilde, temsilci, baĢkasının nam ve hesabına vergi ile ilgili ödevleri 

yerine getirme yetkisini vergi kanunlarından alır
79

. Gerçekte bu yetki temsilci için 

yasal bir yükümlülüktür ve bu yükümlülüğe aykırı davranıĢın gerektirdiği 

sorumluluk da vergi kanunlarında düzenlenmiĢtir
80

. Kanuni temsilci ile temsil edilen 

arasındaki iliĢki, kan bağı, yargı kararı veya sözleĢme ile kurulmuĢ olabilir
81

. 

Örneğin; küçük ile babası arasındaki iliĢkisi kan bağına, mahcur ile vasisi arasındaki 

iliĢki yargı kararına, anonim Ģirket ile yönetim kurulu arasındaki iliĢki, sözleĢmeye 

dayalıdır
82

.  

 

4.2 Vergi Sorumlusu Olarak Kanuni Temsilci 

 

 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 8. Maddesinde mükellef, vergi kanunlarına 

göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek ve tüzel kiĢi; sorumlu ise verginin 

ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karĢı muhatap olan kiĢidir. 

 

Bu açıklamaya göre; vergi kanunları bakımından kanuni temsilci, temsil ettiği 

vergi mükellefi veya vergi sorumlularının vergi ile ilgili ödevlerini onların nam ve 

hesaplarına zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi konusunda, vergi kanunlarıyla 

yetkili kılınan, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, gerçek kiĢi olarak 

tanımlanabilir
83

.  

 

Kanuni temsilcilerin kimler olduğu konusunda VUK da herhangi bir hüküm 

bulunmamakla birlikte aynı kavramın kullanıldığı 6183 sayılı Amme Alacakları 

                                                 

78
 Binnur ÇELĠK, “Kamu Alacaklarından Dolayı, Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu”, Gazi 

Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 7, 1999, s. 89; naklen, SARILI, 

a.g.e., s. 53. 
79

 SARILI, a.g.e., s. 53. 
80

 AKSOY, a.g.e., s. 39. 
81

 ÇELEN, a.g.m, Sayı 273 
82

 CANDAN, a.g.e., s.8. 
83

 SARILI, a.g.e., s. 53. 
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Tahsili Usulü Hakkında Kanunun mükerrer 35'inci maddesi uygulaması açısından 

kanuni temsilcilerin kimler olduğu ve sorumluluklarının Ģekli ile ilgili olarak Tahsilat 

Genel Tebliği Seri A Sıra No 1
84

 ile Sıra No 2
85

 tebliğlerinde açıklama yapılmıĢtır. 

Özünde bu kiĢilerin kimler olduğu ve sorumlulukları konusunda Türk Medeni 

Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuata atıf yapılmıĢtır
86

. 

 

4.3. Kanuni Temsilcinin, Mükellef ve Vergi Sorumlusundan 

Farkı  

 

VUK da asıl olan vergi ödevlerinin mükelleflerin kendileri tarafından yerine 

getirilmesidir. Ancak küçükler, kısıtlılar ve tüzel kiĢilerle toplulukların mükellef 

oldukları durumda,  VUK un 10 uncu maddesi kanuni temsilcileri vergi ödevlerinin 

yerine getirilmesinden sorumlu tutmaktadır. 

 

Vergi Usul Kanununun 8 inci maddesinde belirtildiği üzere vergi mükellefi, 

kanunun vergi alacağını bağladığı olay ile iliĢkisi dolayısıyla vergi borcunu geliri 

veya servetinden ödemek zorunda olan kiĢi ve kurumlar olarak tanımlanmıĢtır
87

. 

Vergi Sorumlusu ise kendisi gerçek mükellef olmadığı halde Ģekli yükümlülüklerin 

yerine getirilmesi açısından vergi alacaklısı durumunda olan vergi dairesine karĢı 

muhatap olan üçüncü kiĢilere denilmektedir
88

. 

 

Bu bağlamda, kanuni temsilcinin, mükellef ile vergi sorumlusundan en 

önemli farkı kanuni temsilcinin temsil ettiği kiĢinin, yani mükellef veya vergi 

sorumlusunun kanuni ödevlerini onların nam ve hesaplarına yerine getirdiği için 

alacaklı vergi dairesinin doğrudan doğruya muhatabı olmamasıdır
89

. Örneğin, vergi 

                                                 

84
 Bkz., 30.06.2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazete. 

85
 Bkz., 29.06.2008 tarih ve 26921 sayılı Resmi Gazete. 

86
 Sedat Abdullah ARISOY, Anonim ġirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Kanuni Temsilci 

     Sıfatıyla Amme Alacaklarından Müteselsilen Sorumlu Olma ġartları, Vergi Dünyası, Sayı 

337, Eylül, Maliye ve Hesap Uzmanı Derneği Yayınları 2009 ; http://www.vergidunyasi.com.tr .  
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 OKTAR, a.g.e., s. 60. 
88

 UYSAL, EROĞLU, a.g.e., s. 78; SARILI, a.g.e., s. 42. 
89

 CANDAN, a.g.e., s. 9. 
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sorumlusu baĢkalarına yaptığı ödemelerden tevkif ettiği vergiyi yasal süresi 

içerisinde kendi adına düzenleyeceği beyanname ile alacaklı vergi dairesine 

bildirerek, yine aynı süre içerisinde ödenmek zorunda olmasına karĢın kanuni 

temsilci, temsil ettiği kiĢinin beyannamesini onun kanuni temsilcisi sıfatı ile 

imzalar
90

. 

 

Bir diğer önemli fark ise; VUK un 9 uncu maddesinde açıkça düzenlendiği 

üzere mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet Ģartı aranmamıĢ ancak 

kanuni temsilciler için bu Ģart aranmıĢtır. Keza gerçek veya tüzel kiĢiler mükellef, ve 

vergi sorumlusu olabilirken TTK.‟nın 312/2, 540/4 üncü maddesi gereği tüzel kiĢiler 

kanuni temsilci olamazlar
91

.  

 

4.4. Vergi Ödevleri Kanuni Temsilci Tarafından Yerine 

Getirilecekler 

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 10 uncu maddesinin 1‟inci fıkrasında, tüzel 

kiĢilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kiĢiliği olmayan 

teĢekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde, bunlara düĢen 

ödevlerin kanuni temsilcileri, tüzel kiĢiliği olmayan teĢekkülleri idare edenler ve 

varsa bunların temsilcileri tarafından yerine getirileceği öngörülmüĢtür. Aynı 

maddenin ikinci fıkrasında da bu hükmün Türkiye‟de bulunmayan mükelleflerin 

Türkiye‟deki temsilcileri hakkında da uygulanacağı açıklanmıĢtır.  

 

Görüldüğü üzere vergi ile ilgili ödevleri kanuni temsilcileri tarafından yerine 

getirilenler, tüzel kiĢilerle medeni hakları kullanma ehliyetleri olmayan ya da bu 

hakları kısıtlı bulunan gerçek kiĢilerdir. Kanun, vergi mükellefi veya sorumlusu  

                                                 

90
  CANDAN, a.g.e., s. 9. 

 
91

 Mine Nur BOZDOĞAN, Kanuni Temsilcinin Vergisel Sorumluluğunun Ġncelenmesi Ve 

Değerlendirilmesi, Vergi Dünyası, Sayı 269, Ocak, Maliye ve Hesap Uzmanı Derneği Yayınları 

2004, http://www.vergidunyasi.com.tr .; CANDAN, a.g.e., s. 9. 
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olmalarına karĢın tüzel kiĢiliği bulunmayan teĢekküllerle Türkiye‟de bulunmayan 

vergi mükelleflerini de buna benzetmiĢtir
92

. 

 

4.4.1. Gerçek KiĢiler 

 

Tüm gerçek kiĢiler, hak ehliyetine sahip bulundukları halde, bu hakları 

kullanma ehliyetine (fiil ehliyetine) her zaman sahip değildirler
93

.  

 

Medeni haklar diye tanımlanan bu hakların kullanılabilmesi, ayırt etme 

gücüne temyiz kudretine sahip bulunmayı ve ergin reĢit olmayı gerektirir.  

 

Gerçek kiĢileri medeni hakları kullanma ehliyetinden kısmen veya tamamen 

yoksun kılan durumların bulunması halinde, bu haklar, bunlar adına, kiĢiliğe sıkı sıkı 

bağlı olanlar dıĢında, kanuni temsilcileri tarafından kullanılır
94

.  Kanuni temsilciler 

veli vasi ve kayyımlardır. 

 

Gerçek kiĢileri, medeni hakları kullanma yetkilerine göre dörde ayırmak 

olanaklıdır
95

. 

 

1- Tam Ehliyetliler : Vergi ile ilgili ödevlerini bizzat yerine getirebilecek 

temyiz kudretine sahip reĢit kiĢilerdir.  Anılan nedenle bunlar için kanuni temsilci 

tayin edilmez
96

 

 

2- Tam Ehliyetsizler : Vergiyle ilgili ödevlerini veli veya vasi aracılığıyla 

gerçekleĢtirilen ve temyiz kudretine sahip olmayan küçük ve kısıtlıları ifade eder.  
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  CANDAN, a.g.e., s. 11. 
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Tam ehliyetsizler, kanuni temsilcileri aracılığıyla leh ve aleyhlerine hak ve borçlar 

yaratabilirler
97

. 

 

3- Sınırlı Ehliyetsizler: Vergiyle ilgili ödevlerini veli veya vasi aracılığıyla 

gerçekleĢtirebilen ancak temyiz kudretine sahip küçük ve kısıtlılardan oluĢmaktadır.  

 

4- Sınırlı Ehliyetliler : Tam ehliyete sahip olmakla birlikte korunmaları 

amacıyla fiil ehliyetinin sınırlandırılması gerekli görülen ergin kiĢiler bu sınıfa 

dahildirler. Bu kiĢiler MK „nın 429 uncu maddesinde belirtilen iĢlemleri kanuni 

danıĢmanlarının görüĢlerini alarak gerçekleĢtirebilirler.  

 

4.4.2. Tüzel KiĢiler 

 

Tüzel kiĢiler, gerçek kiĢilerin aksine fiziki varlığa sahip değildirler. Bu 

yüzden tüzel kiĢiler, kanuna ve kuruluĢ belgelerine göre gerekli organlara sahip 

olmakla, kazandıkları fiil ehliyetini, organları vasıtasıyla kullanırlar, kanuni temsilci 

adı verilen bu organlar aracılığıyla, irade açıklamasında bulunurlar, organların 

hukuki iĢlemleri ve bütün fiilleriyle borç altına girerler
98

.  

 

Tüzel kiĢilerin mükellef ve vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara ait 

vergilendirme ile ilgili görevler kanuni temsilcisi olan organları tarafından yerine 

getirilir
99

. 

 

4.4.3. Tüzel KiĢiliği Olmayan KuruluĢlar 

             

            VUK nun 10‟uncu maddesinde, mükellef ya da vergi sorumlusu olmasına 

karĢın tüzel kiĢiliği bulunmayan kuruluĢların vergiyle ilgili ödevlerinin tüzel kiĢiliği 

                                                 

97
 SARILI, a.g.e., s. 66. 
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idare edenler tarafından yerine getirileceği belirtilerek, bu kuruluĢların da kanuni 

temsilci tarafından temsil edileceği yasal hüküm altına alınmıĢtır
100

.  

 

 Tüzel kiĢiliği olmayan ve teĢekkülü idare edenler ve varsa bunların 

temsilcileri tarafından temsil edilen bu kuruluĢların bazıları ise Ģunlardır: 

 

- Yabancı kamu idare ve müesseslerine ait ticari, sınai ve zirai iĢletmeler 

- ĠĢ ortaklıkları 

            - Cemaatler. 

 

 4.4.4. Türkiye’de Bulunmayan KiĢi ve KuruluĢlar 

  

           Türkiye‟de yerleĢmiĢ bulunmayan gerçek kiĢilerle kanuni ve iĢ 

merkezlerinden her ikisi de Türkiye‟de olmayan tüzel kiĢilerin vergi mükellefi veya 

sorumlusu olmaları durumunda bunların vergiyle ilgili ödevleri daimi temsilcileri 

tarafından gerçekleĢtirilmektedir.  

 

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 2 nci fıkrasına göre 

daimi temsilci “ Bir hizmet veya vekalet akdi ile temsil edilene bağlı olup, onun nam 

ve hesabına muayyen veya gayrimuayyen bir müddetle veya müteaddit ticari 

muameleler ifasına yetkili bulunan kimse” olarak tanımlanmıĢ ve aĢağıda yazılı 

kimseler, baĢkaca Ģartlar aranmaksızın temsil edilenin daimi temsilcisi sayılmıĢlardır. 

     1. Ticari mümessiller, tüccar vekilleri ve memurları ile Ticaret Kanununun 

hükümlerine göre acenta durumunda bulunanlar; 

  

 

                                                 

100
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2. (DeğiĢik bent: 19/02/1963 - 202/4 md.) Temsil edilene ait reklam giderleri 

hariç olmak üzere giderleri devamlı olarak kısmen veya tamamen temsil edilen 

tarafından ödenenler; 

 3. Mağaza veya depolarında temsil edilen hesabına konsinyasyon suretiyle 

satmak üzere devamlı olarak mal bulunduranlar. 

 Bir kimsenin birkaç kiĢiyi aynı zamanda temsil etmesi daimi temsilcilik 

vasfını değiĢtirmez. 

4.5. Anonim ve Limited ġirketlerde Kanuni Temsilciler ve 

Görev ve Yetkileri 

 

 4.5.1. Anonim ġirketlerde Yönetim Kurulu ve Yapısı 

 

Tüzel kiĢilerin hak ve yetkilerini kullanabilmeleri, bir organın gerekliliğini 

zaruri kılmaktadır. (MK md.47) Anonim Ģirketlerde de, tüzel kiĢiliğe sahip diğer 

iĢletmelerde olduğu gibi ortaklığın iĢlerini yönetecek ve üçüncü kiĢilere karĢı onu 

temsil edecek daimi bir organa ihtiyaç vardır
101

. Organı bulunmayan bir tüzel kiĢi 

medeni hakları kullanmaktan yoksundur
102

. 

 

Anonim Ģirketlerde diğer tüzel kiĢilikler gibi hakları iktisap ve borçları 

iltizam edebilmek için idare ve temsil iĢlerini gören gerçek kiĢilerin varlığına ihtiyaç 

duyarlar
103

. Zira Ģirketin bütün pay sahiplerini bünyesinde toplayan genel kurul 

yapısı itibariyle geçici bir kuruldur ve devamlı faaliyet göstermesi ve çalıĢması söz 

konusu olamaz
104

. Keza anonim ortaklıklarda sayıları çok fazla olabilen pay 

sahiplerinin tamamının ortaklığın temsilinde ve idaresinde yer alması çeĢitli 

güçlükler doğurabileceğinden ötürü, anonim ortaklıklarda bu güçlüklerin aĢılabilmesi 
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103
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104
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için TTK‟nın 317 nci maddesinde hüküm altına alındığı üzere yönetim kurulu adı 

altında bir teĢkilatlanma
105

bir organlaĢma söz konusudur
106

. 

 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 317 nci maddesinde; “Anonim Ģirket 

idare meclisi tarafından temsil ve ilzam olunur.” hükmü yer almaktadır.  

 

Madde metninden de anlaĢılacağı üzere yönetim kurulu, anonim ortaklığının 

hem zorunlu hem de faaliyeti süreklilik arz eden organlarından birisidir. Yönetim 

kurulu nitelik yönünden bir kurul organdır. Diğer bir söyleyiĢle, üyelerden kurulu bir 

organdır
107

. Organ kavramı da tüzel kiĢilik gibi soyut bir kavramdır
108

. Ona, organın 

üyesi konumundaki gerçek kiĢiler olan yönetim kurulu üyeleri canlılık verir. 

Yönetim kurulu, ancak kanunun aradığı yeter sayıda üyenin bir araya gelmesiyle 

belirli konularda iĢlem yapabilme yeteneği kazanır.  

 

TTK nın 312 nci maddesi uyarınca yönetim kurulu, ortaklığın esas 

sözleĢmesiyle belirlenmiĢ ya da genel kurulca tespit edilmiĢ en az üç kiĢiden oluĢur. 

Azami sayı konusunda bir kısıtlama yoktur. Kanunda belirtilmemiĢ olmakla beraber 

esas sözleĢmeye yazılmak suretiyle yönetim kuruluna yedek yönetim kurulu üyeleri 

de seçilebilir
109

. Yönetim Kurulu TTK md.317‟de de belirtildiği gibi ortaklığın 

yürütme ve temsil organıdır. Anonim ortaklığın kanuni temsilcisi olan yönetim 

kurulu ortaklığa ait iĢlemin sahibi konumundadır
110

. 
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4.5.2. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

 

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri kanundan veya ana sözleĢmeden 

doğar. Kanunda öngörülen görevlerin dıĢında ana sözleĢme ile yönetim kuruluna 

tevdii edilen görevler yönetim kurulu için aynı zamanda bir yetki ifade eder
111

. 

 

AĢağıda yönetim kurulunun bazı görev ve yetkileri ana baĢlıklar altında 

kısaca sıralanmıĢtır.  

 

4.5.2.1. Yönetim Görevi ve Yetkisi 

 

Yönetim Kurulu, anonim Ģirketin iĢletme sahibi konumundadır. Ortaklığın 

yönetimi yönetim kurulu için hem bir görev hem de bir yetkiyi ifade eder
112

. 

Yönetim yetkisi, Ģirket iĢlerinin yürütülmesi ve amacına ulaĢabilmesi için, esas 

mukavele dairesinde bütün hukuk ve ticari iĢlemlerin gerektirdiği hareketlerin ve 

icap eden kararların alınmasını kapsadığı gibi, Ģirket faaliyetlerinin izlenmesi ve 

Ģirketin tasfiyesi ile ilgili iĢlemlerin yerine getirilmesi gibi idari nitelikteki görevleri 

de kapsar
113

. 

 

4.5.2.2. Temsil Görevi ve Yetkisi 

 

Anonim ortaklığın dıĢ iliĢkide üçüncü kiĢilerle iliĢkiye girebilmesi yönetim 

kurulunun temsil görevini ifa etmesiyle mümkün olabilmektedir. Temsil faaliyeti 

yönetim kurulu üyeleri için hem bir hak hem de bir borçtur. BaĢka bir deyiĢle 

yönetim kurulu, anonim ortaklığın hem yönetim hem de temsil organıdır
114

. ġirketin 
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temsil ve yönetimi tüzel kiĢiliğin kazanılmasından sona ermesine, hatta belirli ölçüde 

ve sınırlı olmakla beraber tasfiye aĢamasında da yönetim kuruluna aittir
115

.   

 

4.5.2.3. Ortaklık Defterlerinin Tutulması 

 

Anonim Ģirketin tüzel kiĢi tacir sıfatıyla tutulması gereken defterlerini tutmak 

yükümlülüğü ve bundan doğan sorumluluk münhasıran yönetim kuruluna aittir
116

.  

  

ġayet yönetim kurulu defter tutma yükümlülüğünü yerine getirmezse TTK 

336 ncı  maddesi  hükmü gereği ortaklığa karĢı sorumlu olacaktır
117

. 

 

ġirketin, tüzel kiĢi tacir olarak tutması gerekli defterler TTK md. 66/1 vd, 

326, 413,417, 419, 428 ve 1465 inci maddelerinde belirtilmiĢtir. 

 

4.5.2.4.  Genel Kurul Kararlarının Ġcrası 

 

Genel kurul kararlarının icrası kanunla yönetim kuruluna yüklenmiĢ bir 

görevdir.   

 

4.5.2.5. Ortaklığın Bilançosu ile Kar Zarar Hesabının         

              Düzenlenmesi 

 

Anonim ortaklıkla kar ve zarar hesabı ile bilançonun düzenlenmesi yönetim 

kurulunun görevidir. Keza yönetim kurulu o yıl dağıtılması gereken kar ile ayrılması 

düĢünülen yedek akçelere iliĢkin bir teklif sureti de bu belgelere eklenmelidir
118

.  
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4.5.2.6. Malvarlığının Azalması Halinde Görevler 

 

TTK. nun 324 üncü maddesi ile getirilen düzenleme ile ortaklık malvarlığının 

esas sermayenin yarısı oranında azalması halinde yönetim kuruluna durumu derhal 

genel kurula bildirme yükümlülüğü getirilmiĢtir.  

 

4.5.3. Murahhas Üye ve Müdürler 

 

TTK nu 319 uncu maddenin 2 nci fıkrası ile getirilen düzenlemede  “Esas 

mukavele ile temsil salahiyetinin ve idare iĢlerinin hepsini veya bazılarını idare 

meclisi azası olan murahhaslara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan 

müdürlere bırakabilmek için umumi heyete veya idare meclisine salahiyet verilebilir” 

hükmü yer almaktadır.  

 

Buna göre esas sözleĢmede temsil yetkilerinin tamamı veya bir kısmının 

yönetim kurulu üyelerinden birine veya birkaçına bırakılması öngörülmüĢ olabilir
119

.  

 

Madde metninden de anlaĢılabileceği üzere temsil yetkisinin devri için Ģirket 

ana sözleĢmesinde bu yönde hüküm bulunması gerekmektedir.  Söz konusu hükmün, 

murahhas üye tayin edileceğine dair, ortaklık genel kuruluna veya yönetim kuruluna 

yetki verildiğini içermesi yeterlidir
120

. Ayrıca devredilecek yetkinin yönetim 

kuruluna özgülenen bir yetki olmaması gerekir.  

 

Murahhas üyelerin yanı sıra kanuni temsilci olarak murahhas müdürlerinde 

atanması mümkündür. Bunlar da esas sözleĢmede hüküm bulunmak kaydıyla   

atanabilen, ancak genel kurul tarafından azli mümkün olan organ müdür niteliğinde 

kiĢilerdir
121

. Murahhas müdürler murahhas azalardan farklı olarak Ģirket ortağı ve 
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 Mehmet KORKUSUZ, Anonim ġirketlerin Kanuni Temsilcilerinin Vergi Borçları ile Ġlgili 

Sorumlulukları, 19.01.2009 tarih ve 2009/001 Numaralı Sirküler, 

http://www.mehmetkorkusuz.com. 06.02.2010.  
120

 GÜNEY,a.g.e., s. 138. 
121

 Abuzer KENDĠGELEN, Hukuki Mütaalalar, 2. Bası, Ġstanbul, Beta, 2003,  s.54. 

http://www.mehmetkorkusuz.com/
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yönetim kurulu üyesi olmadıklarından yönetim kuruluna katılıp oy kullanma yetkileri 

bulunmamaktadır
122

. 

 

Ana sözleĢmede hüküm bulunduğu ve yönetim kuruluna özgülenmeyen idare 

ve/veya temsil yetkisinin murahhas aza veya müdürlere bırakıldığı veya bölündüğü 

hallerde kural olarak diğer üyelerin sorumluluğu ortadan kalkar, sorumluluk Ģirket 

iĢlerin bizzat yöneten veya Ģirketi bizzat temsil eden aza veya müdürlere düĢer  (TTK 

md. 336)
123

.  

 

Doktrinde Helvacı,  bu Ģekilde bir devir söz konusu olduğunda görevi 

devralan murahhaslar dıĢında kalan yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunu TTK 

madde 331 ile belirtilen nezaret sorumluluğu olarak belirtmiĢtir
124

. Çamoğlu ise, bu 

durumda dahi yönetim kurulunun murahhaslara talimat verebileceğini ve 

murahhaslarında bu talimatlara uymak zorunda olduğunu aksi halde sorumlulukları 

cihetine gidilebileceğini belirtmiĢtir
125

. 

 

Ayrıca doktrinde yönetim kurulunun, yönetim ve temsil yetkilerinin tümünü 

murahhaslara bıraksa dahi, Türk Ticaret Kanunu‟ nun  yönetim kuruluna münhasıran 

verdiği ve devri kabil olmayan yetki ve görevlerin aynen korunacağı ve bu durumda 

sorumluluğun sadece murahhaslara değil tüm yönetim kurulu üyelerine ait olacağı 

ifade edilmektedir
126

. 

 

4.5.4. Limited ġirketlerde Müdürler ve Görevleri 

Türk Ticaret Kanunu 540 ıncı maddesi ile getirilen düzenleme ile Ģirket ana 

sözleĢmesi veya ortaklık kurul kararı ile Ģirketi idare ve temsil yetkisinin ortaklardan 

                                                 

122
 GÜNEY, a.g.e., s. 139. 

123
 HELVACI, a.g.e.., s. 79-81. 

124
  A.e., s. 80; ÇAMOĞLU, a.g.e.., s. 185. 

125
 ÇAMOĞLU, a.g.e., s. 185, UÇAR, a.g.e.,  s.  23; GÜNEY, a.g.e., s. 141. 
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 Tamer BOZKURT, Vergi Yükümlülüğü-Vergi Sorumluluğu Kavramları Çerçevesinde 

Anonim Ģirketlerde Tek BaĢına Temsil ve Ġlzama Yetkili Olanların (Özellikle Murahhas 

Azaların ) Vergisel Sorumluluğu, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt XXIV, Sayı 4, Ankara, 

Seçkin, 2009, s. 248.; ÇAMOĞLU, a.g.e., s. 187. 
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biri veya birkaçına bırakılabileceği ancak böyle bir düzenleme yapılmamıĢsa, 

ortakların hepsinin müdür sıfatıyla Ģirket iĢlerini idareye ve temsile yetkili kılındığı 

hüküm altına alınmıĢtır. 

Yine maddenin 3 üncü fıkrasında,  kuruluĢtan sonra Ģirkete giren ortakların, 

bu hususta ortaklar kurulunun ayrı bir kararı olmadıkça, idare ve temsile mezun ve 

mecbur olmadıkları da belirtilmiĢtir. 4 üncü fıkrada ise, limited Ģirketin temsilcileri 

arasında bir hükmi Ģahıs bulunduğu takdirde, ancak o hükmi Ģahıs adına limited 

Ģirketin temsil ve idaresini üzerine almıĢ bulunan hakiki Ģahıs limited Ģirketin 

temsilcisi olarak tescil ve ilan edileceği hüküm altına alınmıĢtır. 

Ayrıca,  TTK nun 541 inci maddesi uyarınca Ģirketin idaresi ve temsili Ģirket 

sözleĢmesi veya ortaklar kurulu kararıyla ortak olmayan kimselere de bırakılabilir. 

Bu gibi kimselerin salahiyet ve mesuliyetleri hakkında ortak olan müdürlere ait 

hükümler tatbik olunur. 

 

Kanuni temsilciler kuruluĢ sırasında hazırlanan ana sözleĢme ile 

belirlenmekle birlikte daha sonra yapılan ana sözleĢme değiĢiklikleri ile 

değiĢtirilebilmektedirler
127

.  

 

Genel bir çerçeve içerisinde ifade etmek gerekirse müdürlerin görevi ortaklığı 

temsil ve idare etmektir. TTK nun Anonim ġirketler Hükümlerine Yapılan Atıflar 

kenar baĢlığı taĢıyan 556 ncı maddesi hükmüne göre müdürlerin görevleri, anonim 

ortaklıkların bahsettiğimiz görevleri ile aynıdır
128

. 

 

 

 

                                                 

127
 Ömer ERGENÇ, Amme Alacaklarının Ödenmesi Bakımından Limited ġirketler ile Bu    

ġirketlerin Kanuni Temsilcileri ve Ortakların Sorumluluğu, Vergi Dünyası, Sayı 231, Kasım, 

Maliye ve Hesap Uzmanı Derneği Yayınları, 2000, http://www.vergidunyasi.com.tr .  
128

 Cevdet Okan BAHAR, Anonim ve Limited ġirketlerde Temsil Yetkisi ve ġirkete Kayyım 

Atanması,  Vergi Dünyası, Sayı 252, Ağustos, Maliye ve Hesap Uzmanı Derneği Yayınları, 2002, 

http://www.vergidunyasi.com.tr ; BARLASS, a.g.e., s. 22. 

http://www.vergidunyasi.com.tr/
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4.5.5. Kayyımlar 

 

Anonim ve limited ortaklıklarda organ yokluğu, ortak sayısının azalması, 

genel kurul veya ortakların toplanamaması hallerinde TTK 435 nci madde ve 552 nci 

madde atfıyla ve 435 nci madde hükmünce ortaklığın durumunun yasalara uygun 

hale gelmesi için mühlet tanınır ve o zamana kadar da ortaklığa bir kayyım atanır
129

 

 

 

“..Kayyım olarak bir veya birden fazla kiĢi atanabilmektedir.  ….Kayyımında ancak 

“ERGĠN” gerçek kiĢilerden olacağı açıkça ifade edilmiĢtir. Dolayısıyla Tüzel kiĢilerin kayyım olarak 

atanması kanunen mümkün değildir. Kayyımlar atandıkları sürede görev ifa ederler. Ancak süre belli 

edilmediği hallerde kendilerine tevdi edilen iĢin hitamına kadar görevlidirler. Kayyımlık görevi, iĢin 

hitamı, ölüm, medeni haklarını kullanmaktan mahrum kalma, tayin edilen sürenin hitamı ve azil ile 

son bulur. ĠĢin bitmemiĢ olması veya sürenin dolmamıĢ olmasına rağmen kayyımı atayan mahkemenin 

kararı ile de kayyımlık görevi sona ereceği kuĢkusuzdur. …Kayyım atama ile gelmiĢtir ve kanuni 

temsilci konumundadır. …Sorumlulukları; Kayyım heyeti görevlerini yerine getirirken aynen 

yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu gibi “KURUL OLARAK” sorumlulukları vardır. Ayrıca 

kayyım heyeti üyelerinin de birbirine müteselsil sorumluluğu vardır. Yani kayyım heyetinin 

vazifelerini yaptığı sırada iĢledikleri haksız fiillerden Anonim ġirketin Tüzel KiĢiliği mesul olur. 

Yukarıda bahsedildiği üzere, TTK. 67ve 335‟inci maddelerindeki fiillerin iĢlenmesi halinde kusursuz 

sorumluluk halleri söz konusu olabilecektir. Vergi Usul Kanununun 10‟uncu maddesinde 

Kayyımlar‟da “KANUNĠ TEMSĠLCĠ” olarak nitelendirilmiĢtir.  Dolayısıyla bunların idare ettikleri 

tüzel kiĢi veya küçükler vergi yükümlüsü ise bunlara düĢen ödevler kanuni temsilciler tarafından 

yerine getirilir.  Ödevlerin yerine getirilmemesinden doğan vergi ve buna bağlı alacaklar mükelleften 

alınamaz ise kanuni ödevleri yerine getiremeyenlerden alınacaktır. Aynı Ģekilde 6183 sayılı amme 

alacaklarının da kanuni temsilcilerden alınacağı ve Ģirketin atanmıĢ kayyım heyeti görev yapıyorsa bu 

heyet üyelerinin müĢterek ve müteselsil sorumluluklarının bulunduğu belirtilmiĢtir. Diğer 

taraftan  ödeme emri ile takip edilecek kiĢilerden teminat isteme, ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk ve 

diğer koruma hükümlerinin kanuni temsilciler (kayyımlar) hakkında da uygulanabileceği ifade 

edilmektedir…”
130

 

  

 

4.5.6. Ġflas Ġdaresi 

 

Ġflasın açıldığı andan itibaren ortaklık kendine ait olan malvarlığından 

hukuken el çeker ve bu mal varlığı alacaklılara alacakları oranında garamaten 

dağıtılır. Bu dağıtımın yapılmasında iflas idaresi görevlidir. Ġcra ve Ġflas Kanununun 
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  BARLASS, a.g.e., s. 22. 
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 BAHAR, Anonim ve Limited ġirketlerde Temsil Yetkisi ve ġirkete Kayyım Atanması, 
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226 ncı maddesi “Masanın kanuni mümessili iflas idaresidir.” demektedir. Ġflas 

idaresi olarak ancak hakiki Ģahıslar seçilebilir
131

.  

 

Ġflas idaresi esas itibariyle masanın menfaatlerinin icap ettirdiği bütün 

muameleleri yapabilmek, masanın menfaatlerini gözetmek ve tasfiyeyi yapmakla 

mükelleftir.  

 

VUK 10 uncu maddesinin birinci fıkrası gereği iflas halindeki Ģirketin 

vergilendirmeye iliĢkin ödevleri kanuni temsilci durumundaki iflas idaresi tarafından 

yerine getirilecektir. Ġflas idaresi memurlarının tasfiye memuru sıfatı taĢımaları 

nedeniyle, vergisel sorumluluklarının belirlenmesinde tasfiye memurlarının 

sorumluluklarına iliĢkin vergi kanunlarında yer alan hükümler uygulanacaktır
132

. 

 

4.5.7. Tasfiye Memurları 

 

Tasfiye, hükmi Ģahsiyete sahip olan ticaret Ģirketlerinin fesih edilmesi veya 

infisahı üzerine Ģirket bilançosunda yer alan alacak ve borçların kesin olarak 

hesaplanması, alacakların tahsili ve borçların ödenmesi ve geri kalan bir mevcut 

olursa, bunların da ortaklar arasında kanun ve esas sözleĢmeye uygun olarak 

dağıtılmasını ifade eder
133

.   

 

Tasfiye memurları, anonim Ģirketlerde genel kurul, limited Ģirketlerde ise 

ortaklar kurulunun, ortaklığın tüzel kiĢiliğine son verilmesi yönündeki kararını 

takiben gerek pay sahiplerinin gerek Ģirket alacaklılarının ve gerekse de kamunun 

haklarını hukuka uygun biçimde korumak amacıyla kanuni bir zorunluluk olarak 

görevlendirilirler
134

. Tasfiye süresince tasfiye memurları tüzel kiĢiliğin kanuni 

temsilcisidir ve VUK 10 uncu maddesinin birinci fıkrası gereği tasfiye halindeki 
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Ģirketin vergilendirmeye iliĢkin ödevleri kanuni temsilci durumundaki iflas idaresi 

tarafından yerine getirilecektir
135

. 

 

VUK un 162 madde hükmünce tasfiye memurlarının sorumluluğu, tasfiye 

kararının alınmasıyla baĢlar ve tasfiyenin bittiğinin vergi dairesine bildirilmesiyle 

sona erer. Tasfiye memurlarının görevlerini yapmamaları nedeniyle Ģirket tüzel 

kiĢiliğinin malvarlığından kısmen veya tamamen alınamayan vergi ve buna bağlı 

alacaklar görevlerini yapmayan tasfiye memurlarından alınacaktır (VUK md. 10/2). 

 

4.6. VUK un 10. Maddesi Bağlamında Kanuni Temsilcilerin  

       Ödevleri 

Türk Vergi Hukukunun dayandığı beyan sisteminin zorunlu bir sonucu olarak 

mükelleflere bu sistemin iĢlemesine olanak veren, onun temelini oluĢturan belirli 

ödevler yüklenmiĢtir
136

.  

Yasa koyucunun mükelleflere ödev yüklemesindeki amacı, vergi idaresinin 

vergilendirmeyi “doğru” yapmasını sağlamak baĢta olmak üzere, iĢletmelerle ilgili 

kiĢilerin güvenilir bilgiler edinmesi sağlamaktır
137

. 

Vergi Ödevleri, beĢ kitaptan oluĢan Vergi Usul Kanununun ikinci kitabında 

153 ile 257 inci maddelerinde düzenlenmiĢtir. 

                                                 

135
  SARILI, a.g.e., s.130;  Dan. 11. Daire, 20.11.1995, E. 1995/1156, K. 1995/3190, “… 213 sayılı 

Vergi Usul Kanunu`nun "Kanuni Temsilcilerin Ödevi" baĢlıklı 10 uncu maddesinde, tüzel 

kiĢilerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düĢen ödevlerin kanuni 

temsilcileri tarafından yerine getirileceği belirtilmiĢ olup, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanunun "Tasfiye halinde vazifeliler" baĢlıklı 32 nci maddesinde, hükmi 

Ģahısların tasfiyesinde bunların borçlu bulundukları amme alacaklarını ödeme ve bu kanun 

hükümlerinin tatbikiyle ilgili vecibelerin tasfiye memurlarına geçeceği hükmüne yer verilmiĢtir. 

213 sayılı Kanunun "Tebliğ yapılacak kimseler" baĢlıklı 94 üncü maddesinde ise, tebliğin, 

mükelleflere, bunların kanuni temsilcilerine, umumi vekillerine veya vergi cezası kesilenlere 

yapılacağı, tüzelkiĢilere yapılacak tebliğin de, bunların baĢkan, müdür veya kanuni temsilcilerine 

yapılacağı hususu hüküm altına alınmıĢ, aynı Kanunun "Vergi mahkemesinde dava açmaya 

yetkili olanlar" baĢlıklı 377 nci maddesinin 1. fıkrasında da, mükelleflerin ve kendilerine vergi 

cezası kesilenlerin, tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara karĢı vergi mahkemesinde dava 

açabilecekleri belirtilmiĢtir…”, http://www.kazanci.com.tr. 09.02.2010. 
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Her ne kadar Vergi Usul Kanununun 10 uncu maddesinde ödevlerin neler 

olduğu hususunda bir açıklık getirilmemiĢ olsa da, tüzel kiĢilerin mükellef veya vergi 

sorumlusu olmaları halinde bunlara düĢen ödevlerin kanuni temsilcileri tarafından 

yerine getirileceğini de ayrıca hüküm altına almıĢtır.  

Madde metninden de anlaĢılacağı üzere kanuni temsilcinin sorumluluğunun 

çerçevesi bu ödevlerin yerine getirilmemesi ile sınırlandırılmıĢtır. Madde metninde 

bahsi geçen bu ödevlerin,  VUK‟ un 3 üncü maddesi “ Vergi kanunları lafzı ve ruhu 

ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, 

konuluĢundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle 

olan bağlantısı göz önünde tutularak uygulanır. ” hükmü uyarınca,  213 sayılı Vergi 

Usul Kanununun Ġkinci Kitabında sayılan ödevler olduğunu düĢünmek doğru 

olacaktır
138

. 

Vergi ödevlerini aĢağıda belirli baĢlıklarla ve ana çizgileriyle incelenmiĢtir. 

 4.6.1. Bildirimde Bulunma Ödevi 

Vergilendirme, idare ile mükellef arasında sürekli iliĢki kurulması gereken bir 

süreçtir
139

. Bu iliĢkiye bağlı olarak da vergilendirme iĢlemleri, kolaylıkla ve 

noksansız olarak yürütülür
140

.  

Mükellefler ekonomik faaliyetlerine iliĢkin ve vergilendirmeyi ilgilendiren 

çeĢitli olay ve durumları vergi dairesine bildirmek zorundadırlar. Bildirilmesi 

gereken bu olay ve durumlar; iĢe baĢlama, adres, iĢ ve iĢletme değiĢiklikleri ile iĢi 

bırakma halleridir
141

. Bu sayılanların, mükelleflerce vergi idaresinin bilgisine 

sunulmasının bir zorunluluk olması, vergi alacağı borcu iliĢkisini sağlıklı bir temelde 

yapılandırma gerekliliğinden kaynaklanmaktadır
142

. 
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4.6.2. Defter Tutma Ödevi 

Türk Vergi Sistemi, vergiyi doğuran olayın belgelendirilmesi ve bu belgenin 

de belli süreler içinde kanunda belirtilen defterlere kaydedilmesi esasına dayalıdır
143

. 

Böylelikle vergi idaresi vergiyi doğuran olayları mükelleflerin kayıtlarından 

izleyebilecektir. 

 Kayıtlarla sağlanması gereken amaçlar Vergi Usul Kanununun 171 inci 

maddesinde maksat baĢlığı altında toplanmıĢtır. Buna göre amaç; 

1. Mükellefin vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumunu tesbit etmek;  

2. Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticelerini tesbit etmek; 

     3. Vergi ile ilgili muameleleri belli etmek; 

     4. Mükellefin vergi karĢısındaki durumunu hesap üzerinden kontrol etmek ve  

    incelemek; 

 5. (DeğiĢik bent: 30/12/1980 - 2365/23 md.) Mükellefin hesap ve kayıtlarının 

yardımıyla üçüncü Ģahısların vergi karĢısındaki durumlarını (emanet 

mahiyetindeki değerler dahil) kontrol etmek ve incelemektir. 

 Türk Ticaret Kanunu da tacirlere defter tutmakla ilgili bazı ödevler 

yüklenmekte ve defter tutulurken uyulması gereken Ģartları belirlemektedir. (TTK. 

md. 66 vd.) Bu görev ve Ģartlar geniĢ ölçüde Vergi Usul Kanunu ile paralellik 

göstermektedir
144

.  
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4.6.3.Belge Düzenine Uyma Ödevi 

Belge düzeni, vergilendirme ile ilgili iĢlemlerin, kanunda yer alan veya 

Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen Ģekle ve içeriğe sahip belgelere 

bağlanmasıdır.
145

Vergi Usul Kanunu 227 inci madde hükmü gereği, mükellefler 

vergilendirmeyle ilgili iĢlemlerini belgelere bağlamayı ve bu belgelerle ispat etmekle 

yükümlü kılınmıĢtırlar. 

Türk vergi sisteminde, verginin tarhı mükellefin beyanına, mükellefin beyanı 

defter kayıtlarına, defter kayıtları ise yasal koĢulları içeren belgelere uygun 

olmalıdır
146

. 

ĠĢlemlerin belgeye bağlanıĢ sebebi vergi denetimini sağlayarak vergi 

kaçakçılığını engellemek ve mükellef açısından ispat edici delil olarak 

kullanılmasıdır
147

. Bu nedenle, defter tutma ve belge düzenine uyma birbirini 

tamamlayan ödevlerdir diyebiliriz. Zira içeriği itibariyle doğru bilgileri yansıtan 

defterlerin tutulabilmesinin ön koĢulu, defterlerin içerisinde yer alan kayıtların 

dayanağı olan bilgilerin gerçeğe ve usule uygun biçimde defterlere kaydının 

geçirilmesidir
148

.  Belgelerin bu iĢlevleri yerine getirebilmeleri ise, Ģekil Ģartlarını 

sağlamalarının yanı sıra, maddi gerçeğe de uymalarına bağlıdır
149

.  

Defter ve belgelerin Vergi Usul Kanununda belirtilen düzene uymaması 

halinde aynı kanunun 352 ve 353 üncü maddelerine göre usulsüzlük cezasının 

kesilmesine olanak verecektir. Ayrıca belgelerdeki noksanlığın defter kayıtlarının 

sıhhatini kaybettirecek ölçüye varması durumunda dönem kazancının idarece re‟sen 

takdirini yani re‟sen tarhiyatı gündeme getirecektir
150

.  
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Yukarıda arz ve izah etmeye çalıĢtığımız hususlar dahilinde gerek Vergi Usul 

Kanununun 10  uncu maddesi gerekse Türk Ticaret Kanununun 67 nci maddesinin 2 

nci fıkrasında yer alan “  Ticari defterlerin kısmen veya tamamen mevcut 

olmamasından yahut kanuna uygun surette tutulmamasından veyahut saklanması 

mecburi olan defter ve kağıtların gereği gibi saklanmamasından doğan mesuliyet 

doğrudan doğruya iĢletme sahibine ve hükmi Ģahıslarda idare organının azalarına 

veya idare iĢlerine salahiyetli olan kimselere ve hükmi Ģahsiyeti olmayan ticari 

iĢletme ve teĢekküllerde onları idareye salahiyetli olan kimselere aittir. Bunlar, 

kusuru memur ve müstahdemlerine yükleterek bu mesuliyetten kurtulamazlar.” 

hükmü ile yasa koyucu defter tutma ödevi ve belge düzenine uymayı kanuni 

temsilcilere yüklenen ödevler olduğunu hüküm altına almıĢtır
151

.  

 4.6.4. Defter ve Belgeleri Muhafaza ve Ġbraz Ödevi 

Vergi Usul Kanununun 253 üncü madde hükmü gereği defter tutmak zorunda 

olan mükellefler tuttukları defter, belge ve karneler ile vermek zorunda bulundukları 

bilgilere iliĢkin mikro fiĢ, mikro film, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamdaki 

kayıtlarını ve bu kayıtlara eriĢim veya kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli 

tüm bilgi ve Ģifreleri ilgili bulundukları yılı  takip eden takvim yılından baĢlayarak 

beĢ yıl süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar
152

.   

VUK 254 üncü maddesi ise defter tutma zorunluluğu olmayanlara, fatura 

gider pusulası ve müstahsil makbuzlarıyla sınırlı olmak üzere ve bu adı geçen 

belgeleri tarh sırası ile tanzim tarihlerini takip eden takvim yılından baĢlayarak beĢ 

yıl süre muhafaza ve ibraz ödevi getirmiĢtir. 

 Kanun koyucunun defter ve belgeleri ibraz ödevini, bu belgelerin ait olduğu 

yıldan itibaren beĢ yıl olarak belirleme nedenini tarh zamanaĢımı süresinin, vergiyi  

                                                 

151
 BARLASS, a.g.e., s. 43. 

152
 SABAN, a.g.e., s. 178; KARAKOÇ, a.g.e., s. 394. 
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doğuran olayı takip eden yıldan itibaren beĢ yıl olarak saptanmasında aramak 

gerekir
153

. 

4.6.5. Beyanname Verme Ödevi 

Vergi Usul Kanununun Mükellefin Ödevleri BaĢlıklı ikinci kitabında 

beyanname vermek ödevler arasında sayılmamıĢ ise de aynı kanunun birinci 

kitabının Ġncelemede Usul kenar baĢlığını taĢıyan 144 üncü maddesinin 4 üncü 

fıkrası “Defter ve vesikaların muhafaza altına alınmıĢ olması, süresi gelen vergi 

beyannamesi ödevini kaldırmaz” hükmündedir ve açık olarak beyanname 

verilmesinin bir ödev olduğunu ortaya koymaktadır
154

. 

Doktrinde bazı yazarlar beyanname vermeyi bir ödev olarak kabul etmemekte 

ve gerekçe olarak da beyanname vermenin ödevler baĢlıklı VUK un ikinci kitabında 

yer almadığını göstermektedirler.  

Ancak doktrinde Barlass, beyanname verilmesini ödev olarak kabul etmiĢ ve 

beyanname verilmesi ile ödevler arasında iliĢkiyi kurarken sistematik yorumdan
155

 

ziyade teknik yorum
156

 metodu prensiplerinin göz önüne alınması gerektiğini 

savunmuĢtur
157

.  

                                                 

 
153

 BARLASS, a.g.e., s.110 
154

 A.e., s. 45. 
155

 Muzaffer KÜÇÜK, Vergi Hukukunda Yorum, Vergi Dünyası, Sayı 205, Eylül, Maliye ve Hesap 

Uzmanı Derneği Yayınları,  1998, http://www.vergidunyasi.com.tr . “…Kanun yorumunun teknik 

olarak ikinci en önemli ilkesi de kanun sistematiğidir. Kanun sistematiği, kanunun diğer kanunlar 

karĢısındaki konumunu ve yoruma tabi tutulacak hükmün ilgili kanun içindeki konumunu ifade 

eder. Kanun sistematiği genellikle daha dar anlamı olan, yoruma tabi tutulacak hükmün kanun ve 

kanunun ilgili bölümü içindeki yerini ve diğer hükümlerle olan iliĢkisini ifade eder…”;  

KARAKOÇ, a.g.e., s. 153. “…Vergi Kanunu hükümlerinin ne anlama geldiğinin 

yorumlanmasında lafzi yorumla iĢe baĢlanması gerekirse de çoğu zaman lafzi yorum ile gerekli 

açıklık sağlanamadığında belli bir hükmün nasıl anlaĢılması gerektiğini anlamak için hükmün, 

önce o kanunun bütünü içindeki yeri, daha sonra da tüm ilgili vergi kuralları ile bağlantısı 

araĢtırılmalıdır. Bu yönteme sistematik yorum yöntemi adı verilir… Sistematik yöntemin 

uygulanmasında hukukun tüm kurallarıyla; uyumlu ve tutarlı bir bütün oluĢturduğu varsayımından 

hareketle, belirli bir kuralın o bütün içindeki yerine bakılarak anlamlandırılmasına çalıĢılmaktadır. 

Böylece bir tek hukuk kuralı yorumlanırken, o kuralın içinde yer aldığı kanunun bütünü, giderek 

hukuk dalının bütünü, gerekirse baĢka dallarındaki düzenlemeler de dikkate alınmaktadır…” 
156

 AKSOY, a.g.e., s. 30-31. “…Teknik yorum metodunda, kanun hükümlerinin yorumu, onların dıĢ 

görünüĢüne göre yapılmaktadır. Bu yorum Ģeklinde, kanunların maddelerinin metinleriyle birlikte, 

http://www.vergidunyasi.com.tr/
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Doktrinde Kaneti ve Karakoç‟ da beyanname vermeyi mükellefin ödevleri 

arasında zikreden yazarlar arasındadırlar
158

.  

Bizimde katıldığımız bu görüĢe göre; mükellefin önemli ödevlerinden birisi  

beyanname vermektir. Türk vergi sistemi, istisnalarıyla birlikte, beyan esasına 

dayanmaktadır. BaĢka bir deyiĢle, vergiler, kural olarak, yükümlünün beyanı 

üzerinden tarh edilmektedir 
159

. Beyana dayanan tarhta, yükümlü ya da sorumlu, 

vergi idaresine verginin matrahını ve vergilendirmeye olanak veren diğer bilgileri 

kapsayan ve beyanname denilen yazılı bir bildirimde bulunur
160

.  

4.6.6. Diğer Ödevler 

Vergi Usul Kanunu 257 nci maddesi hükmü gereği vergi incelemesi, ve 

gayrimenkullerin rayiç bedellerinin tespiti sırasında yetkili memurun çalıĢması için 

uygun koĢul ve ortamı sağlamak, inceleme ile ilgili her türlü açıklamayı yapmak, 

gerekli kolaylığı ve yardımı sağlamakla zorundadırlar
161

. 

4.6.7. Ödeme 

Verginin tahsil edilmesi, kanuna uygun surette ödenmesidir
162

. BaĢka bir 

deyiĢle, verginin tahakkuk ettikten sonra, yani ödenmesi gereken safhaya gelince 

mükellef veya onun namına üçüncü Ģahıslar tarafından vezneye yatırılmasına, 

verginin tahsili denilmektedir
163

. Ödeme vergi borcunu kaldıran olağan yoldur
164

.  

                                                                                                                                          

kanun koyucu tarafından konulmak Ģartıyla, yan ve bölüm baĢlıkları ile kenar notlarından da 

yararlanılır. Teknik yorum metodunda , hukuki kuralın metinden hareket edildiği için dikkat 

edilmesi gereken husus Ģudur: kanun koyucunun kullandığı kelimelerden bazılarının manası halkın 

kullandığı manadan farklı ve o bilim dalına mahsus teknik anlamı olması mümkündür…” 
157

 BARLASS, a.g.e., s. 46. 
158

 KANETĠ, a.g.e., s. 177; KARAKOÇ, a.g.e., s. 350. 
159

 KARAKOÇ, a.g.e., s. 350, 
160

 KANETĠ, a.g.e., s. 112. 
161

 OKTAR, a.g.e., s. 222; BARLASS, a.g.e., s. 47.  
162

 UYSAL, EROĞLU, a.g.e., s. 118. 
163

 AKSOY, a.g.e., s. 57. 
164

 OKTAR, a.g.e., s. 115. 
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Ödemenin bir yükümlülük mü yoksa ödev mi olduğu doktrinde ve 

uygulamada tartıĢılan bir diğer konudur.  Zira, DanıĢtay 3. Dairesinin 23.02.2000 

tarih, E. 1998/3901, K. 2000/700 sayılı kararında
165

 ödemenin 213 sayılı Kanun 

kapsamında bir ödev olmadığına hükmedilmiĢtir. Ancak,  DanıĢtay VDDGK‟ nun 

31.03.1995 tarih E. 1994/239, K. 1995/17 sayılı kararında, beyana dayalı vergilerde 

yükümlülerin vergi matrahlarını kendilerinin belirleyip beyan etmeleri ve bu matraha 

denk düĢen vergiyi, vergi yasalarında belirlenmiĢ sürelerde ödemelerinin 

yükümlülere düĢen temel ödevlerden olduğunu hüküm altına almıĢtır
166

.  

                                                 

165
DanıĢtay, 3. Dairesi , 23.02.2000, E. 1998/3901, K. 2000/700 “ödemenin 3213 sayılı Kanun 

kapsamında bir ödev olmadığına hükmetmiĢtir.Mali krize girerek iflas eden Ģirketin vergi borçları, 

kendisine düĢen ödevleri yerine getiren temsilciden tahsil edilemez. Ġstemin Özeti : ... San. ve 

Tic. Ltd. ġti.'nin 1994 takvim yılına iliĢkin olup vadesinde ödenmeyen kurumlar vergisi, gelir ( 

stopaj ) vergisi ve fon payları ile bunlara ve aslı aranmayan geçici kurumlar vergisine iliĢkin 

gecikme zamlarının, kanuni temsilci sıfatıyla Ģirketin müdürü davacıdan tahsili amacıyla 

düzenlenen ödeme emrine karĢı açılan davayı; Vergi Usul Kanununun 10. maddesinde, tüzel 

kiĢilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzelkiĢiliği olmayan teĢekküllerin 

mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düĢen ödevlerin kanuni temsilcileri, 

tüzelkiĢiliği olmayan teĢekkülleri idare edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine 

getirileceğinin, yukarıda yazılı olanların bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin 

veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı 

alacakların kanuni ödevleri yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınacağının hükme bağlandığı, 

dosyanın incelenmesinden San. ve Tic. Ltd. ġti.'nin 1995 yılında mali krize girerek borçlarını 

ödeyememesi nedeniyle aleyhine Asliye Ticaret Mahkemesinde iflas davası açıldığının, anılan 

mahkemece 12.12.1995 gün ve K: 1995/1438 sayılı kararla Ģirketin iflasına karar verildiğinin, 

vergi dairesi müdürlüğünce Ģirketin tahakkuk eden fakat vadelerinde ödenmeyen vergi borçlarının 

iflas masasına kaydedilmesine rağmen tasfiyede bu borçların ödenemediğinin ve tasfiye iĢlemleri 

tamamlanarak iflasın 07.1.1997 tarihinde kapatıldığının anlaĢıldığı, bu durumda Vergi Usul 

Kanununun 10. maddesi uyarınca Ģirkete düĢen ödevlerin kanuni temsilci tarafından yerine 

getirilmemesi durumunda Ģirketten alınamayan vergi ve buna bağlı alacakların kanuni temsilciden 

alınması gerekmekte ise de, olayda ödevli Ģirket müdürünce kurumlar vergisi ve kurum stopaj 

vergisi beyannameleri sürelerinde verilerek vergiler tahakkuk ettirilmek suretiyle kendisine düĢen 

ödevler yerine getirilmiĢ bulunduğundan ve Ģirketin mali krize girerek iflas etmesinde hileli ve 

taksiratlı bir iflas durumu mevcut olmadığından, iflas nedeniyle Ģirketten tahsil edilemeyen 

vadeleri gelmiĢ vergi borçlarının davacıdan tahsili yoluna gidilmesinde yasal isabet görülmediği 

gerekçesiyle kabul ederek dava konusu ödeme emrini iptal eden ... Mahkemesinin 28.4.1998 gün 

ve E: 1997/906, K: 1998/366 sayılı kararının; Ģirket müdürünce beyannameler verilmekle birlikte 

tahakkuk eden vergiler ödenmediğinden bu alacakların davacıdan tahsilinde yasalara aykırılık 

bulunmadığı, zira Vergi Usul Kanununun 10. maddesinin son fıkrasında Ģirketin tasfiye 

edilmesinin kanuni temsilcinin tasfiyeye giriĢten önceki zamanlara ait sorumluluklarını 

kaldırmayacağının hükme bağlandığı ileri sürülerek bozulması istemidir. Hüküm; Dayandığı 

hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe 

ve nedenlerle dairemizce de uygun görülmüĢ olup temyiz istemine iliĢkin dilekçede ileri sürülen 

iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından temyiz isteminin 

reddine kararın onanmasına 23.2.2000 gününde oyçokluğuyla karar verildi. 

http://www.kazanci.com.tr., 11.02.2010. 
166

 DanıĢtay VDDGK,. 31.03.1995, E. 1994/239, K. 1995/17 ,“…Beyana dayalı vergilerde 

yükümlülerin vergi matrahlarını kendilerinin belirleyip beyan etmeleri ve bu matraha denk düĢen 

http://www.kazanci.com.tr/


 50 

 

Doktrinde Kaneti, Vergi sorumluluğunun tanımında iki unsur olduğunu  

birinci unsurun vergi yükümünün varlığı, ikinci unsurun ise vergiyi ödeme ödevinin 

varlığı olduğunu, bazı durumlarda, vergi borcunu ödeme ödevi, vergi yükümlüsünde 

baĢka birine de düĢebileceğini ve böyle bir durumun varlığında  vergi sorumlusu olan 

kiĢinin tıpkı yükümlü gibi vergi dairesine karĢı vergi borcunu ödemek zorunda 

olduğunu, ödememesi halinde kendisi hakkında zorlayıcı yaptırımlar uygulanarak 

kamu alacağının tahsil edileceği yönünde  görüĢ bildirmiĢtir
167

. 

 

Doktrinde Helvacı ise “…yerine getirilmesi gereken en önemli kanuni ödevin, vergi 

borcunun doğmasına engel olmak, bir baĢka deyiĢle vergiyi ödemek olduğunu,  ancak vergiyi ödemek 

için, kanuni temsilcinin böyle bir borcun varlığını bilmesi ve bunu ödeyebilme olanağını elde 

bulundurmasının icap ettiğini…” belirtmiĢtir
168

.  

 

                                                                                                                                          

vergiyi, vergi yasalarında belirlenmiĢ sürelerde ödemeleri yükümlülere düĢen temel ödevlerdendir. 

Çünkü, verginin doğru bir biçimde beyan edilerek ödenmesi, bütün vergi yasalarının baĢta gelen 

amaçlarındandır. Bu nedenle, verginin beyan ve ödenmesinin Vergi Usul Kanunu`nun 

yükümlülerin ödevleriyle ilgili kitabında düzenlenmemiĢ olmasına dayanılarak, beyan ve 

ödemenin yükümlü ve sorumlulara düĢen ödevler dıĢında kaldığı sonucuna varılamaz…”, 

http://www.kazanci.com.tr. 12.02.2010, Benzer kararlar, Dan. 4. Dairenin, 16.04.1993 tarihli, E. 

1992/1559, K. 1993/1613, “…Davacının yönetim kurulu üyesi olduğu dönemde beyanname 

vermek, buna göre belirlenen vergileri zamanında ödemek gibi vergi ödevlerini yerine getirmediği 

ya da Ģirket tüzel kiĢiliği adına tarhiyat yapılmasına neden olan vergi ziyaının davacı tarafından 

yapılması gereken ödevlerin yerine getirilmemesinden kaynaklandığı yolunda bir tespitde 

bulunmamaktadır. ġirkete ait söz konusu borçların ödenmemesinin davacının tutum ve 

davranıĢından kaynaklandığından söz edilerek davanın reddine karar verilmesinde isabet 

görülmemiĢtir…”,  Dan. 3. Dairesi., 01.10.1991 tarih, E. 1990/1774, K. 1991/2451, “…UzlaĢma 

sonucu kesinleĢen  bu ödevi yerine getirmeyen yeni yasal temsilci sorumlu olduğu hakkında...”  

http://www.kazanci.com.tr. 12.02.2010.   
167

 KANETĠ, a.g.e., s. 81-82 
168

 HELVACI, a.g.e., s. 104, Ayrıca yazar eserinde “… kanuni temsilcinin bu borcun varlığını 

bilmemesi ve bu borcu ödemek fiili olanağından mahrum bulunmasının mümkün olabileceği 

hallerde de sorumluluğunun doğmayacağını Ģöyle bir örnek ile açıklamıĢtır; … vergi borcunun 

önemli bölümü vergi cezalarına bağlı olarak doğabilir. Oysa, VUK 413 gereği “Mükellefler, 

Maliye Bakanlığından veya Maliye Bakanlığının bu hususta yetkili kıldığı makamlardan vergi 

durumları ve vergi uygulanması bakımından müphem ve tereddüdü mucip gördükleri hususlar 

hakkında yazılı görüĢ isteme  imkanına sahiptirler ve bu yazılı görüĢü doğrudan doğruya alan kiĢi 

bu görüĢe uygun davranarak yaptığı iĢlemler bakımından Alacakları cevaplara göre hareket eden 

mükelleflerin bu hareketleri cezayı istilzam etse dahi ceza kesilmez.” Hükmü gereği VUK 413 ün 

öngördüğü Ģekilde davranan kanuni temsilcinin , ortaya çıkan vergi cezaları bakımından kanuni 

ödevini yerine getirmeyen kanuni temsilci olduğu ileri sürülemeyeceğini beyan etmiĢtir…”
168

 

 

http://www.kazanci.com.tr/
http://www.kazanci.com.tr/


 51 

Doktrinde Barlass ise, ödev ile yükümlülük arasında ki farkı göstererek VUK 

ikininci kitabında ödevler arasında gösterilmeyen ödemenin bir ödev olduğunu 

savunan görüĢlere karĢılık olarak VUK‟nun Vergi Ziyaı kenar baĢlığını taĢıyan 

maddesini temel dayanak olarak göstermiĢtir. Yazar eserinde, 

 

 “…VUK 341 inci madde hükmünde “Vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun 

vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi 

yüzünden, verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder.” 

denmektedir. Beyanname vermek dahil tüm ödevlerini kanuna uygun biçimde yerine getiren bir 

mükellefi sadece tahakkuk eden vergiyi ödemediğini düĢünelim. Bu mükellefe ödeme bir ödev 

olmadığı için doğal olarak vergi ziyaı cezası uygulanmayacaktır oysa aĢağıda ödeme ödev olarak 

kabul edilseydi bu mükellefe beyanname vermek suretiyle tarh edilen vergisini ödemediği için vergi 

ziyaı cezası kesmek durumunda kalınacağını …” ifade etmiĢtir.  

 

Yukarıda izah edildiği üzere VUK 8 inci maddesi gereği vergi 

sorumluluğunun bir unsuru da ödeme ödevi ise ve kanuni temsilciler aynı zamanda 

vergi sorumlusu da olabildiklerine göre, ödemenin kanuni temsilcilerin ödevleri 

arasında sayılabileceği kanaatindeyiz.  
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

ANONĠM ve LĠMĠTED ġĠRKET KANUNĠ 

TEMSĠLCĠLERĠN ġĠRKET VERGĠ BORÇLARINDAN DOĞAN 

SORUMLULUKLARI 

HUKUKĠ  NĠTELĠĞĠ VE ġARTLARI  ĠLE 

SORUMLULUĞA ĠLĠġKĠN ÖZEL DURUMLAR 

 5. KANUNĠ TEMSĠLCĠNĠN VERGĠ USUL KANUNU  

YÖNÜNDEN SORUMLULUĞUNUN  HUKUKĠ NĠTELĠĞĠ 

 Vergi Usul Kanununun 10 uncu maddesi kanuni temsilcilerin vergi 

borçlarından kaynaklanan sorumluluğunu düzenlemektedir. 3505 sayılı kanun ile 

yapılan değiĢiklikle VUK 10 uncu maddenin ikinci fıkrasından “…kasıt ve 

ihmalleriyle…” ibaresi çıkarılmıĢ ve madde hükmüne göre kanuni temsilcinin 

sorumlu tutulabilmesi vergi ödevlerinin temsilci tarafından yerine getirilmemiĢ 

olması ve bu nedenle vergi ve buna bağlı alacakların tüzel kiĢinin malvarlığından 

kısmen veya tamamen alınamaması koĢuluna bağlanmıĢtır
1
.   

 

 Yasa koyucunun 3505 sayılı kanunla yapmıĢ olduğu bu değiĢiklik kanuni 

temsilcilerin yukarıda bahsi geçen sorumluluğunun kusurlumu yoksa kusursuz mu 

olduğu hususunda doktrinde ve uygulamada tartıĢmalara neden olmuĢtur. ġöyle ki;  

 

 VUK 10 uncu madde lafzına bakıldığında kanuni temsilcinin 

sorumluluğunun kusursuz olduğudur
2
. 

                                                 

1
 CANDAN, a.g.e., s. 107; KARAKOÇ, a.g.e., s. 202. 

2
 BARLASS, a.g.e.., s. 55; Bkz. doktrinde kusursuz sorumluluk ilkesini benimseyenler, Cevdet Okan 

BAHAR, Anonim ġirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği, Üyelik Görevinin Sona Ermesi ve 

Sorumluluktan Kurtulma Halleri, Vergi Dünyası, Sayı 281, Ocak, Maliye ve Hesap Uzmanı 

Derneği Yayınları, 2005, http://www.vergidunyasi.com.tr . “…Yazar makalesinde,  Ģirketi temsil ve 

izam etmek üzere yetkili kılınanların ödenmeyen kamu alacaklarından dolayı kusursuz olsalar da 

sorumluluklarının olduğunu beyanla 213 sayılı Vergi Usul Kanunu‟nun 10‟uncu ve 6183 sayılı 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun mükerrer 35‟inci maddesi gereğince, 

http://www.vergidunyasi.com.tr/
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 Nitekim doktrinde kusursuz sorumluluk ilkesini savunan görüĢlerin temel 

gerekçesini de kanunun lafzı ve maddenin 3505 sayılı kanun ile değiĢmeden önceki 

halinde “…bu ödevleri kasıt ve ihmalleriyle yerine getirmemeleri” Ģeklindeki 

ifadenin yer almasıdır. Bu görüĢü savunanlar, kusur sorumluluğunun oluĢabilmesi 

için kasıt veya ihmalden birisinin varlığını zorunlu unsur olarak kabul etmekte
3
 olup 

kanun metninde bu unsurların yer almamasına rağmen temsilcilerin 

sorumluluğundan bahsediliyor olmasını kusursuz sorumluluk olarak addetmiĢlerdir
4
.  

 

 Ancak, kanuni temsilcinin sorumluluğunun kusursuz addedilmesi Türk 

Ticaret Kanununun kanuni temsilciler için öngördüğü sorumluluk ile ters 

düĢmektedir. Zira Türk Ticaret Kanununun gerek anonim gerekse limited 

ortaklıkların kanuni temsilcileri için öngördüğü sorumluluk tipi kusur 

sorumluluğudur
5
. TK 338 inci maddesi ile getirilen düzenleme ile de kusur 

karinesinin gereği kanuni temsilcilerin kusursuzluklarını ispatlayana kadar kusurlu 

kabul edilecekleri hüküm altına alınmıĢ ve kusursuzluğu ispat yükü kanuni 

temsilciye bırakılmıĢtır
6
. Yine, defterlerin tutulması ile ilgili sorumluluğu düzenleyen 

TTK 67/II nci maddesinin son cümlesi de  “Bunlar kusuru memur ve 

müstahdemlerine yükleterek bu mesuliyetten kurtaramazlar” diyerek kusur 

sorumluluğunun varlığını göstermiĢtir
7
. 

 

 

                                                                                                                                          

Kanuni Temsilcilerin ödenmemiĢ kamu alacaklarından dolayı birlikte ve tek tek kusursuz 

sorumlulukları vardır. ġirketin tüzel kiĢiliğinin takibi sonucunda Amme Alacağı tahsil edilmez veya 

tahsil edilmeyeceği anlaĢılırsa bunlar kanuni temsilcilerin her birinin Ģahsi mal varlığından tahsili 

cihetine gidilebilineceğini beyan etmiĢtir.”; KARAKOÇ, a.g.e., s. 202, Yazar eserinde “Vergi Usul 

Kanununa göre , tüzel kiĢi temsilcilerinin kusurlu olması Ģart değildir.”demek suretiyle görüĢünü 

ifade etmiĢtir.; UYSAL, EROĞLU, a.g.e., s. 82. 
3
 Bkz., Mustafa ReĢit KARAHASAN, Sorumluluk Hukuku, Ġstanbul, Beta, 1995, s.159, Yazar     

eserinde Kasıt ve ihmali kusurun varlığı için geçerli neden olarak kabul etmiĢtir. 
4
 BARLASS, a.g.e., s. 60. 

5
 HELVACI, s. 37; BARLASS, a.g.e., s. 56. 

6
 ÇAMOĞLU, a.g.e., s. 19; HELVACI, a.g.e., s. 40. 

7
 HELVACI, a.g.e., s. 38,  ĠMREGÜN Oğuz, Anonim Ortaklıklar, 4. Bası, Ġstanbul, Yasa 

Yayıncılık, 1989, s. 245. 
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 Nitekim doktrinde BARLAS, eserinde VUK 10 uncu maddede yer alan 

düzenlemenin kusur sorumluluğu olduğunu ve bu neticeye ulaĢmasındaki gerekçesini 

Ģöyle izah etmiĢtir. 

 

 

 “…Bu durumda, VUK 3 üncü maddesinde de belirtildiği gibi lafzın açık olmadığı hallerde 

vergi kanunlarının hükümleri, konuluĢundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve diğer 

maddelerle olan bağlantısı göz önünde tutularak uygulanmalı ve sistematik yorum yapılarak sözün 

açık olmadığı yerde öze bakarak
8
,  3505 sayılı kanunla yapılan değiĢiklik ile yasa koyucunun VUK‟ 

nun 10 uncu maddesi hükmü ile TTK ile uyumlu bir düzenlemeyi hükme bağladığını düĢünmek ve 

kusur sorumluluğunun varlığını kabul etmek, VUK nun hükümleriyle tamamen çeliĢen, kanuni 

temsilcilere yönelik kusursuz sorumluluk ilkesi getirdiği varsayımından daha anlamlı bir görüntü 

çizmektedir…”
9
.  

 

 

 Bunun yanı sıra kanun koyucunun yaptığı bu düzenleme ile amacının 

temsilcinin sorumluluğunu kusura dayalı olmaktan çıkarmak değil, alacaklı tahsil 

dairesini, temsil edilenin vergi borcundan dolayı kanuni temsilcisini takip edebilmek 

için, öncelikle onun kasıt ve ihmalinin varlığını kanıtlama külfetinden kurtarmak 

olduğunu söyleyebiliriz
10

. Hal böyle olunca, yeni düzenleme ile ispat yükü yer 

değiĢtirmiĢ ve kanuni temsilci, temsil edilenin vergi ile ilgili ödevlerinin zamanında 

yerine getirilmemesinin kendi kusur veya ihmalinden kaynaklanmadığını ödeme 

emrine karĢı açılacak idari davada ispatlamakla yükümlü hale getirilmiĢtir.  

  

 

 

 

 

                                                 

8
  Nevzat SAYGILIOĞLU, Türk Vergi Hukukunda Yorum Biçimi, Vergi Dünyası, Sayı 70,      

Haziran, Maliye ve Hesap Uzmanı Derneği Yayınları ,1987; http://www.vergidunyasi.com.tr . 
9
   BARLASS, a.g.e., s. 59; Dan. VDDK., 01.04.2005, E. 2004/238, K. 2005/57, “ …Dosyadaki belge 

ve bilgilerden anlaĢılacağı üzere; söz konusu vergi alacağı, davacının yönetim kurulu baĢkanı 

olarak görev yapmıĢ olduğu dönemde, mükellef Ģirketin vergi ile ilgili kimi iĢlemlerini içeriği 

itibariyle sahte ve yanıltıcı belgelerle tevsik ettiği yolunda yapılan tespitlere dayanılarak tarh 

edilmiĢtir. Bu bakımdan yönetim kurulu baĢkanlığından ayrıldığı tarihten sonra istenilen defter ve 

belgelerin ibraz edilmemesinde davacının kusuru bulunmadığı, bu nedenle sorumluluğuna 

gidilemeyeceği….”, naklen, CANDAN, a.g.e., dp. 117, s. 111. 
10

   BARLASS, a.g.e., s. 58, CANDAN, a.g.e., s. 108. 

http://www.vergidunyasi.com.tr/
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 6. KANUNĠ TEMSĠLCĠNĠN AMME ALACAKLARININ   

               TAHSĠL USULÜ HAKKINDA KANUN YÖNÜNDEN    

               SORUMLULUĞUNUN HUKUKĠ NĠTELĠĞĠ 

  

 Mükerrer 35 inci madde ile öngörülen sorumluluk aĢağıda da belirtileceği 

üzere kamu alacağının asıl borçlunun mal varlığından kısmen ya da tamamen tahsil 

edilememiĢ veya tahsil edilemeyeceğinin anlaĢılmıĢ olması dıĢında baĢka bir nedene 

dayandırılmamıĢtır. Madde ifadesi anılan durumun gerçekleĢmesi halinde baĢka bir 

Ģart aramaksızın kanuni temsilcinin sorumluluğuna gidilmesine olanak vermiĢtir.  

 

 Kamu alacağının asıl borçludan tahsil edilememesinin nedeni, kanuni 

temsilcinin asıl malvarlığını kötü yönetmesi, ihmal veya kastı olabileceği gibi onun 

dıĢında da cereyan eden bir olay, örneğin, ekonomik kriz vs. de olabilir. Kanuni 

temsilci, kendi iradesi dıĢında oluĢan kimi nedenleri ileri sürerek yani 

kusursuzluğunu kanıtlayarak sorumluluktan kurtulabilme olanağına sahip değildir
11

. 

 

 7.  ANONĠM VE LĠMĠTED ġĠRKETLERDE 

                 KANUNĠ TEMSĠLCĠLERĠN SORUMLULUĞUNUN  

                 ġARTLARI 

  

 

 Türk hukuk mevzuatında anonim veya limited Ģirket kanuni temsilcilerinin 

vergisel sorumluluklarına iliĢkin birbirinin benzeri gibi görünen iki temel düzenleme 

mevcuttur. Bunlardan bir tanesi 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 10 uncu maddesi 

diğeri ise 6183 Sayılı Kanunun mükerrer 35 inci maddesidir.   

 

 Kanun maddelerinin metinleri aĢağıda belirtilmiĢtir. 

  

 

                                                 

11
 CANDAN, a.g.e., s. 56; Bkz., karĢı görüĢ BARLASS, a.g.e., s. 62. 
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 Vergi Usul Kanununun “Kanuni Temsilcilerin Ödevi” BaĢlıklı 10 uncu 

maddesi ; 

“Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, Vakıflar ve cemaatler gibi 

tüzelkişiliği olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları 

halinde bunlara düşen ödevler kanuni temsilcileri, tüzelkişiliği olmıyan 

teşekkülleri idare edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine 

getirilir.  

(3505 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle değişen fıkra) Yukarıda yazılı 

olanların bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi 

sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna 

bağlı alacaklar, kanunî ödevleri yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınır. 

Bu hüküm Türkiye'de bulunmayan mükelleflerin Türkiye'deki temsilcileri 

hakkında da uygulanır . 

 

Temsilciler veya teşekkülü idare edenler bu suretle ödedikleri vergiler 

için asıl mükelleflere rücu edebilirler.  

Tüzelkişilerin tasfiye haline girmiş veya tasfiye edilmiş olmaları, 

kanuni temsilcilerin tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait 

sorumluluklarını da kaldırmaz.”  hükmünü içerir.  

 

4108 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna eklenen, "Kanuni 

Temsilcilerin Sorumluluğu" baĢlıklı Mükerrer 35' inci madde 

Mezkûr madde; 

“Mükerrer Madde 35;  (4108 sayılı Kanunun 11’inci maddesiyle 

eklenen mükerrer madde,)   Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar 

ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından 

tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan 

amme alacakları, kanunî temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare 

edenlerin şahsi mal varlıklarından bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.  

Bu madde hükmü, yabancı şahıs veya kurumların Türkiye'deki 

mümessilleri hakkında da uygulanır.  

 Tüzel kişilerin tasfiye haline girmiş veya tasfiye edilmiş olmaları, 

kanunî temsilcilerin tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait 

sorumluluklarını kaldırmaz.  
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 Temsilciler, teşekkülü idare edenler veya mümessiller, bu madde 

gereğince ödedikleri tutarlar için asıl amme borçlusuna rücu edebilirler.  

 (5766 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen fıkra, Yürürlük: 

06.06.2008) Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda 

kanuni temsilci veya teşekkülü idare edenlerin farklı şahıslar olmaları halinde 

bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulur.    

 (5766 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen fıkra, Yürürlük: 

06.06.2008) Kanuni temsilcilerin sorumluluklarına dair 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununda yer alan hükümler, bu maddede düzenlenen sorumluluğu ortadan 

kaldırmaz.” hükmünü içermektedir.  

 

ĠĢte uygulamada aynı tür alacaklar için güvence oluĢturan iki kanun 

hükmünün varlığı hangisinin uygulanacağı yönünde tereddütlere yol açmıĢtır
12

. 

Anılan nedenle kanuni temsilcilerin sorumluluk Ģartlarını incelemeden önce 

uygulamada bu sorunun nasıl çözüme kavuĢturulduğuna değinmek istiyoruz. 

4108 sayılı Kanunun 11 inci maddesiyle mevzuatımıza giren mükerrer 35 inci 

maddenin gerekçesinde  “ 6183 sayılı Kanunda, Vergi Usul Kanununun 10 ncu 

maddesindekine benzer bir düzenlemenin olmadığından bahisle, bu konudaki 

noksanlığın giderilmesinin amaçlandığı belirtilmektedir
13

.  

Mükerrer 35'nci maddede kanuni temsilciler için getirilen sorumluluğun 

kapsamı, "amme alacakları” dır. Amme alacağı ise 6183 sayılı kanunun 3 üncü 

maddesinde, aynı kanunun 1 ve 2 nci maddeleri kapsamına giren alacaklar olarak 

tanımlanmıĢ olup kanuni temsilcilerin mükerrer 35'inci madde ile sorumlu 

tutuldukları amme alacakları da, anılan Kanunun 1-2  nci maddeleri kapsamına giren 

alacaklar olmaktadır.  

                                                 

12
 CANDAN, Açıklamalı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun, s. 172, BARLASS, 

a.g.e., s. 67; Bkz., Dan. 4. Dairesi, 04.11.1997, E. 1997/1869, K. 1997/3971, 6183 sayılı kanunun 

mükerrer 35.maddesinin; vergi usul kanunu kapsamında olmayan kamu alacağının tahsili amacıyla 

düzenlendiği, vergi ve buna bağlı alacaklarda bu kanun hükmünün uygulanma olanağı 

bulunmadığı hakkında; Dan. 7. Dairesi, 21.12.1998, E. 1997/4660, K. 1998/5295, Kanuni 

temsilcilerin VUK kapsamına giren vergi ve buna bağlı alacakların ödenmesinden v.u.k.un 10. 

maddesine göre; diğer amme alacaklarının ödenmesinden de 6183 sayılı kanununun mükerrer 35. 

maddesine göre sorumlu olacakları hakkında, http://www.daniĢtay.gov.tr., 03.02.2010. 
13

 CANDAN, Açıklamalı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun,Ankara, Maliye ve 

Hukuk Yayınları, 2007,  s. 184-185. 

http://www.daniştay.gov.tr/
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Vergi Usul Kanununun 10 uncu maddesinde kanuni temsilciler için getirilen 

sorumluluğun kapsamı ise, vergi ve vergiye bağlı alacaklar ile vergi cezalarıdır. Ve 

bu alacaklar aynı zamanda 6183 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin kapsamına giren 

kamu alacaklarıdır. 

  Üstelik,  VUK md 10 da düzenlenen sorumluluk temsilci için kusura dayanan 

sorumluluk iken mükerrer Md. 35'te kanuni temsilcilere getirilen sorumluluğun 

kanuni temsilcinin kusurundan kaynaklanan sorumluluk olmaması nedeni ile 

mükerrer 35 inci maddedeki düzenlemenin, temsil edilenlerin söz konusu 

borçlarından dolayı kanuni temsilcilerin takip edilmelerini kolaylaĢtırıcı nitelikte 

olduğundan, alacaklı kamu idaresi bakımından da öncelikli tercih edilmektedir
14

. 

Kanuni temsilcilerin sorumluluğunu ağırlaĢtıran bu düzenleme aynı zamanda 

temsilcinin aleyhinedir de, bu durumun doğal sonucu olarak; alacaklı kamu idareleri 

mükerrer 35 inci maddeyi uygulamak istemeleri, kanuni temsilcilerin de, VUK 10 

uncu maddedeki koĢulların gerçekleĢmediğini ileri sürerek sorumluluktan 

kurtulmaya çalıĢmaları söz konusu olmaktadır.
15

.   

 Uygulamanın mevzuatta iki ayrı düzenleme sorununa yaklaĢımı ve bu soruna 

hakim olan görüĢ,  DanıĢtay 4 üncü Dairesinin 29.04.1997 tarih, E. 1996/3659, K. 

1997/1325, sayılı kararında belirtilen gerekçelerle açıkça ortaya konulmuĢtur
16

.   

                                                 

14
  CANDAN, Açıklamalı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun, s.173.  

15
  CANDAN, a.g.e.., s. 67. 

16
  Dan. . Dairesi, 29.04.1997, E. 1996/3659, K. 1997/1325,“…Vergi ve buna bağlı alacaklarda 

kanuni temsilcilerin 6183 sayılı kanunun mükerrer 35.maddesine göre takip edilemeyecekleri 

hakkında; UyuĢmazlık, davacının kanuni temsilcisi olduğu anonim Ģirketin ödenmeyen vergi 

borçları nedeniyle 6183 sayılı Kanun'un mükerrer 35inci maddesi uyarınca düzenlenen ödeme 

emrinin yerinde olup, olmadığı hususuna iliĢkindir. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun'un mükerrer 35 inci maddesinde  "Tüzel kiĢilerle küçüklerin ve kısıtların, 

vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kiĢiliği olmayan teĢekküllerin malvarlığından tamamen veya 

kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaĢılan amme alacakları, kanuni 

temsilcilerin ve tüzel kiĢiliği olmayan teĢekkülü idare edenlerin Ģahsi mal varlıklarından bu kanun 

hükümlerine göre tahsil edilir"  hükmü mevcuttur. Anılan  madde mevzuatımıza 4108 sayılı 

Kanun'un 11 inci maddesiyle girmiĢ olup, maddenin gerekçesinde; "Bilindiği üzere, 213 sayılı 

Vergi Usul Kanunu'nun 10 uncu maddesiyle, tüzel kiĢilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve 

cemaatler gibi tüzel kiĢiliği olmayan teĢekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde 

bunlara düĢen ödevlerin kanuni temsilcileri, tüzel kiĢiliği olmayan teĢekkülleri idare edenler ve 

varsa bunların temsilcileri ile yabancı Ģahıs ve kurumların Türkiye'deki temsilcileri tarafından 

yerine getirileceği, yukarıda yazılı olanların bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden 

mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve 

buna bağlı alacakların, kanuni ödevleri yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınacağı hükme 
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 Buna göre uygulamada,   6183 sayılı Kanun, 1 inci maddesinde sayılı vergi 

dahil tüm amme alacaklarının tahsil usulünü düzenlediğinden, mükerrer 35 inci 

madde vergi ve buna bağlı alacaklar için uygulanabilir gibi görünse de, Vergi Usul 

Kanunu'nun 10 uncu maddesinin özel nitelikli bir tahsil hükmü olan ikinci fıkrası 

zımmen veya açık olarak ılga edilmediği için, vergi ve vergiye bağlı alacakla ve 

vergi cezaları için mükerrer 35 inci maddenin uygulanma olanağının bulunmadığı 

görüĢünü benimsenmiĢtir. 

Nihayet yasa koyucu uygulamada yaĢanan bu sorunu Mükerrer 35 inci 

maddenin son fıkrasında 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanunda ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü 

                                                                                                                                          

bağlanmıĢtır. Bu hükümden hareketle, tüzel kiĢilerin varlığından tamamen veya kısmen 

alınamayan vergi ve buna bağlı alacakların tüzel kiĢiliğin kanuni temsilcilerinden 6183 sayılı 

Kanun'un cebri takibata iliĢkin hükümlerine göre takip ve tahsili cihetine gidilmektedir. Öte 

yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına girmeyen fiyat farkı, kur farkı, haksız yere 

alınan ihracatta vergi iadesi, kaynak kullanımını destekleme primi gibi bazı amme alacaklarının 

tüzel kiĢiliğin mal varlığından tahsil imkanı bulunmadığında da kanuni temsilciler hakkında 

takibata geçilmiĢ ancak DanıĢtay'ca verilen muhtelif kararlarla 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 

kapsamına girmeyen alacakların takibinde mezkur maddenin tatbik imkanı bulunmadığı yönünde 

görüĢ birliğine varılmıĢtır. Vergi Usul Kanunu kapsamına girmeyen bu tür alacakların takibinde 

genel hükümlere baĢvurulması uzun zaman alacağı gibi bu hükümlerin uygulanması idareye pratik 

bir fayda da sağlamayacaktır.  Bu  itibarla, amme borçlusunun malvarlığından alınamayan bu tür 

alacakların kanuni temsilcilerinin, teĢekkülü idare edenlerin veya yabancı Ģahıs ve kurum 

mümessillerinin mal varlığından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsilini temin etmek ve 

Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi ve buna bağlı alacaklarda sorumlu olan bu Ģahısların 

diğer amme alacaklarının ödenmesinden de sorumlu olmalarını sağlamak amacıyla 6183 sayılı 

Kanun'un mükerrer 35 inci madde eklenmiĢtir." denilmektedir.   Söz konusu gerekçeden de 

anlaĢılacağı üzere, 6183 sayılı Kanuna mükerrer 35 inci maddenin eklenmesiyle, Vergi Usul 

Kanunu kapsamına giren vergi ve buna bağlı alacakların ödenmesinden bu Kanunun 10 uncu 

maddesi uyarınca sorumlu olan kanuni temsilcilerin, diğer amme alacaklarının ödenmesinden de 

bu esaslara göre sorumlu olmaları amaçlanmıĢtır. 6183 sayılı Kanun, 1 inci maddesinde sayılı 

vergi dahil tüm amme alacaklarının tahsil usulünü düzenlediğinden, mükerrer 35 inci madde vergi 

ve buna bağlı alacaklar için uygulanabilir gibi görünse de, Vergi Usul Kanunu'nun 10 uncu 

maddesinin özel nitelikli bir tahsil hükmü olan ikinci fıkrası zımmen veya açık olarak ılga 

edilmediği için, vergi ve buna bağlı alacaklarda mükerrer 35 inci maddenin uygulanma olanağı 

yoktur. Nitekim Kanunun gerekçesinde de Vergi Usul Kanunu'nun 10 uncu maddesine atıfta 

bulunularak, mükerrer 35 inci maddenin "diğer amme alacakları" için getirildiği belirtilmekle, 

paralel bir düzenlemeyle bu ayırıma gidilmiĢ olmaktadır. Bu durumda, vergi ve buna bağlı 

alacaklarda kanuni temsilcilerin takibi için uygulanacak madde özel hüküm olan Vergi Usul 

Kanunu'nun 10 uncu maddesi olup, 6183 sayılı Kanun'un mükerrer 35 inci maddesi ancak diğer 

amme alacakları için uygulanabilecektir. Bu durumda, vergi ve buna bağlı alacaklar için kanuni 

temsilci olan davacı, 6183 sayılı Kanun'un mükerrer 35 inci maddesine göre düzenlenen ödeme 

emri ile takip edilemeyeceğinden davanın reddine iliĢkin mahkeme kararında isabet görülmemiĢtir. 

Bu nedenle, Ġstanbul 9.Vergi Mahkemesinin 13.5.1996 günlü ve1996/832 sayılı kararının 

bozulmasına karar verildi”, http://www.danistay.gov.tr. 07.02.2010. 

 

http://www.danistay.gov.tr/
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maddesiyle eklenen ve 06.06.2008 tarihinde yürürlüğe giren bir değiĢiklik ile aĢmak 

istemiĢtir. DeğiĢiklik “Kanuni temsilcilerin sorumluluklarına dair 213 sayılı Vergi 

Usul Kanununda yer alan hükümler, bu maddede düzenlenen sorumluluğu ortadan 

kaldırmaz.” Ģeklindedir.  

Yasa koyucu mezkur değiĢikliğin amacını 5766 Sayılı Kanunun 4. Maddesine 

ait  gerekçesinde Ģu Ģekilde belirtmiĢtir
17

 ; 

 

 “…6183 sayılı Kanunun mükerrer 35 inci maddesinde ibare değiĢikliği yapılması ve 

maddeye bir fıkra eklenmesi öngörülmektedir. Maddede yapılan ibare değiĢikliği ile borçludan tahsil 

edilemeyen dolayısıyla 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35 inci maddesi kapsamında takip edilmesi 

gereken kamu alacaklarına açıklık getirilmektedir. Madde hükmünün kanunun 1 inci ve 2 nci maddesi 

kapsamına giren amme alacakları için uygulanacağı hususu metinde belirtilerek özellikle 213 sayılı 

Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacakları ile ilgili oluĢan tereddütleri gidermektir...” 

 

Gerekçe ve kanun metninden de anlaĢılacağı üzere Vergi Usul Kanunu‟nun 

10 uncu maddesinde, kanuni temsilcilerin sorumluluklarına iliĢkin hükümlerin 

düzenlenmiĢ olması, Vergi Usul Kanunu kapsamındaki amme alacaklarının takibinin 

6183 sayılı Kanun'un mükerrer 35‟inci maddesine göre yapılmasına engel teĢkil 

etmeyecektir. “Dolayısıyla Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacakları 

dahil olmak üzere tüm amme alacakları için mükerrer 35 inci madde uyarınca takip 

yapılması mümkün bulunmaktadır”
18

. 

 Doktrinde Sivrikaya, eserinde bu düzenleme ile ilgili eleĢtiri ve önerilerini Ģu 

Ģekilde sıralamıĢtır. 

 

                                                 

17
  5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması 

Hakkında Kanun,  Bkz., http://tbmm.gov.tr. 
18

 Tahir ERDEM, Limited ġirket Ortakları ile Kanuni Temsilcilerin Amme Borcundan 

Sorumluluğunda Yeni Esaslar, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı 58, Ekim 2008, 

http://lebibyalkin.com.tr, 08.01.2010; Bkz; Tahsilat Genel Tebliği Seri A, Sıra No.2, 

http://www.alomaliye.com/2008/tahsilat_a_2.htm. , 06.02.2010. 

http://tbmm.gov.tr/
http://lebibyalkin.com.tr/
http://www.alomaliye.com/2008/tahsilat_a_2.htm
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 “… Mükerrer 35'inci madde genel, Vergi Usul Kanununun 10'uncu maddesi de, özel nitelikli 

olarak alınmalıdır  Bununla birlikte; önceki özel kanunun sonraki genel kanuna nazaran üstünlüğü 

kuralının, her zaman genel bir Ģekilde uygulanamayacağı; Kanun koyucunun son düzenlemeyi 

yapmaktaki iradesinin (amacının ve hedefinin) araĢtırılmasının da gerekli olduğu yolunda, yukarıda, 

yapılan açıklamalar göz önünde tutulacak olursa, bu Ģekilde varılan sonucun bir yargı olarak ortaya 

konulmasından önce, Kanun koyucunun Mükerrer 35'nci maddeyi düzenlerken gerçekleĢtirmeyi 

düĢündüğü amacın araĢtırılmasının zorunluluğu anlaĢılacaktır.  …  Makalemizin önceki bölümlerinde 

belirttiğimiz üzere VUK un 10'uncu maddesi, kanuni temsilciler için, kusura dayalı sorumluluk 

öngörmekte iken buna karĢılık Mükerrer 35 'inci maddede kanuni temsilcilere getirilen sorumluluk, 

kanuni temsilcinin kusurundan kaynaklanan sorumluluk değil kanuni temsi1ci olmasından 

kaynaklanmaktadır. Ve ne VUK un 10'uncu maddesinde yer alan "Yukarıda yazılı olanların bu 

ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden:..” ibaresinde ne de Mükerrer 35'nci maddesinde 

sorumluluğun dayanağı olan ibarelerde bu farklılığı giderecek değiĢiklikler yapılmamıĢtır. ….…Son 

düzenlemeden sonra ödenen tutarların asıl borçluya rücu edilmesinde VUK un 10'uncu maddesinde ve 

Mükerrer 35'nci maddesinde değiĢiklik yapılmamıĢtır. Bilindiği üzere VUK Md 10 hükmüne göre 

temsilciler veya teĢekkülü idare edenler sadece ödedikleri vergiler için asıl mükelleflere rücu 

edebilirler. Mükerrer 35'nci maddeye göre kanuni temsilcilerin Ģahsi mal varlığından tahsil edilen asli 

ve fer'i tüm kamu alacakları için amme borçlusuna rücu olanağı vardır. Vergi ve buna bağlı alacakla 

birlikte vergi cezasının kanuni temsilciden Mükerrer 35'nci maddeye göre takibinde amme borçlusuna 

vergi cezaları içinde rücu etme imkânı doğmaktadır. Bu da VUK Md 10 hükmüne aykırıdır. 

…Dolayısıyla Mükerrer 35'nci maddeye “Kanuni temsilcilerin sorumluluklarına dair 213 sayılı Vergi 

Usul Kanununda yer alan hükümler, bu maddede düzenlenen sorumluluğu ortadan kaldırmaz.” 

fıkrasının eklenmesi kanuni temsilcilerin takip edilmelerini kolaylaĢtırmakta ancak VUK Md 10, 332, 

333‟te paralel düzenlemeler yapılmadığından ihtilaflara sebebiyet verecek görüntü sergilemektedir. 

Çünkü aynı takip konusu olayın, VUK Md 10‟a göre ve 6183 Mük. Md 35‟e göre takip ve tahsili, 

sonuçları ve etkileri açısından farklılık arz etmektedir...”
19

 

 

 Sivrikaya‟nın bu yaklaĢımına karĢılık doktrinde Barlass 5766 Sayılı Kanunun 

4. maddesiyle getirilen yeni düzenlemenin 213 Sayılı VUK nun 10 uncu 

maddesindeki sorumluluk kıstasının hukuki nitelik ve dönemsellik bakımından 

irdelenmesine engel olmayacağını, zira aksine yorumların hakkaniyete aykırı 

durumlar yaratacağını belirterek aynı kanunun 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35. 

maddesinde yaptığı değiĢikliğin ise tahsilatı kolaylaĢtırmak amacıyla getirilmiĢ 

olması bakımından maddenin ilk fıkrasının “…varlığından tamamen veya kısmen 

tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaĢılan amme alacakları…” hükmü 

doğrultusunda yorumlanması gerektiğini aĢağıdaki gerekçelerle Ģu Ģekilde izah 

etmiĢtir
20

.  

                                                 

19
 Hamza SĠVRĠKAYA, Vergi ve Buna Bağlı Alacakların Tahsilinde ve Ceza Kesilmesinde 

Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu, http://www.bilgilidenetim.com/makale/göster/334, 

09.01.2010. 

  
20

  Ġrfan BARLASS, 5766 sayılı Kanunla Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun     

Mükerrer 35. Maddesine Eklenen Son Ġki Fıkranın Kanuni Temsilcilerin Vergisel 

Sorumlulukları Bağlamında Değerlendirilmesi, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı  244, Ocak, 2009. 

 

http://www.bilgilidenetim.com/makale/göster/334
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“...6183 Sayılı Kanunun mükerrer 35. maddesine 5766 Sayılı Kanunun 4. maddesiyle eklenen 

“ Kanuni temsilcilerin sorumluluklarına dair 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan hükümler, bu 

maddede düzenlenen sorumluluğu ortadan kaldırmaz.” Ģeklindeki  son fıkranın yürülüğe girmesiyle 

birlikte meseleyle ilgili kanuni temsilcilerin vergisel sorumluluğunu düzenleyen Vergi Usul 

Kanunu‟nun 10. maddesinin eskiden olduğu gibi tek baĢına nazara alınması artık mümkün değildir. 

...kanuni temsilcilerin vergisel sorumluluğuna iliĢkin esas alınacak norm 6183 Sayılı  Kanunun 

mükerrer 35. maddesi ise Vergi Usul Kanunu‟nun 10. maddesi ve 333. maddelerinin Türk Vergi 

Hukuku içerisinde ifa ettikleri fonksiyon artık nedir?. Bu sorunun cevabını ararken Mecelle‟den bu 

yana hukukumuza yerleĢmiĢ olan iki temel prensibi göz önünde bulundurmak gerekir. Bunlar “Kanun 

Koyucunun abesle iĢtigal etmeyeceği” ve “Kanun Koyucuya kusur  izafe ederek hukuk alanında 

yorum yapılamayacağı” olarak adlandırılabilecek prensipleridir…Bu iki ilke ıĢığında Kanun 

Koyucunun 6183 Sayılı Kanunun mükerrer 35. maddesine son Ģeklini verirken  VUK‟un 10. 

maddesini değiĢtirmeyi yahut yürürlükten kaldırmayı ihmal ettiğini düĢünmek uygun olmayacaktır....   

 

... Buna göre 6183  sayılı Kanunun mükerrer 35. maddesine eklenen son fıkra sonrası VUK 

10. maddesinin içersinde yer alan “…Yukarıda yazılı olanların bu ödevleri yerine getirmemeleri 

yüzünden  mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınamayan 

…”Ģeklindeki düzenlemenin artık tahsile iliĢkin kanun olan 6183 Sayılı Kanunun mükerrer 35. 

maddesinin ilk fıkrasının “…varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil 

edilemeyeceği anlaĢılan amme alacakları…” hükmü doğrultusunda yorumlanması gerektiği 

kanaatindeyiz. 6183 Sayılı  Kanunu‟n mükerrer 35. maddesine 5766 Sayılı Kanun‟un 4. maddesiyle 

eklenen “ Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilci veya 

teĢekkülü idare edenlerin farklı Ģahıslar olmaları halinde bu Ģahıslar, amme alacağının ödenmesinden 

müteselsilen sorumlu tutulur” hükmündeki düzenleme kanuni temsilcilerin dönemsellik  itibariyle 

sorumluluklarını ortaya koymaya yöneliktir.  

 

...Maddenin bu yeni düzenlemesinin yorum ve uygulamasıyla ilgili olarak kanuni 

temsilcilerin sorumluluğunun hukuki niteliği ön plana çıkmaktadır. Bir diğer söyleyiĢle maddenin ele 

alınıĢında kanuni temsilcilerin kusurlu sorumlu mu kusursuz sorumlu mu addedilecekleri bir çok 

kurguda “önem arz etmektedir. ġayet bizim katılmadığımız görüĢler uyarınca kanuni temsilcilerin 

6183 Sayılı Kanun bağlamında kusursuz sorumlu olduklarında ısrar edilirse dönemsellik bakımından 

hakkaniyete aykırı durumlar belirebilir... 

 

...Dönemselliğe iliĢkin bu hükmün uygulanmasında sadece dönemler itibariyle kanuni 

temsilcilerin kimler olduğunun saptanması yeterli görülmemeli ve yükümlünün de dönemsellik 

açısından vergi borcunu ödeme kudreti dikkate alınmalıdır.UlaĢtığımız sonuç mükerrer 35. maddeye 

eklenen “Kanuni temsilcilerin sorumluluklarına dair 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu‟nda yer alan 

hükümler, bu maddede düzenlenen sorumluluğu ortadan kaldırmaz” Ģeklindeki fıkranın artık vergi 

idaresine esas yükümlüyü icra prosedürünü tamamen tüketmeksizin kanuni temsilciye yönelme hakkı 

tanıdığıdır.  Bu saptamanın doğal sonucu 213 Sayılı Kanunun 10. maddesi içerisinde yer alan 

“…tahsil olunamayan..” ifadesinin  “ ..tahsil olunamayacağının anlaĢılması” halini de kapsadığıdır. 

Öte yandan VUK‟un 10. maddesi kanuni temsilcilerin vergisel sorumluluklarının  Ģartları ve hukuki 

niteliği bakımından halen temel normdur...”  

 

 

 Uygulamada içtihatlarla çözüm bulunmaya çalıĢılan bu sorunu kanuni bir 

zemine oturtan yani yasallaĢtıran yasa koyucu böylece uzun yıllardır tartıĢılan soruna 

çözüm getirmiĢtir. Ancak bizde her iki kanundaki bariz farklılıkların sıkıntılara 

neden olacağını bu nedenle yukarıda belirtildiği gibi bu yasa ile getirilen 

düzenlemeye uyumlu paralel düzenlemelerin VUK da yapılması gerektiğine 
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inanıyoruz.  Ayrıca bu düzenlemenin VUK 10 uncu maddesi hükmünü açıkça olmasa 

da ilga ettiği kanaatini taĢımaktayız. 

  

 7.1.  Vergi Usul Kanunu Açısından Kanuni Temsilcilerin   

                     Sorumluluğunun ġartları 

 

 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca anonim ve 

limited Ģirketlerin vergisel nitelikte borçlarından sorumlu olabilmelerinin iki ön Ģartı 

bulunmaktadır. Bu koĢullar bir arada gerçekleĢmediği sürece vergi sorumlusu veya 

mükellefinin vergi borçlarından dolayı kanuni temsilcilerin takibi mümkün değildir. 

Bu koĢullar, vergi alacaklarının vergi mükellefi veya vergi sorumlusunun varlığından 

yani anonim veya limited Ģirket bünyesinden kısmen ya da tamamen tahsil 

edilememesi ve kanuni temsilcilerin ödevlerini yerine getirmemesidir. AĢağıda bu 

hususlar açıklanmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

 7.1.1.  Vergi ve Vergiye Bağlı Alacakların Ortaklık  

                       Bünyesinden Kısmen veya Tamamen Alınamaması 

 

 Mevzuatımızda asıl olan, vergi alacağının, kanunlarda belli edilen süre 

içerisinde, verginin mükellef ve sorumlusu olan kiĢi tarafından ödenmesidir. Ancak 

yasada belirtilen sürelere rağmen gerek mali gerekse baĢka sebeplerle vergi alacağı 

asıl borçludan tahsil edilemeyebilir. Bu durumda kanuni temsilcilerin sorumluluğuna 

gidilebilmesi için, vadesinde ödenmeyen vergi alacağının asıl borçlunun 

malvarlığından kısmen veya tamamen tahsil imkânının kalmamıĢ olması gerekir
21

. 

                                                 

21
 Dan. 9. Daire, 17.02.2004, E . 2001/1793, K. 2004/998, “… Tüzel kiĢinin vergi borcu nedeniyle 

kanuni temsilcinin sorumlu tutulabilmesi için, kamu alacağının tüzel kiĢinin mal varlığından 

tamamen veya kısmen tahsil edilememiĢ olması gerektiği gibi tüzel kiĢilerde kanuni temsilcilerin 

sorumluluğunun kanuni temsilci olarak görevde bulundukları dönemlere iliĢkin olarak dikkate 

alınmasının gerektiği….”; Dan. DVDDGK, 13.12.2002, E. 2002/395, K. 2002/491,”… Kanuni 

temsilcilerin Ģirketin vergi borçlarından sorumlu tutulabilmeleri için, kamu alacağının Ģirket tüzel 

kiĢiliğinden tahsil olanağı kalmadığının saptanması, bunun için de önce asıl kamu borçlusu 

Ģirketin takip edilmesi gerekmektedir. ġirket tüzel kiĢiliği adına ödeme emri düzenlenip 

düzenlenmediği, dolayısıyla kamu alacağının kesinleĢip kesinleĢmediği, hacze baĢvurulup 
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 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 10 uncu maddesine göre  temsilci sıfatıyla 

ilgili kiĢilerin takip edilebilmesi için, vergi borcunun usulüne uygun bir biçimde tarh, 

tahakkuk, tebliğ, safhalarından geçerek borcun kesinleĢtirilmesi, vergi borçlusu 

hakkında tüm takip yollarının tüketilmesi ve amme alacağının vergi borçlusundan 

kısmen veya tamamen tahsil imkanının bulunmadığının somut bir biçimde ortaya 

konulması gerekmektedir
22

. Alacaklı vergi idaresi, vadesinde ödenmeyen alacağını 

tahsil etmek için, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun‟un 

Cebren Tahsil ve ġekilleri kenar baĢlıklı 54‟üncü maddesinde yazılı tahsil 

yöntemlerinden duruma uygun olanı gerekirse tümünü kullanmak zorundadır
23

. 

 54 üncü madde de öngörülen bu yöntemler sırasıyla Ģöyledir; 

 a- Vergi borçlusu borcu için vergi idaresine teminat göstermiĢse, teminatın 

paraya çevrilir. Eğer ayni ya da nakdi teminat yerine kefil gösterilmiĢse, kefil takip 

edilir. 

                                                                                                                                          

baĢvurulmadığı belirlenmeden Ģirketin borcu nedeniyle kanuni temsilcinin takibi mümkün 

değildir…” http://www.kazanci.com.tr., 07.02.2010. 
22

   Dan. 9. Dairesi, 09.03.2005, E. 2003/2571, K. 2005/494, “Vergi Borcunun Usulüne Uygun Bir 

Biçimde Tarh Tahakkuk Tebliğ Safhalarından Geçerek Borcun KesinleĢtirilmesinin Vergi 

Borçlusu Hakkında Tüm Takip Yollarının TüketilmiĢ Olmasının Gerekmesi hakkında”, 

http://www.kazanci.com.tr.,07.02.2010. 
23

  Dan. 9. Dairesi, 27.09.2006, E. 2005/5205, K. 2006/3461, “…Kanuni temsilcisi olduğu Ģirketten 

tahsil imkanı kalmayan vergi borçlarının davacıdan tahsil amacıyla 213 sayılı kanunun 10. 

maddesi uyarınca düzenlenen ödeme emrine karĢı açılan davayı reddeden Vergi Mahkemesi 

kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 10. 

maddesinde, tüzel kiĢilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kiĢiliği 

olmayan teĢekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düĢen ödevlerin 

kanuni  temsilcileri tarafından yerine getirileceği, yukarıda yazılı olanların bu ödevleri yerine 

getirmemeleri yüzünden mükellef veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen 

alınamayan vergi ve buna bağlı alacakların, kanuni ödevleri yerine getirmeyenlerin varlıklarından 

alınacağı hükme bağlanmıĢtır.  Dosyanın incelenmesinden, adı geçen Ģirketin fabrika binası ve 

müĢtemilatı bulunduğu ve bir kısım menkulünde Ģirketin vergi borcuna karĢılık teminat 

gösterildiğinin anlaĢıldığı halde, davalı idarece bunların satılarak paraya çevrilmesi suretiyle vergi 

borcunu karĢılayıp karĢılamadığı hususu ortaya konulmaksızın, vergi borcunun Ģirketten tahsil 

imkanı kalmadığından bahisle doğrudan kanuni temsilci adına ödeme emri düzenlenmesinde 213 

sayılı Kanunun 10. maddesine uyarlık bulunmadığından Vergi Mahkemesince dava konusu ödeme 

emrinin iptaline karar verilmesi gerekirken davanın reddine karar verilmesinde isabet 

görülmemiĢtir. Her ne kadar vergi dairesi müdürlüğünce söz konusu mallar üzerinde baĢkaca 

hacizler bulunduğu ileri sürülmekte ise de; söz konusu malların değer tespiti yaptırılarak 

satılmasından sonra diğer hacizlerle birlikte vergi borcunu karĢılayıp karĢılamadığı ortaya 

çıkacağından, yanlızca söz konusu mallar üzerinde baĢka hacizlerin bulunması nedeniyle vergi 

borcunun Ģirketten tahsil imkanı kalmadığının kabulüne yasal olanak bulunmamaktadır…”, 

http://kazanci.com.tr., 07.02.2010 

http://www.kazanci.com.tr/
http://www.kazanci.com.tr/
http://kazanci.com.tr/
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     b- ġayet vergi borcu için teminat veya kefil gösterilmemiĢse borçlunun 

borcuna yetecek miktardaki malları haczedilerek paraya çevrilir, 

 c-  Gerekli Ģartlar bulunduğu takdirde borçlunun iflasının istenmesi. 

Vergi idaresi, tüketilen bu yollar sonunda,   

a- Gösterilen teminatın vergi alacağını kısmen veya tamamen karĢılayamamıĢ 

olması,  

b- Ortaklığın haczedilen mal, hak ve alacaklarının haczedilerek paraya 

çevrilmesine rağmen alacağı kısmen veya tamamen karĢılayamaması,  

c- Ortaklığın gayri faal olması ve mal varlığının bulunmaması nedeni ile 

haczi kabil mal, hak ve alacaklarının bulunmaması, 

d- Ortaklığın iflasının istenilmesine rağmen sonuç alamamıĢ olması 

hallerinde
24

 

                                                 

24
   Dan. 11. Daire, 22.03.1996, E.1993/1993, K. 1996/1227, “…Dosyanın incelenmesinden ... Asliye 

2. Ticaret Mahkemesinin 7.12.1989 gün ve E:199/372, K:1989/1120 sayılı kararıyla ... Dokuma 

San. ve Tic. A.ġ.'nin iflasına hükmedildiği, adı geçen Ģirketin 1988 ve 1989 yıllarının bütün 

dönemlerine ait katma değer vergisi ile kaçakçılık cezası borcu için Ģirket yönetim kurulu üyesi 

sıfatıyla davacı adına ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz kararı alınarak 19.11.1993 tarihli dava 

konusu yapılan yazı ile davacıdan kamu alacağını karĢılayacak miktarda teminat istenildiği, Vergi 

Mahkemesince, ... Asliye 2. Ticaret Mahkemesince Ģirketin iflasının kapatılmasına karar 

verilmesi ve Ģirketin malvarlığının olmaması nedeniyle kamu alacağının teminat altına alınması 

amacıyla doğrudan doğruya sorumluluk taĢıyan davacı adına tesis edilen iĢlemde yasaya aykırılık 

bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddedildiği anlaĢılmaktadır….213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun 10. maddesinde hükmüne göre, kanuni temsilcilerin Ģirketin vergi ve buna bağlı 

borçlarından sorumlu tutulabilmeleri için kamu alacağının Ģirket tüzel kiĢiliğinden tahsil 

olanağının kalmamıĢ olması gerekmektedir. Diğer yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 

"Tasfiye ve iflas" baĢlıklı 162. maddesinde, tasfiye ve iflas hallerinde, mükellefiyetin vergi ile 

ilgili muamelelerin tamamen sona ermesine kadar devam edeceği, tasfiye memurları veya iflas 

dairesinin tasfiye veya iflas kararlarını ve tasfiyenin veya iflasın kapandığını vergi dairelerine ayrı 

ayrı bildirmeye mecbur oldukları belirtilmiĢtir. 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 

"Tasfiye memurlarının sorumluluğu" baĢlıklı 34. maddesinde, tasfiye memurlarının kurumun 

tahakkuk etmiĢ vergileri ile tasfiye beyannamelerine göre hesaplanan vergileri ödemeden veyahut 

bu vergilerle diğer itirazlı tarhiyat için karĢılık ayırmadan, icra ve iflas Kanununun 206. 

maddesinin 6. sırasında yazılı alacaklılara ödeme ve ortaklara paylaĢtırma yapamayacaklar], aksi 

takdirde bu vergilerin asıl ve zamlarından ve vergi cezalarından Ģahsen ve müteselsilen sorumlu 

olacakları belirtilmiĢ olup, aynı Kanunun 35. maddesinin 3. fıkrasında da, vergi incelemelerinin 

bitmesini takip eden onbeĢ gün içinde vergi dairesinin neticeyi tasfiye memurlarına yazı ile 

bildirecekleri, buna göre kurumdan aranan vergilerin neticesi alınıncaya kadar tasfiye 
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 kanuni temsilcilerin sorumluluğuna gidebilecektir
25

.  

                                                                                                                                          

memurlarının 34. maddede yazılı sorumluluklarının devam edeceği hükme bağlanmıĢtır. 2004 

sayılı icra ve Ġflas Kanununun 184. maddesinde, iflasın açıldığı zamanda müflisin haczi kabil 

bütün mallarının hangi yerde bulunursa bulunsun bir masa teĢkil edeceği ve alacakların 

ödenmesine tahsis olunacağı, iflasın kapanmasına kadar müflisin uhdesine geçen malların yasaya 

gireceği belirtilmiĢ olup, aynı Kanunun 208. maddesinde de, iflasın açılması kendisine tebliğ 

olunur olunmaz iflas dairesinin müflisin mallarının defterini tutmağa baĢlayacağı ve muhafazaları 

için gereken tedbirleri alacağı öngörülmüĢ ve yine aynı Kanunun 254. maddesinde ise, paralar 

dağıtıldıktan sonra iflas idaresinin iflasa hükmeden mahkemeye son bir rapor sunacağı, 

mahkemenin tasfiyenin bittiğini anladıktan sonra kapanma karara vereceği ve iflas dairesinin 

kapanmayı ilan edeceği hükme bağlanmıĢtır. Yukarıda yeralan mevzuat hükümlerinin birlikte 

değerlendirilmesinden, mahkemece iflasına hükmedilen Ģirketin vergisel ödevlerinin iflasın 

kapanmasına kadar iflas idaresince yerine getirileceği, Ģirketleri aranan vergilerin iflas idaresine 

bildirileceği, takibat neticeleninceye kadar iflas idaresinin sorumluluklarının süreceği sonucuna 

ulaĢılmaktadır. Bu durumda, 7.12.1989 tarihinde; iflasına karar verilen Ģirketin iflas iĢlemi 

sürdüğüne (henüz iflas kapanmadığına), kamu alacağının Ģirketten tahsil olanağı kalmadığı 

hususu saptanmadığına ve Ģirketin iflas etmesi üzerine Ģirket adına çıkarılacak tebligatların iflas 

idaresine yapılması gerektiğine göre, Vergi Mahkemesince kamu alacağının teminat altına 

alınması amacıyla Ģirkete ait vergi ve ceza borcundan dolayı Ģirket yönetim kurulu üyesi sıfatıyla 

davacı adına tesis edilen iĢlemin iptali gerekirken, yazılı gerekçeyle davanın reddi yolunda verilen 

kararda hukuki isabet görülmemiĢtir…” http://www.kazanci.com.tr, 07.02.2010. 
25

   BARLASS, a.g.e., s. 71, Dan. DVDDGK., 26.11.1999, E. 1999/153, K. 1999/507, “ġirketin Aczi 

Ġspatlanmadan ġirket Kanuni Temsilcisi Adına Ödeme Emri Düzenlenemeyeceği - ġirketin Vergi 

Borçlarının Öncelikle ġirket Tüzel KiĢiliğinden Tahsili Gerektiği - Aczin Ġsbatı Gerektiği 

Hakkında; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihte 

yürürlükte bulunan 10 uncu maddesinde, tüzel kiĢilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıf ve 

cemaatler gibi tüzel kiĢiliği olmayan teĢekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları 

halinde bunlara düĢen ödevlerin kanuni temsilcileri tarafından yerine getirileceği, bu ödevleri 

yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen 

veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacakların kanuni ödevlerini yerine getirmeyenlerin 

varlıklarından alınacağı belirtilmiĢtir. Bu kural uyarınca, kanuni temsilcilerin vergi ile ilgili 

ödevleri gereği gibi yerine getirmemesinden doğan vergi borçlarından sorumlu tutulabilmeleri 

için kamu alacağının, Ģirket tüzel kiĢiliğinden tahsil olanağı kalmadığının saptanması 

gerekmektedir.  6183 sayılı Yasanın Amme Alacaklarının Cebren Tahsili baĢlığını taĢıyan Birinci 

Bölümünde cebren tahsil ve takip esasları düzenlenmiĢ, 54 üncü maddede: ödeme müddeti içinde 

ödenmeyen amme alacağının tahsil dairesince cebren tahsil edileceği belirtildikten sonra cebren 

tahsilin, amme borçlusu tahsil dairesine teminat göstermiĢ ise teminatın paraya çevrilmesi yahut 

kefilin takibi, amme borçlusunun borcuna yetecek miktardaki mallarının haczedilerek paraya 

çevrilmesi, gerekli Ģartlar bulunduğu takdirde borçlunun iflasının istenmesi yollarından  herhangi 

birinin tatbiki suretiyle yapılacağı açıklanmıĢtır.  Dava konusu borcun tahsili için idarece, Ģirketin 

takibine baĢlandığı, bir kısım taĢınmazlarının haczedildiği ve ihale yoluyla satıĢa çıkarıldığı 

ancak, alıcı çıkmaması nedeniyle satılamadığı anlaĢılmaktadır. 6183 sayılı Yasanın Ġkinci Kısım 

Üçüncü Bölümünde gayrimenkul malların haczi ve satıĢı düzenlenmiĢ ve artırmalarda istekli 

çıkmadığı veya teklif edilen bedel rüçhanlı alacaklarla masrafları aĢmadığı takdirde, amme 

idaresince teferruğ edilinceye kadar gayrimenkul üzerindeki haczin devam edeceği, daha sonra 

bir istekli çıkması halinde 95 inci madde hükümleri dairesinde en çok artırana ihale edileceği ve 

gayrimenkul teferruğ edilinceye kadar bir istekli çıkmadığı takdirde tahsil dairesinin mahcuz malı 

uygun gördüğü zamanlarda satıĢa çıkarabileceği belirtilmiĢtir.  Hacizli gayrimenkulun ilk 

artırmada alıcısının çıkmaması Ģirket hakkındaki tüm takip yollarının tüketildiği sonucunu 

doğurmaz. 6183 sayılı Yasayla idareye tanınan cebren tahsil yolları sonuçlandırılmadan ve borçlu 

Ģirketin aciz halinde olduğu tespit edilmeksizin Vergi Usul Kanununun 10 uncu maddesi 

gereğince, temsilci sıfatıyla davacı adına ödeme emri düzenlenemeyeceğinden ödeme emrinin 

iptali yolundaki kararda hukuka aykırılık görülmemiĢtir; Dan. 11. Dairesi, 11.03.1996, E. 

http://www.kazanci.com.tr/
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Belirtelim ki ortaklığın iflasının istenmesi tek baĢına tahsil imkansızlığı 

anlamına gelmeyecek olduğundan ortaklığın iflası veya tasfiye haline girmesi 

durumunda tasfiye sonucunun beklenmesi zorunluluğu vardır 
26

. 

Doktrinde bazı yazarlar tarafından, 6183 Sayılı Kanunun 81‟inci maddesinin 

“Haczedilen mallara haczi yapan memur tarafından değer biçilir, borçlunun 

müracaatı üzerine veya tahsil dairesince lüzum görüldüğü takdirde yeniden 

bilirkiĢiye değer biçtirilir.” hükmü gereği  memur tarafından yapılacak kıymet takdiri 

neticesinde  biçilen haczedilen mal ve hakların vergi alacağını karĢılayacağı 

anlaĢılırsa aynı kanunun 74 üncü maddesine istinaden paraya çevirme iĢlemi 

yapılmadan alacağın kanuni temsilciden istenemeyeceği
27

  ancak bu değerleme 

sonucu haczedilen mal ve hakların vergi alacağını kısmen veya tamamen 

karĢılamayacağı anlaĢılan kısmı için ise haczedilen mal ve hakların paraya 

çevrilmesini beklemeden kanuni temsilcinin varlığına müracaat edilebileceği 

savunulmuĢtur
28

.  

Bizimde katıldığımız görüĢ ise kanunun lafzı gereği kanuni temsilcilere 

baĢvurulabilmesi için yukarıda sayılan icra yollarının tüketilmesi gerektiğidir. Zira 

böylelikle kanuni temsilciler idarenin keyfi uygulamalarına maruz kalmaktan 

kurtulacak ve ileri tarihte ödemesi gerekeceği bir parayı ödediği için paranın vade 

değerinden kayba uğraması önlenmiĢ olacaktır
29

. 

 

                                                                                                                                          

1996/1780, K. 1996/1030, Mal varlığı bulunmayan Ģirket tüzel kiĢiliğinden tahsili imkansız hale 

geldiği anlaĢılan amme alacağının ilgili dönemde Ģirket yönetim kurulunda görev yapan Ģahıslar 

nezdinde 213 sayılı Kanunun 10. maddesi uyarınca 6183 sayılı Kanunun ilgili hükmü gereğince 

takibi yoluna gidilmesinde isabetsizlik bulunmamasına karĢın ödeme emrini, Ģirket hakkında 

6183 sayılı Kanunda yer alan tüm takip ve tahsil yollarının tüketilmediği dolayısıyla bu aĢamada 

Ģirket yönetim kurulunda görev yapan Ģahıslar nezdinde takibata geçilmesinin yerinde 

bulunmadığı gerekçesiyle iptal eden mahkeme kararında isabet görülmemiĢtir.”, 

http://www.kazanci.com.tr. 06.02.2010. 
26

    BARLASS, a.g.e., s. 71. 
27

  Dan. 3. D, 08.10.1987, E: 1987/782, K: 1987/2213 naklen CANDAN, a.g.e., s. 98; ġirketin   

mallarına haciz konulduğu, ancak henüz Ģirketin satıĢ iĢlemleri sonuçlanmadığı anlaĢıldığından; 

kanuni temsilci adına düzenlenen ödeme emrinde isabet olmadığı hakkında.  
28

   CANDAN, a.g.e., s. 98. 
29

   Buket Sayın ÖNAL, Limited ġirketlerde Ortakların Sorumluluğu, Ankara, Adalet, 2009, s.169;  

BARLASS, a.g.e.,s. 72. 

http://www.kazanci.com.tr/
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7.1.2. Vergi Alacağının Asıl Borçlu ġirketten   

           Alınamamasının Sebebi Kanuni Temsilcilerin Vergi  

           Ödevlerini Yerine GetirmemiĢ Olması  

Kanuni temsilcilerin ödevlerinin neler olduğuna ve temsilcilerin 

sorumluluğunun hukuki niteliğinin kusura dayalı olduğu hususlarına yukarıda 

detayları ile açıklanmıĢtır. Anılan nedenle bu baĢlık altında bu hususlara bir kez daha 

değinilmeyecektir.  

Burada konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse, Kanuni temsilcilerin VUK  

un defter tutulması yahut belge düzenine uyulmasına yönelik hükümlerine muhalefet 

eden uygulamaları sonucu, vergi idaresince re‟sen tarhiyata gidilmesi ve bu 

tarhiyatın kesinleĢmesi halinde anonim ve limited ortaklıklardan kısmen ya da 

tamamen tahsil olunamayan vergi alacakları için bu ortaklıkların kanuni 

temsilcilerinin sorumlulukları doğacaktır
30

.  

                                                 

30
 BARLASS, a.g.e., s. 73, Dan. 11. Dairesi, 09.03.1998, E. 1997/1126, K. 1998/894, “…Bu 

durumda, kanuni temsilcilik görevini sürdürdüğü, 1992 yılı Ocak dönemine isabet eden ve vergi 

ile ilgili ödevlerin yerine getirilmemesinden kaynaklanan vergi borcundan bu dönemde kanuni 

temsilci sıfatını taĢıyan davacının sorumlu tutulmasında Yasa'ya aykırılık bulunmadığından vergi 

mahkemesi kararının; kanuni  temsilci sıfatıyla davacı adına düzenlenen ödeme emrinin 1992 yılı 

Ocak dönemiyle ilgili kısmının iptaline iliĢkin hüküm fıkrasında yasal isabet görülmemiĢtir...”; 

Dan. 11.Dairesi, 25.03.1995, E.1995/1656, K. 1995/884,”… Olayda, davacının limited Ģirketin 

ortak olmayan müdürü bulunduğu, Ģirketin katma değer vergisi borcunun yasal süresi içinde 

ödenmediği, Ģirket malvarlığıda kamu alacağını karĢılamadığından, amme alacağının vergi 

dairesince kanuni temsilci sıfatıyla davacıdan cebren tahsili cihetine gidildiği tartıĢmasızdır. 

Bilindiği gibi, Katma Değer Vergisi yansıtmalı bir vergidir. Verginin bu özelliği göz önünde 

tutulduğunda, Ģirketlere düĢen ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi bakımından, kanuni 

temsilcilerin görev ve sorumluluğu ayrı bir önem kazanmaktadır. Dolayısıyla müĢteriden tahsil 

edilmiĢ bulunan amme alacağının süresinde vergi dairesine ödenmemesi halide doğrudan kanuni 

temsilciye yöneltilmesi gereken "ihmal" unsurunun varlığının kabulü gerekir. Bu durumda basiretli 

bir tacir gibi hareket etmeyerek müdürü bulunduğu Ģirketin vergi borcunu zamanında vergi 

dairesine yatırmayan davacının verginin ödenmemesinde ihmali açık olduğundan, mahkemece 

yazılı gerekçeyle ödeme emrinin iptalinde isabet görülmemiĢtir. ...” , Dan. 4. Dairesi, 07.10.1997, 

E.1996/4170, K. 1997/3255,  “…213 sayılı Vergi Usul Kanununun 10. maddesinde; "Tüzel 

kiĢilerle küçüklerin ve kısıtlıların Vakıflar ve Cemaatler gibi tüzel kiĢiliği olmayan teĢekküllerin 

mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düĢen ödevler kanuni temsilcileri, tüzel 

kiĢiliği olmayan teĢekkülleri idare edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine getirilir. 

Yukarıda yazılı olanların bu ödevlerini yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi 
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7.2. 6183 Sayılı Kanun Uyarınca Kanuni Temsilcilerin   

       Sorumluluğunun ġartları 

               7.2.1.   Amme Alacağının ġirket Bünyesinden Kısmen  

                              ya da Tamamen Tahsil Edilememesi veya                             

                             Tahsil Edilemeyeceğinin  AnlaĢılmıĢ Olması 

2 Haziran 1995 gün ve 22301 Sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 4108 sayılı 

Kanunun 2 inci maddesiyle, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü 

Hakkında Kanuna Mükerrer 35‟inci madde eklenmiĢtir.  

Yukarıda da zikrettiğimiz üzere kanuni temsilcilerin sorumluluğunun 

Ģartlarının düzenlendiği mükerrer 35 inci madde ile VUK md. 10 karĢılaĢtırıldığında 

mükerrer madde ile düzenlenen sistemin idarenin daha lehine olduğunu kabul etmek 

gerekmektedir. ġöyle ki; 

 Mükerrer 35 inci madde hükmü gereği kanuni temsilcilerin ödevlerini yapmıĢ 

olmaları, onları sorumluluktan kurtarmayacaktır. Zira mükerrer 35 inci madde ile 

öngörülen sorumluluk kanuni temsilcilere yüklenen böyle bir görevin sonucu değil, 

salt kanuni temsilci olma sıfatından kaynaklanmaktadır.  

Bir diğer önemli unsur ise kanuni temsilciye müracaat için vergisel nitelikteki 

alacağın anonim veya limited Ģirketten tahsili için baĢlatılan takibin 

sonuçlandırılmasının gerekmemesidir.  

                                                                                                                                          

sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacaklar, 

kanuni ödevlerini yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınır..." hükmüne yer verilmiĢtir. Anılan 

hüküm.uyarınca, kamu alacağının borçlu olan tüzel kiĢiliğin malvarlığından tahsilinin kısmen veya 

tamamen olanaksız hale gelmesi durumunda tüzel kiĢiliğin vergi borçlarının kanuni temsilcilerden 

tahsil edilmesi gerekmektedir…”, http://www.kazanci.com.tr. 07.02.2010. 

 

 

 

http://www.kazanci.com.tr/
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             Doktrinde Candan, alacağın ortaklığın mal varlığından tamamen veya 

kısmen tahsil edilememiĢ sayılabilmesi için, 6183 sayılı Kanunun 54 üncü 

maddesinde sayılan cebri tahsil Ģekillerinin tümünün kullanılması ya da 

tüketilmesinin gerekli olmadığını,  asıl borçlunun bulunamaması, haczedilen mal, 

alacak ve hakların aynı kanunun 81 inci maddesi uyarınca haczi yapan memur ya da 

bilirkiĢi tarafından değerlendirilmesi sonucu bu mal, alacak ve hakların alacağı 

karĢılamayacağının ortaya çıkmıĢ olması durumunda alacağın asıl borçlunun mal 

varlığından karĢılanamayacağı anlaĢılmıĢ olacağını ve bu halde kanuni temsilcinin 

mal varlığına müracaat için haczedilerek değerlemesi yapılan mal alacak ve 

haklarının satıĢını beklemenin gerekmeyeceğini belirtmiĢtir. 
31

 

 Bu bilgiler ıĢığında mükerrer 35. Madde hükmünce kanuni temsilcilerin 

sorumluluğunun iĢletilebilmesi için tek bir koĢul vardır o da kamu alacağının asıl 

borçlunun malvarlığından tamamen veya kısmen tahsil edilememiĢ olması veya 

tahsil edilemeyeceğinin anlaĢılmasıdır
32

.  

2008 tarih ve Mükerrer 26898 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 

06.06.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5766 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun     

1 inci maddesiyle 6183 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesinde yer alan kanundaki 

terimler‟e "Tahsil edilemeyen ve tahsil edilemeyeceği anlaĢılan amme alacağı 

terimleri" açıklamaları ile birlikte eklenmiĢtir.  

Mezkur bu iki terim yasada aĢağıdaki Ģekilde ifade edilmiĢtir; 

Tahsil edilemeyen amme alacağı terimi: Amme borçlusunun bu Kanun 

hükümlerine göre yapılan mal varlığı araĢtırması sonucunda haczi kabil herhangi bir 

mal varlığının bulunmaması, haczedilen mal varlığının satılarak paraya çevrilmesine 

rağmen satıĢ bedelinin amme alacağını karĢılamaması gibi nedenlerle tahsil 

edilemeyen amme alacaklarını, 

                                                 

31
 CANDAN.a.g.e., s. 52; CANDAN, Açıklamalı Amme Alacaklarını Tahsili Hakkında Kanun, 

s.188. 
32

 BARLASS, a.g.e., s. 77; CANDAN, Açıklamalı Amme Alacaklarını Tahsili Hakkında Kanun, 

s. 187-188. 
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Tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağı terimi:  Amme borçlusunun 

haczedilen mal varlığına bu Kanun hükümlerine göre biçilen değerlerin amme 

alacağını karĢılayamayacağının veya hakkında iflas kararı verilen amme 

borçlusundan aranılan amme alacağının iflas masasından tahsil edilemeyeceğinin 

anlaĢılması gibi nedenlerle tahsil dairelerince yürütülen takip muamelelerinin 

herhangi bir aĢamasında amme borçlusundan tahsil edilemeyeceği ortaya çıkan 

amme alacaklarını, ifade eder 

 Bu düzenleme çerçevesinde ortaklarının kanuni temsilcilerin sorumluluğuna 

baĢvurulmadan önce alacaklı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanun'un 3 üncü 

maddesinde yer alan tanımlardaki hususlar dikkate alınmak suretiyle yapılacak 

iĢlemlere dayanılarak amme alacağının Ģirketten tahsil edilememesi veya tahsil 

edilemeyeceğinin anlaĢılması yeterli olacaktır. 

  8. MÜKERRER 35 ĠNCĠ MADDE DE ÖNGÖRÜLEN 

   DÜZENLEME ĠLE VUK 10 UNCU MADDEDE  

           ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMENĠN FARKI 

Mükerrer 35 inci madde ile getirilen düzenleme ile VUK 10 uncu maddede 

öngörülen sorumluluk arasında kapsam, koĢul ve nitelikleri bakımından farklar 

bulunmaktadır
33

.  Bu farklılıklara ana hatlarıyla göz atmak gerekirse VUK 10 uncu 

madde ile öngörülen sorumluluk kusura dayanan bir sorumluluk olup kanuni temsilci 

kendisine tebliğ edilen ödeme emrine karĢı süresi içerisinde açacağı idari davada, 

kusursuzluğunu kanıtlayarak sorumluluktan kurtulma olanağına sahiptir.  Mükerrer 

35'nci maddede öngörülen sorumluluk, ise kanuni temsilcinin kusurundan 

kaynaklanan bir sorumluluk olmadığı gibi kanuni temsilcilere yüklenen bir görevin 

sonucu da olmayıp sırf kanuni temsilcilik sıfatından kaynaklanmaktadır.   

 

                                                 

33
 Hamza SĠVRĠKAYA, a.g.m., http://www.vergidunyası.com.tr, CANDAN, Açıklamalı Amme 

Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun, s. 172-186. 

http://www.vergidunyası.com.tr/
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Mükerrer 35 'inci madde uyarınca kanuni temsilcilerin sorumlu olması için 

sadece kamu alacağının asıl borçlunun mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil 

edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaĢılmıĢ bulunması koĢulunun 

gerçekleĢmesi gerekmektedir. Kanuni temsilci, kendi iradesi dıĢında oluĢan kimi 

nedenleri ileri sürerek, sorumluluktan kurtulamaz.  

 VUK‟un l0 uncu maddesinde öngörülen sorumluluğa kıyasla mükerrer 35'nci 

madde ile getirilen sorumluluk daha geniĢ kapsamlıdır; VUK‟un kapsamına 

girmeyen gümrük ve tekel vergi ve resimleri dâhil, 6183 sayılı kanunun 1 ve 2'nci 

maddelerinde yazılı kamu alacaklarının tümü girmektedir. Meselâ; VUK kapsamına 

girmeyen fiyat farkı, kur farkı, kaynak kullanımı destekleme primi ve buna benzer 

amme alacakları
34

.  

Mükerrer 35'nci madde uyarınca kanuni temsilcilerin Ģahsi mal varlığından 

tahsil edilen asli ve fer'i tüm kamu alacakları için amme borçlusuna rücu olanağı 

vardır.  Ancak Vergi Usul Kanununun 10 uncu maddesinde bu rücu olanağı vergi 

borcu ile sınırlıdır, vergiye bağlı diğer borçlar için yapmıĢ olduğu ödemeyi rücu 

imkanı yoktur
35

. 

VUK nu 10 uncu madde hükmü gereği kanuni temsilcilere baĢvurulabilmesi 

için AATUHK un 54 üncü maddesinde sayılan icra yollarının tüketilmesi 

gerekmekte iken, mükerrer 35 inci madde gereği temsilcilere  müracaat için vergisel 

nitelikteki alacağın anonim veya limited ortaklıktan tahsili için baĢlatılan takibin 

sonuçlandırılmasının gerekmemesidir
36

.  

                                                 

34
 CANDAN, a.g.e.., s. 54.  

35
 A.e., s. 58. 

36
 Dan. 7. Dairesi, 15.10.1997, E. 1997/2415, K. 1997/3501, “Haczedilen borçluya ait malların 6183 

sayılı Kanunun 81 inci maddesine göre değerlemesi sonucu kamu alacağını karĢılayamayacağının 

anlaĢılması halinde alacağın karĢılanmayan kısmı için kanuni temsilcinin haczedilen mallarının 

satıĢı beklenmeden takip edileceği hakkında…”, Dan. 4. Dairesi, 10.11.1982, E. 1982/403, K. 

1982/3995, “…ġirketin mallarına konulan ihtiyati haczin, kamu alacağını karĢılayamayacağının 

anlaĢılması üzerine kanuni temsilcilerin mallarına ihtiyati haciz konulmasında kanuna aykırılık 

bulunmadığı hakkında…”, CANDAN, Açıklamalı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü   Hakkında 

Kanun, s. 188. 
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 Bir kez daha tekrar etmek gerekirse; mükerrer 35'nci maddeye “Kanuni 

temsilcilerin sorumluluklarına dair 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan 

hükümler, bu maddede düzenlenen sorumluluğu ortadan kaldırmaz.” fıkrasının 

eklenmesi kanuni temsilcilerin takip edilmelerini kolaylaĢtırmakta ancak yukarıda 

arz edilen mevcut farklılıkların giderilmemesi ihtilaflara sebebiyet verecek görüntü 

sergilemektedir.  

 9.  KANUNĠ TEMSĠLCĠNĠN SORUMLULUĞUNUN SINIRI VE 

     KAPSADIĞI DÖNEM 

Kanuni temsilcilerin Vergi Usul Kanununda yer alan ödevlerini yerine 

getirmemeleri yüzünden asıl yükümlü olan anonim ve limited Ģirket varlıklarından 

tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacaklar, kanuni ödevlerini 

yerine getirmeyen kanuni temsilcilerin malvarlıklarından sınırsız sorumluluk esasına 

göre alınacak bir baĢka deyiĢle kanuni temsilciler, tüm mal varlıkları ile sorumlu 

olacaklardır
37

.  

Temsilcinin, temsil ettiği tüzel kiĢinin sermayesinde bir payının bulunması ve 

özel hukuk hükümlerine göre tüzel kiĢinin alacaklılarına karĢı sermaye payı ile 

sorumlu olması, bu durumu değiĢtirmeyecektir
38

.  

 Her ne kadar kanuni temsilcilerin sorumluluğunun sınırsız olduğunu belirtmiĢ 

olsak da, amacı kamu düzenini korumak olan 6183 sayılı Kanunun 

                                                 

37
 Ġsmail TEKKOYUN, Mehmet TEKKOYUN, Genel Olarak ve ġirketler Hukukunda Sorumluluk 

Kavramı, Vergi Dünyası, Sayı 267, Kasım, Maliye ve Hesap Uzmanı Derneği Yayınları, 2003; 

http://www.vergidunyasi.com.tr . Yazar eserinde Malvarlığı ile Sorumluluk ve Sınırsız Malvarlığı 

Sorumluluğunu Ģöyle tanımlamıĢtır; “…Malvarlığı ile sorumluluk, borçlunun, borcunu ifa etmemesi 

nedeniyle, alacaklının devlet organları aracılığıyla borçlunun malvarlığına kısman ya da tamamen el 

koyması, sattırması ve elde edilen paradan alacağını almasıdır.  Sınırsız Malvarlığı Sorumluluğu ise, 

alacaklının, borcunu ifa edemeyen borçlunun bütün malvarlığını el koyabilmesidir. Kanun Koyucu 

bu sorumluluk çeĢidinin katı Ģekilde uygulanmasını, bazı sosyal ve ekonomik düĢüncelerden 

hareketle sakıncalı bularak  Ġcra ve Ġflas Kanunu‟nda ve özel kanunlarda bir takım istisnalar 

getirmiĢtir. Bu düzenlemelerle ulaĢılmak istenen amaç, yaĢayabilmesi ve iĢini yürütebilmesi için 

gerekli Ģeyleri, borçluya bırakmaktır. Böylelikle  borçlu çalıĢarak borçlarını ödeme olanağına sahip 

olacaktır…”. 
38

 Dan. 7. Dairesi, 26.10.1999, E. 1999/905, K. 1999/3471, CANDAN, a.g.e. dp. 151, s. 133, Kanuni 

temsilcinin, temsil edilenin vergi borçlarından olan sorumluluğunun Ģirket hissesi ile sınırlı 

olmadığı hakkında. 

http://www.vergidunyasi.com.tr/
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“Haczedilemeyecek Mallar” kenar baĢlığını taĢıyan 70 inci maddesinde yer alan ve 

baĢta, borçlunun Ģahsı ve mesleği için gerekli elbise ve eĢyası ile, borçlu ve ailesine 

gerekli olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eĢyası ile vazgeçilmesi kabil 

olmayan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eĢyası olmak üzere madde metninde 

sayılan ve haczi caiz olmayan diğer kalemler ile, 2951 sayılı Tekel Beyiyelerinin 

Üçte Birinin Dağıtımı Hakkındaki Kanun gereğince verilen tekel beyiyeleri, kanuni 

temsilcinin haline münasip evi, Harcırah Kanunu‟na göre yapılan ödemeler ve 2022 

sayılı 65 YaĢını DoldurmuĢ Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk VatandaĢlarına Aylık 

Bağlanması Hakkında Kanun uyarınca bağlanan aylıklar, sınırsız sorumluluk 

kapsamı dıĢında sayılan mal ve haklar olup kanuni temsilcilerin VUK 10 uncu ve 

6183 sayılı Kanunun mükerrer 35 inci maddeleri kapsamındaki sorumluluğu bu 

sayılanları içermez
39

. 

Kanuni temsilcinin sorumluluğunun hangi dönemleri kapsadığı hususuna 

gelince ;  

5766 sayılı kanunun 4 üncü maddesi ile 6183 sayılı kanunun “Kanuni 

temsilcilerin sorumluluğu” baĢlıklı mükerrer 35 inci maddesine “…Amme alacağının 

doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilci veya teşekkülü idare 

edenlerin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının 

ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulur”.   ibaresi eklenmiĢtir. 

 

Böylelikle yargı kararları ile içtihada varılamamıĢ konu hakkında idarenin 

tebliğlerle düzenlenmiĢ bulunan mevcut uygulaması bu yeni düzenleme ile kanun 

metnine dönüĢtürülmüĢtür
40

.  

 

Yine aynı maddeye   “Kanuni temsilcilerin sorumluluklarına dair 213 sayılı 

Vergi Usul Kanununda yer alan hükümler, bu maddede düzenlenen sorumluluğu 

ortadan kaldırmaz.” ibaresi de eklenmiĢtir. 

                                                 

39
  BARLASS, a.g.e., s. 83. 

40
 Muharrem UZUNOĞLU, 5766 Sayılı Kanunla 6183 Sayılı A.A.T.U.H.Kanunda Yapılan 

DeğiĢikliklerin Değerlendirilmesi, Vergi Dünyası, Sayı 267, Kasım, Maliye ve Hesap Uzmanı 

Derneği Yayınları, 2003, http://www.vergidunyasi.com.tr . 

http://www.vergidunyasi.com.tr/
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5766 sayılı Kanunun 4 üncü madde gerekçesinde
41

  

  

 

 “…Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilci veya 

teĢekkülü idare edenlerin  farklı Ģahıslar olması halinde bu Ģahısların amme alacağının ödenmesinden 

müteselsilen sorumlu tutulacakları belirtilmekte ve bu sorumluluk uygulamasının 213 sayılı Vergi 

Usul Kanununun kapsamına giren amme alacaklarının düzenlendikleri kanunlardaki kanuni ödeme 

sürelerinde veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre verilen özel ödeme süreleri içinde farklı 

Ģahısların kanuni temsilci veya teĢekkülü idare eden olması halini de kapsadığı…” ifade edilmiĢtir 

 

 

Yasa koyucunun madde gerekçesinde de açıkça belirttiği üzere bu sorumluluk 

uygulamasının 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacaklarının, 

düzenlendikleri kanunlardaki kanuni ödeme sürelerinde ve/veya 213 sayılı Vergi 

Usul Kanununa göre verilen özel ödeme süreleri içinde farklı Ģahısların kanuni 

temsilci olması halini de kapsadığı ifade edilmek suretiyle bu madde kapsamında 

takip edilmesi gereken kamu alacaklarına açıklık getirilmiĢtir.  

 

 

“Doktrinde Uzunoğlu 5766 sayılı kanunun 1, 3 ve 4. maddelerini birlikte 

değerlendirildiğinde, 6183 sayılı Kanunun 35.  ve Mükerrer 35. maddeleri kapsamında ortaklar 

ve/veya kanuni temsilcilere takibe geçilmesinin kolaylaĢtığı, sorumluluk dönemlerinin ve 

sorumluluğun Ģeklinin net bir Ģekilde belirlendiğini, böylelikle her ne kadar idare evvelce de takdirini 

yeni düzenleme yönünde kullanmaktaydı ise de mahkemeler nezdinde yaĢanan ve muhatapları 

açısından sorumluluğun baĢlangıç ve bitiĢ dönemlerinin ispatı dava konusu yapılarak vergi 

dairelerinde de iĢlem yoğunluğuna sebep olan ihtilafların da çözüme kavuĢturulduğunu ifade 

etmiĢtir”
42

. 

 

 

Özetle, 5766 sayılı Kanun ile getirilen düzenleme ile ortaklık ve kanuni 

temsilcilik konusunda sorumluluk dönemlerinin çerçevesi çizilmiĢtir. Ayrıca yasa 

koyucu Geçici Madde 1 ile kanunun yürürlüğe girdiği 06.06.2008 tarihi itibariyle 

tahsil edilmemiĢ bulunan amme alacakları hakkında da bu hükümlerin uygulanacağı 

belirtilmek suretiyle hali hazırda tahsil edilememiĢ amme alacakları için de çözüm 

sunmuĢtur. 5766 sayılı Kanun ile yapılan bu değiĢiklik ile amme alacağının
43

 

 

                                                 

41
  Bkz., http://www.tbmm.gov.tr. 

42
  Muharrem UZUNOĞLU, a.g.m..,http://www.vergidunyasi.com.tr . 

43
  UZUNOĞLU, a.g.m., http://www.vergidunyasi.com.tr . 

http://www.tbmm.gov.tr/
http://www.vergidunyasi.com.tr/
http://www.vergidunyasi.com.tr/
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 Doğduğu zamandaki, 

 Ödenmesi gerektiği zamandaki,  

 Vergi Usul Kanununa göre verilen özel ödeme sürelerindeki Ģahısların farklı 

kiĢiler olması hallerinde de bu Ģahısların tamamı  

 

amme alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu olacaklardır. 

  

 

“…Diğer bir anlatımla,  bir amme alacağının doğumu sırasında sorumlu sıfatında bulunan 

kanuni temsilci veya teĢekkülü idare eden ile Vergi Usul Kanununa göre ödenmesi sırasındaki kanuni 

temsilci veya teĢekkülü idare edenin veya verilmiĢ özel bir ödeme süresinin bulunması halinde bu 

sıradaki kanuni temsilci veya teĢekkülü idare edenin hepsinin farklı kiĢiler olması durumunda bile 

bunların tamamı amme alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmaktadırlar…”
44

.  

 

 

 Yukarıdaki izahattan sonra, amme alacağının doğduğu tarih ile ödenmesi 

gerektiği tarih arasında kanuni temsilcilerde bir değiĢiklik olması ve bu zaman 

sürecinde farklı temsilcilerin görev yapması mümkün olduğundan
45

 temsilci sıfatının 

baĢladığı ve sona erdiği tarihlerin tespiti büyük önem arz etmektedir
46

. 

                                                 

44
 Ruknettin KUMKALE, Son DeğiĢiklik Ġle Amme Borçlarına KarĢı Kanuni Temsilcilerin 

Durumu, http://alomaliye.com., 09.06.2008, 
45

  CANDAN, Açıklamalı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, s. 194. 
46

  Dan. 9. Dairesi, 22.07.2007, E. 2007/92, K. 2007/584 K., Davacının, kanuni temsilcilik sıfatının 

sona ermesinden sonra, borçlu Ģirketin yeni yöneticililerinin defter ve belge ibraz etmemesi 

eyleminden sorumlu tutulamayacağı hakkında“…Dava dilekçesine ekli  18.12.1996 tarih ve 4190 

sayılı Ticaret Sicili Gazetesi'nin incelenmesi sonucu Ģirketin yönetim kurulu baĢkanı olan 

davacının 28.11.1996 tarihli yönetim kurulu kararı ile istifa ederek Ģirket yönetiminden ayrıldığı 

tespit edilmiĢ olup, dava konusu ödeme emirleri içeriği vergi borçları ise, asıl borçlu Ģirketin 1996 

yılına ait defter ve belgelerinin davacı, Ģirket yönetiminden ayrıldıktan sonra yeni yönetim 

tarafından ibraz edilmemesi nedeniyle yapılmıĢ bulunmaktadır. Bu durumda, ödenmesi istenilen 

vergi borçlarının büyük bir kısmı her ne kadar davacının yöneticilik yaptığı dönemi kapsamakta 

ise de, davacının sorumluluğu yöneticiliği döneminde beyanname verilmemesi, beyan edilen bir 

borcun ödenmemesi veya yapılan inceleme sonucu eksik beyanda bulunulduğunun tespiti halinde 

söz konusu olabileceğinden, davacının, kanuni temsilcilik sıfatının sona ermesinden sonra görev 

yapan yöneticilerin defter belge ibraz etmeme eyleminden sorumlu tutulamayacağı açık 

bulunmaktadır. Bu nedenle 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 10. maddesi uyarınca borçlu 

Ģirketten alınamayan vergi ve cezaların tahsili amacıyla davacı adına düzenlenen ödeme 

emirlerinde ve bu ödeme emirlerinin iptali istemiyle açılan davayı kısmen kabul eden Vergi 

Mahkemesi kararında isabet görülmemiĢtir. Kaldı ki, kanuni temsilcilerden Ģirketin ödenmeyen 

vergi borçlarının istenilebilmesi için öncelikle Ģirketten bu borcun alınamadığının kesin olarak 

ortaya konulması gerekmektedir. Dosyada mevcut Ģirket adına düzenlenen ödeme emirlerinin 

tebliğine iliĢkin alındının incelenmesi sonucu tebliğ zarfının Vergi Usul Kanununun 102. 

maddesine uygun Ģekilde düzenlenmediği, tebliğin usulüne uygun Ģekilde yapılmadığı 

anlaĢılmıĢtır. Bu durumda, Ģirket hakkında tüm takip yollarının tüketildiğinden 

http://alomaliye.com/
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  Kanuni temsilci sıfatının kazanıldığı baĢka bir deyiĢle sorumluluğun 

baĢladığı tarihin tespitinde
47

 uygulamada sorun çıkmamakla birlikte sona ermesi yani 

temsilcilik sıfatının son bulduğu tarihin tespiti çoğu zaman sorunlara neden 

olmaktadır. 

  

Anonim ve limited Ģirketlerde kanuni temsilcilik sıfatının doğal sona erme 

biçimi, görev süresinin sona ermesi ve yeniden seçilmemiĢ veya seçilememiĢ 

olmalarıdır. Keza ölüm, azil, istifa, hacir altına alınma ve kanunda belirtilen suçtan 

suçlardan hüküm giyme, temsilci sıfatının kaybedilmesi ve istifa
48

 halleri de 

temsilcilik sıfatını sona erdiren nedenlerdir
49

. 

                                                                                                                                          

bahsedilemeyeceğinden, bu yönüyle de davacı adına düzenlenen ödeme emirlerinde ve Vergi 

Dairesi Müdürlüğünün temyiz isteminde isabet bulunmamaktadır…” ,http://www.danistay.gov.tr., 

01.02.2010. 
47

   Dan. 4. Daire, 07.04.2005, E. 2004/1885, K. 2005/572,  “…Kanuni temsilcilerin tüzel kiĢilerin 

vergi ve buna bağlı borçlarından dolayı sorumlu tutularak takip edilebilmeleri için, bu kiĢilerin 

borcun ait olduğu dönemde kanuni temsilci olmaları gerekmekte olup, kanuni temsilci olmadıkları 

döneme iliĢkin borçlardan dolayı takip edilebilmeleri mümkün değildir. Bu kiĢilerin sorumluluğu 

kanuni temsilci oldukları süre ile sınırlı olduğu açıktır. Dolayısıyla, borcun ait olduğu dönemde 

kanuni temsilcilik sıfatı bulunmayanların, bu borçlardan dolayı sorumlu tutulmalarına ve anılan 

madde hükmü uyarınca kanuni temsilci sıfatıyla takip edilmelerine olanak yoktur. Olayda, davacı, 

borçlu ... Boya Kimya Sanayi ve Ticaret Limited ġirketine 1.5.1998 tarihli hisse devir sözleĢmesi 

ile devraldığı hisseler sonucu ortak olmuĢtur. 5.5.1998 günlü ortaklar kurulu toplantısında Ģirket 

müdürlüğüne seçilmiĢ ve bu durum 3.7.1998 günlü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve 

ilan edilmiĢtir. Dava konusu ödeme emirleri ile istenilen borçlar 1996-1998/3. dönemine iliĢkin 

olup, borçların tamamı davacının kanuni temsilci olarak göreve baĢlamasından önceki 

dönemlere iliĢkindir. Bu durumda, kanuni temsilcilik görevine baĢlamadan önceki dönemlere ait 

olan vergi ve buna bağlı borçlardan dolayı sorumluluğu bulunmayan davacının kanuni temsilci 

sıfatıyla takip edilmesinde ve düzenlenen ödeme emirlerine karĢı açılan davayı reddeden mahkeme 

kararında isabet bulunmamaktadır…”, http://www.kazanci.com.tr. , 07.02.2010. 
48

   Dan. 4. Daire, 18.05.2000, E. 1999/1276, K. 2000/2257, “…UyuĢmazlık ... A.ġ.'nin 1987, 1989 

ve 1990 yıllarına ait ödenmeyen muhtelif vergi borçlarının tahsili amacıyla Ģirketin yönetim kurulu 

üyesi ve ortağı sıfatıyla davacı adına düzenlenen ödeme emrine iliĢkindir.213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun "Kanuni Temsilcilerin Ödevi" baĢlıklı 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında tüzel 

kiĢilerle küçüklerin ve kısıtlıların vakıf ve cemaatler gibi tüzel kiĢiliği olmayan teĢekküllerin 

mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düĢen ödevlerin kanuni temsilcileri, tüzel 

kiĢiliği olmayan teĢekkülleri idare edenler ve varsa temsilcileri tarafından yerine getirileceği, aynı 

maddenin 2 nci fıkrasında ise, 1 inci fıkrada sayılanların bu ödevlerini yerine getirmemeleri 

yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınamayan 

vergi ve buna bağlı alacakların kanuni ödevleri yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınacağı 

hükme bağlanmıĢtır. Bu durumda kanuni temsilcilerin sorumlu tutulabilmesi için vergi alacağının 

Ģirket tüzel kiĢiliğinden tahsil olanağının kalmamıĢ olması gerekmektedir. Dosyanın 

incelenmesinden, davacının Ģirketteki hisselerini 1.1.1985 tarihinden geçerli olmak üzere bütün 

hak ve vecibeleriyle ...'a devrettiği, 1985 tarihli yönetim kurulu kararında da yönetim kurulu 

üyesi olan davacının üyelikten istifasının kabulüne oybirliğiyle karar verildiği 

anlaĢılmaktadır. Bu durumda, dava konusu amme alacağının tahakkuk ve vade tarihinde Ģirketi 

temsil ve ilzam yetkisi bulunmayan davacının söz konusu vergi borcundan sorumlu tutulması 

http://www.danistay.gov.tr/
http://www.kazanci.com.tr/
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 Bilindiği üzere yönetim kurulu üyeliği sıfatının kazanılması gibi 

kaybedilmesi de tescil ve ilana tabidir
50

. TTK 323 üncü maddesinde Yönetim 

Kurulunun Ģirketi temsil ve ilzama yetkili kimseleri, tescil edilmek üzere ticaret 

siciline bildirileceği belirtilmiĢtir
51

. TTK 511 inci maddesi ile aynı zorunluluk 

limited Ģirket kanuni temsilcileri içinde gerekli kılınmıĢtır
52

. Yine TTK 33 

maddesinin birinci fıkrası ile tescil edilmiĢ hususlarda vuku bulacak her türlü 

değiĢikliklerinde de tescil olacağı hüküm altına alınmıĢtır. Ancak tescil kural olarak 

kurucu değil bildirici niteliktedir. Temsil yetkisinin tescili zorunlu bir husus olmasına 

rağmen yapılmamıĢ olması ise yetkiyi geçersiz kılmayacaktır
53

. 

  

Bu bağlamda, tayinleri ticaret siciline bildirilen kanuni temsilcilerin (yönetim 

kurulu üyeleri/murahhas müdür veya aza) istifa ve azillerinin de ticaret siciline 

bildirilmeleri ve tescil ve ilan edilmeleri gereklidir. Ancak uygulamada, istifanın 

yönetim kuruluna ulaĢtığı veya azil kararının ilgiliye bildirildiği tarih ile bu 

durumların ticaret siciline tescil ve gazetede ilanı arasında zaman farkının bulunması 

halinde temsilcilik sıfatının hangi tarihte sona ereceği hususunda sorunlar 

çıkmaktadır
54

.  

 

 Bu sorunun çözümü ile ilgili uygulamada birbirinden farklı görüĢler ortaya 

atılmıĢtır. Bunlardan ilki; istifa ve azlin hüküm ifade edebilmesi için ticaret sicile 

tescil ve ilanının zorunlu olduğunu savunan görüĢtür
55

.  

                                                                                                                                          

mümkün olmadığından davacı adına düzenlenen ödeme emrinin iptali gerekirken aksi yönde 

verilen mahkeme kararında isabet görülmemiĢtir.…”,http://www.kazanci.com.tr. , 09.02.2010. 
49

  Memduh ASLAN, ġirket Yönetim Kurulu Üyeliği Sona Eren Kanuni Temsilcinin Ödenmeyen 

Anonim ġirket Vergi Borcundan Sorumluluğu, (Mali Pusula Dergisi Mart 2009‟da 

yayımlanmıĢ makaledir), s. 4-5, http://www.turktax.com/yazılar; 08.02.2010, ÇAMOĞLU, a.g.e., 

s. 259. 
50

  ÇAMOĞLU, a.g.e., s. 259; CANDAN, a.g.e., s. 125. 
51

  ASLAN, a.g.m., s. 6. 
52

  BARLASS, a.g.e., s. 115. 
53

  ASLAN, a.g.m., s. 6, http://www.turktax.com/yazılar  
54

  CANDAN, a.g.e., s. 125. 
55

  Dan. 3. Daire, 20.02.2007, E. 2006/2823, K. 2007/578, “…ġirket müdürlüğü; tüzel kiĢiliğin iç 

yönetiminden çok, üçüncü kiĢilere karĢı dıĢarıda temsilini ve yetkili kılınan kimse tarafından Ģirket 

tüzel kiĢiliği adına yapılan iĢlemlerle Ģirketin, alacaklı ve borçlu kılınabilmesini ifade eden iĢlev 

içermektedir. Bu nedenle Türk Ticaret Kanununun 511'inci maddesinin 8'inci bendinde, 

müdürlerin ad ve soyadları, ikametgahları ve uyruğunun ticaret sicilinde tescil ve ilanı 

öngörülmüĢtür. Aynı Kanunun 33'üncü maddesinin birinci fıkrası, tescil ve ilan edilmiĢ 

http://www.kazanci.com.tr/
http://www.turktax.com/yazılar
http://www.turktax.com/yazılar
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 Ancak yukarıda da belirtildiği üzere, istifa, azil, ortaklıktan çıkarılma 

durumlarından herhangi birisini yönetim kurulunun diğer üyelerinin herhangi bir 

neden hatta zarar vermek için  ticaret sicile bildirmemeleri mümkündür.  Üstelik 

istifa ve azil tarihinden sonra temsilcinin görevinin gereklerini yerine getirmesi ve 

yetkilerini kullanması fiilen imkansız olacağından, kanuni temsilcinin görev 

süresinin tespitinde özellikle sona ermesinde sadece ticaret sicil kaydını esas almak 

da doğru olmayacaktır
56

.  

 

 

 Doktrinde Barlass,  “…tescilin bildirici niteliği ve VUK‟nun 3 üncü maddesinin 3 üncü 

fıkrası  “vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya iliĢkin olayların gerçek mahiyeti esastır” 

hükmü gereği  kanuni temsilcilerin vergisel sorumluluğunun sadece sicil kaydı esas alınarak 

belirlenmesi vergilendirmede yanlıĢ sonuçlar doğmasına neden olabileceğini bu nedenle ortaklıkların 

vergisel ödevlerinin yerine getirilmesinde kanuni temsilcilerin sorumluluk dönemlerinin ticaret 

siciline tescil tarihine göre değil, tescil için gerekli hukuki iĢlemlerin tamamlanması tarihine göre 

belirlenmesi doğru bir yaklaĢım olacağı yönünde görüĢ beyan etmiĢtir…” 

 

 

 Bizimde katıldığımız bu görüĢe göre; tescil ve ilan Ģirketle muamelede 

bulunduğunu sanan üçüncü kiĢilerin iyiniyet iddialarını önlemek amacıyla gereklidir, 

Yönetim kurulu ile Ģirket arasındaki iliĢki özel hukuk iliĢkisi niteliğinde olduğundan 

dıĢ dünyada temsile iliĢkin yeni durumun üçüncü kiĢilerle Ģirketi temsil edecek 

kiĢilerin bildirilmesi Ģirketin sorumluluğu bakımından önemli olacaktır
57

. Oysa VUK 

nun 10 uncu maddesinde kanuni temsilci için getirilen sorumluluğun dayanağı vergi 

dairelerinin iyiniyetini korumak değildir
58

.   

                                                                                                                                          

konulardaki her türlü değiĢikliğin de tescil ve ilanını; 38'inci maddesinin 1'inci fıkrası ise ticaret 

sicili kayıtlarının nerede bulunursa bulunsun, üçüncü kiĢiler hakkında kaydın tescili ve gazetede 

ilan edildiği tarihten itibaren hüküm ifade edeceğini öngördüğü için evvelce Ģirketi tek baĢına 

temsil ve ilzam yetkisiyle donatılarak müdür atandığı tescil ve ilan edilen kimsenin ortaklık payını 

devretmesi, Ģirketin temsil ve ilzamı konusundaki dıĢ iliĢkide ancak, ticaret sicilinde tescil ve ilan 

edilmekle hukuksal sonuç yaratabileceğinden, ticaret sicilinde Ģirket müdürü olarak tescili süren 

davacının bu sıfatının sona erdiği kabul edilemez…”, Bkz. Aynı görüĢ, Dan. 3. Dairesi, 

11.12.1991, E. 1990/3640, K. 1991/3106, http://www.kazanci.com.tr., 08.02.2010. 
56

  CANDAN, a.g.e., s. 127-128. 
57

   ASLAN, a.g.m., s. 7, http://www.turktax.com/yazılar , 
58

   BARLASS, a.g.e., s.116. 
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http://www.turktax.com/yazılar
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 Nitekim DanıĢtay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından 31.03.1995 

tarih E. 1995/21, K. 1995/116 sayılı kararında bu sorun aĢağıdaki gerekçe ile çözüme 

kavuĢturulmuĢtur, 

 

 “…Türk Ticaret Kanununun 317 nci maddesinde anonim Ģirketleri yönetim kurulu tarafından 

idare ve temsil olunacağı hükme bağlanmıĢtır. Aynı Yasanın 300 üncü maddesinin 8 inci bendinde, 

yönetim kurulu üyeleriyle Ģirketi temsile yetkili kimselerin ticaret siciline tescil ve ilan edileceği, 33 

üncü maddesinde tescil edilmiĢ hususlarda ortaya çıkacak her türlü değiĢikliğin de tescil edileceği, 38 

inci maddesinde ise ticaret sicili kayıtlarının üçüncü kiĢiler hakkında kaydın gazete ile ilan edildiği 

günü takib eden iĢ gününden itibaren hüküm ifade edeceği kurala bağlanmıĢtır. Tescil ve ilan edilmiĢ 

hususlardaki değiĢikliklerin de tescil ve ilan edilmesi kuralı, bu iĢlemlerin geçerlilik Ģartı olarak değil, 

iyi niyetli üçüncü kiĢilerin korunması amacıyla öngörülmüĢtür. Bu bağlamda, yönetim kurulu üyeliği 

herhangi bir nedenle sona eren kiĢinin üyelikten ayrılıĢı ticaret siciline tescil ve gazeteyle ilan 

edilmezse, Ģirket borçlarından iyi niyetli üçüncü kiĢilere karĢı sorumluluğu devam eder. Ancak, 

yönetim kurulundan fiilen ayrılmakla, Ģirketin vergi ödevlerinin yerine getirilmesi konusunda yetkisi 

kalmayan üyenin Vergi Usul Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca Ģirketten alınamayan vergi ve 

buna bağlı alacaklardan sorumlu tutulması hukuka aykırıdır …”
59

 

 

                                                 

59
  Bkz., , Aynı görüĢ;, Dan. 9.Dairesi, 25.03.1998, E. 1997/1732, K. 1998/1367, Yönetim kurulundan 

istifa eden üyenin, istifasının tescil ve ilan edilmemesinin, sorumlu tutulmasını gerektirmeyeceği 

hakkında. “…Gıda A.ġ'nin vadesinde ödenmeyen vergi borçlarının Vergi Usul Kanununun 10. 

maddesi uyarınca yönetim kurulu üyesi olan davacıdan tahsili amacıyla düzenlenip tebliğ edilen 

ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davayı; dosyada mevcut .... Ticaret Sicil Memurluğu'nun 

yazısında, davacının, 1.1.1986 tarihinden 22.3.1989 tarihine kadar Ģirketi temsile yetkili olarak 

göründüğü, ancak, dava dilekçesi ekinde ibraz edilen yönetim kurulu kararlarının 

incelenmesinden, sahip olduğu bir adet hissesini 10.8.1988 tarihinde ....'na devrederek 14.8.1988 

tarihinde istifa edip yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığının anlaĢıldığı, daha önce tescil ve ilan 

edilmiĢ hususlardaki değiĢikliğin de tescil ve ilan edilmesi kuralının, bu iĢlemlerin geçerlilik Ģartı 

olarak değil, iyiniyetli üçüncü kiĢilerin korunması amacıyla öngörüldüğü, bu itibarla davacının 

yönetim kurulundan istifasının yeni yönetim kurulunca tescil ve ilan ettirilmemesinin, Ģirketi 

temsil yetkisinin devam edeceği sonucunu doğurmayacağı, temsil yetkisinin, istifanın kabul 

edildiği 14.8.1988 tarihli yönetim kurulu kararıyla son bulduğu, ödeme emriyle istenen amme 

alacağının dönemi ve vadesi, davacının yönetim kurulu üyesi olduğu tarihlerin dıĢında kaldığından 

kanuni temsilcinin Vergi Usul Kanununun 10. maddesi uyarınca sorumlu tutulmasının söz konusu 

olamayacağı gerekçesiyle kabul ederek ödeme emrini iptal eden .... Vergi Mahkemesinin 

16.12.1996 tarih ve 1996/1005 sayılı kararının; yönetim kurulundaki değiĢikliğin Ticaret Siciline 

bildirilmemesinin Ģirketin kendi ihmali olduğu, bu nedenle yönetim kurulu üyelerinin, Vergi Usul 

Kanununun 10. maddesiyle getirilen sorumluluktan kurtulmalarının mümkün olmadığı ileri 

sürülerek bozulması istenilmektedir. …Hüküm … fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden 

hiçbirisinin bulunmadığı anlaĢıldığından temyiz isteminin reddine, anılan mahkeme kararının 

onanmasına 25.3.1998 tarihinde oybirliği ile karar verildi.” ; Dan. 9.Dairesi, 25.03.1998, E. 

1997/1732, K. 1998/1367http://www.kazanci.com.tr. 12.02.2010. 
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Gerçektende, tescil ve ilana taĢımadığı anlamlar yüklenerek ortaya konulan 

hukuki varsayımın yapısı gereği vergisel iĢlemlere uygulanmasının filen imkansız 

olduğu gibi kanunda açıkça yazılı olmayan bir durum için yorumla vergisel 

yükümlülük ve sorumluluğun geniĢletilmesi de mümkün değildir bu nedenle eski 

temsilcinin hukuki durumuna iliĢkin değiĢikliğin tescil ve ilan edilmemiĢ olması 

müvekkilin istifa etmiĢ olduğu hususundaki hukuki geçerliği ortadan 

kaldırmayacaktır
60

. 

 

 

 Doktrinde Çamoğlu‟da, eserinde “…ticaret sicili olumlu fonksiyonunun sadece üçüncü 

kiĢilerin Ģirketle giriĢecekleri iradi iĢlemlerde icra edeceği buna karĢılık borç iliĢkisinin kurulmasında 

ve borcun doğumunda alacaklının iradesinin rol oynamadığı haksız fiil, haksız iktisap ve yasadan 

doğan borçlarda sicile tescil (ve ilan) herhangi bir iĢleve sahip değildir. ġirketin kamu borçları da bu 

gruba girecektir. …Konu uygulamada ve öğretide “istifa”  bağlamında incelenmiĢ ve tek yanlı 

bozucu yenilik doğuran hak niteliği taĢıyan istifa, Ģirkete ulaĢmakla hüküm doğurur; kabul edilmesine 

gerek yoktur. VUK 10 ve AATUK‟nun mükerrer 35 inci maddesinde öngörülen sorumlulukları 

açısından da yönetim kurulu üyesi sıfatı Ģirkete ulaĢtığı anda sona ermiĢ olur…”
61

 yönünde görüĢ 

bildirmiĢtir.  

   

 

Gerek uygulamada gerek doktrinde ağırlık kazanan görüĢler doğrultusunda 

özetleyecek olursak,  kanuni temsilcinin azil, istifa ya da görev süresinin sona ermesi 

nedeniyle bu olayı ticaret siciline tescil ve ilan etmek gibi bir yetkisi kalmadığından 

ve bu bildirimi yapabilmek ancak ortaklığın mevcut kanuni temsilcilerine tanınmıĢ 

olduğundan, tescil iĢlemini yerine getirme imkânı hukuken kalmayan kanuni 

temsilciyi sorumlu tutmak,  hukuka uygun ve adaletli bir çözüm olmayacaktır. 

 

Yukarıda belirtildiği üzere kanuni temsilcilik sıfatını sona erdiren hukuki 

iĢlem neticesinde tescil Ģartı aranmaksızın temsilcinin sorumluluğunun ortadan 

kalkacağını beyan etmiĢ bulunmaktayız. Ancak bu durum neticesinde anonim ve 

limited Ģirkette baĢkaca bir kanuni temsilcinin kalmadığı durumlarda, kanuni 

temsilcinin Ģirketin vergisel ödevlerini yerine getirme sorumluluğunun devam edip 

                                                 

60
   ASLAN, a.g.m., s.8, http://www.turktax.com/yazılar. 

61
   ÇAMOĞLU, a.g.e., s. 259-260. 

http://www.turktax.com/yazılar
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etmeyeceği de uygulamada sorun teĢkil etmiĢtir.. Doktrinde Barlass, bu hususa Ģöyle 

bir yorum getirmiĢtir,  

 

 

“…Tüzel kiĢilik ile kanuni temsilci arasındaki iliĢki bir vekalet iliĢkisi olduğu ve uygun 

olmaysan zamanlarda vekalet görevini terk eden kiĢinin diğer tarafın zararını tazmin yolundaki 

Borçlar Kanunu 396 ıncı maddesi nazara alınarak görev süresi sona eren veya istifa eden kanuni 

temsilcinin yerine bir baĢka kanuni temsilci atanabilmesi için gerekli uygun bir süre boyuna 

sorumluluğun devam ettiği sonucuna varılması yanlıĢ bir çözüm olmayacaktır…”
62

 

 

 

Kanaatimizce de temsilcinin, ortaklığa yeni bir kanuni temsilci seçecek süreyi 

bırakarak istifa etmesi gerekmektedir. Aksi halde diğer koĢullarında gerçekleĢmesi 

Ģartıyla kanuni temsilcinin bu dönemde sorumluluğuna gidilebilecektir.  

 

Sorumluluk konusunda değinmek istediğimiz bir baĢka önemli husus ise; 

5766 sayılı kanun ile belirtilen vergi borcunun doğduğu ve ödenmesi gerektiği 

zamanlarda ortaklıkta ya da temsilcilikte farklı kiĢilerin bulunmasına bağlı olarak 

uygulanacak sorumluluk uygulamasının ortaklığı ya da temsilciliği bırakan Ģahıslar 

açısından öngörülemeyecek durumlar yaratma olasılığının bulunmasıdır. Bu noktada, 

kanun metninde belirtilen amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zaman 

kavramları ile kastedilenin ne olduğu önem arz etmektedir. 

  

           ÇalıĢmamızın vergi alacağı baĢlığı altında, vergi borcunun doğması, vergiyi 

doğuran olaya bağlanmıĢ, vergi alacağının tahsili için tarh ve tahakkuk 

muamelelerinin tamamlanmıĢ olması gerektiği aksi takdirde tahsilatın 

yapılamayacağı belirtilmiĢtir. 

 

         Bu tanımdan, vergi alacağının hukuken varlık kazanması ile Ģeklen 

belirlenmesi ve tahsil edilmesi farklı aĢamalarda yani farklı zaman dilimlerinde 

gerçekleĢmektedir diyebiliriz.  

 

 

                                                 

62
 BARLASS, a.g.e.., s. 120. 
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              Nitekim doktrinde Erdem, 5766 sayılı Kanun ile getirilen yeni düzenleme hakkında            

“… vergi alacağının doğduğu ancak Ģeklen varlık kazanmadığı aĢama ile ödenmesi gereken aĢamada 

ortak veya temsilcinin değiĢmesi durumunun özellikle idare tarafından sonradan yapılan ikmalen ve 

re'sen tarhiyatlar sonucunda oluĢan amme alacakları açısından özellikle önceki kanuni temsilci 

açısından sıkıntı yaĢanabileceği …”  eleĢtirisini getirmiĢtir
63

.   
 

 

           Yasa koyucu bu zaman dilimi içerisinde değiĢen yöneticileri müteselsilen 

sorumlu tutarak alacağının tahsilini garanti etmek istemiĢse de bu durum özellikle 

tüzel kiĢilik tarafından azledilen ve ortaklıkta görev süresi sona eren ve yeniden 

seçilmeyen kanuni temsilciler açısından sorun yaratabileceği kanaatindeyiz. Zira, 

vergi borcunun doğduğu dönemdeki kanuni temsilcinin artık ortaklığı temsil yetkisi 

ve istese de ortaklık adına iĢlem yapma yetkisi kalmadığı için, yeni temsilcinin 

inisiyatifine kalmıĢ bir durum ile karĢı karĢıya olacaktır. Ayrıca mükerrer 35 

maddenin öngördüğü sorumluluk kusursuz sorumluluk olduğu için davacı kusuru 

olmadığını ispatlayarak sorumluluktan da kurtulamayacağı için bu durumun önceki 

temsilci için sıkıntı yaratacağı Ģüphesizdir. 

          

 10. MURAHHAS ÜYENĠN VERGĠ SORUMLULUĞU 

 

Anonim ortaklıklarda ana sözleĢmeden alınan yetkiye dayanılarak yönetim 

kurulu içerisinden seçilen biri veya birilerine ortaklığı belli konularda veya tüm 

alanlarda idare ve temsil yetkisi verilebileceğine ve bu kiĢilere murahhas üye 

denileceğine iliĢkin açıklamalara yukarıda değinilmiĢtir. Ancak bu durumda, Ģirketin 

vergi borcundan dolayı yönetim kurulu üyelerinin mi yoksa murahhas üyenin mi 

sorumlu olacağına dair yasal bir düzenleme bulunmaması bu konunun uygulamada 

ve doktrinde tartıĢılmasına neden olmaktadır. 

 

Doktrinde Barlass; murahhas üyeye yetki devri yapılan durumlarda, diğer 

yönetim kurulu üyelerinin, vergi idaresine karĢı Ģirketin ödenmemiĢ vergi 

borçlarından dolayı bir sorumluluğu olmayacağını savunmakta ve gerekçesinin 

temelini bir çok görüĢün aksine Maliye Bakanlığı‟nın 22526 sayılı ve 17.01.1996 

                                                 

63
 ERDEM, a.g.m., http://www.lebibyalkin.com.tr. 
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tarihli Resmi Gazete‟ de yayımlanmıĢ olan 390 Seri No‟lu Tahsilat Genel Tebliği 

yahut 23300 sayılı ve 28.03.1998 tarihli Resmi Gazete de yayınlanmıĢ olan 264 Seri 

No‟lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği değil, bizatihi VUK un 10 uncu maddesi ne 

dayandırarak meseleyi VUK un 10 uncu madde düzenlemesini anonim ortaklıklara 

yönelik bir değerlendirmeye tabi tutmuĢtur. Buna göre yazar; 

 

 
 “…sorumluluğun kaynağını bir çok görüĢün aksine Maliye Bakanlığı‟nın 22526 sayılı ve 

17.01.1996 tarihli Resmi Gazete‟ de yayımlanmıĢ olan 390 Seri No‟lu Tahsilat Genel Tebliği yahut 

23300 sayılı ve 28.03.1998 tarihli Resmi Gazete de yayınlanmıĢ olan 264 Seri No‟lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği değil, bizatihi VUK un 10 uncu maddesidir. …Anonim ortaklıklardan tahsil 

edilemeyen vergi borçları için diğer Ģartlarda gerçekleĢmiĢ ise kanuni temsilciye gidileceği VUK un 

10 uncu madde hükmünce bilinen bir husustur. Öte yandan madde bizim görüĢümüze göre 

ödenmemiĢ vergilerden kaynaklanan bu sorumluluk hali için de zaten kanuni temsilciler arasında bir 

ayrıma gitmiĢtir. VUK 10 maddenin ilk iki fıkrası Ģu Ģekildedir. Tüzel kiĢilerle küçüklerin ve 

kısıtlıların, Vakıflar ve cemaatlar gibi tüzel kiĢiliği olmayan teĢekküllerin mükellef veya vergi 

sorumlusu olmaları halinde bunlara düĢen ödevler kanuni temsilcileri, tüzel kiĢiliği olmayan 

teĢekkülleri idare edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafından yerine getirilir. Yukarıda yazılı 

olanların bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlularının 

varlığından tamamen veya kısmen alınmayan vergi ve buna bağlı alacaklar, kanuni ödevleri yerine 

getirmeyenlerin varlıklarından alınır. Bu hüküm Türkiye'de bulunmayan mükelleflerin Türkiye'deki 

temsilcileri hakkında da uygulanır. Bu iki fıkra karĢılaĢtırılarak konumuzun temel zemini olan anonim 

ortaklıklara yönelik bir değerlendirmeye tabi tutulduğunda, iki ayrı fıkra tek bir önerme getirmektedir 

ve bu anonim ortaklıklara ait ödevlerin kanuni temsilciler tarafından yerine getirileceğidir. Ġkinci 

fıkranın ise bünyesinde iki ayrı önerme bulunmaktadır. Bunlardan ilki ödevlerini yerine getirmeyen 

kanuni temsilciden, anonim ortaklıktan kısmen ya da tamamen tahsil edilemeyen vergi alacağının 

isteneceğidir. Bu noktada fıkranın iĢaret ettiği ikinci önerme ise ödevlerin yapılmamasından dolayı 

kendisine talepte bulunulacak kanuni temsilcinin herhangi bir kanuni temsilci olmadığıdır. Fıkranın 

iĢaret ettiği kanuni temsilci “kanuni ödevlerini yerine getirmeyen”
64

dir. Madde eğer tüm kanuni 

                                                 

64
  Dan. 3. Dairesi, 17.12.2002, E. 2001/2015, K. 2002/4199, ”Yönetim kurulu üyesi seçildiği 

yönetim kurulu toplantısında anonim Ģirketi bütün Ģirket iĢlemlerinde temsil ve ilzama yetkili 

kılınan davacının yönetim kurulu üyesi seçildiği ve filen görevden ayrıldığı tarihler arasında 

Ģirketin vergi ödevlerinin yerine getirilmesi konusunda yetki ve sorumluluğu bulunduğundan, 

ödeme emri ile istenen Ģirket vergi borcunun doğmasına davacının vergi ile hangi ödevi, ne suretle 

yerine getirmemesinin sebep olduğunun belirlenmesi ve sorumluluğunun bu suretle 

değerlendirilmesi gerektiği hakkında verdiği karar ve gerekçesi; Davacı adına, yönetim kurulu 

üyesi olduğu ... Endüstri Anonim ġirketi'nin 1998 Eylül, Ekim dönemlerine iliĢkin vergi 

borçlarının Ģirket tüzel kiĢiliğinden tahsil olanağı kalmadığı görüĢüyle 213 sayılı Yasa'nın 10'ncu 

maddesi uyarınca ödeme emri düzenlenmiĢtir. Ġncelenen dosyadan, 7.9.1998 tarihli Ģirket genel 

kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliğine seçilen ve aynı tarihli yönetim kurulu toplantısında 

kendisine yönetim kurulu baĢkan yardımcılığı görevi verilerek Ģirketi bütün iĢlemlerde temsil ve 

ilzama yetkili kılınan davacının 2.10.1998 tarihli dilekçe ile yönetim kurulu üyeliğinden istifa 

ettiği, 5.10.1998 tarihli yönetim kurulu toplantısında istifa talebinin kabul edildiği anlaĢılmaktadır. 

Bu durumda davacının yönetim kurulu üyeliğine seçildiği 7.9.1998 ve fiilen görevden ayrıldığı 

2.10.1998 tarihleri arasında Ģirketin vergi ödevlerinin yerine getirilmesi konusunda yetki ve 

sorumluluğu bulunduğu açıktır. Ancak, 213 sayılı Yasa'nın 10'ncu maddesinde tüzel kiĢilerin 

mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düĢen ödevlerin kanuni temsilcilerince 

yerine getirileceği, temsilcilerin bu ödevleri yerine getirmemeleri yönünden mükelleflerin veya 

vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı 

alacakların, kanuni ödevleri yerine getirmeyenlerin varlıklarından alıncağı hükmüne yer verilmiĢ 
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temsilcilerin sorumlu olacağını önerseydi “mükelleflerin veya vergi sorumluların varlığından 

tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacaklar kanuni temsilcilerden alınır” derdi. 

Oysa kanun koyucu “ödevlerini yerine getirmeyenlerden” ifadesini tercih etmiĢtir…”
65

 

 

 

 

Keza Barlass çalıĢmasında yukarıda belirtilen hususlara ek olarak Maliye 

Bakanlığı‟nın 390 Seri no‟lu Tahsilat Genel Tebliğinde de bu yönde bir düzenleme
66

 

olduğunu belirterek, esas sözleĢmeye uygun seçilmiĢ bir murahhas üyenin varlığı 

tespit edilebiliyorsa yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna yönelik iĢlemlere 

giriĢilmeksizin sadece o murahhas üyenin takip edilmesi gerektiğini savunmaktadır.  

 

390 Seri No‟lu Tahsilat Genel Tebliğindeki mezkur düzenleme Ģu 

Ģekildedir
67

. 

 

“ (I) inci bölümde yer alan Kanun hükümleri ve bu hükümlerin açıklamaları dikkate alınarak, 

bir anonim Ģirketin kanuni temsilcileri;  

1. Öncelikle Ģirket esas sözleĢmesinde yönetim kurulu üyelerinden birinin veya birden 

fazlasının Ģirketi temsile yetkili kılınıp kılınmadığı,  

2. Esas sözleĢmede Ģirketi temsile yetkili üye belirlenmemiĢ ise sözleĢmede yönetim kurulu 

veya genel kurula yönetim kurulu üyesi olması Ģartıyla murahhas üyeleri veya Ģirkette pay sahibi 

olmayan sorumlu müdürleri temsilci olarak belirleme konusunda yetki verilip verilmediği,  

                                                                                                                                          

olması karĢısında, davacının anılan yasa hükmü uyarınca sorumluluğunun değerlendirilebilmesi 

için görevde olduğu dönemde Ģirketin hangi vergi ödevinin ve ne suretle yerine getirilmediğinin 

tespiti zorunludur.Dosyadaki belgelerden, Ģirketin Eylül-Ekim dönemlerine iliĢkin gelir (stopaj) 

vergisi ve buna bağlı alacakların tahsili amacıyla ödeme emri düzenlendiği anlaĢılmakla birlikte, 

söz konusu vergi borcunun hangi ödemelerden yapılan kesintilere iliĢkin olduğunun, tevkifata tabi 

tutulacak olan ödemelerin hangi tarihlerde yapıldığının, verginin ne Ģekilde tahakkuk ettiğinin, 

baĢka bir deyiĢle söz konusu vergi borcunun doğmasına, davacının, vergi ile ilgili hangi ödevini ve 

ne suretle yerine getirmemesinin sebep olduğuna dair bilgi ve belge bulunmadığı görülmektedir. 

Bu nedenle, vergi mahkemesince ilgili Ģirketin defter ve belgeleri ile belirtilen hususlara iliĢkin 

tüm bilgi ve belgeleri içeren tarh dosyası getirtilerek incelenmesi ve elde edilen bilgilere göre 

davacının sorumluluğunun değerlendirilmesi suretiyle karar verilmesi gerekirken, belirtilen 

hususlar incelenmeden verilen kararda hukuka uyarlık görülmemiĢtir.Açıklanan nedenlerle temyiz 

isteminin kabulü ile ... Vergi Mahkemesi'nin ... gün ve ... sayılı kararının bozulmasına,” 
65

 BARLASS, a.g.e., s. 89.92. 
66

 Bkz., Kanuni Temsilcinin tebliğde belirlenen esaslara göre tesbitini destekleyen görüĢ , ARISOY, 

a.g.m., http://www.vergi.dunyası.com.tr.,  , CANDAN, a.g.e., s. 21. 
67

  Bkz., 390 Seri No‟lu Tahsilat Genel Tebliği, http://www.alomaliye.com.12.02.2010. 
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3. Esas sözleĢmede temsilci belirleme konusunda yetkisi bulunan organ tarafından bu yetki 

çerçevesinde temsil salâhiyetinin; yönetim kurulu üyelerinden biri veya birkaçına ya da yönetim 

kurulu üyelerinden en az biri ile birlikte Ģirketin sorumlu müdürü veya müdürlerine devredilip 

devredilmediği, hususları tescil ve ilanın yapıldığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesine bakılarak 

belirlenecektir.  

Türk Ticaret Kanununun 319 ve müteakip maddelerine göre temsil salâhiyeti murahhas 

azalara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan müdürlere bırakılmamıĢ ise yönetim kurulu 

üyeleri kanuni temsilci sıfatını taĢımaktadır.  

Yapılan bu açıklamalara göre, kamu alacağının anonim Ģirket Ģeklinde örgütlenmiĢ tüzel 

kiĢiliğin mal varlığından kısmen veya tamamen tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin 

anlaĢılması halinde tüzel kiĢiliğin kanuni temsilcisi konumundaki yönetim kurulu üyelerinin Ģahsi 

malvarlıklarından takip ve tahsili cihetine gidilmeden önce, Ģirket esas sözleĢmesinin tetkik olunması, 

temsil salâhiyetinin aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan murahhas bir veya bir kaç üyeye veya 

Ģirkette pay sahibi olmayan müdürlere bırakılmıĢ olup olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir.  

Yapılacak tespit sonucunda; Ģirketi temsil salâhiyetinin murahhas üye veya üyeler ile Ģirkette 

pay sahibi olmayan müdürlere bırakıldığının anlaĢılması halinde kamu alacağının bunlardan takip ve 

tahsiline gidilmesi, bu durumda diğer yönetim kurulu üyeleri hakkında iĢlem yapılmaması icap 

etmektedir.  

ġirket esas sözleĢmesinde bu Ģekilde bir görevlendirmeye iliĢkin herhangi bir kayıt 

bulunmaması halinde, Türk Ticaret Kanununun 317 nci maddesi hükmü gözönüne alınacak, 

yönetimde bulunan tüm üyelerin müĢterek ve müteselsil sorumlulukları dikkate alınarak haklarında 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Mükerrer 35 inci maddesi uyarınca 

iĢlem yapılacaktır. ” 

 

Nitekim Barlass, tebliğde yer alan murahhas üyenin esas sözleĢme 

hükümlerine istinaden atanması konusundaki titiz düzenlemenin istismarı önlemek 

için olduğunu ve bu düzenleme ile kanuni temsilcilerin kendi kiĢisel sorumluluklarını 

bertaraf etmek ve mal varlığı bulunmayan kiĢilerin murahhas üye seçilmesinin 

engellenmesinin amaçlandığını beyan etmiĢtir
68

.  

 

Ancak doktrinde Bozkurt, Barlass‟ın bu düĢüncesine katılmakla birlikte ek 

olarak aĢağıdaki bizimde katıldığımız Ģu görüĢü  beyan etmiĢtir
69

. 

 

 

“…Oysa ticaret hukuku anlamında murahhas üyeden bahsedebilmek için bu kiĢinin mutlaka 

ana sözleĢme ile ve ya yönetim kurulu kararı ile atanmıĢ olması gerekir. Ana sözleĢmede  bu yönde bir 

hüküm olmadan atanan kiĢi, murahhas üye değil, ancak genel vekil, ticari vekil, genel temsilci veya 

ticari mümessil olabilir. Bu yüzden, yazarın belirttiği sakınca ana sözleĢmede hüküm olmayan 

hallerde değil, tersine hüküm olan hallerde de  olabilir. Örneğin, ana sözleĢmenin verdiği yetki ile 

                                                 

68
 BARLASS, a.g.e., s. 95. 

69
  BOZKURT, a.g.m, s. 252. 
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kontrol altında tutulan ve malvarlığı olmayan bir üye murahhas olarak tayin edilip vergi borcundan 

doğan sorumluluk onun üzerinde bırakılabilir…” 

 

 

Burada belirtmek istediğimiz bir diğer husus ise mezkur tebliğ de 

sorumluluğun bir Ģartı olarak murahhas üyenin isminin Türkiye Ticaret Sicil 

Gazetesinde ilanını bir ön Ģart olarak kabul edilmesidir. Yukarıda ayrıntıları ile 

açıkladığımız gerekçelerlerle tescilin bir ön Ģart olarak kabulünü hukuka uygun 

bulmadığımızı bir kez daha belirtmekte fayda görmekteyiz. 

 

 

Doktrinde Candan, “…tüzel kiĢilerin temsile yetkili organlarının kanunla saptandığını, ana 

sözleĢme ye konulan hüküm ile genel kurul veya yönetim kurulu tarafından alınan yetkinin 

bölünebileceği veya bırakılabileceğini kanun veya ana sözleĢme ile temsil yetkisi verilen bu organ 

veya kiĢi dıĢındakilerin örneğin Ģirket kurucu ortaklarının Ģirket malvarlığından tahsil edilemeyen 

kamu ve vergi alacaklarından sorumlu tutulmasına olanak olmadığını beyanla  gerekçe olarak Poroy 

ve Çamoğlu‟na atıf yaparak  temsil yetkisinin murahhas üyelere kısmen veya tamamen bırakılması 

halinde bu temsil yetkisini artık kullanamayacağını ve bu nedenle sorumlu olamayacağını 

savunmuĢtur”
70

. 

 

 

  Doktrinde Helvacı ve Karayalçın
71

‟ da yukarıdaki görüĢü 

savunmaktadır. Son zamanlarda DanıĢtay‟ın verdiği çeĢitli kararların
72

 da ağırlıklı 

olarak yukarıda belirtilen görüĢler doğrultusunda olduğu görülmektedir.   

                                                 

70
  CANDAN, a.g.e., s. 21. 

71
 YaĢar KARAYALÇIN, Anonim ġirket-Yönetim Kurulu Amme Alacağından Kanuni 

Temsilcinin Sorumlu tutulması (VUK md. 10)- Yönetim Kurulunun ġirketin Bu Tür 

Borçlarından Dolayı Sorumlu Olması ġartları, Özel Hukukta Meseleler ve GörüĢler “Hukuki 

Mütalaalar” (1992-1996) V, Ankara, Adalet, 1997, s. 37- 41. 
72

  Dan. 11. Dairesi, 24.02.2000 tarihli E. 1998/4697, K. 2000/745 sayılı kararında “…Ģirketin temsil 

yetkisinin murahhas üye veya üyeler ile Ģirkette pay sahibi olmayan müdürlere bırakıldığının 

anlaĢılması halinde kamu alacağının bunlardan takip ve tahsiline gidilmesi, diğer yönetim kurulu 

üyeleri hakkında iĢlem yapılmaması gerekir…”; BOZKURT, a.g.m, s. 259;  Dan. 3. Dairesi, 

25.12.2002, E. 2001/2251, K. 2002/4453, Anonim Ģirket yönetim kurulu üyesi olan ancak Ģirketin 

idare ve temsili hakkında kendisine yetki ve sorumluluk verilmeyen davacı adına Ģirketin vergi 

borçlarından 213 sayılı yasanın 10'uncu maddesi uyarınca sorumlu olduğu görüĢüyle düzenlenen 

ödeme emrinde hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. “… Davacı adına yönetim kurulu üyesi 

olduğu ... Endüstri Anonim ġirketi'nin 1998-1999 yıllarına ait gelir (stopaj) vergisi, katma değer 

vergisi, damga vergisi, eğitime katkı payı ve vergi cezalarından oluĢan borçlarının tahsili amacıyla 

213 sayılı Yasa'nın 10'uncu maddesi uyarınca düzenlenen ödeme emirlerini; Türk Ticaret 

Kanunu'nun 317'nci maddesinde anonim Ģirketlerin, idare meclisi tarafından idare ve temsil 

olunacağı, 319'uncu maddesinde, esas mukavelede idare ve temsil iĢleminin idare meclisi üyeleri 

arasında paylaĢtırılabileceği gibi, üyelerden birine Ģirketi temsil yetkisinin verilebileceği, 321'inci 

maddesinde ise, temsile yetkili olanların Ģirketin maksat ve mevzuuna giren her türlü iĢlemleri 

Ģirket adına yapmak hakkına sahip olduğu hükümlerine yer verildikten sonra, 336'ncı maddesinin 
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11.   LĠMĠTED ġĠRKET ORTAĞININ KANUNĠ  

        TEMSĠLCĠLĠK SIFATIYLA VERGĠ SORUMLULUĞU 

 

             6762 sayılı Kanun‟un 540 ıncı maddesinde, aksi kararlaĢtırılmıĢ olmadıkça, 

ortakların hep birlikte müdür sıfatıyla Ģirket iĢlerini idareye ve Ģirketi temsile mezun 

ve mecbur oldukları hükme bağlanmıĢtır
73

. Ortaklar kanuni temsilci vasfı taĢıdığında 

                                                                                                                                          

son fıkrası ile de temsil yetkisinin idare meclisi üyelerinden birine bırakılması halinde mesuliyetin 

ilgili imzaya ait olacağı, o iĢlemden dolayı müteselsil sorumluluğun cari olmayacağının hüküm 

altına alındığı, incelenen dosyadan; 7.9.1998 gün ve 70 sayılı genel kurul toplantısında davacının 

Ģirket yönetim kurulu üyeliğine getirildiği, aynı toplantıda yönetim kurulu baĢkanı seçilen ... , 

yönetim kurulu baĢkan yardımcısı olan ... ve Ģirket genel müdürü ...'ın aynı tarihte Kestel 

Noterliğince düzenlenen imza beyannamesine göre Ģirketi temsile yetkili olduklarının anlaĢıldığı, 

bu durumda yönetim kurulu üyesi olan ancak kendisine Ģirketi temsile yönelik yetki verilmediği 

anlaĢılan davacı adına 213 sayılı Yasanın 10'uncu maddesi uyarınca düzenlenen ödeme emirlerinin 

hukuka uygun görülmediği gerekçesiyle iptal eden ... Vergi Mahkemesi'nin ... gün ve ... sayılı 

kararını hukuka uygun olduğu gerekçesi ile vergi dairesi tarafından yapılan temyiz isteminin 

reddine 25.12.2002 gününde oyçokluğuyla karar verilmiĢtir… ”, http://www.danistay.gov.tr. 

02.02.2010. 
73

 BARLASS, a.g.e., s. 133., Dan. 3. Dairesi, 31.01.2005, E. 2004/2405, K. 2005/241, “…213 sayılı 

Vergi Usul Kanununun "Kanuni Temsilcilerin Ödevi" baĢlıklı 10. maddesinde, tüzel kiĢilerin 

mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düĢen ödevlerin kanuni temsilcileri 

tarafından yerine getirileceği, kanuni bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden tüzel kiĢiden 

tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı alacakların kanuni ödevlerini yerine 

getirmeyenlerin varlıklarından alınacağı öngörülmüĢtür. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 540. 

maddesinde ise limited Ģirketlerde aksi kararlaĢtırılmıĢ olmadıkça, ortakların hep birlikte müdür 

sıfatıyla Ģirket iĢlerini idareye ve Ģirketi temsile mezun ve mecbur oldukları kurala bağlanmıĢtır. 

Sözü edilen düzenlemeler nedeniyle, limited Ģirketlerin tahsil olanağı bulunmayan vergi borçları, 

öncelikle Ģirket sözleĢmesi veya genel kurul kararı ile Ģirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmıĢ 

kanuni temsilci ya da temsilcilerinden aranacak, ancak Ģirketi temsil ve ilzama yetkili kanuni 

temsilci bulunmadığı takdirde, birlikte Ģirket iĢlerini idare ve Ģirketi temsile mecbur ve zorunlu 

ortaklar kanuni  temsilci sıfatıyla takip edilebilecektir.  Dava konusu ödeme emirlerinde yer alan 

kamu alacağı, 30.12.1993 tarihinde hükmi Ģahsiyet kazanan ve davacının 1/40 paylı kurucu ortağı 

olduğu limited Ģirketin 1996 - 1999 yıllarına ait olup Ģirket tüzel kiĢiliğinden tahsil imkanı 

bulunmayan vergi borçlarına iliĢkindir. Davacı, Ģirketteki hissesini 30.12.1999 tarih ve 68186 

sayılı hisse devir sözleĢmesiyle devretmiĢ ve bu devir iĢlemi 5.6.2000 tarih ve 5059 sayılı Türkiye 

Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiĢtir. Vergi mahkemesince, sadece ortak olduğu anlaĢılan 

davacının, 213 sayılı Yasanın 10. maddesine göre Ģirket borçlarından kanuni temsilci sıfatıyla 

sorumlu tutulamayacağı gerekçesiyle adına düzenlenen ödeme emirleri iptal edilmiĢse de vergi 

dairesi müdürlüğünün karar düzeltme dilekçesi ekinde sunulan Gaziantep Ticaret Sicil 

Memurluğunun 14.7.2004 tarih ve 1604 sayılı yazısından, Ģirkete, hükmi Ģahsiyet kazandığı 

tarihten itibaren iki yıl için seçilen kanuni temsilcinin temsil yetkisinin sona erdiği 30.12.1995 

tarihinden 29.8.1998 tarihine kadar yeni bir müdür atanmadığı anlaĢılmaktadır. Bu dönemde 

ortaklık iliĢkisi devam eden davacının, Türk Ticaret Kanununun kuralına yukarıda değinilen 540. 

maddesine göre, Ģirket iĢlerini müdür sıfatıyla idare ve Ģirketi temsile zorunlu olması nedeniyle 

limited Ģirketin mal varlığından alınamayan vergi borçlarından 213 sayılı Yasanın 10. maddesine 

göre sorumlu tutularak takibinde yasaya aykırılık bulunmadığından, sorumluluğu; dava konusu 

ödeme emirlerinde yer alan vergi borçları söz konusu dönemler itibariyle değerlendirilerek bir 

karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle verilen kararda hukuka uygunluk görülmemiĢtir…”, 

http://www.danistay.gov.tr. , 09.02.2010. 

http://www.danistay.gov.tr/
http://www.kazanci.com.tr/
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haklarında 6183 sayılı Kanun uyarınca yapılacak takip; 35 inci madde hükümlerine 

göre sermaye hisseleri oranında olmayacaktır. Ortakların hepsi kanuni temsilci 

sıfatına haiz olacaklarından, haklarındaki takip 213 sayılı Kanunun 10 uncu ve 6183 

sayılı Kanunun mükerrer 35 inci maddelerine göre, amme alacağının tamamından 

müĢterek ve müteselsil sorumluluk esasına göre yürütülecektir
74

.  

 

Yasa koyucu 5766 sayılı Kanunla getirdiği düzenleme ile bir kamu borcu olan 

vergi borcundan yasa gereği doğan sorumluluğun, borçlu Ģirketin vergi borcunun 

doğduğu dönemde sahip olunan hisselerinin satıĢı halinde kimin sorumlu olacağı 

yönünde uygulamada mevcut tartıĢmalara son vermiĢ ve amme alacağının doğduğu 

ve ödenmesi gerektiği zamanlarda limited Ģirkette pay sahiplerinin farklı Ģahıslar 

olmaları halinde, amme alacağının ödenmesinden doğan sorumluluğun bu Ģahıslar 

arasında müteselsilen devam ettiği hükme bağlanmıĢtır
75

. 

                                                 

74
 ERDEM, a.g.m., http://lebibyalkin.com.tr, , Dan. 4. Dairesi, 13.04.2009, E. 2008/5383, K. 

2009/1912, “…213 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile 6183 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin 

birlikte değerlendirilmesinden; limited Ģirketin vergi borcunun öncelikle Ģirketinin malvarlığından 

tahsiline çalıĢılması, vergi borcunun Ģirketten tahsilinin olanaksız olduğunun tespit edilmesi 

halinde ise, vergilendirme ile ilgili ödevleri yerine getirmekle sorumlu bulunmasına karĢın, bu 

ödevleri yerine getirmeyen kanuni temsilcilerin takip edilmesi gerekmekte, Ģayet kanuni 

temsilcinin varlığından da vergi borcu tahsil edilemezse, ancak bu aĢamada ortağın ilgili olduğu 

döneme göre sermaye miktarı veya sermaye hissesi göz önünde bulundurularak takip edilmesi 

mümkündür. Ġncelenen dosyada, vergi borcunun Ģiketten tahsilinin olanaksız hale geldiği 

belirtilerek, ortak olan davacı adına ödeme emirleri düzenlenmiĢ ise de; Ticaret Sicili Gazetesinde 

yayınlanan ortaklar kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanununun 540 ıncı maddesinin ikinci fıkrası 

uyarınca Ģirket ortaklarından ……… Er'in Ģirketi temsile yetkili kılındığı anlaĢıldığından öncelikle 

kanuni temsilci olan bu Ģahıs hakkında takip yapılmak suretiyle Ģirketten tahsil edilemeyen kamu 

alacağının tahsili yoluna gidilmesi gerekirken, bu usule uyulmaksızın doğrudan davacı adına 

düzenlenen ödeme emirlerinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır…”, http://www.kazanci.com.tr. 

08.02.2010.  
75

  Dan. 9. Daire, 24.05.2006, E. 2004/4420, K. 2006/2114, Bir kamu borcu olan vergi borcuna iliĢkin 

sorumluluğun özel sözleĢmelerle devri mümkün olmadığından borçlu Ģirketin ortağı olduğu 

döneme ait vergi borçlarının davacıdan tahsili yoluna gidilmesi hakkında,”…Bu hükümlerin 

birlikte değerlendirilmesinden bir kamu borcu olan vergi borcundan yasa gereği doğan 

sorumluluğun, borçlu Ģirketin vergi borcunun doğduğu dönemde sahip olunan hisselerinin satıĢı 

yoluyla ortadan kaldırılamayacağı anlaĢılmaktadır. Anılan Yasa maddeleri gereği vergisi ihtilaf 

konusu olan yıllarda Ģirket ortağı olan davacının limited  Ģirketin ödenmeyen vergi ve buna bağlı 

alacaklarından sorumlu olup olmadığının dönemler itibarıyla incelenmesi ve bunun sonucuna göre 

karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile verilen Vergi Mahkemesi kararında hukuka uygunluk 

görülmemiĢtir…”, Bkz. aksi görüĢ, Dan. 7. Daire, 02.12.1999, E. 1997/4847, K. 1999/4008, 

“…ġirket hissesini devralarak devredenin yerine geçen ortak, söz konusu sermaye payını bütün 

hak ve borçlarıyla birlikte devraldığından 3.9.1991 tarihinde düzenlenen noter satıĢ senediyle 

Ģirketteki paylarını devreden davacının, devirden önceki döneme ait Ģirket borçlarından sorumlu 

tutulması mümkün değildir…” http://www.kazanci.com.tr., 08.02.2010. 

http://lebibyalkin.com.tr/
http://www.kazanci.com.tr/
http://www.kazanci.com.tr/
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Limited ortaklığın kendisine ait payını devreden paydaĢın aksi 

kararlaĢtırılmadıkça kanuni temsilcilikten de ayrılmıĢ olduğu kabul edilmelidir
76

. 

 

 12.  TÜRKĠYE’DE BULUNMAYAN ANONĠM ve LĠMĠTED  

       ġĠRKET KANUNĠ TEMSĠLCĠLERĠNĠN VERGĠ   

       SORUMLULUĞU 

 

Vergi Usul Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında Türkiye‟de 

bulunmayan mükelleflerin Türkiye‟deki temsilcilerinin sorumluluğu hakkında özel 

bir hüküm yer almaktadır.  

 

Buna göre temsilcilerin ödevlerini yerine getirmemesi ve kanuna aykırı 

davranıĢları vergi ve vergiye bağlı alacaklar tamamen ya da kısmen mükellefin 

malvarlığından alınamaz ise bunların temsilcilerinden istenebilecektir
77

.  

 

           193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 2 nci fıkrasına göre 

daimi temsilci “ Bir hizmet veya vekalet akdi ile temsil edilene bağlı olup, onun nam 

ve hesabına muayyen veya gayrimuayyen bir müddetle veya müteaddit ticari 

muameleler ifasına yetkili bulunan kimse” olarak tanımlanmıĢ olup aĢağıda yazılı 

kimseler, baĢkaca Ģartlar aranmaksızın temsil edilenin daimi temsilcisi sayılmıĢlardır. 

    1. Ticari mümessiller, tüccar vekilleri ve memurları ile Ticaret Kanununun 

hükümlerine göre acenta durumunda bulunanlar; 

 2. (DeğiĢik bent: 19/02/1963 - 202/4 md.) Temsil edilene ait reklam giderleri 

hariç olmak üzere giderleri devamlı olarak kısmen veya tamamen temsil edilen 

tarafından ödenenler; 

 3. Mağaza veya depolarında temsil edilen hesabına konsinyasyon suretiyle 

satmak üzere devamlı olarak mal bulunduranlar. 

                                                 

76
  BARLASS, a.g.e., s. 134. 

77
  KARAKOÇ, a.g.e., s. 203; SABAN, a.g.e., s. 107. 
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Bir anonim ya da limited ortaklığın Türkiye‟de bulunmamasından anlaĢılması 

gereken 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu‟nun 11 inci maddesi uyarınca kanuni 

ve iĢ merkezlerinin her ikisinin birden yurt dıĢında olmasıdır
78

. 

 

Kanuni merkez Kurumlar Vergisi Kanunu‟nun 10 uncu maddesinde               

“ Vergiye tabi kurumların ana tüzük ve sözleĢmelerinde veya kuruluĢ yasalarında 

gösterilen yer ” olarak izah edilmiĢtir. ĠĢ merkezi ise aynı maddenin ikinci fıkrasında 

“… iĢ bakımından muamelelerin bilfiil toplandığı ve idare edildiği merkez” olarak 

tanımlanmıĢtır. Ancak yabancı kurumlarda özellikle çok uluslu Ģirketlerde iĢ 

merkezinin Türkiye‟de olup olmadığının saptanması uygulamada kolay 

olmamaktadır 
79

.  

 

Her iki merkezin yurt dıĢında olduğunun saptanmasının önemi mükellefin 

tam ya da dar mükellef olup olmadığının tespitinde önem arz etmektedir. ġayet iki 

merkez de dıĢarıda ise o takdirde mükellefiyetin kapsamı dar olacak ve bu takdirde 

bir daimi temsilcinin de varlığı gündeme gelecektir. Her dar mükellef anonim ve 

limited ortaklığın bir daimi temsilcisi olmakla birlikte bir de temsilcisi olabilir. Bu 

durumda vergi idaresinin VUK 10 uncu madde kapsamında ödenmemiĢ vergi 

borcundan dolayı müteselsilen her iki temsilciye de yönelebilir
80

. 

 

Mükellefin mal varlığından alınamayan ancak Türkiye‟deki temsilcileri 

tarafından ödenmiĢ vergi ve buna bağlı alacaklardan sadece vergi asılları için asıl 

mükellefe rücu edilebilir
81

. 

 

ÇalıĢmamızın önceki bölümlerinde bahsedilen kuralların Türkiye‟de 

bulunmayan mükelleflerin Türkiye‟deki temsilcilerinin VUK 10 uncu maddesi 

kapsamında vergisel sorumluluğunun hukuki niteliği ve Ģartları içinde geçerli 

olduğunu belirtmeliyiz. 

                                                 

78
  BARLASS, a.g.e., s. 142. 

79
  Esra EKMEKÇĠ, Kurumlar Vergisinde Dar Yükümlülük, Ġstanbul, Kazancı, 1994, s. 11-12. 

80
  BARLASS, a.g.e., s. 142. 

81
 SARILI, a.g.e.,s. 106; BOZDOĞAN, a.g.e.. 
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13. TASFĠYE MEMURLARININ VERGĠ SORUMLULUĞU 

 

Kamu alacağının korunması için getirilen bir baĢka güvence, tasfiye edilen 

tüzel kiĢilerde tasfiye memurlarına ve tasfiyeyi yürütenlere yüklenmiĢ olan 

sorumluluktur
82

. 

 

Tasfiye, Ģirketin kendi isteği ile olabileceği gibi, Ģirketin Ģekil değiĢtirmesi 

veya iflası ile de olabilir.
83

 

 6183 sayılı Kanunun 32 nci maddesindeki düzenleme ile tüzel kiĢilerin 

tasfiyesinde bunların borçlu bulundukları kamu alacaklarını ödeme ve bu kanun 

hükümlerinin tatbikiyle ilgili vecibeleri tasfiye memurlarına, hükmi Ģahsiyeti 

olmayan ortaklıklarla yabancı kurumların Türkiye'deki Ģube, ajans ve 

mümessilliklerinin tasfiyesinde bunların vecibeleri tasfiyeyi yürütenlere geçeceği 

hüküm altına alınmıĢtır. Madde metninin ifadesinden de anlaĢılacağı üzere tasfiye 

memurları tasfiye süresince tüzel kiĢilerin kanuni temsilcileridir
84

. 

VUK nun 162 inci maddesi hükmü gereği tasfiye halinde, sorululuk vergi ile 

ilgili muamelelerin tamamen sona ermesine kadar devam edecektir. 

 Tasfiye dönemine ait vergi ve buna bağlı alacaklardan öncelikle Ģirket tüzel 

kiĢiliği sorumludur ancak VUK 10 uncu maddenin ikinci fıkrasın hükmü gereği 

tasfiye memurlarının kanuni ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin 

veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve 

buna bağlı alacaklar, tasfiye memurlarının varlıklarından alınacaktır. Tasfiye 

memurlarının sorumluluğun kapsamı 6183 sayılı kanunun 33 üncü maddesi ile  

Kurumlar Vergisi Kanununun Tasfiye baĢlıklı 17 inci maddelerinde düzenlenmiĢtir.  

 6183 sayılı Kanunun 33 üncü maddesine göre; tasfiye memurları veya 

tasfiyeyi yürütenler, tasfiyenin baĢladığını üç gün içinde ilgili tahsil dairelerine 

                                                 

82
 KARAKOÇ, a.g.e., s. 603. 

83
 SARILI, a.g.e., s. 130.  

84
  A.e., s. 130. 
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bildirmek mecburiyetindedirler. Tasfiye memurları veya tasfiyeyi yürütenler, amme 

idarelerinin her türlü alacaklarını ödemeden veya ödemek üzere ayırmadan önce 

tasfiye sonucunda elde edileni dağıtamazlar veya bunlar üzerinde herhangi bir 

Ģekilde tasarrufta bulunamazlar. Aksi halde tahakkuk etmiĢ ve edecek amme 

alacaklarından tasfiye memurları veya tasfiyeyi yürütenler Ģahsen ve müteselsilen 

sorumlu olacaktırlar. Ancak bu mesuliyet yapılan tasarrufların miktarını geçemez. 

Bunların ödedikleri borçlar için amme alacağı ödenmeden kendilerine dağıtım 

yapılmıĢ olanlara rücu hakları ise saklıdır.  

 Kurumlar Vergisi Kanununun 17 inci maddesinde ki sorumluluk düzenlemesi 

ise Ģöyledir;  

  

 “Tasfiye memurlarının sorumluluğu: Tasfiye memurları, kurumun tahakkuk etmiĢ vergileri 

ile tasfiye beyannamelerine göre hesaplanan vergiler ve diğer itirazlı tarhiyatlar için, 9/6/1932 tarihli 

ve 2004 sayılı Ġcra ve Ġflas Kanununun 207 nci maddesine uygun bir karĢılık ayırmadan aynı Kanunun 

206 ncı maddesinin dördüncü sırasında yazılı alacaklılara ödeme ve ortaklara paylaĢtırma yapamazlar. 

Aksi takdirde bu vergilerin asıl ve zamları ile vergi cezalarından Ģahsen ve müteselsilen sorumlu 

olurlar.  

 a) Yukarıda belirtilen vergiler ile sekizinci fıkra uyarınca tasfiye iĢlemlerinin incelenmesi 

sonucu tarh edilecek vergilerin asılları ve zamları, tasfiye sırasında dağıtım, devir, iade veya satıĢ gibi 

yollarla kendisine bir iktisadî kıymet aktarılan ya da tasfiye kalanı üzerinden kendisine paylaĢtırma 

yapılan ortaklardan da aranabilir. Ortaklardan tahsil edilmiĢ olan vergi asılları için ayrıca tasfiye 

memurlarına baĢvurulmaz.  

 b) Tasfiye memurları, bu madde gereğince ödedikleri vergilerin asıllarından dolayı, yukarıda 

belirtilen yollarla kendisine bir iktisadî kıymet aktarılan veya tasfiye kalanından pay alan ortaklara ya 

da ortakların aldıkları bu değerler vergileri karĢılamaya yetmezse Ġcra ve Ġflas Kanununun 207 nci 

maddesine uygun oranlar dahilinde aynı Kanunun 206 ncı maddesinin dördüncü sırasında yazılı 

alacaklarını tamamen veya kısmen tahsil eden alacaklılara rücu edebilirler. ” 

 “…Madde hükmünce, tasfiye memurlarının vergisel sorumluluğu, tasfiyeden önce doğmuĢ 

ihtilafsız vergi alacakları ile tasfiye esnasında ve tasfiye sonucu doğan vergilerin ödenmesini, tasfiye 

öncesi ve sonrası doğan ihtilaflı vergi alacakları için karĢılık ayrılmasını içermektedir. Daha geniĢ bir 

ifade ile tasfiye dönemleri ile ilgili vergi incelemesi sonucu tespit edilen vergi asıllarından ve 

cezalarından da tasfiye memurları sorumludur…”
85

 

 

                                                 

85
  BARLASS, a.g.e., s. 98. 
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 6183 sayılı kanunla getirilen sorumluluk düzenlemesi tüm amme alacakları ve 

bunlara bağlı zam ve cezalara iliĢkin ve sadece itirazlı vergiler için değil henüz 

tahakkuk ettirilmemiĢ amme alacakları için dahi sorumluluk yükleyen geniĢ kapsamlı 

bir düzenleme, KVK 17 ile getirilen düzenleme ise sadece kurumlar vergisi ve buna 

bağlı zam ve cezalara iliĢkin olup tahakkuk etmemiĢ vergilerden sadece itirazlı 

olanlar için karĢılık ayrılmasından bahseden dar bir düzenlemedir
86

.  

 Dolayısıyla genel kanun özel kanun çerçevesinde , tasfiye memurlarının 

Kurumlar Vergisinden kaynaklanan sorumluluklarında KVK‟nun 17 inci maddesi, 

diğer tüm vergi ve amme alacaklarından kaynaklanan sorumluluklarında ise 6183 

sayılı Kanunun 32 ve 33 üncü maddeleri uygulanacaktır
87

. 

 VUK nun 10 uncu maddesinin son fıkrası “Tüzel kiĢilerin tasfiye haline 

girmiĢ veya tasfiye edilmiĢ olmaları, kanuni temsilcilerin tasfiyeye giriĢ tarihinden 

önceki zamanlara ait sorumluluklarını da kaldırmaz.” hükmünü içermektedir 
88

. 

Özetlemek gerekirse VUK nun 10 uncu KVK nun 17 inci ve 6183 sayılı 

Kanunun 32 ve 33 üncü maddeleri birlikte değerlendirildiğinde; 

 

 

“Tüzel kiĢilerin tasfiyesi halinde, tasfiye memurlarının sorumlulukları, sadece tasfiye 

aĢamasında faaliyetleri ile temsil ettikleri tüzel kiĢilerin amme borçlarıyla ve tasfiye sonucunda 

dağıttıkları para miktarıyla sınırlıdır. Tasfiye memurlarının bu sorumlulukları, tasfiye aĢamasında 

temsil ettikleri tüzel kiĢilerin tasfiyeye girmeden önceki faaliyetlerini ve bu faaliyetlerden doğan 

sorumluluklarını kapsamamaktadır.”
89

  

 

 

 

 

                                                 

86
  SARILI, a.g.e, s. 133, BARLASS, s. 99. 

87
  BARLAS, a.g.e., s. 99. 

88
  Dan. 11. Dairesi, 14.04.1999, E. 98/247, K. 99/1394, “…Tüzel kiĢilerin tasfiye haline girmiĢ veya 

tasfiye edilmiĢ olmaları durumunda kanuni temsilcilerin tasfiyeye giriĢ tarihinden önceki 

zamanlara ait sorumlulukları devam ettiğinden, tasfiyesi tamamlanan yükümlü Ģirkete ait kamu 

borçlarının Ģirketin kanuni temsilcilerinden aranması gerekir…”, http://www.kazanci.com.tr. 

13.02.2010. 
89

  SARILI, a.g.e., s. 133-134. 

http://www.kazanci.com.tr/
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14. ĠFLAS ĠDARESĠNĠN VERGĠ SORUMLULUĞU 

 

Tüzel kiĢiliğin tasfiyesinin Ġcra Ġflas Kanunu hükümlerine göre yapılması 

halinde Ģirketin alacaklarının tahsili ve borçlarının ödenmesi ile ilgili temsil yetkisi 

iflas idaresine geçecektir. Ġcra Ġflas Kanununun 226 ıncı maddesi iflas idaresi 

masanın kanuni mümessilidir hükmünü içermektedir. Ayrıca Ġcra Ġflas Kanununun 

223 üncü maddesinde iflas idaresinin üç kiĢiden oluĢacağı ve her birinin tasfiye 

memuru sıfatıyla kanuni temsilci olduğu belirtilmiĢtir. Nitekim VUK 10 uncu madde 

hükmü gereği de, iflas halindeki Ģirketin vergilendirmeye iliĢkin ödevleri kanuni 

temsilci durumunda olan iflas idaresi tarafından yerine getirileceği hüküm altına 

alınmıĢtır. 

 

Ġflas idaresi memurlarının tasfiye memuru sıfatı taĢımaları nedeniyle vergi 

borçlarından sorumluluklar tasfiye memurlarına iliĢkin vergi kanunlarında yer alan 

hükümler iflas idaresi içinde aynen geçerlidir
90

. 

                                                 

90
  SARILI, a.g.e., s. 134; BARLASS, a.g.e., s. 100; Dan. 11. Dairesi, 22.03.1996, E. 1993/1993, K. 

1996/1227, “… Diğer yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Tasfiye ve iflas" baĢlıklı 162. 

maddesinde, tasfiye ve iflas hallerinde, mükellefiyetin vergi ile ilgili muamelelerin tamamen sona 

ermesine kadar devam edeceği, tasfiye memurları veya iflas dairesinin tasfiye veya iflas kararlarını 

ve tasfiyenin veya iflasın kapandığını vergi dairelerine ayrı ayrı bildirmeye mecbur oldukları 

belirtilmiĢtir. 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Tasfiye memurlarının sorumluluğu" 

baĢlıklı 34. maddesinde, tasfiye memurlarının kurumun tahakkuk etmiĢ vergileri ile tasfiye 

beyannamelerine göre hesaplanan vergileri ödemeden veyahut bu vergilerle diğer itirazlı tarhiyat 

için karĢılık ayırmadan, icra ve iflas Kanununun 206. maddesinin 6. sırasında yazılı alacaklılara 

ödeme ve ortaklara paylaĢtırma yapamayacaklar], aksi takdirde bu vergilerin asıl ve zamlarından 

ve vergi cezalarından Ģahsen ve müteselsilen sorumlu olacakları belirtilmiĢ olup, aynı Kanunun 35. 

maddesinin 3. fıkrasında da, vergi incelemelerinin bitmesini takip eden onbeĢ gün içinde vergi 

dairesinin neticeyi tasfiye memurlarına yazı ile bildirecekleri, buna göre kurumdan aranan 

vergilerin neticesi alınıncaya kadar tasfiye memurlarının 34. maddede yazılı sorumluluklarının 

devam edeceği hükme bağlanmıĢtır. 2004 sayılı icra ve iflas Kanununun 184. maddesinde,iflasın 

açıldığı zamanda müflisin haczi kabil bütün mallarının hangi yerde bulunursa bulunsun bir masa 

teĢkil edeceği ve alacakların ödenmesine tahsis olunacağı, iflasın kapanmasına kadar müflisin 

uhdesine geçen malların yasaya gireceği belirtilmiĢ olup, aynı Kanunun 208. maddesinde de, iflasn 

açılması kendisine tebliğ olunur olunmaz iflas dairesinin müflisin mallarının defterini tutmağa 

baĢlayacağı ve muhafazaları için gereken tedbirleri alacağı öngörülmüĢ ve yine aynı Kanunun 254. 

maddesinde ise, paralar dağıtıldıktan sonra iflas idaresinin iflasa hükmeden mahkemeye son bir 

rapor sunacağı, mahkemenin tasfiyenin bittiğini anladıktan sonra kapanma karara vereceği ve iflas 

dairesinin kapanmayı ilan edeceği hükme bağlanmıĢtır. Yukarıda yeralan mevzuat hükümlerinin 

birlikte değerlendirilmesinden, mahkemece iflasıına hükmedilen Ģirketin vergisel ödevlerinin 

iflasın kapanmasına kadar iflas idaresince yerine getirileceği, Ģirketleri aranan vergilerin iflas 

idaresine bildirileceği, takibat neticeleninceye kadar iflas idaresinin sorumluluklarının süreceği 

sonucuna ulaĢılmaktadır. Bu durumda, 7.12.1989 tarihinde iflasına karar verilen Ģirketin  iflas 



 96 
 

15. KANUNĠ TEMSĠLCĠLERĠN VERGĠ CEZALARI  

      KARġISINDAKĠ SORUMLULUĞU 

Anonim ve limited Ģirket ve kanuni temsilcilerinin cezai sorumlulukları VUK 

333 üncü maddesinde düzenlenmiĢ olup madde hükmü Ģöyledir;  

 “Tüzel kiĢilerin idare ve tasfiyesinde Vergi Kanununa aykırı hareketlerden 

tevellüt edecek vergi cezaları tüzel kiĢiler adına kesilir. 

Tüzel kiĢilerin kanuni temsilcilerinin vergi sorumluluğu hakkındaki bu 

kanunun 10 uncu Maddesi hükmü vergi cezaları hakkında da uygulanır. 

(DeğiĢik fıkra: 22/07/1998 - 4369/81 md.) Bu kanunun 359 uncu maddesinde 

yazılı fiillerin iĢlenmesi halinde bu fiiller için 359, 360 ıncı maddelerde öngörülen 

cezalar bu fiilleri iĢleyenler hakkında hükmolunur.” 

Maddeden de anlaĢıldığı üzere, tüzel kiĢilerin kanuni temsilcilerinin veya 

tasfiye memurlarının temsil ya da tasfiye görevinin yerine getirilmesi sırasında Vergi 

Kanunlarına aykırı hareketlerinden doğacak vergi cezaları asıl olarak tüzel kiĢiler 

adına kesilir ve onların malvarlığından alınır. Ancak bu durum kanuni temsilcinin 

malvarlığına gidilmesine engel değildir.
91

.   

 

                                                                                                                                          

iĢlemi sürdüğüne (henüz iflas kapanmadığına), kamu alacağının Ģirketten tahsil olanağı kalmadığı 

hususu saptanmadığına ve Ģirketin iflas etmesi üzerine Ģirket adına çıkarılacak tebligatların  iflas 

idaresine yapılması gerektiğine göre, Vergi Mahkemesince kamu alacağının teminat altına 

alınması amacıyla Ģirkete ait vergi ve ceza borcundan dolayı Ģirket yönetim kurulu üyesi sıfatıyla 

davacı adına tesis edilen iĢlemin iptali gerekirken, yazılı gerekçeyle davanın reddi yolunda verilen 

kararda hukuki isabet görülmemiĢtir. SONUÇ : Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulüyle, 

Vergi Mahkemesi kararının bozulmasına oybirliği ile karar verildi. DÜġÜNCE: iflasına 

hükmedilen Ģirketin iflası kapatılmadan, kamu alacağının Ģirketten tahsil edilme olanağı kalmadığı 

hususu saptanmadan, kamu alacağının güvenceye alınması amacıyla doğrudan doğruya Ģirket 

yönetim kurulu üyesi sıfatıyla davacı adına tesis edilen iĢlemde yasal isabet bulunmadığından, 

Vergi Mahkemesince söz konusu iĢlemin iptali gerekirken, yazılı gerekçeyle davanın reddi 

yolunda verilen kararda hukuki isabet görülmemiĢtir. Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin 

kabulüyle mahkeme kararının bozulması gerektiği düĢünülmektedir. ..”, 

http://www.kazanci.com.tr., 13.02.2010. 
91

 Hakkı GÜLTEKĠN, Kanuni Temsilcilerin Ödevi ve Vergi Cezaları KarĢısındaki Durumu, 

Vergi Dünyası, Sayı 30, ġubat, Maliye ve Hesap Uzmanı Derneği Yayınları 1984; 

http://www.vergidunyasi.com.tr, KARAKOÇ, a.g.e., s. 492. 

http://www.kazanci.com.tr/
http://www.vergidunyasi.com.tr/
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Maddenin ikinci fıkrası ile  VUK'nun 10. Maddesi hükmünün tüzel kiĢilerin  

vergi cezalarına da teĢmil edilmiĢtir. Görüldüğü üzere kanuni temsilcilerin vergisel 

sorumluluğu ile cezalar karĢısındaki sorumluluğu arasında tam bir uyum ve paralellik 

bulunmaktadır
92

. Kanuni temsilcilerin cezai sorumluluğundan bahsedebilmek için ilk 

Ģart bu cezaların öncelikle ortaklıktan tahsilinin mümkün olamaması yani ortaklık 

nezdindeki takibin AATUHK 54 üncü maddesinde yazılı cebren tahsil Ģekillerini 

kullanmıĢ ve sonuç alınamamıĢ olması gerekmektedir
93

.  

 

Ġkinci Ģart ise söz konusu cezaların kanuni temsilcilerin ödevlerini yapmaması 

neticesinde doğmuĢ olmasıdır. Görüldüğü üzere cezai sorumluluğun hukuki niteliği 

tıpkı vergisel sorumlulukta olduğu gibi kusur sorumluluğudur
94

. Ancak VUK un 413 

üncü maddesinin 2 inci ve 3 üncü fıkralarında ve 369 uncu maddenin 1 inci 

fıkrasının ilk bendinde öngörülen ve genel geçer bir kusursuzluk hali olarak vergi 

idaresince verilen yazılı özelge ve sirkülerler uyarınca hareket eden Ģirket ve kanuni 

temsilcilerinin sonradan doğabilecek cezalardan sorumlu olmayacaklarını 

belirtmekte fayda görmekteyiz
95

. 

 

Ancak bazı hallerde vergi cezası temsil edilen adına değil doğrudan doğruya 

kanuni temsilciler adına kesilir. Kanuni temsilcilerin cezalar yönünden 

sorumluluğuna iliĢkin bu düzenlemeler, genel anlamda VUK‟nun 331‟inci maddesi 

kapsamında değerlendirilmektedir. Bu hükme göre, “…vergi cezasını gerektiren 

eylem, vergi ödevlerinin yerine getirilmesi esnasında gerçekleĢtiğine ve bu ödevleri 

                                                 

92
  Adem KARABAYIR, 4369 Sayılı Kanun Kanuni Temsilcilerde Hapis Cezasını Kaldırıyor mu, 

Vergi Dünyası, Sayı 205, Eylül, 1 Maliye ve Hesap Uzmanı Derneği Yayınları, 1998; 

http://www.vergidunyasi.com.tr; Yazar eserinde , VUK‟nun 10. maddesi ile 333. maddesi arasında 

açıklamalardan anlaĢılacağı üzere tam bir uyum ve paralellik sözkonusu olduğunu ancak 4369 

Sayılı Kanunla VUK‟nun 333. maddesinde yapılan değiĢiklik kanaatimizce, anılan kanunun 

kanuni temsilcilerin ödev ve sorumluluklarını düzenleyen sözkonusu maddeleri arasında uyumu 

bozmuĢ ve aksak bir yapı oluĢturmuĢtur. Böylece nitelikli ve kasıtlı türden fiillerle vergi ziyaına 

neden olunması durumunda zayi olan vergi ve buna bağlı vergi ziyaı  cezası tüzel kiĢilikten 

alınamadığı takdirde kanuni temsilcinin mal varlığından aranma yoluna gidilmiĢken, iĢlenen bu 

fiiller dolayısıyla hapis cezasına hükmolunması durumunda ise kanuni temsilcileri bu sorumluluk 

kapsamı dıĢında tutup söz konusu fiilleri iĢleyenleri bu ceza ile cezalandırmak suretiyle hukuk 

mantığı zorladığını beyan etmiĢtir. 
93

   UYSAL, EROĞLU, a.g.e., 768; BARLASS, a.g.e., s. 105; CANDAN, a.g.e., s. 94. 
94

   BARLASS, a.g.e., s. 106. 
95

   A.e., s.106. 

http://www.vergidunyasi.com.tr/
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yerine getirene ait bulunduğuna göre; vergi cezalarının eylem sahibi kanuni temsilci 

adına kesilmesi cezaların Ģahsiliği ilkesine uygun olacaktır…”
96

 Nitekim, veli vasi ve 

kayyımın, temsilcisi oldukları kiĢi ve ortaklığın ödevlerini yerine getirirken vergi 

kanunlarına aykırı hareket etmeleri nedeniyle vergi cezasına muhatap olmasının 

nedeni budur. Yine,  VUK'nun 333. maddesinin son fıkrasında, aynı kanunun 359 

uncu maddesinde düzenlenen kaçakçılık suçunu iĢleyenler hakkında öngörülen 

cezaların bu fiilleri iĢleyenler hakkında hükmolunacağı belirtilmiĢtir.  

 

Bu düzenleme ile, kaçakçılık ve kaçakçılığa iĢtirak eylemlerini tüzel kiĢi ve 

yöneticileri zor durumda bırakmak ya da kiĢisel çıkar sağlamak amacıyla yaptığı 

ispatlanan tüzel kiĢi çalıĢanlarının da ceza mahkemesinde yargılanmaları
97

 söz 

konusu olacaktır
98

. Böylelikle, 4369 sayılı Kanunun 333 üncü maddede yaptığı bu 

değiĢiklik ile hürriyeti bağlayıcı cezaların bu fiilleri iĢleyenler hakkında 

uygulanacağı belirtilmek suretiyle kusur sorumluluğu esasının tereddüde mahal 

bırakmaksızın kabul edilmiĢ olduğunu söyleyebiliriz
99

.  

 

Vergi kanunları dolayısıyla kanuni temsilcilerin muhatap olacakları vergi 

cezaları Ģunlardır
100

; 

 

- VUK‟nun 344‟üncü maddesinde düzenlenen vergi ziyaı cezası, 

- VUK‟nun 352‟nci maddesinde düzenlenen genel usulsüzlük cezaları, 

- VUK‟nun 353, 355, Mük. 355 ve 356‟ncı maddelerinde düzenlenen özel     

usulsüzlük cezaları. 

- VUK‟un 331‟nci maddesinde belirtilen diğer cezalardır 

  

                                                 

96
  CANDAN, a.g.e., 92. 

97
 Yr. 11. CD, 27.09.2001, E. 2001/5007, K. 2001/8710 “ DeğiĢik amaçlarla, örneğin kiĢisel çıkar 

sağlamak, tüzel kiĢi ve kanuni temsilcisini zorda bırakmak amacıyla, sahte fatura alarak Ģirketin 

yasal defterini kaydeden personelin, fiilinin sonucuna katlanması gerektiği hakkında.” , Bkz. 

Turgut CANDAN, Vergi Suçları ve Cezaları, Ġstanbul, Süryay, 2004, s. 26, dp. 21. 
98

  CANDAN, Vergi Suçları ve Cezaları,  s. 26. 
99

  KARAKOÇ, a.g.e., s. 492; OKTAR, a.g.e., s. 291. 
100

  BOZDOĞAN, a.g.m., http://www.vergidunyasi.com.tr.; CANDAN, a.g.e., s. 93. 
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16. ALACAKLI VERGĠ DAĠRESĠNĠN KUSURU 

Vergi Usul Kanununu madde 10 ile temsil edilenin vergi ile ilgili ödevlerinin, 

vadesinde ödenmeyen vergi alacağı için asıl borçluya karĢı cebren takip yollarının 

tümü denenmedikçe, kanuni temsilcinin malvarlığına müracaat edilemeyeceğine 

ancak 6183 Sayılı Kanunun mükerrer 35 inci maddesi ile “…tahsil edilemeyen veya 

tahsil edilemeyeceği anlaĢılan amme alacakları…” Ģeklinde bir ifade tercih etmek 

suretiyle alacakların ortaklıktan alınamayacağının anlaĢılması halini kanuni 

temsilcinin malvarlığına baĢvurması bakımından yeterli  olduğuna yukarıda 

değinilmiĢtir. 

Ancak alacağın asıl borçlunun mal varlığından kısmen veya tamamen tahsil 

edilememesi veya edilemeyeceğinin anlaĢılmasında vergi dairesinin geç veya yeterli 

araĢtırmayı yapmamasının etkisi var ise yine kanuni temsilcinin mal varlığına 

müracaat edilebilir mi? 
101

 

VUK 114 üncü maddesinin ilk fıkrasında yer alan “ vergi alacağının doğduğu 

takvim yılını takip eden yılın baĢından baĢlayarak beĢ yıl içerisinde tarh ve mükellefe 

tebliğ edilmeyen vergiler zamanaĢımına uğrar.” ifadesi ile tarh zamanaĢımını hükme 

bağlamıĢtır. 6183 sayılı Kanunun 102 nci maddesinde de amme alacağının, vadesinin 

rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı baĢından itibaren 5 yıl içinde tahsil 

edilmezse zamanaĢımına uğrayacağı hüküm altına alınmıĢtır. 

Bilindiği üzere tarh zamanaĢımı süresine yaklaĢıldıkça cezalı tarhiyata konu 

miktar artacaktır fakat bu nedenle vergi dairesine kusur izafe edilmeyecektir
102

.   

Ancak vergi dairesi bir kez cebren tahsil ve takip giriĢiminde bulunduktan 

sonra bunu ciddiyetle sürdürmek ve gerekli araĢtırmaları yapmak zorundadır
103

. 

ġayet icra prosedürü sırasında vergi dairesince gerekli araĢtırmalar yapılmaz ve özen 

gösterilmez ve bu nedenle alacağın ortaklıktan kısmen veya tamamen tahsili 

                                                 

101
 CANDAN, a.g.e., s. 133. 

102
 BARLAS, a.g.e., s. 81, CANDAN, a.g.e., s. 134. 

103
 CANDAN, a.g.e.,s. 135. 
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imkansızlaĢır ve kanuni temsilcinin sorumluluğuna baĢvurulur ise kanuni temsilci 

vergi idaresinin kamu alacağının asıl borçludan takibi konusunda gösterdiği kusurun 

kanuni temsilciyi sorumluluktan kurtardığı yönünde bir defi hakkına sahip olacak ve 

savunma yapabilecektir. Uygulamada önceleri bu iddialara pek itibar edilmese de son 

zamanlarda bu defiler kabul görmekte ve kanuni temsilciyi haklı göstermektedir 
104

. 

 Kanaatimizce de vergi dairesinin kusurundan kaynaklanan durumlarda böyle 

bir defi hakkının varlığını kabul etmek doğru olacaktır. Özellikle, bu durumun 

Ģirketin alacağın doğduğu tarihte ödeme gücü varken vergi dairesinin kusuru ile 

yaĢanacak gecikmelerden dolayı bu mali gücünü kaybetmesi ve verginin bu nedenle 

kanuni temsilcilerden tahsili halinde ileri sürmek adil olacaktır.  

  

 

                                                 

104
 Dan. VDDGK., 24.09.1993, E. 1993/55, K. 1993/84, “..Yukarıdaki açıklamalardan; vergi 

idaresinin kamu alacağını yükümlü Ģirketten zamanında tahsil için gerekli dikkat ve çabayı 

göstermediği, buna karĢın, nakit darlığı çeken ve faaliyetini zorlukla yürüten Ģirketin vergi 

borçlarını zaman zaman ödeme gayreti içinde olduğu, Ģirket temsilcisinin olayların bu Ģekilde 

geliĢiminde ihmal ve kastının bulunmadığı sonucuna varılmaktadır…”Dan. 3. Daire, 07.03.1996, 

E. 1995/3436, K. 1996/2914, “…anılan amme alacağının doğduğu tarihte bu vergi alacağının tüzel 

kiĢiliğin varlığından tahsil olanağı varken idarenin bu imkanı kullanmaması suretiyle amme 

alacağının tahsil edilemez hale gelmesinde temsilciye atfı kabil bir kasıt ve ihmal bulunmadıkça 

temsilcinin tüzel kiĢinin vergi borcundan sorumlu tutulmasına imkan bulunmadığı…”, Dan. 

VDDGK., 22.02.1991, E. 1990/67, K. 1991/27, Nakit darlığı çeken ve faaliyetini zorlukla yürüten 

Ģirketin vergi borçlarını zaman zaman ödeme gayreti içinde olduğu, vergi idaresinin de alacağını 

Ģirketten tahsil için gereken dikkat ve çabayı göstermediği anlaĢıldığından, yönetim kurulu 

baĢkanının kasıt ve ihmalinden söz edilemeyeceği hakkında,  http://www.kazanci.com.tr. 

12.02.2010. 

http://www.kazanci.com.tr/
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

KANUNĠ TEMSĠLCĠLERĠN ÖDEME EMRĠ ĠLE TAKĠBĠ VE  

RÜCU MÜESSESESĠ 

 

17. ÖDEME EMRĠ UNSURLARI VE YAPILABĠLECEK  

      ĠTĠRAZLAR 

 

Gerek Vergi Usul Kanunu 10 uncu maddesinde gerekse 6183 sayılı 

AATUHK mükerrer 35 inci madde hükmünde bahsedilen Ģartlar oluĢtuğunda takip 

muamelesine kanuni temsilciler adına 6183 sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre 

tanzim edilecek ödeme emri tebliği suretiyle baĢlanılmaktadır. 

 

 Amme borçlusunun birden fazla kanuni temsilcisi bulunduğu takdirde, ilgili 

kanunlara göre kanuni temsilcilerin sorumluluk Ģekline bakılmakta, yapılan tespit 

sonrasında da müĢterek ve müteselsil sorumlu olanlar hakkında tahsil edilemeyen 

veya edilmeyeceği anlaĢılan amme alacağının tamamı için, temsilcilerin her birine, 

ayrı ayrı ödeme emri düzenlenmek suretiyle takibe geçilmektedir
1
.  

 

 Alacaklı kamu idaresinin, tek taraflı iradesiyle düzenlenen ödeme emri, idari 

iĢlem niteliğindedir ve yargı denetimine tabidir.  Söz konusu denetim idari iĢlemin 

hukuka uygun Ģekilde taĢıması gereken yetki, Ģekil, sebep, konu ve amaç unsurlarına 

yöneliktir
2
. Bu beĢ unsurda olabilecek hukuka aykırılık halleri ödeme emrinin iptalini 

veya yok hükmünde sayılmasını gerektirecektir
3
.  

                                                 

1
Veysi SEVĠĞ, Kanuni Temsilcilerin Vergisel Sorumlulukları, 

http://www.ubdt.com.tr/makaleoku.php?id=389, 14.11.2009 ; Önder ÖZSOY, Limited ġirketlerin 

Amme Borçları, http://www.muhasebenet.net/makale_onderozsoy_html, 14.11.2009, ERDEM, 

a.g.m.. http://lebibyalkin.com.tr. 08.01.2010. 
2
 BARLASS, a.g.e., s. 151. 

3
 CANDAN, a.g.e., s. 150.  

http://www.ubdt.com.tr/makaleoku.php?id=389
http://www.muhasebenet.net/makale_onderozsoy_html
http://lebibyalkin.com.tr/
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  Kendisine ödeme emri tebliğ olunan kanuni temsilci tebliğ tarihinden 

itibaren 7 gün içerisinde 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu‟nun 37 inci 

maddesinin 1/c bendi gereği ödeme emrini gönderen vergi dairesinin bulunduğu yer 

vergi mahkemesinde dava açabilecektir. (AATUHK md. 58).  

 2577 sayılı Kanun‟ un 27 inci maddesi ile yasa koyucu vergi mahkemelerinde 

tahsilât iĢlemlerinden dolayı açılan davalarda mahkemece yürütmeyi durdurma kararı 

verilmediği müddetçe yürütmenin kendiliğinden durmayacağını hüküm altına 

almıĢtır. Kanuni temsilci tarafından ödeme emri iĢlemine yönelik açılan itiraz davası 

da tahsilata yönelik bir dava olduğundan yürütme kendiliğinden durmayacaktır. 

Ancak 6183 sayılı Kanunun 58/3 fıkrası gereği, ödeme emrinde gösterilen meblağı 

karĢılayacak miktarda teminat gösterilmesi halinde mahkeme tarafından yürütmeyi 

durdurma kararı verilmesi zorunlu olacaktır
4
. 

 Yukarıda ödeme emrinin hukuka uygunluğunun yargısal denetiminin beĢ 

unsura yönelik yapılacağını beyan etmiĢtik. Bu nedenle çalıĢmamızın bu kısmında   

beĢ unsura kısa bir bakıĢ atılmıĢ ve akabinde ödeme emrine yapılabilecek itirazlar 

detaylı olarak incelenmiĢtir.  

 

17.1. Yetki Unsuru 

“Yetki, kamu gücü kullanarak,  tek yanlı irade beyanı (açıklaması ) ile idari 

iĢlem tesis edebilme iktidarıdır.”
5
 

 6183 sayılı AATUHK, ödeme emri düzenleme yetkisi alacaklı amme 

idaresine tanınmıĢ olup alacaklı amme idaresi terimi kanunun üçüncü maddesinde 

Devleti, Vilayet Hususi Ġdarelerini ve Belediyeleri, Tahsil Dairesi terimi ise Alacaklı 

Amme Ġdaresinin bu kanunu tatbik etmekle vazifeli dairesini, servisini, memur veya 

memurlarını ifade etmektedir. Takibat, alacaklı amme idaresinin mahalli tahsil 

dairesince yapılır. Birden fazla tahsil dairesi bulunması halinde yetki ödemenin 

yapılacağı yere göre belirlenir. Borçlu veya malları baĢka mahallerde bulunduğu 

                                                 

4
 BARLASS, a.g.e., s. 154. 

5
 CANDAN, a.g.e., s. 151. 
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takdirde, tahsil dairesi borçlunun veya mallarının bulunduğu mahalde yapılacak 

takipleri o mahaldeki aynı neviden amme idaresinin tahsil daireleri naip olarak tayin 

edilir. (AATUHK md. . 5-39). 

 ġayet ödeme emri yukarıda arz edilen kurallara aykırı olarak düzenlenirse bu 

açıkça hukuka aykırılık teĢkil edecektir  

 17.2.  ġekil Unsuru 

 6183 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin ikinci  maddesinde ödeme emrinin 

Ģekli belirtilmiĢtir. Buna göre ödeme emrinde borcun asıl ve ferilerinin mahiyet ve 

miktarları, nereye ödeneceği, müddetinde ödemediği veya mal bildiriminde 

bulunmadığı takdirde borcun cebren tahsil ve borçlunun mal bildiriminde 

bulununcaya kadar üç ayı geçmemek üzere hapis ile tazyik olunacağı, gerçeğe aykırı 

bildirimde bulunduğu takdirde hapis ile cezalandırılacağı kayıtlı bulunur. Ayrıca, 

borçlunun 114'üncü maddedeki vazifeleri ve bu vazifeleri yerine getirmediği takdirde 

hakkında tatbik edilecek olan ceza miktarı yer almaktadır. Bu bilgilerden bir veya 

birkaçının noksanlığı ödeme emrinin yok hükmünde sayılmasını ve iptalini 

gerektirir
6
. 

 17.3. Konu Unsuru 

 Ödeme emrinin konusu, tahsili amaçlanan kamu alacağıdır. Kanuni 

temsilciden tahsili amaçlanan kamu alacağı temsil edilenin vergi borcu ve buna bağlı 

alacakları ile temsil edilen adına kesilen vergi cezaları ile 6183 sayılı Kanunun 

mükerrer 35 inci maddesinde sayılanlar olup bunun dıĢındakiler kanuni temsilciden 

istenemeyecektir
7
. 

 

 

                                                 

6
 CANDAN, a.g.e., s. 153. 

7
  A.e., s. 172. 
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 17.4. Amaç Unsuru 

 Ġdari iĢlemler kamu yararı amacıyla tesis edilebilir. ġayet özel bir amaç ve 

çıkar için idari iĢlem tesis edilir ise bu iĢlemler amaç unsuru bakımından hukuka 

aykırı olacaktır. ĠĢlemin amaç yönünden hukuka aykırılığının kanıtlanması oldukça 

zordur. Zira burada iĢlemi tesis eden kamu görevlisinin sübektif niyetinin 

belirlenmesi gerekmektedir
8
 

 17.5. Sebep Unsuru 

 ġayet idareyi iĢlem yapmaya iten neden gerçek değil veya hukuka aykırı ise 

iĢlem bu yönden sakat demektir. Ġdarenin ödeme emrini düzenlemesi için dayanacağı 

sebep AATUHK 55 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilmiĢtir. Buna göre  

“Amme alacağını vadesinde ödemeyenlere, 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya 

mal bildiriminde bulunmaları lüzumu bir "ödeme emri" ile tebliğ olunacaktır. Keza 

temsilciye ödeme emri tebliğ olunabilmesi için asıl borçluları ilgilendiren bu sebep 

yanında VUK 10 uncu maddesi ile AATUHK mük. Md. 35 de anılan koĢullarında 

gerçekleĢmiĢ olması gerekmektedir
9
.  

17.6. Ödeme Emrine Yapılabilecek Ġtirazlar 

 

Kanuni temsilcinin temsilci sıfatıyla kendisine gönderilen ödeme emrine, 213 

sayılı VUK ve 6183 sayılı Kanun kapsamında yapacağı itirazlar ana baĢlıklar halinde 

incelenecektir 
10

 . 

 

17.6.1. Kanuni Temsilci Olunmadığına Dair Ġtiraz 

 

Burada kanuni temsilci olmama hali ya ortaklığın kurucu belgesi esas 

sözleĢmeye göre zaten kanuni temsilci olunmadığının savunulması ya da dönemsellik 

                                                 

8
  CANDAN, a.g..e. s. 172. 

9
  A.e, s. 153-154. 

10
 BARLAS, a.g.e, s. 156. 
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bakımından ilgili kanuni temsilci olunmadığı hususlarına dair olacaktır
11

. Bu itiraz 

her iki kanuna göre düzenlenmiĢ ödeme emri içinde yapılabilecektir. 

 

17.6.2. Borcun Hukuken Hiç Mevcut Olmadığına Dair Ġtiraz 

 

 Amme alacağının hukuken doğması, özel kanunlarda düzenlenen kurallara 

uygun olarak bu kamu alacağını konu edinen iĢlem tesisi ve bu iĢleminde tüzel 

kiĢiliğe usulüne uygun Ģekilde tebliğ edilerek duyurulması ile olur.
12

Tarh, tahakkuk 

ve ceza kesme iĢlemlerinin tebliğ usulleri, VUK 93 ve devam eden maddelerde , 

diğer kamu alacaklarını kamu edinen iĢlemlerin tebliğ usulleri de 7201 sayıl Tebligat 

Kanununda gösterilmiĢtir. ĠĢte borç doğuran iĢlem mevcut değil veya iĢlem usulüne 

uygun tebliğ edilmemiĢ ise ödeme emri bu itirazla karĢılaĢacaktır 
13

. Sebep unsuru 

gerçekleĢmediği için ödeme emrinin iptali gerekmektedir. Bu itiraz da her iki kanuna 

göre düzenlenmiĢ ödeme emri için yapılabilecektir. 

 

17.6.3. Borcun Ödendiğine Dair Ġtiraz 

 

 Ödeme emrine konu borç, doğduğu tarih ile ödeme VUK 10 uncu veya 6183 

sayılı Kanunun mükerrer 35 inci maddesi hükmüne dayanılarak ödeme emrinin 

tebliğ olunduğu tarih arasında tamamen veya kısmen ödenmiĢ ise borcun tamamen 

veya kısmen sona erdiğine dair bir itiraz söz konusu olacaktır
14

. Belirtelim ki bu 

                                                 

11
  BARLASS, a.g.e., s. 156, Dan. 11.Daire, 24.09.1997, E. 1996/3902, K. 1997/3032, “…Olayda ise, 

vergi mahkemesi tarafından bozma esasları doğrultusunda, dava konusu ödeme emri içeriği vergi 

borcunun ait olduğu dönemde davacının limited Ģirketin ortaklığı ve kanuni temsilcilik  sıfatının 

tespit edilmesi gerektiği halde, davacı tarafından dava dilekçesi dahil hiçbir aĢamada ileri 

sürülmeyen hususlar nazara alınmak suretiyle, istenen kamu alacağının davacının Ģirket ortağı ve 

temsilci olduğu 1987 yılının Nisan ve Mayıs dönemlerine ait olduğu hususu da gözardı edilerek 

ödeme emrinin iptalinde hukuki isabet görülmemiĢtir…” http://www.kazanci.com.tr. 08.02.2010. 
12

  CANDAN, a.g.e., s. 156. 
13

  BARLASS, a.g.e., s. 157, CANDAN, a.g.e.. s.153. 
14

 A.e, s. 162., Dan. 7. Daire, 30.09.1997, E. 1996/1420, K. 1996/3201, “…Açıklanan nedenle, 

ödendiği sabit bulunan kamu alacağı için düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle açılan 

davanın reddi yolunda verilen vergi mahkemesi kararında hukuka uygunluk bulunmadığından; 

temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulmasına, bozma kararı üzerine mahkemece 

yeniden verilecek kararla birlikte yargılama giderleri de hüküm altına alınacağından, bu hususta 

ayrıca hüküm tesisine gerek bulunmadığına,…” http://www. kazanci.com.tr., 08.02.2010. 

http://www.kazanci.com.tr/
http://www/
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aykırılık yukarıda izah edildiği üzere sebep unsuru yönündendir ve her iki kanuna 

göre düzenlenmiĢ ödeme emri için yapılabilecektir. 

 

17.6.4. Borcun Mahsup Edildiğine ĠliĢkin Ġtiraz 

 

AATUHK 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının “Tahsil edilip de kanuni 

sebeplerle reddi icap eden amme alacakları, istihkak sahiplerinin reddiyatı yapacak 

olan amme idaresine olan muaccel borçlarına mahsup edilmek suretiyle reddolunur.” 

hükmü gereği borç ödenmiĢ ve buna rağmen ödeme emri gönderilmiĢse mezkur itiraz 

yapılabilecektir 
15

. Belirtelim ki 23 üncü madde uyarınca mahsup iĢlemi 

yapılabilmesi için koĢul kamu borçlusundan tahsil edilen bir paranın kanuni 

sebeplerle geri verilecek olması, geri verilecek olan bu paranın da kamu alacağı 

niteliğinde bulunmasıdır
16

. 

 

 

 

 

 

                                                 

15
 CANDAN, a.g.e., s. 158, Dan.,VDDGK., 11.12.1992, E. 1992/63, K. 1992/454, “…Dosyadaki 

belgelerin incelenmesinden, ödeme emri ile istenen Gelir ( Stopaj ) Vergisine iliĢkin muhtasar 

beyannamenin süresinde ve mahsup istemli dilekçe ekinde sunulduğu, beyannamenin kabulü 

sırasında mahsup alındısı düzenlendiği ve bu alındıda alacağın, mahsuben tahsil edildiğinin 

yazıldığı anlaĢılmaktadır. Beyannamenin kabulü ve mahsup alındısının düzenlenmesinden kısa bir 

süre sonra Gümrük Kontrolörlüğünün 21.12.1988 günlü yazısında; Kurum hakkında 1918 sayılı 

Yasaya göre baĢlatılan soruĢturma nedeniyle bu soruĢturma sonuçlanıncaya kadar ihracat 

istisnasından dolayı Kurum Katma Değer Vergisi iadesi yapılmaması,mahsup isteminin yerine 

getirilmemesinin bildirildiğini belirten Vergi Dairesi Müdürlüğü, bildirimi ihbar kabul ederek, 

Kurumun iĢlemleri üzerinde inceleme yapılmasını istemiĢ ve Katma Değer Vergisi alacağına 

mahsubu istenen Gelir ( stopaj ) Vergisi borcunun, vadesi geçtiği halde ödenmediği görüĢüyle 

ödeme emri düzenlemiĢtir. Borcun mahsuben ödendiğini belgeleyen Kurum, hakkında yapılan 

soruĢturmadan ve bunun sonucu olarak Vergi Dairesi Müdürlüğünün evvelce yaptığı mahsup 

iĢlemini geri aldığından ya da istemin yerine getirilmeyeceğinden bilgi sahibi edilmemiĢtir. Böyle 

durumlarda Vergi Dairesi Müdürlüğünce düzeltme fiĢi düzenlenerek ya da ayrı bir yazı ile evvelce 

yapılmıĢ mahsup iĢleminin geri alındığının yükümlülere bildirilmesi, bu suretle ödeme imkanı 

sağlanması gerekirken Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 77 nci maddesi uyarınca 

yayımlanan 413 ( M ), 427 ( M ) sayılı Muhasebat Genel Tebliğleri ve 28 sayılı Katma Değer 

Vergisi Genel Tebliğindeki düzenlemelere karĢın doğrudan ödeme emri tebliği yasaya uygun 

olmamıĢtır…” http://www.kazanci.com.tr. 08.02.2010.  
16

  CANDAN, Açıklamalı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, s. 140. 

http://www.kazanci.com.tr/
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17.6.5. Borcun Terkin Edildiğine Dair Ġtiraz 

 

Sözlük anlamı silme olan terkinin kamu alacağına uygulaması kamu 

borçlusunun borçtan kurtarılması yani borcun silinmesi demektir
17

. Silinen bir 

borcun istenilmesi ise mümkün olmamaktadır. 

 

 

“… Ancak 6183 sayılı Kanunun 105 ve 196 ıncı maddelerinde yazılı sebeplerle veya 213 

sayılı Vergi Usul Kanunu‟nun 116 ila 126‟ıncı maddelerinde yer alanlar gibi, özel kanunlardaki 

düzenlemeler uyarınca terkin edilen kamu alacağı, herhangi bir nedenle istenilmiĢ olabilir. Bu amaçla 

düzenlenen ödeme emri iptale mahkumdur …Ancak terkinin ödeme emri düzenleme sebebini ortadan 

kaldırabilmesi için, ödeme emrinin düzenlendiği tarihten önce gerçekleĢmiĢ olması gerekir…”
18

 

 

 

Asıl borçlu yönünden terkin edilen veya affa uğrayan kamu alacağı için 

borçlunun kanuni  temsilcisine müracaata gidilemeyecektir
19

. 

 

17.6.6. Borcun Vadesinin Gelmediğine Dair Ġtiraz 

  

 Ödeme müddetinin son günü kamu alacağının vade günü sayılır.
20

Vade 

tarihinden önce düzenlenen ödeme emrine kanuni temsilci tarafından böyle bir borç  

bulunmadığı gerekçesiyle itiraz edilebilecektir
21

. Bu itiraz da her iki kanuna göre 

düzenlenmiĢ ödeme emri için yapılabilecektir. 

 

 

                                                 

17
  CANDAN, a.g.e., s. 165. 

18
 CANDAN, Açıklamalı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu, s. 300,     

BARLASS, a.g.e., s. 158. 
19

   CANDAN, a.g.e., s. 165. 
20

   CANDAN, Açıklamalı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, s. 301. 
21

  CANDAN, a.g.e., s. 158., Dan. VDDGK, 23.05.1997, E. 1995/333, K. 1997/278, 6183 sayılı 

Yasa`nın 55 inci maddesi, usulüne uygun olarak tahakkuk etmiĢ ancak, vadesinde ödenmemiĢ( 

kesinleĢmiĢ) kamu alacaklarının tahsili için ödeme emri düzenlenmesini öngörmüĢtür.Bilindiği 

gibi tahakkuk, tarh edilen bir vergi, resim, harç veya benzeri mali yükümün, ödenebilir safhaya 

gelmesidir. Bunun için ilgilisine tebliğ edilmiĢ ve dava konusu yapılmamıĢ, yapılmıĢsa davanın 

kısmen veya tamamen reddedilmiĢ olması gereklidir. Böyle bir vergi veya benzeri mali yükümün 

ödeme emriyle istenebilmesi için vadesinin de geçmiĢ olması zorunludur. 

http://www.kazanci.com.tr, 08.02.2010. 

 

http://www.kazanci.com.tr/
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17.6.7. Borcun ZamanaĢımına Uğradığına Dair Ġtiraz 

 

Vergiyi doğuran olayı takip eden beĢ yıl içerisinde tarhı yapılmayan vergiler 

tarh zamanaĢımına
22

, vade tarihini takip eden yıldan itibaren beĢ yıl içerisinde tahsil 

olunamayan vergiler ise tahsil zamanaĢımına
23

 uğradıkları için kanuni temsilcilerden 

ödeme emriyle istenemezler. 

 

 Kamu alacağının tahsil zamanaĢımına uğraması demek cebri icra 

yöntemlerine baĢvurabilmek için hukuken geçerli bir sebep de kalmayacaktır. Bu 

nedenle tahsil zamanaĢımı süresi dolduktan sonra düzenlenen ödeme emri sebep 

unsuru yönünden hukuka aykırı olan ve iptali gereken bir idari iĢlemdir
24

. Bu itiraz 

da her iki kanuna göre düzenlenmiĢ ödeme emri için yapılabilecektir. 

 

17.6.8. Borcun Tecil Edildiğine Dair Ġtiraz 

 

AATUHK‟un 48 inci maddesi “Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya 

haczin tatbiki veyahut haczolunmuĢ malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu 

                                                 

22
  213 sayılı VUK‟ un  md. 114 hükmü gereği; Tarh zamanaĢımının süresi vergi alacağının doğduğu 

takvim yılını takip eden yılın baĢından baĢlayarak beĢ yıl içerisinde tarh edilip mükellefe tebliğ 

edilmez ise zamanaĢımına uğrar. 
23

  6183 sayılı AATUHK‟ un md. 102 hükmü gereği; tahsil zamanaĢımı süresinin baĢlangıcı, kamu 

alacağının vadesinin rastladığı takvim yılı esas alınmıĢtır. ZamanaĢımı süresi, bu takvim yılını 

izleyen takvim yılı baĢından itibaren baĢlar. Bu bakımdam kamu alacağının vadesinin belirlenmesi 

de ayrıca önem taĢır.  
24

   CANDAN, Açıklamalı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, s. 561, DanıĢtay 

Ġçtihadı BirleĢtirme Genel Kurulu, 03.04.1987, E. 1986/3, K. 1987/1, “…Tahakkuk zamanaĢımının 

geçmesiyle tahsili olanaksız bulunan bir vergi borcun tahsil aĢamasında, yani ödeme emrinin 

yükümlüğe tebliği aĢamasında, yükümlüce Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 6183 

sayılı Kanunun 58. inci maddesine göre "itiraz nedeni" olarak ileri sürülüp sürülemeyeceğinin 

çözümüne bağlı bulunmaktadır.6183 sayılı Kanunun 58 inci  maddesinde, kendisine ödeme emri 

tebliğ olunan Ģahsın, böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zamanaĢımına uğradığı 

hakkında tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itirazda bulunabileceği hükme 

bağlanmıĢtır.Tahakkuk zamanaĢımının geçmesiyle tahsili olanaksız duruma gelen bir vergi 

borcunun 58 inci madde de sayılan üç halden "böyle bir borcun olmadığı" yolundaki itiraz 

nedeninin kapsamı içinde düĢünülmesi zorunludur. Dolayısıyla ödeme emrinin tebliği aĢamasında, 

tahakkuk zamanaĢımının yargı mercilerince resen incelenebileceğini ve zamanaĢımının varlığı 

halinde  ödeme emrinin iptali yoluna gidebileceklerini kabul etmek gerekmektedir…”, 

http://www.kazanci.com.tr. 08.02.2010. 

 

 

http://www.kazanci.com.tr/
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çok zor duruma düĢürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiĢ ve teminat 

gösterilmiĢ olmak Ģartıyla alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı 

makamlarca; vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, 

vergi cezası, para cezası ve gecikme zammı alacakları iki yılı, bu alacaklar dıĢında 

kalan amme alacakları ise beĢ yılı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilir.” 

hükmü ile zor durumda olan borçluya borcu taksitlendirme ve uzun vadeye yayma 

olanağı tanınmıĢtır.  

 

 Kamu alacağı, borçlunun tecil isteği cevaplanana kadar, isteğin kabul 

olunması halinde ise tecil süresince tahsil edilebilir olma özelliğini kaybedeceğinden 

bu alacak için ödeme emri düzenlenemeyecektir
25

. Bu itiraz da her iki kanuna göre 

düzenlenmiĢ ödeme emri için yapılabilecektir. 

 

17.6.9. Borcun Bir Amme Borcu Olmadığına Dair Ġtiraz 

 

 Anonim ve Limited Ortaklara idare ile kurdukları özel hukuk iliĢkisi 

nedeniyle ödeyemedikleri kesinleĢmiĢ borçları için gönderilen ödeme emri icra iflas 

kanunu hükümlerine göre düzenlenecek ve bu kanun hükümleri taraflar arasında 

uygulanacaktır.  Bu itiraz da her iki kanuna göre düzenlenmiĢ ödeme emri için 

yapılabilecektir. 

 

17.6.10. Kanuni Temsilcinin Sorumlu Tutulabilmesi için  

              Kanunda Öngörülen KoĢullara ĠliĢkin Ġtirazlar 

 

ÇalıĢmamızın önceki bölümlerinde kanuni temsilcilerin temsil edilenin 

malvarlığından kısmen veya tamamen tahsil edilemeyen amme alacağından sorumlu 

tutulabilmesi için gerekli unsurları açıklamıĢtık. Bu koĢullardan birisinin mevcut 

olmaması ödeme emrini sebep unsuru yönünden hukuka aykırı kılacak ve kanuni 

                                                 

25
 CANDAN, Açıklamalı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, s. 310,  
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temsilci de bu koĢullardan biri veya birkaçının gerçekleĢmediğini itiraz olarak ileri 

sürebilecektir
26

.  ġöyle ki; 

 

Kanuni temsilci VUK 10 uncu maddesi hükmü uyarınca gönderilen ödeme 

emrine; 

 Alacağın ödevleri yerine getirmemiĢ olmasından kaynaklanmadığını,  

 Talep edilen alacağın VUK 10 uncu madde hükmünce kanuni temsilci 

adına gönderilecek ödeme emrinin vergi ve vergiye bağlı alacak için 

olması gerektiği halde aksi halin varlığını, 

 Asıl borçlu olan anonim veya limited Ģirkete yönelik takip 

iĢlemlerinin sonuçlandırılmadığını
27

 

 

itiraz olarak ileri sürebilecektir.  

 

6183 sayılı Kanunun mük. 35 md. hükmü gereği gönderilen ödeme emrine; 

5766 sayılı kanun öncesinde, amme alacağının vergi ve vergiye bağlı alacak 

niteliğinde olması nedeni ile mükerrer 35 inci maddeye göre takip yapılamayacağı 

yönünde itirazlar yapılabilmekte iken mevcut düzenleme ile bu yöndeki itirazların 

önü kapanmıĢtır. Zira yeni düzenleme tüm amme alacaklarının mükerrer 35 inci 

madde ile takibini ve tahsilini mümkün kılmaktadır.  

 

Ancak kanuni temsilci,  Ģirket bünyesinden kısmen ya da tamamen tahsil 

edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaĢılmıĢ olduğu yönündeki 

değerlendirmenin doğru olmadığı yönündeki itiraz hakkı bakidir. Hatta bu 

itirazlarına iç hukuk yollarından olumlu sonuç alamayan kanuni temsilcinin 

baĢvurabileceği uluslar arası nitelikte bir  yol da bulunmaktadır. “Bu yol Türkiye‟nin 

18.05.1954 tarihinde taraf olduğu Ġnsan Hakları Avrupa SözleĢmesi‟nde öngörülen 

kiĢisel baĢvuru hakkı olup Ġnsan Hakları Avrupa Mahkemesi, sözleĢen devletlerin 

                                                 

26
 CANDAN, a.g.e., s. 171. 

27
 6183 sayılı Kanunun 75 inci maddesi hükmü gereği alacağın ortaklıktan tahsil olunamadığını aciz 

vesikası ile ortaya konulması gerekir. 
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eylem, iĢlem ve eylemsizlikleri nin Avrupa Ġnsan Hakları SözleĢmesine uygunluğunu 

kiĢisel baĢvuru ve devletlerarası baĢvuru yollarıyla denetlemektedir”
28

.      

 

 

Bu gerekçelerden ilki yani icra prosedürünün tüketilmiĢ olmasına rağmen 

alacakların tahsil edilememiĢ olması sebebiyle gönderilen ödeme emrine itirazın 

yargı organında ispatı kolaydır. Zira kanuni temsilci icra prosedürü sonucunda 

alacağın ortaklıktan tahsil olduğunu resmi belgelerle ispatlayabilir.  

 

Ancak icra prosedürü beklenilmeden alacağın ortaklıktan tahsil 

olunamayacağının anlaĢılmıĢ olması nedeniyle ödeme emri çıkartılması halinde 

yapılacak itiraz da sorunun çözümü daha zor ve karmaĢık olacaktır.  Ancak kanuni 

temsilci, ortaklığın tüm malvarlığının usulüne göre gerçekçi bir değerlendirmeye tabi 

tutulmadığını ve aslında ortaklığın borcu ödeyecek mal varlığının bulunduğunu itiraz 

olarak ileri sürebilecektir.
29

. 

 

18. RÜCU 

 

18.1. Asıl Borçlu Ortaklığa Rücu  

 

Kanuni temsilcilerin vergisel sorumluluğunu düzenleyen 213 sayılı VUK‟un  

10 uncu maddesi ile 6183 Sayılı Kanunun mükerrer 35 inci maddesi kanuni 

temsilcilerin, asıl borçlu olan anonim ve limited ortaklığa rücu edebileceğini hüküm 

altına almıĢtır
30

. 

                                                 

28
 Gamze GÜMÜġKAYA, Anonim ve Limited Ortaklık Kanuni Temsilcilerinin Vergisel    

Sorumluluğu Açısından Tahsil Ġmkansızlığı, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı  343, 2010. 
29

   BARLASS, a.g.e., s. 164. 
30

  Dan. 7. Daire, 15.10.1992, E. 1988/3391, K. 1992/5125, “…Olay tarihinde yürürlükte olan 213 

sayılı Vergi Usul Kanununun 10.maddesinde ise, tüzel kiĢilerle küçüklerin ve kısıtlıların, Vakıflar 

ve cemaatler gibi tüzel kiĢiliği olmayan teĢekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları 

halinde bunlara düĢen ödevlerin kanuni temsilcileri, tüzel kiĢiliği olmayan teĢekkülleri idare 

edenler ve varsa bunla rın temsilcileri tarafından yerine getirileceği, yukarıda yazılı olanların bu 

ödevleri kasıt ve ihmalleriyle yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi 

sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınmayan vergi alacaklarının kanuni ödevleri 

yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınacağı, temsilciler veya teĢekkülü idare edenlerin bu 
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 “ Rücu, kanuni temsilcinin asıl borçluya dönerek “yükümlüsü olduğun 

vergiyi senin yerine ben ödedim, ödediğim bu vergiyi bana öde” demesidir.”
31

 Asıl 

borçlu ile kanuni temsilci arasında rücu konusunda çıkacak uyuĢmazlıkların çözüm 

yeri  adli yargıdır
32

.  

 

Kanuni temsilcinin ödediği vergiyi mükellefine rücu edebilmesi herhangi bir 

koĢula bağlı değildir
33

.Yani temsilcinin kusurunun bulunması, onun mükellefe rücu 

hakkını ortadan kaldırmayacaktır
34

. 
35

Yani mükellefin, “kanuni temsilcim kusurlu 

davranmasıydı ben bu verginin muhatabı olmazdım” diye savunma yapması mümkün 

değildir.  

 

Vergi cezaları bakımından rücu hakkına bir bakıĢ atacak olursak; VUK ,nun 

333. maddesinin 2. fıkrası, aynı yasanın 10. maddesine atıfta bulunduğundan tüzel 

kiĢilerin kanuni temsilcilerinin ödedikleri vergi cezaları içinde tüzel kiĢiliğe rücu 

haklarının var  olduğu
36

 doktrinde kabul gören görüĢtür
37

.  

 

Kural olarak ortaklığın vergi borçlarını ödemiĢ kanuni temsilcinin herhangi 

bir koĢula bağlı olmadan rücu hakkının varlığından bahsettik. Ancak asıl vergi 

alacağı için geçerli olan bu konunun vergiye bağlı alacaklar içinde geçerli olup 

olmadığı doktrinde tartıĢmalıdır.  ġöyle ki; 

                                                                                                                                          

suretle ödedikleri vergiler için asıl mükelleflere rücu edebilecekleri hükme bağlanmıĢtır. Bu 

hükme göre kanuni temsilcilerin sorumlu tutulabilmesi için, vergi ödevlerinin temsilcilerin kasıt ve 

ihmali sonucu yerine getirilmemiĢ olması yüzünden doğan kamu alacağının tüzel kiĢinin 

varlığından alınamaması gerekir…” http://www.danıstay.gov.tr, 08.02.2010. 
31

  CANDAN, a.g.e., s. 137. 
32

  CANDAN, a.g.e., s. 137. 
33

 BARLASS, a.g.e., s. 165 
34

 CANDAN, a.g.e., s. 137. 
35

 A.e, s. 137. 
36

 GÜLTEKĠN, a.g.e.. 
37

 Bkz., karĢı görüĢ için CANDAN, a.g.e., s. 137; Yazar eserinde, “…Vergi Usul Kanununun  333 

üncü maddesinde yapılan göndermeye karĢın, vergi cezaları ile ilgili olarak  temsil edilen tüzel kiĢi 

adına kesilen vergi cezasını gerektiren eylemin gerçekte kanuni temsilciye ait olduğunu, eğer 

kanuni temsilci, söz konusu eylemin yapılmasında kusurlu davranmıĢ ise temsil edileni hak 

etmediği bir ceza yüküne katlanmak zorunda bırakmıĢ olacağını bu nedenle de  alacaklı vergi 

dairesine ödediği vergi cezasını temsil edilene rücu olanağına sahip olmamasının hakkaniyete 

uygun olacağını savunmuĢtur...”  

http://www.kazanci.com.tr/


 

 113 
 

 

Doktrinde Candan,  temsilcilerin vergiye bağlı alacaklar için rücu hakkının 

olmadığını eserinde Ģu Ģekilde ifade etmiĢtir . 

 

 

 

“…Vergi Usul Kanununun 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında yalnızca vergiler için rücu 

hakkının tanındığını ancak aynı maddenin  ikinci fıkrasında 3505 sayılı Kanunla yapılan değiĢiklik 

sonucu, vergi alacakları yanında bu alacaklara bağlı diğer alacaklarda kanuni temsilcinin sorumluluğu 

altına alındığını ve üçüncü fıkrada ikinci fıkraya paralel bir değiĢiklik yapılmadığı için temsil edilene 

bir rücu olanağı bulunmadığını beyan etmiĢ ve bunun sebebini vergi borcuna bağlı olarak hesaplanan 

bu tür alacakların, vergi ödevlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmemesi sonucu 

olduğunu belirtmiĢ… ve kusuru ile bu borcun doğumuna sebep olduğu için rücu hakkının varlığını 

kabul etmenin adaletli olmayacağını savunmuĢtur.
38

.  

 

 

Ancak Özsüt, temsilcilerin  asıl mükellef konumuna sokulduğunu bu nedenle vergiye 

bağlı alacağın temsil edilene rücu edilmesi gerektiğini aksine bir uygulamanın haklı  

gerekçesini bulmakta zorlandığını aĢağıdaki gerekçelerle ifade etmiĢtir.  

 

 

 “…Vergi Usul Kanununun 10. maddesinin üçüncü fıkrasına göre; temsilciler veya teĢekkülü 

idare edenler bu suretle ödedikleri vergiler için asıl mükelleflere rücu edebilirler.  3505 sayılı kanunla 

söz konusu üçüncü fıkrada herhangi bir değiĢiklik yapılmadığından bu esas geçerliliğini 

korumaktadır.  Dolayısıyla yapılan değiĢiklikle sorumluluk kapsamına alınan, vergiye bağlı alacaklar 

yönünden, temsilcilerin herhangi bir rücu hakkı bulunmamaktadır.  Örneğin bir anonim Ģirketin 

yönetim kurulu üyeleri, Ģirketin varlığından alınamayan vergileri, vergiye bağlı alacakları ve cezaları 

kendi varlıklarından ödemek zorunda kalırsa; VUK Md. 10 ve 333 uyarınca, ödedikleri vergiler ve 

cezalar için anonim Ģirkete rücu edebilecekler, ancak ödedikleri vergiye bağlı alacaklar için rücu 

hakları olmayacaktır.  Böylece asıl borçlusu anonim Ģirket olan vergiye bağlı alacaklar, nihai olarak 

temsilciler tarafından ödenmiĢ olacak ve anonim Ģirketin bu türden bir borcu kalmayacaktır. Böyle bir 

uygulama için haklı bir gerekçe bulmak oldukça güçtür.  Zira yapılan değiĢiklikle, vergiye bağlı 

alacaklar yönünden temsilciler asıl mükellef konumuna sokulmaktadır. Bu bakımdan, ikinci fıkrada 

yapılan değiĢikliğe paralel bir düzenlemenin üçüncü fıkrada da yapılarak, aĢağıdaki Ģekilde 

değiĢtirilmesi yerinde olacaktır. "Temsilciler veya teĢekkülü idare edenler bu suretle ödedikleri vergi 

ve buna bağlı alacaklar için asıl mükelleflere rücu edebilirler."…”
39

. 

 

 

                                                 

38
  CANDAN, a.g.e., s.138, Bkz, benzer görüĢ, BOZDOĞAN, a.g.m, sayı,269 

39
 Tuğrul ÖZSÜT, 3505 Sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununda Yapılan DeğiĢiklikler, Vergi 

Dünyası, Sayı 90, ġubat, Maliye ve Hesap Uzmanı Derneği Yayınları, 1989; 

http://www.vergidunyasi.com.tr, 

http://www.vergidunyasi.com.tr/
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Keza yine doktrinde Barlass‟da, vergiye bağlı alacaklar için özel hukuk 

kuralları çerçevesinde bazı hallerin varlığında rücu hakkının varlığını Ģu gerekçelerle 

savunmaktadır.  

 

 

“…ġayet ortaklığın vergi borcunu ödememek suretiyle elde ettiği menfaat verginin fer‟ileri 

ile cezalarından fazla ise kanuni temsilcinin ödemiĢ olduğu bu fer‟ileri ve cezaları talep etme hakkı 

vardır. ġayet vergi borcunun ödenmemesi suretiyle elde edilen menfaat verginin fer‟i ve cezalarından 

az ise rücu eden kanuni temsilci ödemiĢ olduğu bu fer‟iler ve cezalar için sadece ortaklıkça elde edilen 

menfaatin tutarı ile sınırlı olarak rücu imkanına sahip olacaktır…”
40

 

 

 

Uygulamada ise bazı kararlarda vergiye bağlı alacaklardan sayılan gecikme zammı 

ve faizinin kanuni temsilci tarafından temsil edilene rücu etmesine olanak tanınmıĢtır
41

. 

 

18.2. DĠĞER KANUNĠ TEMSĠLCĠLERE RÜCU 

 

Vergi Usul Kanunu 10 uncu maddesinde birden fazla kanuni temsilcinin 

bulunması halinde temsil edilen ortaklığın vergi borcunu ödeyen kanuni temsilcinin 

ödediği meblağı diğer kanuni temsilcilerden isteyip istemeyeceği hususunda her 

hangi bir düzenleme mevcut değildir.  

 

“Kanuni temsilcilerin birbirlerine taleplerinde kusurluluk hali temel 

belirleyici ögedir. Rücu olanağı, rücu edilen kanuni temsilcinin kusuru ölçüsünde var 

olacaktır
42

. Bu durumda rücu talep eden iddiasını ispatlamakla sorumlu olacaktır
43

.  

 

 

Doktrinde Barlass bu durumu Ģu örnekle izah etmiĢtir“ Örneğin , bir anonim ortaklığın 

murahhas yönetim kurulu üyesinin, murahhas üye sıfatıyla bizzat kendisinin yaptığı iĢlemlerden ötürü 

ortaklık adına doğan vergiyi kendisinin ödemesi halinde diğer yönetim kurulu üyelerine yönelik 

ortaklığa ait olup kendisinin ödemiĢ olduğu vergiler ile bunların fer‟ileri ve cezaları için bir rücu talebi 

hukuka uygun olmayacaktır. Kanuni temsilcilerin vergisel ödevleri bir arada yerine getirdikleri 

ortaklık yapılarında ise kendisine gönderilen ödeme emri uyarınca ödeme yapmıĢ olan kanuni 

                                                 

40
  BARLASS, a.g.e., s. 168. 

41
 Dan. VDDGK, 29.11.1991, E. 1991/305, K. 1991/128; Dan. 3. Dairesi, 25.03.1992, E. 1991/1273, 

K. 1992/1171; naklen, CANDAN, a.g.e., dp. 160, s. 138. 
42

 CANDAN, a.g.e., s. 140. 
43

 BARLASS, a.g.e., s. 169. 
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temsilcinin, yapmıĢ olduğu ödemeyi diğer kanuni temsilciler arasında eĢit olarak rücu talebine konu 

yapması makul çözüm kabul edilmelidir”  

 

 

Temsil edilenin vergi borcunu kendi mal varlığından ödeyen kanuni temsilci 

yalnızca bu meblağı değil bu meblağın yanında vergi aslına bağlı diğer alacak ve 

vergi cezalarını da bu yolla diğer kanuni temsilcilere rücu edebilecektir
44

. 

                                                 

44
 CANDAN, a.g.e., s. 140; BARLASS, a.g.e., s. 169. 
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SONUÇ 

 Kamu harcamalarının karĢılanmasında en önemli gelir kaynağı olan vergilerin 

verimli bir Ģekilde tahsil edilmesi, vergi kanunlarında gösterilen ödevlerin mükellef 

veya sorumlu tarafından yerine getirilmesi ile mümkündür. Devletin vergi gelirlerini 

güvenceye alma ihtiyacı, özellikle vergi hukuku alanında mükellef veya sorumluların 

külfetini artırıcı nitelikte düzenlemeler yapmasına neden olmuĢtur. Nitekim 

mevzuatımızda kanuni temsilcilerin sorumluluğuna iliĢkin düzenlemelerde bu 

ihtiyaçtan doğmuĢtur.  

 Türk vergi sisteminde kanuni temsilcilik ve sorumluluğu müessesesi, esas 

olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun‟da düzenlenmiĢtir.  

 

 Bizim çalıĢmamızın konusu ve amacı ise,  anonim ve limited Ģirketlerin vergi 

borçlarından dolayı kanuni temsilcilerin sorumluluğunun hukuki niteliği, koĢulları, 

kapsamları ve sınırlarını her iki düzenleme açısından incelemek, mevcut sorunlara 

değinmek ve 06.06.2008 tarihinde yürürlüğe giren “5766 sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında 

Kanun”  ile 6183 sayılı kanunda yapılan değiĢiklikler ve eklemeler doğrultusunda 

kanuni temsilcilerin sorumluluğunun Ģartlarını ortaya koymaktır. 

 

 ÇalıĢmamızın bu bölümünde anonim ve limited Ģirketlerde kanuni 

temsilcilerin Ģirketin vergi borçlarından doğan sorumluluğunu hazırladığımız tez 

çerçevesinde özetleyeceğiz.  

 

Vergi Usul Kanununda ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanunda hangi alacakların vergiye bağlı alacak olduğuna iliĢkin doğrudan 

ya da dolaylı bir hüküm bulunmadığından ve Vergi Usul Kanununun 10 uncu 

maddesi hükmünde yer alan vergi ve vergiye bağlı alacakların 6183 sayılı Kanunun 1 

inci maddesinin kapsamına giren kamu alacağı olmaları nedeni ile gerek uygulamada 
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gerekse doktrinde, VUK 10 uncu maddede sayılan vergi alacağı grubuna dahil 

alacakların neler olduğu tartıĢılmıĢ çalıĢmamız da bu nedenle bu konuyu da değinme 

gereği duyulmuĢtur. 

 

Ancak, Vergi Usul Kanunu kapsamında hangi alacakların vergiye bağlı 

alacak olduğuna değinmeden önce uygulamada özellikle 5776 sayılı Kanunla 

getirilen yeni düzenlemede kanuni temsilcinin sorumluluğunun sınırlarını ifade 

ederken kullandığı “amme alacağının doğduğu zaman” ifadesi nedeni ile vergi 

alacağının vergiyi doğuran olayın meydan gelmesiyle mi, yoksa vergi dairesinin tarh 

ve tahakkuk iĢlemini yapmasıyla mı  doğacağı hususundaki doktrindeki tartıĢmalar 

ve görüĢ ayrılıklarına değinilmiĢtir.  Zira bir kısım müellifler, vergi borcunun 

doğumunu vergiyi doğuran olaydan sonra, yetkili memurların idari iĢlemlerine 

dayandırmıĢ, diğer bir değiĢle, vergi alacağının doğması için vergiyi doğuran 

olaydan sonra vergi dairesinin tarh ve tahakkuk iĢlemlerini tamamlaması gerektiğini 

savunmuĢtur. Bir kısım müellifler ise, vergi borcunun hesaplanmasında, matrah ve 

nisbet tespitinin vergiyi doğuran olayın meydana geldiği zaman yürürlükte olan 

kanun hükümlerine göre yapılması gerektiğini ve vergi borcunu sona erdiren 

zamanaĢımının baĢlangıç tarihinin vergiyi doğuran olaya bağlı bulunduğunu gerekçe 

göstererek,  vergi borcunun vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi anından 

itibaren doğduğunu, baĢkaca bir idari iĢleme gerek kalmadığını savunmuĢtur. Bizce 

de, vergiyi doğuran olayın gerçekleĢmesi ile vergi borcu doğmuĢ addedilmeli ancak,  

vergi borcunun tahsil edilebilirliği için tarh ve tahakkuk iĢlemlerinin tamamlanmıĢ 

olması gerekmektedir. 

 Vergiye bağlı alacak kavramına gelince; alacağın bir vergi ile illiyet bağının 

varlığı o alacağın vergiye bağlı alacak olarak addedilmesinde doktrin ve uygulamada 

ağırlıklı olarak kabul gören görüĢ olmakla birlikte doktrinde Barlass, vergiye bağlı 

alacağın tespitinde illiyet bağına kıyasla daha objektif bir kriterin ortaya konulması 

gerektiğini ifade etmiĢ ve vergiye bağlı alacağı verginin tarhıyla birlikte kendiliğinden 

ve zorunlu olarak doğan alacak olarak tanımlamıĢ yine bu tanım çerçevesinde gecikme 

faizinin vergiye bağlı bir alacak olduğunu, gecikme zammı ve tecil faizinin ise 

vergiye bağlı bir alacak olmadığını kabul etmiĢtir. Ancak doktrinde Candan, bizimde 
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katıldığımız görüĢünde, vergi tanımı kavramından yola çıkarak verginin karĢılıksız olması ve 

kamu giderleri için kullanılması gerektiğini oysa gecikme faizi ve gecikme zammının 

üzerinden hesaplandıkları vergi ile aynı nitelikleri taĢımadığını bu nedenle vergi alacağı 

olarak nitelendirilmemesi gerektiğini beyan etmiĢtir. Ancak uygulama da ağırlıklı görüĢ 

çalıĢmamızda sunulan DanıĢtay kararları ıĢığında gecikme zammı, gecikme faizi ve tecil 

faizi vergiye bağlı alacak olarak addedilmesidir. 

 ÇalıĢmamızda vergiye bağlı alacak kavramına değinmemizin ana nedenini bu 

kavramın, kanuni temsilcilerin sorumluluğunda izlenecek kanunun tespitinde önem 

arz etmesidir. Zira, vergiye bağlı alacak kapsamında kanuni temsilcilerin 

sorumluluğu VUK 10 uncu maddesi hükümlerine istinaden ve kusura dayalı bir 

sorumluluk olup takipleri de bu madde hükümlerine göre yapılacaktır. Bunlar dıĢında 

kalan amme alacakları için kanuni temsilcilerin sorumlulukları ise 6183 sayılı 

Kanunun mükerrer 35 inci maddesi kapsamında ve ağırlaĢtırılmıĢ bir sorumluluk 

olup, temsilci mükerrer 35 inci madde hükmüne göre düzenlenen ödeme emri ile 

takip edilecektir. ĠĢte, doktrin ve uygulamadaki bu yöndeki görüĢ farklılıkları ve 

oluĢan tereddütleri gidermek amacıyla yasa koyucu,  06.06.2008 tarihinde yürürlüğe 

giren 5766 sayılı Kanun ile yeni bir düzenleme getirilmiĢtir. Bu düzenlemeye iliĢkin 

detaylar aĢağıda irdeleneceği için burada sadece,  yasa koyucunun yapmıĢ olduğu bu 

yeni düzenleme ile hangi alacaklarının vergiye bağlı  alacak olup olmadığı 

yönündeki tartıĢmaların artık bir önemi kalmadığını, zira VUK 10 uncu madde 

kapsamındaki alacakların da artık 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35 inci maddesine 

göre düzenlenen ödeme emri ile takip edilebileceğini belirtmekle yetineceğiz. 

  Vergi Usul Kanununun 10 uncu maddesinde ödevlerin neler olduğu 

hususunda bir açıklık getirilmemiĢ olması ve 10 uncu madde metninde kanuni 

temsilcinin sorumluluğunun çerçevesi bu ödevlerin yerine getirilmemesi ile 

sınırlandırılmıĢ olması nedeniyle çalıĢmamızın ilk bölümünün bir diğer alt 

baĢlığında, Vergi Usul Kanunu kapsamında kanuni temsilcilerin ödevleri 

açıklanmıĢtır. Madde metninde bahsi geçen bu ödevlerin neler olduğunun tespitinde 

VUK‟ un 3 üncü maddesinden faydalanılmıĢ  “ Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile 

hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, 

konuluĢundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle 
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olan bağlantısı göz önünde tutularak uygulanır. ” hükmü uyarınca,  213 sayılı Vergi 

Usul Kanununun Ġkinci Kitabında sayılan ödevlerin kanuni temsilcilerin ödevleri  

olduğunu beyan etmiĢ bulunmaktayız.  Ayrıca, bu baĢlık altında özellikle beyanname 

verme ve ödemenin bir ödev olup olmadığı hususları, doktrindeki görüĢler 

doğrultusunda tartıĢılmıĢtır.  Doktrinde bazı yazarların,  beyanname vermeyi bir ödev 

olarak kabul etmemeleri ve gerekçe olarak da beyanname vermenin ödevler baĢlıklı 

VUK „un ikinci kitabında yer almadığını göstermelerine karĢılık  Barlass‟ın görüĢüne 

katılarak;  beyanname verilmesi ile ve ödevler arasında iliĢkiyi kurarken sistematik 

yorumdan ziyade teknik yorum metodunun prensiplerinin göz önüne alınması 

gerektiğini savunmuĢ kanun koyucunun, kanun sistematiği içerisinde beyanname 

verme ödevini ikinci kitap içerisinde ele almasının doğru olacağını belirtmiĢ  

bulunmaktayız. Ödeme ile ilgili olarak ise; doktrinde,   ödemenin bir ödev 

olmadığını,   VUK 341 inci maddesinin “Vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun 

vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine 

getirmesi yüzünden, verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik 

tahakkuk ettirilmesini ifade eder.” hükmü ile gerekçelendiren görüĢe rağmen,  bizde  

doktrin ve uygulamadaki baskın görüĢler doğrultusunda,  ödemenin bir ödev 

olduğunu düĢündüğümüzü, çünkü vergi sorumluluğunun tanımında yer alan iki 

unsurdan birisinin vergiyi ödeme ödevinin varlığı olduğunu beyan etmiĢ ancak 

vergiyi ödemek için, kanuni temsilcinin böyle bir borcun varlığını bilmesi ve bunu 

ödeyebilme olanağını elde bulundurmasının icap ettiğini belirtmiĢ bulunmaktayız.  

ÇalıĢmamızın kanuni temsilcilerin Ģirket vergi borçlarından doğan 

sorumlulukları ve sorumluluğun hukuki niteliği ve Ģartları ile sorumluluğa iliĢkin 

özel durumların incelendiği ikinci bölümünde, kanuni temsilcilerin sorumluluğunu 

Vergi Usul Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun baĢlıkları 

altında incelemeyi uygun görmüĢ bulunmaktayız.  3505 sayılı Kanunun 2 inci 

maddesi ile getirilen düzenleme ile Vergi Usul Kanununun kanuni temsilcilerin vergi 

borçlarından kaynaklanan sorumluluğunun düzenlendiği 10 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasından “…kasıt ve ihmalleriyle…” ibaresi çıkarılmıĢtır. Maddenin bu yeni 

düzenlemesine göre kanuni temsilcinin sorumlu tutulabilmesi vergi ödevlerinin 

temsilci tarafından yerine getirilmemiĢ olması ve bu nedenle vergi ve buna bağlı 
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alacakların tüzel kiĢinin malvarlığından kısmen veya tamamen alınamaması koĢuluna 

bağlanmıĢtır. Yasa koyucunun 3505 sayılı kanunla yapmıĢ olduğu bu değiĢiklik 

kanuni temsilcilerin yukarıda bahsi geçen sorumluluğunun kusurlu mu yoksa 

kusursuz sorumluluk mu olduğu hususunda doktrinde ve uygulamada tartıĢmalara 

neden olmuĢtur. Biz, doktrinde yer alan VUK 10 uncu maddedeki sorumluluğun 

kusur sorumluluğu olduğuna, aksi durumun varlığının kabulü halinde Türk Ticaret 

Kanununun kanuni temsilciler için öngördüğü sorumluluk ile ters düĢüleceğini, 

mezkur durumda, VUK 3 üncü maddesinde de belirtildiği gibi lafzın açık olmadığı 

hallerde vergi kanunlarının hükümleri, konuluĢundaki maksat, hükümlerin kanunun 

yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan bağlantısı göz önünde tutulması gerektiğini 

ve 3505 sayılı kanunla yapılan değiĢiklik ile yasa koyucunun VUK‟ nun 10 uncu 

maddesi hükmü ile TTK ile uyumlu bir düzenlemeyi hükme bağladığını savunan 

görüĢlere katılıyor ve kusur sorumluluğunun varlığını kabul etmiĢ bulunuyoruz. 

ÇalıĢmamızda anılan düzenleme, doktrindeki görüĢler doğrultusunda  ispat yönü 

bakımından da irdelenmiĢ ve kanun koyucunun yaptığı bu düzenleme ile amacının, 

temsilcinin sorumluluğunu kusura dayalı olmaktan çıkarmak değil, alacaklı tahsil 

dairesini, temsil edilenin vergi borcundan dolayı kanuni temsilcisini takip edebilmek 

için, öncelikle onun kasıt ve ihmalinin varlığını kanıtlama külfetinden kurtarmak 

olduğunu ve yeni düzenleme ile ispat yükünün yer değiĢtirdiğini böylece kanuni 

temsilcinin, temsil edilenin vergi ile ilgili ödevlerinin zamanında yerine 

getirilmemesinin kendi kusur veya ihmalinden kaynaklanmadığını, ödeme emrine 

karĢı açılacak idari davada ispatlamakla yükümlü hale getirildiği belirtilmiĢtir. 

Ayrıca 6183 sayılı kanunla yasa koyucu tarafından öngörülen sorumluluğun kusursuz 

sorumluluk olduğu ve bu durumun amme alacaklarının tahsilinde kamu idaresince 

tercih sebebi olduğunun da altı çizilmiĢtir. 

 Ġkinci bölümün bir diğer alt baĢlığında anonim ve limited ortalıklarda kanuni 

temsilcilerin sorumluluğunun Ģartları,Türk hukuk mevzuatında anonim veya limited 

Ģirket kanuni temsilcilerinin vergisel sorumluluklarına iliĢkin birbirinin benzeri gibi 

görünen iki temel düzenlemenin mevcudiyeti nedeniyle ayrı ayrı incelenmiĢtir.  
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 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca anonim ve 

limited Ģirketlerin vergisel nitelikte borçlarından sorumluluk Ģartlarını incelendiğinde 

madde hükmüne göre kanuni temsilcilerin sorumlu olabilmelerinin iki ön Ģartının 

bulunduğu tespit edilmiĢtir. Bu koĢullar bir arada gerçekleĢmediği sürece vergi 

sorumlusu veya mükellefinin vergi borçlarından dolayı kanuni temsilcilerin takibi 

mümkün değildir. KoĢullardan ilki, vergi alacaklarının vergi mükellefi veya vergi 

sorumlusunun varlığından yani anonim veya limited Ģirket  bünyesinden kısmen ya 

da tamamen tahsil edilememesi yani takip iĢlemlerinin tamamen sonlandırılması 

ikincisi ise  kanuni temsilcilerin ödevlerini kusurlarıyla yerine getirmemesidir.  

6183 Sayılı Kanun kanuni temsilcilerin sorumluluğunun Ģartlarının 

düzenlendiği mükerrer 35 inci madde ise amme alacağının Ģirket bünyesinden 

kısmen veya tamamen tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaĢılmıĢ 

olması dıĢında bir Ģart aranmaksızın kanuni temsilcinin sorumluluğuna gidilmesine 

olanak vermiĢtir.  

VUK md. 10 karĢılaĢtırıldığında mükerrer 35 inci madde ile düzenlenen 

sistemin idarenin daha lehine olduğunu kabul etmek gerekmektedir. ġöyle ki; 

Mükerrer 35 inci madde hükmü gereği kanuni temsilcilerin ödevlerini yapmıĢ 

olmaları, onları sorumluluktan kurtarmayacaktır. Zira sorumluluk salt kanuni 

temsilci olma sıfatından kaynaklanmaktadır Bir diğer önemli unsur ise mükerrer 35 

madde ile kanuni temsilciye müracaat için vergisel nitelikteki alacağın anonim veya 

limited Ģirketten tahsili için baĢlatılan takibin sonuçlandırılmasının gerekmemesidir. 

Bu bakımdan, anonim ve limited Ģirket kanuni temsilcilerinin sorumluluğuna 

baĢvurulmadan önce, 2008 tarih ve Mükerrer 26898 Sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanarak 06.06.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5766 Sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında 

Kanunun 1 inci maddesiyle 6183 sayılı Kanun'un 3 üncü maddesinde yer alan 

kanundaki terimler‟e (Tahsil edilemeyen ve tahsil edilemeyeceği anlaĢılan amme 

alacağı terimleri) eklenen açıklamalardaki hususlar   dikkate alınmak suretiyle amme 

alacağının Ģirketten tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaĢılması 

gerekmektedir.  
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Yine bu bölümde 5766 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanunda ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü 

maddesiyle 6183 sayılı Kanuna eklenen “Kanuni temsilcilerin sorumluluklarına dair 

213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan hükümler, bu maddede düzenlenen 

sorumluluğu ortadan kaldırmaz.” hükmü irdelenmiĢtir.  

Zira Vergi Usul Kanununun 10 uncu maddesinde kanuni temsilciler için 

getirilen sorumluluğun kapsamında bulunan vergi ve vergiye bağlı alacaklar ile vergi 

cezaları aynı zamanda 6183 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin kapsamına giren kamu 

alacaklarıdır. Uygulamada aynı tür alacaklar için güvence oluĢturan iki kanun 

hükmünün varlığı hangisinin uygulanacağı yönünde tereddütlere yol açmıĢtır. Bu 

durum, mükerrer 35 inci maddedeki düzenlemenin, temsil edilenlerin söz konusu 

borçlarından dolayı kanuni temsilcilerin takip edilmelerini kolaylaĢtırıcı nitelikte 

olduğundan, alacaklı kamu idaresi bakımından öncelikli tercih edilme, kanuni 

temsilcilerin de, VUK 10 uncu maddedeki koĢulların gerçekleĢmediğini ileri sürerek 

sorumluluktan kurtulmaya çalıĢmalarına neden olmuĢtur.   

ĠĢte yasa koyucu uygulamada yaĢanan bu sorunu Mükerrer 35'inci maddenin 

son fıkrasında 5766 sayılı Kanunun 4‟ncü maddesiyle eklenen ve 06.06.2008 

tarihinde yürürlüğe giren bir değiĢiklik ile aĢmak istemiĢtir. Gerekçe ve kanun 

metninden de anlaĢılacağı üzere Vergi Usul Kanunu‟nun 10 uncu maddesinde, 

kanuni temsilcilerin sorumluluklarına iliĢkin hükümlerin düzenlenmiĢ olması, Vergi 

Usul Kanunu kapsamındaki amme alacaklarının takibinin 6183 sayılı Kanun''un 

mükerrer 35‟inci maddesine göre yapılmasına engel teĢkil etmeyecektir. Dolayısıyla 

Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacakları dahil olmak üzere tüm amme 

alacakları için mükerrer 35 inci madde uyarınca takip yapılması mümkün 

bulunmaktadır 

Uygulamada daha önce karĢılaĢılan zorlukların da aĢılması amacıyla yapılan 

bu düzenleme ile devlet açısından tahsilatın daha kolay ve daha hızlı gerçekleĢmesi, 

sağlanmıĢsa da getirilen bu düzenlemeye paralel düzenlemelerin VUK 10 uncu 

maddede de yapılması gerektiği kanaatindeyiz.  
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Zira,  VUK‟un 10'uncu maddesi, kanuni temsilciler için, kusura dayalı 

sorumluluk öngörmekte iken buna karĢılık Mükerrer 35 'nci maddede kanuni 

temsilcilere getirilen sorumluluk, kanuni temsilcinin kusurundan kaynaklanan 

sorumluluk değil kanuni temsilci olmasından kaynaklanmaktadır. Keza VUK 10 

uncu madde ile getirilen düzenlemede temsil edilene yönelik takibin kesinleĢmesi 

aranırken mükerrer 35 inci madde ile yapılacak takibin kesinleĢme Ģartı aranmamıĢ 

aksine tahsil edilemeyeceğinin anlaĢılmıĢ olması yeterli sayılmıĢtır. Keza her iki 

düzenlemede temsilcinin temsil edilene rücu düzenlemelerindeki farklılıkların 

uygulamada sıkıntılara neden olacağı görüĢümüzü kuvvetlendirmektedir.  

 

Ayrıca sorumluluğun böylesine ağırlaĢtırıldığı ve geniĢletildiği bir sistemde, 

Ģirketlerde özellikle anonim Ģirketlerde yönetim kurulunu oluĢturmak, murahhas aza 

veya müdür seçmekte sıkıntı yaĢatacağı inancındayız.   

 Bu bölümdeki bir diğer alt baĢlıkta ise kanuni temsilcilerin sorumluluğunun 

sınırı ve dönemselliği irdelenmiĢtir. Kanuni temsilcilerin temsil ettikleri anonim ve 

limited Ģirketin vergi borçlarından sorumlulukları tüm mal varlıkları ile yani 

sınırsızdır. Ancak sorumluluk sınırsız olmasına rağmen baĢta 6183 sayılı Kanunun 

“Haczedilemeyecek Mallar” kenar baĢlığını taĢıyan 70 inci madde metninde sayılan 

ve haczi caiz olmayan kalemler ile diğer kanunlardaki düzenlemeler neticesinde 

sınırsız sorumluluk kapsamı dıĢında sayılan mal ve hakların neler olduğu 

belirtilmiĢtir. 

Aynı baĢlık altında incelenen kanuni temsilcinin sorumluluğunun hangi 

dönemleri kapsadığı hususunda ise; yargı kararları ile içtihada varılamamıĢ konu 

hakkında idarenin tebliğlerle düzenlenmiĢ bulunan mevcut uygulamasının 5766 

sayılı Kanun ile kanun metnine dönüĢtürüldüğü tespit edilmiĢtir. Buna göre; 5766 

sayılı kanunun 4.maddesi ile 6183 sayılı kanunun “Kanuni temsilcilerin 

sorumluluğu” baĢlıklı mükerrer 35. maddesine “…Amme alacağının doğduğu ve 

ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilci veya teşekkülü idare edenlerin farklı 

şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden müteselsilen 

sorumlu tutulur”.   ibaresi ile birlikte “Kanuni temsilcilerin sorumluluklarına dair 
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213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan hükümler, bu maddede düzenlenen 

sorumluluğu ortadan kaldırmaz.” ibaresi de eklenmiĢtir 

 Böylece amme alacağının doğduğu zamandaki, ödenmesi gerektiği 

zamandaki ve Vergi Usul Kanununa göre verilen özel ödeme sürelerindeki Ģahısların 

farklı kiĢiler olması hallerinde de bu Ģahısların tamamı amme alacağının 

ödenmesinden müteselsilen sorumlu olacaklardır.  

 

Ancak, 5766 sayılı kanun ile belirtilen vergi borcunun doğduğu ve ödenmesi 

gerektiği zamanlarda ortaklıkta ya da temsilcilikte farklı kiĢilerin bulunmasına bağlı 

olarak uygulanacak sorumluluk uygulamasının ortaklığı ya da temsilciliği bırakan 

Ģahıslar açısından bazı sıkıntıları da beraberinde getireceği düĢüncesindeyiz. 

ÇalıĢmamızın vergi alacağı baĢlığı altında, vergi borcunun doğması, vergiyi doğuran 

olaya bağlanmıĢ, vergi alacağının tahsili için tarh ve tahakkuk muamelelerinin 

tamamlanmıĢ olması gerektiği aksi takdirde tahsilatın yapılamayacağını özetle, vergi 

alacağının hukuken varlık kazanması ile Ģeklen belirlenmesi farklı aĢamalarda 

gerçekleĢtiğini belirtmiĢtik. ĠĢte, vergi alacağının doğduğu ancak Ģeklen varlık 

kazanmadığı aĢama ile ödenmesi gereken aĢamada ortak veya temsilcinin değiĢmesi 

durumunun özellikle idare tarafından sonradan yapılan ikmalen ve re'sen tarhiyatlar 

sonucunda oluĢan amme alacaklarında temsilcilere sıkıntılar yaĢatacağı yönündeki 

doktrindeki fikirlere katılmaktayız. Özellikle, azledilen ve ortaklıkta görev süresi 

sona eren ve yeniden seçilmeyen kanuni temsilciler açısından bakıldığında, vergi 

borcunun doğduğu dönemdeki kanuni temsilcinin, artık ortaklığı temsil yetkisi ve 

istese de ortaklık adına iĢlem yapma yetkisi kalmadığı için, yeni temsilcinin 

inisiyatifine kalmıĢ bir durum ile karĢı karĢıya olacağı kanaatindeyiz. 

          

            Sorumluluğun sınırı ve kapsadığı dönem baĢlığı altında temsilciliğin sona 

erdiğinin tespiti açısından ticaret sicile tescil ve ilanının zorunlu olup olmadığı 

hususları da irdelenmiĢtir. Doktrindeki ve uygulamadaki birbirinin tamamiyle zıt 

görüĢleri aktardığımız bu bölümde,  doktrinde, özellikle kanuni temsilcinin azil, istifa 

ya da görev süresinin sona ermesi nedeniyle bu olayı ticaret siciline tescil ve ilan 

etmek gibi bir yetkisi kalmadığından ve bu bildirimi yapabilmek ancak ortaklığın 
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mevcut kanuni temsilcilerine tanınmıĢ olduğundan tescil iĢlemini yerine getirme 

imkanı hukuken kalmayan kanuni temsilciyi sorumlu tutmakta hukuka uygun ve 

adaletli bir çözüm olmayacağı savunan görüĢlere katıldığımızı beyan etmiĢ 

bulunmaktayız. 

 

 ÇalıĢmamızın murahhas üyenin vergisel sorumluluğu baĢlığı altında ise, 

doktrindeki görüĢler ve yargı kararlarına değinilmiĢ ve nihayetinde murahhas üyeye 

ana sözleĢmede hüküm bulunmak kaydıyla yetki devri yapılan durumlarda, diğer 

yönetim kurulu üyelerinin, vergi idaresine karĢı Ģirketin ödenmemiĢ vergi 

borçlarından dolayı bir sorumluluğu olmayacağı, ayrıca birden fazla murahhas üye 

var ise bunların arasında vergi ödevini kusuru ile yerine getirmeyenin sorumlu 

tutulması gerektiği sonucuna varılmıĢtır.  

 

 Ġkinci bölümün bir baĢka baĢlığı altında ise limited Ģirket ortağının kanuni 

temsilcilik sıfatıyla vergi alacağından sorumlu tutulduğu özel durum irdelenmiĢtir. 

ÇalıĢmamızda Ģayet ortakların hepsi kanuni temsilci vasfı taĢıyor ise, haklarında 

6183 sayılı Kanun uyarınca yapılacak takibin,  213 sayılı Kanunun 10 uncu ve 6183 

sayılı Kanunun mükerrer 35 inci maddelerine göre ve amme alacağının tamamından 

müĢterek ve müteselsil sorumluluk esasına göre yürütüleceğini yine yasa koyucunun 

5766 sayılı Kanunla getirdiği düzenleme ile Ģirketin vergi borcunun doğduğu 

dönemde sahip olunan hisselerinin satıĢı halinde amme alacağının doğduğu ve 

ödenmesi gerektiği zamanlarda limited Ģirkette pay sahiplerinin farklı Ģahıslar 

olmaları halinde, amme alacağının ödenmesinden doğan sorumluluğun bu Ģahıslar 

arasında müteselsilen devam ettiğinin hükme bağlanarak uygulamadaki tartıĢmalara 

son verildiği tespit edilmiĢtir. 

 

Kanuni temsilcilerin sorumluluğuna iliĢkin özel durumlardan bir diğeri ise 

Vergi Usul Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen Türkiye‟de 

bulunmayan anonim ve limited Ģirketlerin Türkiye‟deki temsilcilerinin 

sorumluluğudur. Bu baĢlık altında bir anonim ya da limited ortaklığın Türkiye‟de 

bulunmamasından anlaĢılması gerekenin ne olduğu irdelenmiĢ ve burada bahsedilen 
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temsilcilerin daimi temsilciler olduğu ve sorumluluklarının VUK 10 uncu maddesi 

kapsamında vergisel sorumluluğunun hukuki niteliği ve Ģartları içinde geçerli 

olduğunu belirtilmiĢtir.  

 

Tasfiye memurlarının vergi sorumluluğunun incelendiği bölümde ise tasfiye 

memurları tasfiye süresince tüzel kiĢilerin kanuni temsilcileri olduğu ve VUK nun 

162 inci maddesi hükmü gereği tasfiye halinde, sorumluluğun vergi ile ilgili 

muamelelerin tamamen sona ermesine kadar devam edeceği belirtilmiĢtir. Tasfiye 

memurlarının sorumluluğun kapsamı 6183 sayılı kanunun 32- 33 üncü maddesi ile  

Kurumlar Vergisi Kanununun Tasfiye baĢlıklı 17 inci maddelerinde 

düzenlendiğinden  VUK nun 10 uncu KVK nun 17 inci ve 6183 sayılı Kanunun 32 

ve 33 üncü maddeleri birlikte değerlendirilmiĢ ve nihayetinde tüzel kiĢilerin tasfiyesi 

halinde, tasfiye memurlarının sorumlulukları, sadece tasfiye aĢamasında faaliyetleri 

ile temsil ettikleri tüzel kiĢilerin amme borçlarıyla ve tasfiye sonucunda dağıttıkları 

para miktarıyla sınırlı olduğu, tasfiye memurlarının bu sorumlulukları, tasfiye 

aĢamasında temsil ettikleri tüzel kiĢilerin tasfiyeye girmeden önceki faaliyetlerini ve 

bu faaliyetlerden doğan sorumluluklarını kapsamadığı tespit edilmiĢtir.  

 

Ayrıca, tüzel kiĢiliğin tasfiyesinin Ġcra Ġflas Kanunu hükümlerine göre 

yapılması halinde ise, Ģirketin alacaklarının tahsili ve borçlarının ödenmesi ile ilgili 

temsil yetkisinin iflas idaresine geçtiğini, Ġcra Ġflas Kanununun 226 ıncı maddesine 

istinaden  iflas idaresinin, masanın kanuni mümessili olduğu ve VUK 10 uncu madde 

hükmü gereği iflas halindeki Ģirketin vergilendirmeye iliĢkin ödevleri kanuni temsilci 

durumunda olan iflas idaresi tarafından yerine getirileceğinin hüküm altına alındığını 

belirttik. Ayrıca Ġflas idaresi memurlarının tasfiye memuru sıfatı taĢımaları nedeniyle 

vergi borçlarından sorumluluklarının tıpatıp tasfiye memurlarına iliĢkin vergi 

kanunlarında yer alan hükümlere uygun olduğunu bu nedenle de tasfiye memurları 

için geçerli düzenlemeler  iflas idaresi içinde aynen geçerli kabul edildiğinin altını 

çizdik.  
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Anonim ve limited Ģirket kanuni temsilcilerinin vergi cezaları karĢısındaki 

sorumluluğu da yine bu bölüm içerisinde incelenmiĢtir. Anonim ve limited 

ortaklıkların cezai sorumlulukları VUK 333 üncü maddesinde düzenlenmiĢtir. 

Mezkur madde, tüzel kiĢilerin kanuni temsilcilerinin vergi sorumluluğu hakkındaki 

bu kanunun 10 uncu maddesi hükmü vergi cezaları hakkında da uygulanır diyerek 10 

uncu maddeye gönderme yapmıĢtır. Bu nedenle de vergi cezalarına yönelik 

düzenlemelerin de kusura dayalı olduğunu ve kanuni temsilcilerin cezai 

sorumluluğundan bahsedebilmek için ilk Ģartın,  bu cezaların öncelikle ortaklıktan 

tahsilinin mümkün olamaması yani ortaklık nezdindeki takibin AATUHK 54 üncü 

maddesinde yazılı cebren tahsil Ģekillerini kullanmıĢ ve sonuç alınamamıĢ olması 

gerektiğini, ikinci Ģart ise söz konusu cezaların kanuni temsilcilerin ödevlerini 

yapmaması neticesinde doğmuĢ olması gerektiğini belirttik. 

  

Vergi dairesine kusur izafe edilebilir mi sorusu bu bölümde  irdelenen bir 

diğer konu baĢlığıdır. Genel olarak vergi dairesine kusur izafe edilmeyeceği ancak 

vergi dairesi bir kez cebren tahsil ve takip giriĢiminde bulunduktan sonra bunu 

ciddiyetle sürdürmek ve gerekli araĢtırmaları yapmak zorunda olduğu için, icra 

prosedürü sırasında vergi dairesince gerekli araĢtırmalar yapılmaz ve özen 

gösterilmez ve bu nedenle alacağın ortaklıktan kısmen veya tamamen tahsili 

imkansızlaĢır ve kanuni temsilcinin sorumluluğuna baĢvurulur ise kanuni temsilci 

vergi idaresinin kamu alacağının asıl borçludan takibi konusunda gösterdiği kusurun 

kanuni temsilciyi sorumluluktan kurtardığı yönünde bir defi hakkına sahip olacağı ve 

savunma yapabileceği yönünde görüĢlere son zamanlarda uygulamada rastlanıldığına 

kanaatimizce de vergi dairesinin kusurundan kaynaklanan durumlarda böyle bir defi 

hakkının varlığını kabul etmenin özellikle, bu durumun Ģirketin alacağın doğduğu 

tarihte ödeme gücü varken vergi dairesinin kusuru ile yaĢanacak gecikmelerden 

dolayı bu mali gücünü kaybetmesi ve verginin bu nedenle kanuni temsilcilerden 

tahsili halinde ileri sürmenin adil olacağını beyan ettik.  

 ÇalıĢmamızın son bölümünde iki alt baĢlık bulunmaktadır. Ġlk baĢlık altında 

kanuni temsilcilere gönderilen ödeme emrinin unsurları ve itiraz konusu yargı 
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kararları doğrultusunda incelenmiĢ ikinci baĢlıkta ise rücu müessesesine yer 

verilmiĢtir.  

Ödeme emrine itiraz konusu baĢlığı içeerisinde kanuni temsilcilere VUK 10 

uncu maddesi ve 6183 sayılı kanunun mükerrer 35 inci maddesine istinaden ödeme 

emri gönderilebileceği belirtilmiĢ ve temsilci tarafından her iki takip usulü yönünden 

ödeme emrine yapılacak müĢterek ve farklı itirazlar incelenmiĢtir. Bu inceleme 

sırasında 6183 sayılı Kanunun mük. 35 md. hükmü gereği gönderilen ödeme emrine; 

5766 sayılı kanun öncesinde, amme alacağının vergi ve vergiye bağlı alacak 

niteliğinde olması nedeni ile mükerrer 35 inci maddeye göre takip yapılamayacağı 

yönünde itirazlar yapılabilmekte iken mevcut düzenleme ile bu yöndeki itirazların 

önünün kapandığı çünkü yeni düzenlemenin  tüm amme alacaklarının mükerrer 35 

inci madde ile takibini ve tahsilini mümkün kıldığını beyan etmiĢ bulunmaktayız.  

 

ÇalıĢmamızın rücu baĢlıklı bölümünde ise kanuni temsilcilerin vergisel 

sorumluluğunu düzenleyen 213 sayılı VUK‟un 10 uncu maddesi ve 6183 sayılı 

kanunun mükerrer 35 inci maddesi ile kanuni temsilcilerin, asıl borçlu olan anonim 

ve limited ortaklığa bir koĢula bağlı olmadan rücu edebileceğinin hüküm altına 

alındığını, yani temsilcinin kusurunun bulunması halinin, onun mükellefe rücu 

hakkını ortadan kaldırmayacağını, vergi cezaları bakımından rücu hakkına bir bakıĢ 

atıldığında ise; VUK nun 333. maddesinin 2. fıkrası, aynı yasanın 10. maddesine 

atıfta bulunduğundan tüzel kiĢilerin kanuni temsilcilerinin ödedikleri vergi cezaları 

için tüzel kiĢiliğe rücu haklarının var  olduğu doktrinde kabul gören görüĢ olduğunu 

belirtmiĢ bulunmaktayız 

 

Buradaki esas tartıĢma konusu ise asıl vergi alacağı için geçerli olan rücu 

hakkının vergiye bağlı alacaklar içinde geçerli olup olmadığıdır. Her ne kadar Vergi 

Usul Kanununun 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında yalnızca vergiler için rücu 

hakkının tanındığını ancak aynı maddenin  ikinci fıkrasında 3505 sayılı Kanunla 

yapılan değiĢiklik sonucu, vergi alacakları yanında bu alacaklara bağlı diğer 

alacaklarda kanuni temsilcinin sorumluluğu altına alındığını ve üçüncü fıkrada ikinci 

fıkraya paralel bir değiĢiklik yapılmadığı için temsil edilene bir rücu olanağı 
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bulunmadığını beyan etmiĢ ve bunun sebebini vergi borcuna bağlı olarak hesaplanan 

bu tür alacakların, vergi ödevlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yerine 

getirilmemesi sonucu olduğunu savunan görüĢler doktrinde ağırlık gösterse de 

vergileri, vergiye bağlı alacakları ve cezaları kendi varlıklarından ödemek zorunda 

kalan kanuni temsilcinin VUK Md. 10 ve 333 uyarınca, ödedikleri vergiler ve cezalar 

için Ģirkete rücu edebilecekken ödediği vergiye bağlı alacaklar için rücu hakkının 

olmaması için mantıklı ve hukuki bir gerekçe bulmanın zor olduğu kanaatindeyiz . 

 

Ayrıca, Vergi Usul Kanunu 10 uncu maddesinde birden fazla kanuni 

temsilcinin bulunması halinde temsil edilen ortaklığın vergi borcunu ödeyen kanuni 

temsilcinin ödediği meblağı diğer kanuni temsilcilerden isteyip istemeyeceği 

hususunda her hangi bir düzenleme mevcut bulunmamakla birlikte kanuni 

temsilcilerin birbirlerine taleplerinde rücu olanağının, rücu edilen kanuni temsilcinin 

kusuru ölçüsünde var olacağını savunan görüĢlere katılmaktayız.  

 

 Özetlememiz gerekirse;  Mükerrer 35‟nci madde, asıl borçlusunun 

mal varlığından tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaĢılan kamu 

alacakları dolayısıyla, bunların kanuni temsilcilerine sorumluluk getiren genel 

nitelikli bir düzenlemedir. Vergi Usul Kanununun 10'ncu maddesinin mükellef ve 

vergi sorumlularının mal varlıklarından alınamayan vergi ve vergiye bağlı diğer 

alacaklarla, vergi cezalan bakımından bunların kanuni temsilcilerine sorumluluk 

getiren düzenlemesi ise, Mükerrer 35'nci maddeye nazaran özel nitelikli bir 

düzenlemedir. Ancak yasa koyucu 5766 sayılı kanun ile getirdiği son düzenleme ile 

önceki özel kanunun sonraki genel kanuna üstünlüğünü kabul etmediğini ve üstü 

örtülü olarak VUK 10 uncu maddesindeki özel düzenlemeyi belirli oranda bertaraf 

ettiğini  ve yeni yasa ile vergi alacağının tahsili için pratikte ona zaman kazandıran 

ve temsilcinin sorumluluğunun geniĢletildiği mükerrer 35 inci maddeyi her türlü 

amme alacağının tahsilinde hayata geçireceğini düĢünmekteyiz. Keza, yasa 

koyucunun sorumluluğun geniĢletildiği ve ağırlaĢtırıldığı 5766 sayılı bu düzenlemeyi 

yapmaktaki amaçlarından birisinin her ne kadar madde gerekçelerinde belirtilmemiĢ 

dahi olsa özellikle bankaların yönetim kurulu üyeleri ile murahhas aza ve müdürleri 

için olduğu kanaatindeyiz. Zira,  5766 sayılı kanun ile getirilen bu düzenleme ile 
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vergi ve vergiye bağlı alacaklar dahil olmak üzere tüm amme alacakları için kusursuz 

sorumluluk esasına dayalı mükerrer 35 inci maddeye istinaden takibe geçilebilecek 

ve yine bu yeni düzenleme ile geniĢletilen sorumluluk neticesinde, alacağının 

doğumu sırasında sorumlu sıfatında bulunan kanuni temsilci veya teĢekkülü idare 

eden ile Vergi Usul Kanununa göre ödenmesi sırasındaki kanuni temsilci veya 

teĢekkülü idare edenin veya verilmiĢ özel bir ödeme süresinin bulunması halinde bu 

sıradaki kanuni temsilci veya teĢekkülü idare edenin hepsinin farklı kiĢiler olması 

durumunda bile bunların tamamı amme alacağının ödenmesinden müteselsilen ve 

sınırsız sorumlu olacaktır. 

 ÇalıĢmamızda daha önce de belirtildiği üzere doktrindeki eleĢtirilere katılıyor 

ve 5766 sayılı kanun VUK kapsamına giren amme alacakları ile ilgili tereddütleri 

ortadan kaldırıyor olsa da getirilen son düzenlemeye paralel bazı ek düzenlemelerin 

yapılması gerektiğini düĢünüyoruz. Zira, mükerrer 35'nci maddeye “Kanuni 

temsilcilerin sorumluluklarına dair 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan 

hükümler, bu maddede düzenlenen sorumluluğu ortadan kaldırmaz.” fıkrasının 

eklenmesi kanuni temsilcilerin takip edilmelerini kolaylaĢtırmakta ancak baĢta VUK 

Md 10 ve 333‟te paralel düzenlemeler yapılmadığından ihtilaflara sebebiyet verecek 

görüntü sergilemektedir. Çünkü aynı takip konusu olayın,  VUK Md 10‟a göre ve 

6183 Mük. Md 35‟e göre takip ve tahsili durumunda, her iki düzenlemenin 

farklılıklarına değindiğimiz baĢlık altında belirtilen hususların varlığı nedeniyle  

farklı sonuçları ve etkileri de beraberinde getirecektir.  

 Sonuç olarak bu düzenleme ile devlet amme alacakları için baĢta bankalar 

olmak üzere tüm ticari Ģirketlere ve onların temsilcilerine vergi borcunu mutlaka 

tahsil edeceği mesajını iletmektedir. 
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