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ÖNSÖZ 
 

Türkiye’de sermaye şirketlerinin büyük bir kısmını limited şirketler 

oluşturmaktadır. Mevcut limited şirketler genel olarak aile şirketi biçimindedir. 

Öte yandan limited şirketlerde, kamu borçlarından dolayı sorumluluk, anonim 

şirketlere göre farklı düzenlenmiştir. Gerek bu durum gerekse limited 

şirketlerin sayıca fazlalığı, uygulamada daha çok problemle karşılaşılmasına 

neden olmaktadır. Bu bağlamda, limited şirketlerde vergi borçlarından dolayı 

ortaya çıkan sorumluluk özellik arz etmektedir.  

Bu çalışmada, limited şirketlerden tahsil edilemeyen veya tahsil 

edilemeyeceği anlaşılan vergi borçları dolayısıyla kanuni temsilci ve 

ortaklarının sorumluluğu genel hatlarıyla belirtilerek, yargı kararları ışığında 

karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri getirilmiştir. Bu doğrultuda çalışmanın, 

gerek akademik ve idari çevrelerin gerekse kanuni temsilci ve ortakların 

yararlanabileceği kaynak olması hedeflenmiştir.  

Yüksek lisans çalışmalarım süresince hiçbir desteğini benden 

esirgemeyen değerli hocam Prof. Dr. Şükrü KIZILOT’a, kendimi onlardan 

mahrum etmeme rağmen akademik çalışmalarımda beni hep destekleyen ve 

yanımda olan eşim Fatma ve oğlum Alp’e, bugünlere gelmemde büyük 

emekleri olan öğretmenlerim babam Celal ve annem Sebahat Ayaz’a sonsuz 

teşekkürlerimle… 
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GİRİŞ 
 

Kamu harcamalarının finansmanında vergiler önemli bir yer 

oluşturmaktadır. Nitekim kamu gelirlerinin, ortalama yüzde 85’ini vergi 

gelirleri oluşturmaktadır. Bu öneme binaen vergiler, Devlet için vazgeçilmesi 

zor bir kamu geliridir. Bunun için de idare, vergi alacaklarına karşı daha 

korumacı bir eğilim içinde olmaktadır.  

Vergi alacaklarına ilişkin olarak koruma önlemleri düzenlenmiştir. 

Bununla birlikte, bir koruma önlemi olarak sorumluluk müessesesi 

benimsenmiş, verginin tahsili açısından asıl borçlu mükellefin yanında 

kanunlarda belirtilen üçüncü kişiler de sorumlu tutulmuştur. Burada ifade 

edilen üçüncü kişilerden kasıt ise vergi sorumlularıdır. Nitekim, Vergi Usul 

Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile sorumluluk 

müessesesi açıkça düzenlenmiştir.  

Türkiye’de kurulan sermaye şirketlerinin büyük bir kısmı limited 

şirketlerden oluşmaktadır. Limited şirketler ortak sayısı ve sermaye tutarı ile 

kuruluşundaki kolaylıklar dolayısıyla tercih edilmektedir. Anonim şirketlerden 

birçok açıdan farklılık göstermekle birlikte, limited şirketlerin en önemli 

özelliklerinden birisi kamu borçlarına karşı ortaya çıkan sorumluluk açısından 

dikkat çekmektedir.  

Anonim şirketlerde tahsil edilemeyen kamu borçlarından ortaklar 

sorumlu tutulmazken, kanuni temsilciler şirketin ödenmemiş borçlarından 

müştereken ve müteselsilen sorumludur. Limited şirketlerde ise sorumluluk 

müessesesi daha farklı işlemektedir. Buna göre, limited şirketlerde tahsil 

edilemeyen kamu borçları dolayısıyla doğrudan şirketin kanuni temsilcileri ve 

ortaklara başvurulmaktadır. Bu durum ise kamu borçlarından doğan 

sorumluluk genelinde vergi borçlarına karşı limited şirket ortaklarının ve 

kanuni temsilcinin sorumluluğunu özellikli hale getirmektedir.  

Limited şirketlerdin sayısı, anonim şirketlerden farklılık göstermesi, en 

önemlisi de sorumluluk açısından anonim şirketlere göre daha katı bir 

düzenleme ve uygulamaya tabi olması, limited şirketleri ve bu şirketlerde 

vergi alacaklarına karşı ortaya çıkan sorumluluğu önemli hale getirmektedir.  
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 Çalışmada, konunun bahsi geçen önemi dikkate alınarak limited 

şirketin vergi borçlarından sorumlu tutulan kanuni temsilci ve ortağın hukuki 

durumu incelenmiş, yargı kararları doğrultusunda karşılaşılan sorunlar ve 

sorunlara yönelik çözüm önerileri ele alınmıştır.   

Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kamu alacağı 

kavramı, kamu borçlusu, kamu alacaklarının özellikleri ve çeşitleri genel 

olarak ele alınmıştır.  

İkinci bölümünde, limited şirketin kanuni temsilci ve ortaklarının 

sorumluluklarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda ne şekilde yer aldığı ve hangi 

aşamalardan geçerek son şeklini aldığı incelenmiştir. 

 Üçüncü bölümde ise kanuni temsilcilerin ve ortakların sorumlu 

tutulmasında idarenin ve vergi sorumlularının karşılaştığı sorunlar yargı 

kararları doğrultusunda incelenerek yine yargı kararları çerçevesinde çözüm 

önerileri getirilmeye çalışılmıştır.  



 

BİRİNCİ BÖLÜM 
 

GENEL AÇIKLAMALAR 
 
 

 
I. KAMU ALACAĞI KAVRAMI, ÖZELLİKLERİ VE ÇEŞİTLERİ 
 
A. Kamu Alacağı Kavramı ve Özellikleri 
 
1. Kamu Alacağı Kavramı  
 

Vergiler, tahakkuk ettikleri andan itibaren amme alacaklarının tahsil 

edilmesini düzenleyen 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usul Hakkında 

Kanun1 kapsamına girerler. Bu kanunda da tahakkuk etmiş olan alacakların 

zamanında ödenmemeleri durumunda hangi usullere göre tahsil edileceği 

düzenlenmiştir 2. 

6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’da kamu alacağı kavramı için sistematik bir 

tanım yapılmamış olup, bu kavrama giren öğeler teker teker sayılmıştır3. 

Nitekim A.A.T.U.H.K’nın terimler başlıklı 3’üncü maddesi kamu alacağı4 

terimini aynı kanunun 1’inci ve 2’inci maddeler şumulüne giren alacakları 
                                                 
1 ÖZMEN, A.A.T.U.H.K’yı Devlet, Belediye ve İl Özel İdarelerinin kamu gücünü kullanarak 

meydana gelen alacaklarının tahsil edilmesini düzenleyen yasa olarak tanımlamaktadır.(Selahattin 
ÖZMEN, Amme Alacaklarının Tahsil-Ödeme Kılavuzu, Seçkin Yayınevi, İstanbul, 1996, s. 5.)  

2 Kazım YILMAZ, Kamu Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Yasa, Ce-Ka Yayınları, Ankara, 
2006, s. 29. 

3 Selahattin TUNCER, Vergi Hukuku ve Uygulaması, C.II, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2006, s. 
20. 

4 Kamu alacağı devletin yüküm ya da borç ilişkisi sonucu idari işlemlerle sağladığı kamu geliridir. 
(Mualla ÖNCEL, Nami ÇAĞAN, Ahmet KUMRULU, Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara, 
2008, s. 159.) ONAR, kamu alacağı kavramını “ Amme alacağı devletin ve yetkili idarelerin amme 
kudretinden ve ceza tenfiz hakkından doğan alacaklarıyla vergi, resim, harç gibi amme 
hizmetlerine karşılık olmak üzere alınan paralar ve amme hizmetlerinin ayni vasıtaları olan amme 
amme emlaki makamına kaim olmak üzere muhtelif sebeplerden dolayı tekevvün eden alacaklarla 
idari mukavelelerden doğan ve amme hizmetinin devam ve istikrarını sağlayan alacaklar amme 
alacağıdır.” şeklinde tanımlamaktadır. (Sıddık Sami ONAR, İdare Hukukunun Umumi Esasları, 
C.III., 3.Baskı, Akgün Matbaası, İstanbul, 1960, s. 1647- 1648), “Kamu alacakları, devletin yüküm 
ya da borç ilişkisi sonucu idari işlemlerle sağladığı kamu gelirleridir.” (Ahmet KUMRULU, 
“Vergi İcra Hukukuna Kavramsal Bir Yaklaşım”, Prof.Dr. Akif Erginay’a 65’inci Yaş 
Armağanı, Ankara, 1981, s. 655.)  
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olarak tanımlamaktadır. Kanunun şümulu başlıklı 1’inci maddesinde; devlete, 

vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve 

takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli gecikme 

zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve 

haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatında 

mütevellit olan diğer alacaklar ile bunların takip masrafları hakkında bu kanun 

hükümlerinin tatbik olunacağı, Türk Ceza Kanunu’nun para cezalarının tahsil 

şekli ve hapse tahvili hakkındaki hükümlerinin ise mahfuz olduğu, 2’nci 

maddesinde de muhtelif kanunlarda Tahsili Emsal Kanunu’na göre tahsil 

edileceği bildirilen her çeşit alacaklar hakkında da bu kanun hükümlerinin 

tatbik olunacağı hüküm altına alınmıştır.  

Yukarıda sayılan alacaklardan hareketle kamu alacaklarını kamu 

hukukundan kaynaklanan devlet alacakları olarak tanımlayabiliriz5. 

6183 sayılı A.A.T.U.H.K. hükümlerinin bir arada uygulanabilmesi için 

bu alacağın devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait olması, bu 

alacakların da asli (vergi, resim, harç), fer’i (gecikme zammı, gecikme faizi, 

tecil faizi) kamu alacakları ve ilk üç grup kamu alacağının takip masraflarını 

içermesi gerekmektedir6. Bu kanun kapsamına giren alacakların tahsilinde 

devlet, gücünü bizzat kullanmak yetkisine sahiptir7. 

 Köy tüzel kişiliği 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’da sayılmadığından bu 

kanun hükümleri uygulanmayacaktır8.  

 

                                                 
5 Turgut CANDAN, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun, Maliye ve Hukuk 

Yayınları, Ankara, 2007, s. 20. 
6 CANDAN, a.g.e., s. 8-9. 
7  Edip ŞİMŞEK, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Şerhi Uygulama ve 

İçtihatlar, Eka Yayınları, Ankara, 1990, s. 33. 
8 M.Cengiz ÜNLÜ, Açıklamalı İçtihatlı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun, Seçkin Yayınevi, Ankara, 1995, s. 42.  
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2. Kamu Alacaklarının Özellikleri 
 

Kamu alacakları, devletin özel hukuka tabi alacaklarından farklı bir 

statüye sahip olup, bu farklılık ise idare hukuku ile özel hukuk arasındaki 

farklılıktan kaynaklanmaktadır9. 

 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nın ilk iki maddesinde kamu alacağı olarak 

tanımlanan alacakların kaynaklarını incelediğimizde bu alacakların kamu 

hukukundan kaynaklandığını görürüz. Başka bir ifadeyle 6183 sayılı 

A.A.T.U.H.K.’da düzenlenen devlet alacakları kamu alacağıdır10.  

Kamu alacakları için en önemli ayrıcalıklar ise; 

1) Kamu alacağının bir tarafının devlet olması, 

2) Kamu hukukundan doğması, 

3) Bu alacakların imtiyazlı olması, 

4) 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. hükümlerine göre tahsil olunması, 

5)Cebren tahsilinin idarenin tahsil daireleri tarafından yerine getirilmesi 

olarak sayılabilir11.   

Kamu alacağının bir başka özelliği de tahakkukunun alacaklı kamu 

idaresinin tek yanlı irade beyanı ile gerçekleşmesi olup, başka bir ifade ile bu 

tür alacakların hukuken varlık kazanabilmeleri için borçlunun iradesine ya da 

hakim kararına ihtiyaç bulunmamasıdır12. 

Kamu alacağının tüm bu ayırıcı özelliklerine karşın devletin, alacağı 

üzerinde serbest tasarruf yetkisi bulunmamakla birlikte bu yetkiyi ancak 

kanunlarda belirlenen sınırlar içinde kullanabilmektedir13. 

Devletin, il özel idareleri ve belediyelerin kamu alacakları yanında, 

sözleşmelerden, haksız fiil ve iktisaptan doğan alacakları, özel bir nitelik arz 

ettiğinden bu tür alacaklar hakkında, A.A.T.U.H.K. hükümleri değil genel 

                                                 
9   Binnur ÇELİK, Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku,  İş Bankası Kültür Yayınları, 

İstanbul, 2002, s. 44. 
10 CANDAN, a.g.e., s. 20. 
11 Selahattin TUNCER, Vergi Hukuku ve Uygulaması, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2003, s. 251-

252. 
12 CANDAN, a.g.e.., s. 20. 
13 Selim KANETİ, Vergi Hukuku, 2.Baskı, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1989, s. 80. 
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hükümlere göre 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca tahsil ve takip 

edilecektir14. 

 
 
B. Kamu Alacaklarının Çeşitleri 
 
1. Asli Kamu Alacakları 
 

a. Vergi 

 

Vergi15, kamusal gereksinimleri karşılamak amacıyla kanunlarla 

gerçek ve tüzel kişilere mali güçlerine göre getirilen karşılıksız bir 

yükümlülüktür16. 

Vergi, Anayasamızda siyasi haklar ve ödevler başlıklı 4’üncü bölümün 

içinde ve 73’üncü maddede düzenlenmiştir. İlgili düzenleme ise şu şekildedir: 

“Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi 

ödemekle yükümlüdür. 

Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal 

amacıdır. 

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler kanunla konulur, 

değiştirilir ve kaldırılır. 

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar 

                                                 
14 TUNCER, Vergi Hukuku ve Uygulaması II, s. 22-23. 
15 AKDOĞAN, vergiyi “Kamusal hizmetlerin gerektirdiği giderler ile kamu borçları dolayısıyla 

ortaya çıkan yükleri karşılamak amacıyla, egemenlik gücüne göre, karşılıksız olarak, gerçek ve 
tüzel kişilerden alınan ve cebri niteliğe sahip para şeklindeki ödemelerdir.” şeklinde 
tanımlamaktadır.(Abdurrahman AKDOĞAN, Kamu Maliyesi, 7.Baskı, Gazi Kitapevi, Ankara, 
1999, s. 115.), ULUATAM vergiyi, “Devletin egemenlik gücüne dayanarak elde ettiği gelirlerin 
en önemlisini oluşturan verginin temel özelliği herhangi bir karşılığa, bir kamu hizmetine bağlı 
olmaksızın birtakım parasal değerlerin, geri verilmemek üzere, kesin biçimde, kamu kesimine 
aktarılmasıdır.” şeklinde tanımlamaktadır. (Özhan ULUATAM, Vergi Hukuku, Seçkin Yayınevi, 
Ankara, 1995, s. 7,8.), verginin doktrindeki diğer tanımları için bkz. Osman PEHLİVAN, Kamu 
Maliyesi, Derya Kitabevi, Trabzon, 2000, s. 101; Selim KANETİ, Vergi Hukuku, Özdem 
Kardeşler Matbaası, İstanbul, 1986-1987, s. 4; Şahnaz GEREK, Ali Rıza AYDIN, Anayasa 
Yargısı ve Vergi Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2005, s. 25,26; Ramazan YILDIRM, İdare 
Hukuku Kavramları Sözlüğü, Mimoza Yayınları, Konya, 2006, s. 545-546.   

16 Şükrü KIZILOT, Doğan ŞENYÜZ, Metin TAŞ, Recai DÖNMEZ, Vergi Hukuku, 3.Baskı, 
Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2008, s. 73. 
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ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve 

aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kurulu’na verilebilir.”  

Bu maddede verginin tanımından ziyade vergi ödevi ile ilgili yer alan 

hükümler ele alınmıştır. Ayrıca bu maddede vergi ile birlikte resim, harç ve 

benzeri mali yükümlülüklerin düzenlenmiş olması bunların da vergi ile birlikte 

Anayasal bir düzenlemeye tabi tutulduğunu göstermektedir. 

Verginin özelliklerini sayacak olursak; 

1) Parasal bir edim olduğu, 

2) Kamusal harcamaları karşılamaya hizmet etiği,  

3) Karşılıksız olduğu,  

4) Hukuksal zora dayandığı,  

5) Kesin bir ödeme olduğu,  

6) Özel kesimden kamu kesimine yapılan bir aktarım olduğu şeklinde 

sıralayabiliriz17.  

Verginin konusu ise verginin üzerine konulduğu, doğrudan veyahut 

dolaylı olarak kaynağını oluşturduğu iktisadi unsurdur18. Vergiler karşılıksız 

olmaları nedeniyle resim ve harçlardan, karşılıksız ve zorunlu olma özellikleri 

ile borçlanmadan ayrılmaktadır19.  

 

 

b. Resim 

 

Resim, “kamusal güce dayalı olarak, kamusal harcamaların 

finansmanı için, belirli bir hizmetin veya işin görülmesi amacıyla yetkili 

makamlarca verilen iznin karşılığında alınan paralar”dır20. Resim, Anayasa 

Mahkemesi’nin bir kararında ise “devlet dairelerinde ve kamu kuruluşlarında 

                                                 
17 KANETİ, a.g.e., s. 4-5. 
18 AKDOĞAN, a.g.e., s. 136. 
19 YARALI, a.g.e., s. 127. 
20 KANETİ, a.g.e., s. 6. ; Resim’in doktrindeki diğer tanımı için bkz.AKDOĞAN, Kamu Maliyesi, 

s. 103. 
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görülen hizmetin ve yapılan giderlerin karşılığı olarak yalnız o işle ilgili olarak 

gerçek ve tüzel kişilerden sağlanan gelirlerdir.” şeklinde tanımlanmıştır21.    

Karşılığının bulunması nedeniyle resim, harçlara benzer fakat 

vergiden farklı bir nitelik taşır22. 

Günümüz devlet bütçesinde resim adı altında yer alan yükümlülükler 

deniz yoluyla ithal edilen mallar üzerinden alınan rıhtım resmi ile ithal edilen 

mallar üzerinden gümrük vergisine ek olarak alınan İthal Damga Resminden 

oluşmaktadır23. 

 

 

c. Harç 

 

Harç, kamu hizmetlerinden yararlanan kişilerin belli ölçüde bu 

hizmetlerin maliyetine katılmaları amacıyla veyahut kişilerin birtakım işlemleri 

yapmaları sırasında konulan zor unsura dayanan mali yükümlülüklerdir24. 

Bireyler, bir kamu tüzel kişisinin ürettiği hizmetten yararlanırken ya da idare 

tarafından kendilerinin özel bir işi ile uğraşması sonucunda harç verirler25. 

492 sayılı Harçlar Kanunu’nun gerekçesinde ise harç, “fertlerin özel 

menfaatlerine ilişkin olarak, kamu kurumları ve hizmetlerinden yararlanmaları 

karşılığında yaptıkları ödemeler” diye tanımlanmıştır. 

Harçlar Kanunu’nun 1’inci maddesinde harçlar şu şekilde sayılmıştır; 

1) Yargı Harçları 

2) Noter Harçları 

3) Vergi Yargısı Harçları 

4) Tapu Kadastro Harçları 

5) Konsolosluk Harçları 

6) Pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik 

harçları 
                                                 
21 AYMK., E.1986/20, E.1990/20, E.1995/24, E.1997/76, E.1997/62 GEREK, AYDIN, Anayasa 

Yargısı ve Vergi Hukuku, s. 28. 
22 AKDOĞAN, a.g.e., s. 103. 
23 PEHLİVAN, a.g.e., s. 103. 
24 ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, a.g.e., s. 437. 
25   Ramazan YILDIRIM,  İdare Hukuku Dersleri I, Mimoza Yayınları, Konya, 2009, s. 319. 
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7) Gemi ve liman harçları 

8) İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları 

9) Trafik harçları 

 

Belediye Kanunu’nun 2’nci kısmında da Belediye Harçları 

1) İşgal Harcı 

2) Tatil günlerinde çalışma ruhsatı Harcı 

3) Kaynak suları Harcı 

4) Tellallık Harcı 

5) Hayvan kesimi muayene ve denetleme Harcı 

6) Ölçü ve tartı aletleri muayene Harcı 

7) Bina inşaat Harcı 

8) Kayıt ve suret Harcı 

9) İşyeri açma izin Harcı 

10) Muayene ruhsat ve rapor Harcı 

11) Sağlık belgesi Harcı  

olarak sayılmıştır. 

Harçlar, kamu hizmeti karşılığı kişiye sağlanan fayda nedeniyle, vergi 

gibi zora dayanarak alınmakta olup, sunulan kamu hizmetinin sınai ve ticari 

özelliği yoktur26. 

Harcı vergiden ayıran en önemli özellik harcın karşılığının olması 

verginin karşılıksız olmasıdır27. Diğer bir özellik ise verginin zora 

dayanmasına karşın kamu hizmetinden yararlanmak istemeyen bireyin bu 

harcı ödemek zorunda olmamasıdır28. Anayasa Mahkemesi’nin E.1968/12 

sayılı kararında da kamu hizmetinden faydalananların ödeme güçlerine 

bakılmaksızın harca tabi tutulması gerektiğinin asıl olduğu belirtilmiştir29. 

 

 

 
                                                 
26 AKDOĞAN, a.g.e., s. 102. 
27 KANETİ, a.g.e., s. 5. 
28 Halil NADAROĞLU, Kamu Maliyesi Teorisi, 10.Baskı,  Beta Yay., İstanbul, 1998, s. 195. 
29 GEREK, AYDIN, a.g.e., s. 29. 
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d. Vergi ve Para Cezaları 

 

Vergi Ceza Hukuku kapsamındaki suç ve cezaları, mali nitelikli suç ve 

cezalar (vergi ziyaı suçu ve cezası, usulsüzlük suçu ve cezası) ile ceza 

hukuku anlamında (kaçakçılık suçları ve cezaları, vergi mahremiyetinin ihlali, 

yükümlülerin özel işlerini yapma suçu) suç ve cezalar olmak üzere ikiye 

ayırabiliriz30. Burada incelememize esas teşkil eden vergi cezalarını, mali 

nitelikli suç ve cezalar oluşturmaktadır. Asli kamu alacağı sayılan vergi ziyaı 

cezası, usulsüzlük cezası ile vergi aslına bağlı para cezaları 213 sayılı V.U.K 

ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda düzenlenmiştir. 

Vergi cezaları31 devletin uğradığı herhangi bir zararın veya kaybın 

karşılığı olmayan sadece kanuna aykırı davranılması nedeniyle vergi 

yükümlüsünün katlanmak durumunda kaldığı parasal ödemedir32. Başka bir 

deyişle vergilerin zamanında ödenmesi kanuni bir zorunluluk olduğundan 

dolayı vergilerin zamanında ödenmemesinin yaptırımı ise vergi cezalarının 

tatbik edilmesidir33. Vergi cezasının amacı da vergi yükümlüsü ve sorumlusu 

üzerinde caydırıcı etki yaparak vergi alacağının zamanında, eksiksiz olarak 

tahsil edilmesini sağlamak ve vergi kanunlarına aykırı davrananları 

cezalandırmaktır34.   

Vergi kanunlarıyla öngörülen maddi ve şekli vergi ödevlerinin yerine 

getirilmemesi veya vergi kanunları hükümlerine aykırı davranılması vergi 

cezalarının nedenini oluşturur35.  

Vergi cezaları vergi yükümlüsüne36 veyahut vergi sorumlusuna37 

uygulanmakla birlikte, velayet, vesayet altında olanlar ile kendisine kayyım 

                                                 
30 ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, a.g.e., s. 210. 
31 “Vergi cezaları mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini gereğine uygun bir şekilde yerine 

getirmelerini, aksine hareket edenlerin cezalandırılmasını amaçlar.” AKDOĞAN, Kamu Maliyesi, 
s. 106. 

32 Turgut CANDAN, Vergi Suçları ve Cezaları, Süryay Sürekli Yayınlar, İstanbul, 2004, s.22. 
33 Hasan Hüseyin BAYRAKLI, Vergi Hukukunun Temel İlkeleri, Karaman Ofset Matbaacılık, 

Afyon, 1997, s. 156. 
34 CANDAN, Vergi Suçları ve Cezaları, s. 21. 
35 Yusuf KARAKOÇ, Kamu Alacaklarının Tahsili Aşamasında Ortaya Çıkan ve Vergi 

Yargısında Çözümlenen Uyuşmazlıklar, Yetkin Yayınları, Ankara, 2007, s. 32, dpn. 33. 
36 Vergi Yükümlüsü; Vergi Usul Kanunun 8’inci maddesinin 1’inci bendinde “vergi kanunlarına 

göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişi” olarak tanımlanmıştır. 
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atanmış olanların vergisel ödevleri yasal temsilcileri tarafından yürütüldüğü 

için uygulanması gereken ceza da vergisel ödevlere aykırı davranan veli, vasi 

ya da kayyım’a olacaktır38. 

Tüzel kişilerde, vergi cezaları ile ilgili olarak V.U.K’un 333’üncü 

maddesinde özel bir düzenleme yer almaktadır. İlgili madde de tüzel kişilerin 

vergi kanununa aykırı davranmalarından kaynaklanan cezaların tüzel kişi 

adına kesileceği belirtilmiştir. Ancak V.U.K.’un ilgili maddesi 10’uncu 

maddeye atıf yaparak, temsil organını oluşturanların eylemlerinden ötürü 

kesilen vergi cezalarının bunların ödevlisi konumunda bulunan tüzel 

kişilerden alınamamış olması durumunda, vergisel ödevlere aykırı davranan 

temsilcilerin sorumlu olmasını öngörmüştür39.   

Para cezaları ise vergi idaresinin yetkisine giren vergi cezalarıdır40.  

6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nın terimler başlıklı 3’üncü maddesinde para 

cezaları terimi 5766 sayılı Kanun öncesinde “Amme, tazminat, inzibati, 

mahiyette olsun olmasın bütün para cezaları” şeklinde tanımlanmaktaydı, 

değişiklik sonrası suç için öngörülen para cezasının “adli para cezası”, 

kabahat için öngörülen para cezasının “idari para cezası” olarak ilgili 

düzenlemelerde tanımlanmasının bir sonucu olarak para cezaları ile ilgili 

tanım “adli ve idari para cezaları” şeklinde değiştirilmiştir41.     

Para ve vergi cezalarının temel amacı, gelir yaratmak değildir42. Asıl 

amaç vergi alacağının zamanında ve en az kayıpla tahsilinin sağlanması ile 

birlikte vergi kanunlarına uymayan vergi mükellefleri ile sorumlularına 

yaptırım uygulamaktır43. 

 

 

 

                                                                                                                                          
37 Vergi Sorumlusu; Vergi Usul Kanunun 8’inci maddesinin 2’nci bendinde “verginin ödenmesi 

bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişi” şeklinde tanımlanmıştır. 
38 KANETİ, a.g.e., s. 230. 
39 KANETİ, a.g.e., s. 90. 
40 CANDAN, Vergi Suçları ve Cezaları, s.23. 
41 YARALI, a.g.e., s. 135. 
42 AKDOĞAN, a.g.e., s. 106. 
43 CANDAN, Vergi Suçları ve Cezaları, s. 21. 
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e. Ceza Soruşturma ve Takiplerine İlişkin Masraflar 

 

Muhakeme giderlerini, herhangi bir ceza davası dolayısıyla 

soruşturma, kavuşturma veyahut dava evresinde yapılan masraflar 

oluşturmaktadır44. Takibat giderlerini ise amme alacaklarının cebren tahsili 

sırasında yapılan zor kullanma, ilan, haciz, mahcuz malın nakil ve muhafaza 

giderleri gibi her türlü masraflar oluşturmaktadır45. 

Ceza soruşturma ve takipleri için yapılan yargılama giderleri, ilgililer 

için kamu borcunu, kamu idaresi için asli nitelikli kamu alacağını oluşturur46. 

 
 
2. Fer’i Kamu Alacakları 
 
a. Gecikme Zammı 

 

Gecikme zammı, kamu alacaklarının vadesinde ödenmesi amacıyla ve 

ödeme zamanı içinde ödenmemesi halinde yaptırım uygulanmasını sağlamak 

üzere, 6183 sayılı A.A.T.U.H.K’nın 51 ve 52’nci maddelerinde düzenlenen 

yaptırımdır47. 

İlgili Kanun’un 1’inci maddesinde kamu alacağının ödeme süresi 

içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı 

ayrı %4 oranın da gecikme zammı uygulanacağı, ( 2010/965 Sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı uyarınca 19.10.2010 Tarihinden itibaren gecikme zammı 

oranının %1 olacağı belirlenmiştir.) ay kesirlerine isabet eden gecikme 

zammının günlük olarak hesap edileceği, 3’üncü fıkrasında ise gecikme 

zammının 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre uygulanan vergi ziyaı 

cezalarında A.A.T.U.H.K’nın 51’inci maddesine göre belirlenen oranda, 

mahkemeler tarafından verilen ve ceza mahiyetinde olan amme 
                                                 
44 YARALI, a.g.e., s. 130. 
45 M.Cengiz ÜNLÜ, Açıklamalı İçtihatlı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü 

Hakkında Kanun, s. 81.  
46 CANDAN, A.A.T.U.H.K. , s. 11.  
47 Mahmut SEKDUR, Muhsin ALTUN, Mali Hukuk Ansiklopedisi, Yaklaşım Yayınları, Ankara,  

2001, s. 231.  
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alacaklarında ise bu oranın yarısı ölçüsünde uygulanacağı, bunların dışındaki 

ceza mahiyetinde olan kamu alacaklarına gecikme zammı uygulanmayacağı 

hüküm altına alınmıştır. Ayrıca aynı Kanun’un 52’nci maddesinin 1’inci 

fıkrasında gecikme zammının uygulanma süresinin, amme alacağının 

tescilinde tescilin yapıldığı, iflas halinde iflasın açıldığı, aciz halinde bu 

durumun sabit olduğu güne kadar olan müddet olacağı kurala bağlanmıştır. 

Gecikme zammı uygulaması hem kamu alacağının kanunda 

öngörülen süre içerisinde ödenmemesinden doğabilecek mali zararı 

gidermekte, hem de vergilerin ödenmesini geciktirmeyi ekonomik yönden 

dezavantajlı kılarak borçluların borçlarını zamanında ödemeleri konusunda 

daha titiz davranmaya sevk etmektedir48. Gecikme zammı ceza olarak değil, 

geciktirilen kamu alacağının geciktirme bedeli olarak alındığı için ölen kişinin 

vergi borçlarına ait gecikme zamları mirasçılara geçmektedir49. 

Gecikme zammı, tahsil aşaması ile ilgili olup, cezalar içinde sadece, 

miktarı kesinleşen ve zamanında ödenmeyen vergi ziyaı suçu cezası için 

uygulanmaktadır50. 

 

 

b. Gecikme Faizi 

 

Gecikme faizi, V.U.K.’un 112’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında 

düzenlenmiş olup ilgili hükümde “İkmalen, re’sen veya idarece yapılan 

tarhiyatlarda dava konusu yapılmaksızın kesinleşen vergilere, kendi vergi 

kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal 

vade tarihinden itibaren, son yapılan tarhiyatın tahakkuk tarihine kadar, dava 

konusu yapılan vergilerin ödeme yapılmamış kısmına, kendi kanunlarında 

belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden 

itibaren, yargı organı kararının tebliğ tarihine kadar geçen süreler için 6183 

sayılı Kanun’a göre tespit edilen gecikme zammı oranında gecikme faizi 
                                                 
48 KIZILOT, ŞENYÜZ, TAŞ, DÖNMEZ, a.g.e., s. 272. 
49 Hilmi ÜNSAL, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2005, s. 

46. 
50 Nurettin BİLİCİ, Vergi Hukuku,  11.Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2005, s. 108. 



 
 

14

uygulanacağı, gecikme faizinin de aynı süre içinde ödeneceği, ayrıca 

gecikme faizinin hesaplanmasında ay kesirlerinin nazara alınmayacağı” 

hüküm altına alınmıştır. 

Gecikme faizi bir verginin yasada öngörülen normal süre geçtikten 

sonra tarh edilmesinin bir yaptırımı olmasına karşın, gecikme zammı vade 

tarihinden sonra yapılan ödemenin karşılığıdır51.  Ancak şunu belirtmek 

gerekir ki hem gecikme faizi, hem gecikme zammı vergilendirmede eşitliği 

sağlama amacına hizmet etmektedir52. Bundan dolayı gecikme faizi, 

zamanında beyan etmeyip, ödemediği vergileri kullanarak menfaat sağlayan 

mükelleflerin mükafatlandırılmamasını da amaçlar. 

Gecikme faizi, gecikme zammından farklı bir kavramdır. Gecikme 

zammı muaccel hale gelmiş her çeşit kamu alacağına vade tarihini izleyen 

günden itibaren uygulanmakta iken, gecikme faizi sadece re’sen, ikmalen ve 

idarece tarh edilen vergilere uygulanmaktadır53. Başka bir ifade ile gecikme 

faizi tarh edilmiş ve tahakkuk etmiş, ancak vadesinde ödenmemiş vergilere 

değil, hiç tarh edilmemiş veya eksik tarh edilmiş vergilere uygulanmaktadır54. 

Anayasa Mahkemesi’nin E.1992/29 sayılı kararında da gecikme 

zammı ve gecikme faizinin amacı verginin zamanında ödenmesini sağlamak 

ve ödenmemesi durumunda Hazine’nin kaybını önlemek olarak belirtilmiştir55.  

 

 

c. Tecil Faizi 

 

Tecil, belli koşullarda kamu alacağının tahsilinin ertelenerek ödemenin 

taksite bağlanmasıdır56.  

Tecil müessesesi A.A.T.U.H.K.’nın 48’inci maddesinin 1’inci fıkrasında 

düzenlenmiştir. Bu maddede “Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya 

haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme 
                                                 
51 KIZILOT, ŞENYÜZ, TAŞ, DÖNMEZ, Vergi Hukuku, s. 272- 273.  
52 YARALI, a.g.e., s. 139. 
53 ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, a.g.e., s. 129. 
54 ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, a.g.e., s. 129. 
55 GEREK, AYDIN, a.g.e., s. 297. 
56 SEKDUR, ALTUN, a.g.e., s. 652. 
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borçlusunu çok zor duruma57 düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş 

ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla, alacaklı amme idaresince veya yetkili 

kılacağı makamlarca vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait 

mahkeme masrafı, vergi cezası, para cezası ve gecikme zammı alacakları iki 

yılı, bu alacaklar dışında kalan amme alacaklarının ise beş yılı geçmemek 

üzere ve faiz alınarak tecil olunabileceği” belirtilmiştir. Böylece kamu 

alacağının tecil edilmesi sonucu asıl alacağa bağlı alınan faize de tecil faizi 

denilmektedir58.  

Kanunda tecil faiz oranı açıkça belirtilmediği için bu oranı tecile yetkili 

makam belirlemektedir59.        

Tecil ile kamu borçlularına borçlarını uygun koşullarda ödeyebilmeleri 

için borçlarını taksitlendirme ve uzun vadeye yayma olanağı tanınarak hem 

kamu alacağının tahsil edilememe tehlikesi ortadan kaldırılmakta hem de 

kamu borçlusuna çok zor durumda kalmadan kamu borcunu ödeme olanağı 

tanınmaktadır60. 

Alacaklı konumunda bulunan idareler, çok zor duruma düşecek 

borçlunun borçlarını tecil etme hususunda takdir yetkisine sahip olup, 

idarenin takdir hakkı idari dava konusuna girmemektedir61. 

 

 

d. Haksız Çıkma Zammı 

 

Kendisine ödeme emri tebliğ olunan şahıs böyle bir borcu olmadığı, 

borcunu kısmen ödediği veya borcun zamanaşımına uğradığı iddialarıyla 7 

gün içinde vergi mahkemesinde dava açabilir. Ancak borçlu açtığı dava 

                                                 
57 249 nolu tahsilat genel tebliğinde çok zor durum ifadesinden” Amme alacağının vadesinde 

ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi takdirinde 
borçlunun vergiyi doğuran, ticari, sınai, veya zırai faaliyetinin devamına imkan kalmamsı veya bu 
faaliyetlerinin ağır şekilde sekteye uğraması” hali olarak anlaşılması uygun görülmüştür. (Erişim), 
http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028, 1.10.2011. 

58 YARALI, a.g.e., s. 140 
59 Yılmaz ÖZBALCI, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Oluş Yayıncılık., 

Ankara, 2008, s. 488. 
60 CANDAN, a.g.e., s. 231. 
61 ÜNLÜ, a.g.e., s. 391. 
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sonucu tamamen veya kısmen haksız çıkarsa davasının reddolunduğu 

miktardaki amme alacağı kendisinden %10 zamla tahsil edilir (A.A.T.U.H.K. 

md.58/5). Bu zam ise haksız çıkma zammı olarak nitelendirilir. 

Mükellef lehine haksız çıkma zammına idare tarafından talep 

edilebilmesi için açılan dava sonucu mükellefin davasını kısmen veya 

tamamen vergi mahkemesinde kaybetmesi, bunun sonucunda temyiz için 

Danıştay’a başvurulmuş ise Danıştay’dan kararın çıkmış olması, başka bir 

ifadeyle yargı kararının kesinleşmiş olması gerekmektedir62 63. 

Haksız çıkma zammı uygulaması ile kötü niyetli borçluların gereksiz 

yere yargıyı meşgul etmeleri önlenmek istenmektedir64. 

 

 

e. Pişmanlık Zammı 

 

Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci maddesinin 1’inci fıkrasında beyana 

dayanan vergilerde vergi ziyaı cezasını gerektiren kanuna aykırı hareketlerini 

ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere belli şartlar 

altında vergi ziyaı cezası kesilmeyeceği hüküm altına alınmıştır. 

Pişmanlık dilekçesinin ilgili yerlere verilmesinden sonra ilk olarak 

verilmeyen, eksik ya da yanlış verilen beyanlar tamamlanmalı, ikinci olarak 

da beyan edilen vergilerden vadesi geçmiş olanlar pişmanlık zammı ile 

ödenmelidir65. 

Mükellefin bu ödemelerini haber verdiği ve ödeme süresi geçmiş 

bulunan vergileri, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için 6183 sayılı 

A.A.T.U.H.K’nın 51’inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme 

zammı oranında bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak 15 gün 

içinde yerine getirmesi gerekmektedir (V.U.K 371/5). Aksi halde pişmanlık 

                                                 
62 ÖZBALCI, a.g.e. , s. 617. 
63  Konuyla ilgili olarak bkz. Dn. VDDK.’nın, 16.4.2010 tarih ve E.2008/833, K.2010/192 sayılı 

Kararı  
64 Kenan BULUTOĞLU, Türk Vergi Sistemi, C.II,  6.Baskı, Olgun Kardeşler Matbaacılık, Ankara, 

1979, s. 509.  
65 Şükrü KIZILOT, Zuhal KIZILOT, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, 16.Baskı, Yaklaşım 

Yayınları, Ankara, 2009, s. 188. 
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müessesesinden yararlanma hakkını kaybedecek ve kendisine vergi ziyaı 

cezası kesilebilecektir66. 

 
 
II. KAMU ALACAKLILARI VE BORÇLULARI 
 
A. Kamu Alacaklıları 
 

6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’ya göre kamu alacaklısı olarak devlet67, il 

özel idareleri ve belediyeler sayılmıştır. Bunların dışındaki kamu kurum ve 

kuruluşlarının alacakları 6183 sayılı Kanun kapsamına girmemekle birlikte bu 

kurum ve kuruluşların alacaklarının 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre 

takiplerinin yapılabilmesi için kendi özel kanunlarında hüküm bulunması 

gerekmektedir68. 

Köy tüzel kişiliklerinin alacakları 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’da 

sayılmadığı için köy tüzel kişilikleri kamu alacaklısı sıfatını taşımamaktadır69. 

Dolayısıyla köy tüzel kişiliklerinin kamusal nitelik taşıyan gelirlerinin tahsili 

442 sayılı Köy Kanununa göre ifa edilecektir70. Ayrıca Kamu İktisadi 

Teşebbüsleri de A.A.T.U.H.K.’da sayılmadığı için bunlar da kamu alacaklısı 

olarak nitelendirilmeyecektir71. 

Kamu alacaklılarının yetkili organları kamu alacağının tahsil işlemlerini 

yürütür72. Kamu alacağının takip ve tahsili, kamu alacaklısı olan devlet, il özel 

idaresi ve belediyelerin A.A.T.U.H.K.’yı uygulamakla görevli dairesi, servisi, 

                                                 
66 YARALI, a.g.e., s. 142. 
67 Kanunda Devletin kapsamı belirtilmemekle beraber, öteden beri devletin genel bütçeye dahil 

daireleri kapsadığı kabul edilmiştir. (YILMAZ, Kamu (Amme) Alacaklarının Tahsili Usulü 
Hakkında Yasa, s. 30.) 

68 YILMAZ, a.g.e., s. 30.  
69 ÖZBALCI, a.g.e., s. 46. 
70 ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, a.g.e., s. 161. 
71 ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, a.g.e. ,s. 160. 
72 ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, a.g.e. ,s. 162. 
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memuru aracılığıyla yerine getirilir73. Fakat bu kanunu büyük ölçüde 

uygulayan daireler ise “vergi daireleri” dir74. 

 
 
1. Devlet 
 

A.A.T.U.H.K.’da kamu alacaklarından sayılan devlet, genel bütçeye 

dahil daireleri ifade eder75. Devlet tüzel kişiliğini oluşturan kamu idareleri 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (I) sayılı cetvelde 

gösterilmiştir. Devlete ait alacak kavramına genel bütçeye dahil bütün kamu 

kuruluşlarının akitten, haksız fiilden ve haksız iktisap haricindeki alacaklar 

girer76. Sözleşmeden, haksız fiilden, haksız iktisaptan doğan alacaklar, özel 

hukuk hükümlerine tabidir77.  

 
 
2. İl Özel İdaresi 
 

6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nın 1’inci maddesine göre il özel idareleri 

kamu alacaklılarından biridir. İl Özel İdaresi, il sınırları içinde yaşayan 

insanların yaşamlarından kaynaklanan ortak ihtiyaçlarını karşılamak için 

kurulmuş kamu tüzel kişiliğine sahip yer yönünden yerinden yönetim 

kuruluşudur78. İl özel idarelerinin sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz 

zenginleşme dışındaki alacakları A.A.T.U.H.K’ ya göre tahsil edilir. 

Anayasamızın 127’nci maddesinin 1’inci fıkrasında düzenlenen 

mahalli idarelerden biri olan il özel idarelerine, görevleri ile orantılı gelir 

kaynakları sağlanacağı da hüküm altına alınmıştır (AY md.127/6). 

                                                 
73 Serkan AĞAR, Vergi Tahsilatından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları, Yaklaşım 

Yayıncılık, 2009, s. 86. 
74 YARALI, a.g.e., s. 147. 
75 KARAKOÇ, a.g.e., s. 30. 
76 ÖZBALCI, a.g.e., s. 48. 
77 CANDAN, A.A.T.U.H.K., s. 14. 
78 Kemal GÖZLER, İdare Hukuku, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa, 2003, s. 302.; “İl özel idaresi 

devletten ayrı tüzel kişiliğe sahip bir yerinden yönetim teşkilatıdır.” (Lütfi DURAN, İdare 
Hukuku Ders Notları, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1982, s. 133.)   
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3. Belediye 
 

Belediye, bir beldenin ve belde halkının yerel mahiyetteki ortak ve 

medeni ihtiyaçlarını düzenlemek ve karşılamak amacıyla hizmet gören kamu 

tüzel kişisidir79. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre 

belediyelerde kamu alacaklısı sıfatına haizdir. Belediyelerin sözleşme, haksız 

fiil ve sebepsiz zenginleşme dışındaki alacakları da A.A.T.U.H.K.’na göre 

tahsil edilir.  

 
 
B. Kamu Borçluları 
 

A.A.T.U.H.K.’nın 3’üncü maddesinde kamu borçlusu terimi “Amme 

alacağını ödemek mecburiyetinde olan hakiki80 (gerçek) ve hükmi şahısları 

(tüzel kişiler) ve bunların kanuni temsilci veya mirasçılarını ve vergi 

mükelleflerini, vergi sorumlusunu, kefili ve yabancı şahıs ve kurumların 

temsilcilerini” ifade etmektedir. Madde metninde yer almamakla birlikte vergi 

ve para cezasının muhatabı da kamu borçlusu kavramına girmektedir81. 

Kamu borç ilişkisinin borçlusu olmak için fiil ehliyeti82 83 gerekli olmayıp, hak 

ehliyetine84 sahip olmak yeterlidir85. 

                                                 
79 Metin GÜNDAY, İdare Hukuku, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2002, s. 420. 
80 Hakiki şahıs özel kanunlara göre tarh ve tahakkuk eden kamu alacağını ödemek zorunda olan ve 

hukukun kendisine hak ve borç sahipliği tanıdığı gerçek kişiler olarak tanımlanmaktadır. (ÜNLÜ, 
Açıklamalı İçtihatlı 6183 sayılı A.A.T.U.H.K., s. 72.) 

81 TUNCER, Vergi Hukuku ve Uygulaması, s. 257. 
82 Bkz., Medeni Kanun, Gerçek Kişiler II.Fiil Ehliyeti Mad.10 “Ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı 

olmayan her ergin kişinin fiil ehliyeti vardır.” Tüzel Kişiler Mad. 49. “Tüzel kişiler, kanuna ve 
kuruluş belgelerine göre gerekli organlara sahip olmakla, fiil ehliyeti kazanırlar.” 

83 “Fiil ehliyeti, davranışlarının sonuçlarını idrak eden, olaylar hakkında bilgi sahibi olduktan sonra, 
iradesiyle serbestçe karar veren ve verdiği karara uygun olarak davranan veya böyle davrandığı 
kabul edilen makul kişilere tanınan ehliyettir.”( Bilge ÖZTAN, Medeni Hukuk’un Temel 
Kavramları, s. 221.) 

84 “Hak ehliyeti kişinin yaşı, fikri ve bedeni gelişmesi gözönünde tutulmadan tüm kişilere tanınan bir 
ehiyettir.” (Bilge ÖZTAN, Medeni Hukuk’un Temel Kavramları, 9. Baskı, Turhan Kitabevi, 
Ankara, 2002, s. 217.)   

85 KANETİ, a.g.e., s. 80. 
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1. Gerçek ve Tüzel Kişiler 
 

A.A.T.U.H.K.’nın 3’üncü maddesinde kamu borçlusu olarak 1’inci 

sırada gerçek ve tüzel kişiler sayılmıştır. İlgili kanun maddesinde yer alan 

kamu alacağını ödemek mecburiyetinde olan hakiki ve hükmi şahıslar genel 

ifadesi aslında vergi mükellefleri, sorumluları dahil her türlü amme borçlusunu 

kapsayacak niteliktedir86.  

 
 
2. Kanuni Temsilciler 
 

Temsilci, başkasının nam ve hesabına hareket ederek irade beyanı ile 

temsil ettiği kişiyi hak sahibi veya borçlu kılabilen kişi olup temsilcinin temsil 

yetkisi, bir kanun hükmüne veya temsil edilenin iradesine dayanmaktadır87. 

Kanuna dayanan temsil yetkisine, kanuni temsil; bu tür yetkiye sahip kişiye 

ise kanuni temsilci denir88. 

Kanuni temsilciler 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nın 3’üncü maddesinde 

belirtilen borçlulardan 2’ncisini oluşturmaktadır. Kamu borçlusunun kanuni 

temsilcisi kanunda öngörülen şartların oluşması durumunda fer’i olarak bu 

borçtan sorumlu olabilmektedir89. 

Kanuni temsilcinin temsil yetkisi kanundan kaynaklanmaktadır. Nitekim 

kanuni temsilcilerin sorumluluğu V.U.K.’un 10’uncu ve 6183 sayılı 

A.A.T.U.H.K.’nın mükerrer 35’inci maddesinde düzenlenmiştir.  

 

                                                 
86 ÖZBALCI, a.g.e., s. 76. 
87 İsmail SAZAK, Limited Şirket Kanuni Temsilcileri ile Ortaklarının Amme Alacaklarının Tahsili 

Açısından Sorumlulukları, Vergi Sorunları Dergisi, (Erişim), http://www.vergisorunlari.com.tr/ 
dosyalar/4b0164144e1225cb856aac96fce4eec8.pdf, 23.9.2011 

88 Turgut CANDAN, Kanuni Temsilcinin Vergi ve Diğer Kamu Alacaklarından Sorumluluğu, 
3.Baskı, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara, 2006, s. 7. 

89 YARALI, a.g.e., s. 150. 
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3. Mirasçılar ve Kefil 
 

V.U.K.’un 12’nci maddesinde mirasçıların sorumluluğu düzenlenmiştir. 

İlgili maddede “Ölüm halinde mükelleflerin ödevlerinin mirası reddetmemiş 

kanuni ve mansup mirasçılarına geçeceği ancak mirasçılardan her birinin 

ölünün vergi borçlarından mirası hisseleri nispetinde sorumlu olacağı” hüküm 

altına alınmıştır. Aynı şekilde 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nın 7’nci maddesinde 

de borçlunun ölümü halinde mirası reddetmemiş mirasçılar hakkında da bu 

kanun hükümlerinin tatbik edileceği kurala bağlanmıştır. Mirasçıların kanuni 

veya atanmış mirasçı olmaları önemli olmamakla birlikte borçtan sorumlu 

olmaları için yukarıda değinildiği üzere mirası reddetmemiş olması 

yeterlidir90. 

V.U.K’un 372’nci maddesine göre ölüm halinde vergi cezası 

düşeceğinden mirasçılar ölene ait cezadan sorumlu olmayacaktır. 

Kefil ise borcun vadesinde ödenmesini sağlamak için tüm malvarlığı ile 

güvence veren şahıstır91. 

Kefil de 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nın 3’üncü maddesine göre kamu 

borçluları arasında geçmektedir. Aynı Kanunun cebren tahsil ve şekilleri 

başlıklı 54’üncü maddesinde ödeme müddeti içinde ödenmeyen amme 

alacağının tahsil dairesince cebren tahsil olunacağı, cebren tahsilin bir 

şeklinin ise amme borçlusu tahsil dairesince teminat göstermişse teminatın 

paraya çevrileceği yahut kefilin takip edileceği 57’nci maddesinde ise kefilin 

aynen asıl borçluların tabi tutuldukları usullere göre takip olunacağı kurala 

bağlanmıştır. Dolayısıyla kefil de borcun vadesinde ödenmeyişi nedeniyle 

asıl borçluya terettüp eden bütün yükümlülere muhatap olacaktır92.  

Kamu alacaklısına ise gösterilen kefili ve kefaleti kabul edip 

etmemekte serbestiyet sağlanmıştır93. Vergi dairesi gösterilen kefili kabul 

                                                 
90 KIZILOT, ŞENYÜZ, TAŞ, DÖNMEZ, a.g.e., s. 82. 
91 CANDAN, a.g.e., s. 44. 
92 ÜNLÜ, a.g.e., s. 76. 
93 ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, a.g.e., s. 167. 
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etmesi durumunda kefil durumuna giren kişi kefaletiyle sınırlı olmak üzere 

artık mükellefin vergi borcundan sorumlu olacaktır94. 
 
 
4. Vergi Yükümlüsü (Mükellef) 
 

Vergi yükümlüsü tanımı V.U.K.’un 8’inci maddesinin 1’inci bendinde 

tanımlanmıştır. İlgili kanun maddesine göre; vergi yükümlüsü95 “vergi 

kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel 

kişidir.” şeklinde tanımlanmıştır. Gerçek kişilere, gelir vergisi yükümlülüleri, 

tüzel kişilere ise anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit 

şirketler örnek olarak verilebilir. Ancak vergi kanunlarında tüzel kişilikleri 

olmamasına rağmen cemaatler yabancı kamu idare ve müesseselerine ait 

ticari, sınai ve zırai işletmeler ile iş ortaklıkları da vergi mükellefi 

olabilmektedir96. Vergi yükümlüsü olmak için hak ehliyetine sahip olmak 

yeterli olup fiil ehliyeti gerekmemektedir97. 

Vergi yükümlülüğü tanımı vergi ödemeyi ifade eden maddi ödev 

yanında defter tutmak, işe başlamayı, işi bırakmayı bildirmek, adres 

değişikliklerini bildirmek gibi şekli ödevleri yerine getirmeyi gerektiren bir 

kavramdır98. 

Verginin kanuniliği ilkesi uyarınca vergi yükümlüsünün kim olduğunun 

da kanunda gösterilmesi zorunludur99. Vergi yükümlülüğü kanundan doğduğu 

için özel sözleşmeyle başkasına da devredilmeyecektir100. Vergi 

yükümlülüğünün kanundan kaynaklanması zorunluluğu Anayasa’daki 

                                                 
94 KIZILOT, ŞENYÜZ, TAŞ, DÖNMEZ, a.g.e., s. 84. 
95 Vergi yükümlüsü, “vergi kanunlarında kendilerine maddi veya şekli yükümlülükler yüklenen ve 

vergiyi doğuran olayın kendi şahsında meydana geldiği gerçek ve tüzel kişilerle tüzel kişiliği 
olmayan topluluklardır.”(Hasan Hüseyin BAYRAKLI, Vergi Hukukunun Temel İlkeleri, s.71-
72.) 

96 CANDAN, A.A.T.U.H.K.,s. 41. 
97 KANETİ, a.g.e., s. 80. 
98 KIZILOT, TAŞ, a.g.e., s. 55. 
99 Sadık KIRBAŞ, Vergi Hukuku, 17.Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2006, s. 60. 
100 Hilmi ÜNSAL, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2005, s. 15.  
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vergilerin yasallığı ilkesine dayanır101. Vergi yükümlülüğünden kurtulmak için 

de kanun hükmünün varlığı gerekir102.  

Nitekim çeşitli kanunlarda vergi yükümlülerinin kimler olduğu 

belirtilmiştir. Örneğin Gelir Vergisi’nde; gerçek kişiler (G.V.K. md.3), Kurumlar 

Vergisi’nde; sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu müesseseleri, 

dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, yabancı kamu idare ve 

müesseselerine ait iktisadi işletmeler, iş ortaklıkları (K.V.K. md.1), Katma 

Değer Vergisi’nde; mal teslim eden, hizmet ifa eden veya ithalatı 

gerçekleştiren tüzel ve gerçek kişiler (K.D.V.K md.8), Damga Vergisi’nde; 

kağıtları imza edenler (D.V.K. md.3), Emlak Vergisi’nde; bina ve arazinin 

maliki varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina ve araziye malik gibi 

tasarruf edenler (E.V.K. md.3,13), Veraset ve İntikal Vergisi’nde; veraset 

yoluyla ya da ivazsız bir biçimde mal iktisap edenler (V.V.K. md.5), Motorlu 

Taşıtlar Vergisi’nde; sicilde araçları adlarına kayıtlı olan gerçek veya 

tüzelkişilerdir (M.T.V.K. md.3). 

Vergi yükümlüsünün başlıca iki belirleyici özelliği bulunmakta olup 

olup; bunlar: 

1) Kişinin vergi borcunu ödemek zorunda olması, 

2) Vergiyi doğuran olayı kendi kişiliğinde gerçekleştirmiş olmasıdır103. 

Vergi Usul Kanunu’nun 8’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında; vergi 

kanunlarıyla öngörülen istisnalar dışında vergi mükellefiyeti veya vergi 

sorumluluğunun devrine ilişkin özel sözleşmelerin vergi dairelerini 

bağlamayacağı hüküm altına alınmıştır. Kişiler arasındaki özel sözleşmelerin 

idareleri bağlamayacağının hüküm altına alınmasında temel amaç ise kamu 

alacağının güvence altına alınmasıdır104. 

 

                                                 
101 KANETİ, a.g.e., s. 79. 
102  ÇELİK, a.g.e., s. 39. 
103 Mualla ÖNCEL, “Vergi Hukuku Açısından Sorumluluk”, Prof. Dr. Fadıl H. Sur Anısına 

Armağan, Ankara, AÜSBF. Yay., No:522, 1983, s. 40. 
104 KIRBAŞ, a.g.e., s. 68. 
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5. Vergi Sorumlusu 
 

Vergi sorumluluğu105 kavramı Vergi Usul Kanunu’nun 8’inci 

maddesinin 2’nci bendinde; “verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi 

dairesine karşı muhatap olan kişi” olarak tanımlamıştır. Buradaki sorumluluk 

başkasının borcundan kaynaklanan sorumluluk olup, vergi sorumlusu 

verginin borçlusu değildir106. Vergi hukukumuzda vergi sorumluluğu Kurumlar 

Vergisi, Katma Değer Vergisi, Damga Vergisinde uygulama alanı 

bulmaktadır. 

Vergi sorumlusunun ödevleri, vergi yükümlüsünün yalnız maddi veya 

şekli ödevlerine ilişkin olabileceği gibi her ikisini de içeriyor olabilir107. Esasen 

vergi sorumluları kendileri için kanun ile öngörülen ödevleri kanuna uygun bir 

biçimde yerine getirdikleri takdirde şekli ödevlerini yerine getirmiş 

olacaklardır108. 

 Devletin asıl vergi yükümlüleri dururken, vergi sorumluluğu 

müessesesini getirilmesindeki en önemli amaç verginin kolay, az masraflı bir 

şekilde toplanması ile vergi güvenliğini sağlamaktır109. 

Vergi sorumluluğu, vergi mükellefiyetindeki gibi vergiyi doğuran olayın 

gerçekleşmesiyle doğar ve bu olaya bağlanan yükümlerin ödeme, terkin, 

zamanaşımı gibi nedenlerle ortadan kalkmasıyla son bulur110.  

Vergi yükümlüsünün sorumluluğu asli iken, vergi sorumlusunun 

sorumluluğu fer’i niteliktedir. Vergi sorumlusuna ancak görevlerini yerine 

                                                 
105 Vergi sorumluluğu mükellefin vergisinin veya bazı biçimsel ödevlerinin onunla iktisadi veya 

hukuki ilişki içine giren başka bir kişiden istenmesidir. (KIZILOT, ŞENYÜZ, TAŞ, DÖNMEZ, 
Vergi Hukuku, s. 78.) “Kendisi gerçek mükellef olmamakla beraber, gerçek mükelleflerle olan 
ilişkileri dolayısıyla, vergi kanunlarının gösterdiği hallerde, verginin hesaplanarak kesilmesi ve 
vergi dairesine ödenmesi veya diğer bazı işlerin yapılması (defter tutma, beyanname verme vb.) 
mecburiyeti olan üçüncü kişiye vergi sorumlusu denir.” (Akif ERGİNAY, Vergi Hukuku, Turhan 
Kitabevi, Ankara, 1982, s. 67.) 

106 KIRBAŞ, a.g.e., s. 62. 
107 KIRBAŞ, a.g.e., s. 76. 
108 YARALI, a.g.e., s. 159.  
109 KIZILOT, TAŞ, a.g.e., s. 56. 
110 AĞAR, a.g.e., s. 57.  
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getirmedikleri durumlarda ve vergi borcu asıl yükümlüden alınamadığı 

takdirde başvurulmalıdır111. 

Vergi sorumlusu ile vergi yükümlüsü arasındaki en önemli fark; 

ödenen vergi, vergi yükümlüsünün malvarlığından çıkarken sorumlu, gerçek 

mükelleften kesinti yapmak suretiyle ödeme yapmış olmaktadır112. Vergi 

sorumlusunun ödediği vergi borcu kendi borcu olmadığı için, sorumlu ödediği 

vergi borcunu daha önce vergi yükümlüsünden kesmediyse, ona her zaman 

rücu113 edebilecektir114. Nitekim bu durum V.U.K’un 11’inci maddesinde 

hüküm altına alınmıştır.   

Vergi sorumluluğu ve yükümlülüğüne bağlı Vergi Usul Kanunu’muzda 

üç farklı düzenleme yapılmış olup bunlardan birincisi ve çalışmamızın bir 

kısmını oluşturan “kanuni temsilcilerin ödevi” (V.U.K. md. 10), ikincisi “vergi 

kesenlerin sorumluluğu” (V.U.K. md. 11), üçüncüsü ise “mirasçıların 

sorumluluğudur”115 (VUK md.12). 

 
 
III. LİMİTED ŞİRKETİN KAMU BORÇLARINDAN DOLAYI KANUNİ 

TEMSİLCİ VE ORTAKLARIN SORUMLU TUTULMASININ 
NEDENLERİ 

 
Limited şirketler 500 milyon TL sermaye ile kurulabilmesi (YTTK 

580/1’inci fıkrasına göre 10.000 TL ile kurulabiliyor.), kuruluş aşamasında 

sadece iki ortağın yeterli olması (YTTK 573/1’inci fıkrasına göre bir kişi ile 

kurulabiliyor.), ortaklar arasından veya dışarıdan tayin edilecek bir müdür ile 

şirketin en geniş şekilde temsil edilebilmesi gibi avantajlara sahip olmasından 

                                                 
111 ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, a.g.e., s. 80. 
112  Mehmet Ali ÖZYER, Vergi Usul Kanunu, 4.Baskı, Acar Basım ve Cilt Sanayi Ticaret Anonim 

Şirketi, İstanbul, 2008, s. 32. 
113 “Rücu, başkasına ait borcu onun yerine ödeyen kişinin ödediği meblağı asıl borçludan veya borcun 

ödenmesinden asıl borçlu ile birlikte sorumlu olanlardan istenmesidir.” (CANDAN, Kanuni 
Temsilcinin Vergi ve Diğer Kamu Alacaklarından Sorumluluğu, s. 136.) 

114 ERGİNAY, a.g.e., s. 68. 
115 Nihal SABAN, Vergi Hukuku, 4.Baskı, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2006, s. 98. 
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dolayı uygulamada tercih edilmektedir116. Limited şirketin kuruluşunun kolay 

olmasının en önemli göstergesi ise Türkiye’de limited şirket sayısının 504 bin 

54 olmasıdır117. 

Türkiye’de limited şirketler genel itibariyle aile şirketleri olarak 

kurulmaktadır118. Şirketin ortaklarını ise aile bireyleri olan karı, koca, 

çocukları oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu şirketler ortaklarından bağımsız 

değillerdir. Başka bir ifade ile ortaklar ile şirket iç içe geçmiştir. Ortaklar 

belirleyecekleri stratejilerle şirketi kara geçirebilecekleri gibi zarara da 

uğratabileceklerdir. Şirketin zarar etmesi veya borçlu duruma düşmesinde de 

ortağın bu borçtan sorumlu tutulması hakkaniyete uygun olacaktır. 

Ortağın şirket borçlarından sorumlu tutulmasının başka bir nedeni ise 

ortakların ETTK’nın 541’inci maddesine göre dışarıdan kanuni temsilci 

atayabilecek olmalarıdır. Çünkü ortak olmayan ve malvarlığı bulunmayan bir 

kişi kanuni temsilci olarak atandığında kamu alacağının tahsili mümkün 

olmamaktadır119. Ortakların şirket borçlarından sorumlu tutulmasıyla kamu 

alacağının tahsilini engellemeye yönelik kötü niyetli girişimlerin engellenmesi 

amaçlanmıştır120.  

Limited şirketler tüzel kişiliğe haizdirler. Tüzel kişiler fiziki varlığa sahip 

olmaksızın belirli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelen gerçek ve 

tüzel kişilerden oluşmaktadır121. Tüzel kişi olan limited şirketlerin vergi ile ilgili 

ödevleri bunların temsil organları tarafından yerine getirilir122. Temsil 

organına sahip kişi ise kanuni temsilci olarak adlandırılır. Kanuni temsilci 

şirketin vergi ile ilgili ödevlerini yerine getirmez veya eksik yerine getirir ise 

şirket adına vergi borcu doğabilecektir. Bu borç ise kanuni temsilcinin 

                                                 
116 Adnan GERÇEK, Limited Şirketin Kanuni Temsilcisi ve Ortakların Vergi Borçlarından 

Sorumluluğu, Yaklaşım, S:83, Kasım 1999, s. 215. 
117 Şükrü KIZILOT, “Bir Anonim Şirket Lütfen Tek Kişilik Olsun”, (Erişim), 

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/17481845.asp, 22.9.2011.    
118  Şükrü KIZILOT, “Anonim ve Limited Şirket Hisse Devrinde İnce Noktalar, Yaklaşım, S:214, 

Ekim 2010, s. 24.   
119 Metin TAŞ, “Limited Şirket Ortaklarının Kamu Borçlarından Sorumluluğu”, Yaklaşım, S:76, 

Nisan 1999, s. 66.  
120 Fatih SARAÇOĞLU, “Vergi  Borcundan Sorumluluk ve Sermaye Şirketlerinin Durumu”, Vergi 

Sorunları, S: 225, Haziran 2007, s. 124. 
121  Gürol ÜREL, Güncel Vergi Usul Kanunu Uygulaması, Yaklaşım Yayınları, Ankara, 2006, s.88.  
122  Mehmet ARSLAN, Vergi Hukuku, 3.Baskı, Alfa Yayınları, Malatya, 2002, s. 30. 
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eyleminden kaynaklanmış olacaktır. Dolayısıyla yaptığı veya yapmadığı 

eylemle şirketi borçlu duruma getiren kanuni temsilcinin, borç şirketten tahsil 

edilemediği takdirde bu borçtan sorumlu olması da doğal olacaktır. 

Limited şirketin kamu borçlarından dolayı ortakların ve kanuni 

temsilcilerinin sorumlu tutulmasının bir başka nedeni de devletin kamu 

alacağını güvence altına almak istemesidir. Limited şirketler, kuruluşundaki 

kolaylık nedeniyle vergi sisteminde yer alan bir takım müesseselerden haksız 

kazanç temin etmek için sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge 

düzenlemek gibi amaçlarla da kurulabilmektedir123. Örneğin, şirketin vergi 

borcundan dolayı sadece şirket sorumlu tutulursa şirketin içi ortaklar veya 

kanuni temsilciler tarafından boşaltılabilecek ya da sadece kağıt üzerinde bir 

şirket kurulmuş olabilecek böylelikle malvarlığı olmayan şirketten devlet 

alacağını tahsil edemeyecektir.  

Sonuç olarak şirketin ortak ve kanuni temsilcilerinden bağımsız olarak 

düşünülmesi devleti zarara uğratabileceği gibi kanuna uygun davranarak 

vergisel yükümlülüklerini yerine getiren mükellefleri de zarara 

uğratabilecektir. 

 

                                                 
123  Fethi AYGÜN, “Limited Şirket Ortaklarının Amme Alacaklarından Sorumluluk Durumları”, 

Yaklaşım, S:143, Kasım 2004, s. 130. 



 

İKİNCİ BÖLÜM 
 

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA 
LİMİTED ŞİRKETLERİN BORÇLARINDAN DOLAYI KANUNİ TEMSİLCİ VE 

ORTAKLARININ SORUMLULUĞU 
 
 

I. LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLAR VE KANUNİ TEMSİLCİLER 
 

Türk Ticaret Kanunu hukuk sistemimizde 1956 yılında 6762 sayılı 

Kanun numarası ile uygulanmaya konulmuştur. O tarihten günümüze kadar 

ortaya çıkan uyuşmazlıklarda bu kanun hükümleri uygulama alanı bulmuştur. 

Ancak 13.1.2011 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 

6102 Kanun numarası ile yeni bir Türk Ticaret Kanunu yasalaşmıştır. Bu 

Kanun 1.7.2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. Biz de bu çalışmamızda 

limited şirketteki kanuni temsilci ve ortaklar hakkında düzenlemelere yer 

veren Eski Türk Ticaret Kanunu (ETTK) ile Yeni Türk Ticaret Kanunu (YTTK) 

arasındaki benzerlik ve farklılıkları yeri geldiğinde inceleyeceğiz. 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 503’üncü maddesinde limited 

şirketin tanımı; “İki veya daha fazla hakiki veya hükmi şahıs tarafından bir 

ticaret ünvanı altında kurulup, ortaklarının mesuliyeti koymayı taahhüt ettikleri 

sermaye ile mahdut ve esas sermayesi muayyen olan şirket” olarak 

yapılmıştır. 

Limited şirketlerde ortağı, şirket sermayesine sermaye koymayı 

taahhüt eden ve ortaklık payı ve ismi, pay defteri ile ortaklık listesinde adı 

geçen kişi olarak tanımlayabiliriz124. 

6762 sayılı TTK’da limited şirketlerde ortak sayısının ikiden az 

olamayacağı belirtilmesine rağmen (ETTK. 504/2), 13.1.2011 tarihinde kabul 

edilen 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda limited şirketin bir veya daha 

                                                 
124 İsmail SAZAK, “Limited Şirket Kanuni Temsilcileri ile Ortaklarının Amme Alacaklarının Tahsili 

Açısından Sorumlulukları”, Vergi Sorunları, (Erişim), http://www.vergisorunlari.com.tr/dosyalar/ 
4b016 4144e1225cb 856aac96fce4eec8.pdf, 23.9.2011. 
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çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret ünvanı altında kurulacağı 

hükme bağlanarak (YTTK 573/1) kurucular için asgari bir sayı belirtilmemiştir. 

Bu da bize yeni düzenlemeyle birlikte tek kişinin limited şirket kurabileceğini 

göstermektedir125. Yeni kanun ile eski kanunda olduğu gibi ortak sayısının 

sınırlandırılması açısından paralel bir düzenleme yapılmış ve ortak sayısının 

elliden fazla olamayacağı kurala bağlanmıştır (YTTK.574/1). 

Limited şirkette şirketi temsil ve idare etmeye yetkili kişi ya da kişiler 

vardır. Aksi kararlaştırılmış olmadıkça ortaklar hep birlikte müdür sıfatıyla 

şirket işlerini idareye ve şirketi temsile mezun ve mecburdurlar (ETTK.540/1). 

Şirket mukavelesi veya umumi heyet kararı ile şirketin idare ve temsili 

ortaklardan bir veya birkaçına bırakılabilecektir (ETTK. 540/2). Şirketi idare 

etmek her bir ortak için şirketin ana sözleşmesinde belirtilmediği sürece hem 

bir hak hem de bir ödevdir126. Şirket mukavelesi veya umumi heyet kararı ile 

şirketin idare ve temsili, ortak olmayan kimselere bırakılabileceği ve bu 

kimselerin yetki ve sorumlulukları hakkında ortak olan müdürlere ait 

hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir (ETTK.541). 

6102 sayılı YTTK şirketin yönetim ve temsil yetkisinin şirket 

sözleşmesiyle düzenleneceğini belirttikten sonra, şirket sözleşmesi ile 

yönetim ve temsilin, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya 

tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebileceğini ancak, en azından bir 

ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerektiği 

kurala bağlamıştır (YTTK. 623/1). Yeni düzenlemede kanun koyucu şirketin 

en az bir ortağının kanuni temsilcilik görevinde bulunmasını zorunlu 

kılmasıyla ortakları şirket yönetiminden haberdar etmeye çalışmaktadır.  

Limited şirkette tüm temsil yetkisinin tek müdürde toplanması şirket ve 

muhatap olunan idare açısından en kolay yoldur. Şirkete birden çok müdür 

tayin edilmiş olması halinde temsil ve idare yetkisini tek başlarına mı, yoksa 

                                                 
125 Tek ortaklı şirketler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ünal TEKİNALP, “Tarihi Gelişim İçinde 

Tek Ortaklı Şirketler Sorunsalı ve Türk Hukukunun Bu Konudaki Açılımı”, Prof. Dr. Hüseyin 
Ülgen’e Armağan, C.I, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2007, s. 579 vd.   

126 Fethi AYGÜN, “Limited Şirket Ortaklarının Amme Alacaklarından Sorumluluk Durumları”, 
Yaklaşım, S:143, Kasım 2004, s. 131. 
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müştereken atacakları imza ile mi belirleyecekleri şirketin ana sözleşmesi ve 

genel kurul kararında belirtilmiş olmalıdır127.   

Kanuni temsilcilerin başlıca görevi şirketi idare etmek olup, kanuni 

temsilciler ayrıca şirketin maksat ve mevzuunu gerçekleştirebilmek için pek 

çok hukuki ve ticari işlemleri yapabilecek, şirketi gerektiğinde üçüncü kişilere 

karşı borçlandırabilecek veya şirketi üçüncü kişilerden alacaklı kılacak yazılı 

ve sözlü anlaşmalar yapabilecektir128.  

 
 
II. LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLAR İLE TEMSİLCİLERİN 

SORUMLULUKLARININ GEÇİRDİĞİ AŞAMALAR 
 
A. Amme Alacağının Şirketten Tahsil İmkanının Bulunmaması 
 

Limited şirketlerin amme borçlarından kanuni temsilcilerin 

sorumlulukları ile ilgili düzenlemeler A.A.T.U.H.K’nın mükerrer 35’inci 

maddesi ile V.U.K’un 10’uncu maddesinde düzenlenmiştir. Limited şirketlerin 

ortaklarının sorumluluğu ise A.A.T.U.H.K’nın 35’inci maddesinde 

düzenlenmiştir.  

A.A.T.U.H.K.’nın mükerrer 35’inci maddesinin ilgili kısmı, “…mal 

varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil 

edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları …” şekline düzenlenmiştir. Bu 

düzenleme uyarınca şirketin kanuni temsilcisinin kamu borcundan sorumlu 

tutulması tek bir koşula bağlanmış olup, bu koşul ise kamu alacağının asıl 

borçlusu olan temsil edilenin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil 

edilememiş olması veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılmış olmasıdır129. 

Kamu alacağının tamamen veya kısmen tahsil edilememiş sayılabilmesi için 

                                                 
127 Fethi AYGÜN, “Limited Şirket Müdürlüğü veya Ortaklığından Ayrılan Kişinin Ayrılma 

Tarihinden Sonraki Şirketin Vergi Borçlarından Sorumluluğu”, Yaklaşım, S:157, Ocak 2006, s. 
103.     

128 Fethi AYGÜN, “Anonim ve Limited Şirketlerde Temsilciler”, Yaklaşım, S:150, Haziran, 2005, s. 
75-76. 

129 CANDAN, Kanuni Temsilcinin Vergi ve Diğer Kamu Alacaklarından Sorumluluğu, s. 51. 
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asıl borçluya karşı, 6183 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinde yazılı cebri 

tahsil şekillerinin tümünün kullanılmış olması gerekli iken, kamu alacağının 

asıl borçlunun mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil 

edilemeyeceğinin anlaşılmış sayılabilmesi için bu tahsil şekillerinin tüketilmiş 

olması gerekli değildir130. 

Tahsil imkansızlığının asıl borçlu şirket açısından gerçekleşmediği 

durumlara ise şirket hakkında düzenlenen ihbarnamenin usulüne uygun 

tebliğ edilmemesi131, şirket hakkında düzenlenen ödeme emirlerinin usulüne 

uygun tebliğ edilmemesi132, şirket adına ödeme emri düzenlenmeden önce 

şirketin kanuni temsilcisi adına ödeme emri düzenlenmesi133, asıl borçlu 

şirket hakkında yapılan malvarlığı araştırmasının yalnızca ilçe sınırları 

içerisinde yapılması134 örnek olarak gösterilebilir.  

Şirket hakkında yapılan malvarlığı araştırması sonucunda, 

malvarlığına rastlanılmaması halinde bu durumun tespiti aciz fişi 

düzenlenerek yapılmaktadır. Danıştay verdiği son kararların da aciz fişi 

düzenlenmesini şekli bir unsur olarak değerlendirerek, şirket hakkında aciz 

fişi düzenlenmeden kanuni temsilci, ortağın sorumluluğuna gidilebileceği 

yönünde kararlar vermektedir135. 

V.U.K.’un 10’uncu maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen kanuni 

temsilcinin sorumluluğuna ilişkin düzenlemede tahsil imkansızlığı ise 

“…mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen 

alınamayan vergi ve buna bağlı alacaklar…” şeklinde belirtilmiştir. Limited 

şirketlerin vergi borçlarından kanuni temsilcilerin takip edilebilmesi için şirket 

tarafından bu borçların tahsil olanağının kalmamış olması gerekmektedir. 

Limited şirket ortaklarının sorumluluğunu düzenleyen A.A.T.U.H.K’nın 

35’ini maddesinde ise şirket ortaklarının “…şirketten tamamen veya kısmen 

                                                 
130 CANDAN, A.A.T.U.H.K., s. 188. 
131 Dn.4.D.’nin, 15.12.2010 tarih ve E.2010/1402, K.2010/6360 sayılı Kararı 
132 Dn.4.D.’nin, 12.5.2009 tarih ve E.2007/1513, K.2009/2462 sayılı Kararı 
133 Dn.3.D.’nin, 11.11.2010 tarih ve E.2008/5510, K.2010/3560 sayılı Kararı 
134 Dn.4.D.’nin, 24.11.2009 tarih ve E.2008/3047, K.2009/6089 sayılı Kararı 
135 Dn.3.D.’nin, 5.10.2006 tarih ve E.2006/1256, K.2006/2465 sayılı Kararı 
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tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından…” 

sorumlu oldukları belirtilmiştir. Dolayısıyla ortakların bu kanun hükmü 

kapsamında takibi için ön şart limited şirketten kamu alacağının “tahsil 

imkansızlığı” nın gerçekleşmiş olmasıdır136.  

Şirketten tahsil imkanı bulunmayan amme alacağı ifadesi ise 405 

sayılı Tahsilat Genel Tebliği’nde açıklanmıştır. İlgili Tebliğ’de kamu 

alacağının şirketten tahsil imkanının bulunmadığı haller; 

1) Şirketin haczedilebilir nitelikte malvarlığının bulunmaması,  

2) Şirketin haczedilen mal varlığının, 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’ ya 

göre belirlenen değerinin kamu alacağını karşılamaması veya 

satış yapılmasına rağmen amme alacağının tamamen tahsil 

edilememiş olması, 

3) Şirketin iflasının istenmiş veya iflasının açılmış olması hallerinde 

kamu alacağının iflas yoluyla takip sonucunda da tahsil 

edilemeyeceği kanaatinin oluşması, 

4) Borçlu şirket hakkında yapılan araştırmalara rağmen şirketin 

bulunamaması, 

olarak sayılmıştır 

Sonuç olarak amme borçlusu nezdinde sürdürülen takip sonucunda 

yukarıda belirtilen hallerden “…mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil 

edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları …”, 

“…mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen 

alınamayan vergi ve buna bağlı alacaklar…”, “…şirketten tamamen veya 

kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme 

alacağından…” herhangi birinin varlığı halinde kanuni temsilciler ve ortaklar 

hakkında takip yapılabilmesi için yeterli şartların oluştuğu kabul edilecek ve 

takip muamelesine 6183 sayılı Kanun’un 55’inci maddesine göre 

                                                 
136 YARALI,  a.g.e., s. 259. 
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düzenlenecek ödeme emri tebliği suretiyle başlanacaktır137. Ayrıca şirket 

adına düzenlenen ödeme emrinin, şirket ortağına kanuni temsilcisine tebliğ 

edilmiş olması bu şahıslar adına ödeme emri düzenlenmesi gereğini ortadan 

kaldırmayacaktır138.  

 
 
B. Vergi Borçlarını Doğuran Eylemle Kanuni Temsilci Arasında Bağ 

Olması 
 

Vergi borcunu doğuran eylemle kanuni temsilci arasında bağ olmasına 

ilişkin düzenleme V.U.K.’un 10’uncu maddesinin 2’nci fıkrasında “…yukarıda 

yazılı olanların (kanuni temsilcilerin) bu ödevleri yerine getirmemeleri 

yüzünden alınamayan vergi ve buna bağlı alacaklar…” şeklinde ifade 

edilmiştir. Başka bir ifadeyle kanuni temsilcinin şirketin vergi borcundan 

sorumlu tutulabilmesi için kendisine yüklenen ödevleri yerine getirmemiş 

olması gerekmektedir.  

Kanuni temsilcinin vergi ödevlerinin neler olduğu, 213 sayılı V.U.K’un 

153 ve 257’nci maddelerinde düzenlenmiştir. Bu ödevleri ise bildirimde 

bulunma, defter tutma ve vesikalandırma (belge düzenine uyma), ekim ve 

sayım beyanında bulunma, vergi karnesi alma, defter ve belgelerin 

muhafazası şeklinde sayabiliriz. Söz konusu ödevlerin yerine getirilmesinde 

gecikilmesi, eksik yerine getirilmesi ya da hiç yerine getirilmemesi halleri 

dolayısıyla ortaya çıkan vergi kaybının V.U.K’da belirtilen tarhiyat yolları ile 

temsil edilenden tahsili cihetine gidilecektir139. Temsil edilen konumunda 

bulunan şirketten tahsil edilemez ise temsil eden konumundaki kanuni 

temsilcinin sorumluluğuna başvurulacaktır. 

                                                 
137 Fethi AYGÜN, “Ödenmeyen Vergi Borcunun Limited Şirket Müdür ve Ortağından Nasıl 

Aranacağı”, Yaklaşım, S:160, Nisan 2006, s.75. 
138  Yakup TOKAT, “Sermaye Şirketlerinde, Yargı Kararları Işığında Mali Yükümlülüğün Takibi ve 

Şahsi Malvarlığına Dönük Sorumluluk”, Yaklaşım, S:175, Temmuz 2007, s. 57. 
139 Tayfun GÜNER, “Kanuni Temsilcinin Vergisel Sorumluluğu”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi,   İstanbul,  2007,  s. 64. 
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Kanuni temsilcinin, şirketin vergi borcu ile ilgili illiyet bağı daha çok 

kanuni temsilcisinin temsilcilik sıfatının sona ermesinden sonra karşımıza 

çıkmaktadır. Örneğin, Danıştay’a yansıyan bir uyuşmazlıkta; davacının 

kanuni temsilcilik sıfatı sona erdikten sonra, tasfiye döneminde, kanuni 

temsilcilik sıfatını haiz olan X adlı şahıs tarafından yapılan başvuru üzerine 

artırılan matrah üzerinden taksitlendirilen vergilerin ödenmemesinden, salt 

matrahı artırılan dönemde kanuni temsilcisi olmasına dayanılarak davacı 

sorumlu tutulamayacağı gerekçesiyle ödeme emirlerinin bu hususa ilişkin 

kısmını iptal eden mahkeme kararı; temyiz aşamasında tasfiye memuru 

tarafından şirket adına, 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu uyarınca matrah 

artırımı talebinde bulunulması üzerine 1998 yılı için hesaplanan ancak, 

ödenmeyen kamu alacağının şirketten tahsil imkanı kalmadığı açık olan 

olayda, söz konusu kamu alacağının ait olduğu dönemde kanuni temsilci 

olduğu hususunda ihtilaf bulunmayan davacının V.U.K’un 10’uncu maddesi 

uyarınca takibinin yasaya uygun olduğu, matrah artırımıyla ilgili başvurunun 

tasfiye memuru tarafından yapılmış olmasının davacının sorumluluğunu 

ortadan kaldırmayacağı gerekçesiyle bozulmuştur140. 

Kanuni temsilci temsil edilenin vergi ile ilgili ödevlerinin zamanın da 

yerine getirilmemesinin kendi kusurundan kaynaklanmadığını, kasıt veya 

ihmalinin bulunmadığını belirterek adına düzenlenen ödeme emrine karşı 

açtığı dava ile bu borçtan kurtulabilecektir141. Nitekim kanuni temsilci şirketin 

vergi borcunun doğumundan sorumlu olmadığı gerekçesiyle açtığı davada; 

ortağı ve temsilcisi olduğu .….. Limited Şirketindeki hisselerinin tamamını X 

adlı şahsa devrettiği, hisse devir işleminin tescil edildiği 9.6.1997 tarihinden 

itibaren ortaklık ve temsilcilik ilişkisi sona erdikten sonra adı geçen şirket 

hakkında düzenlenen raporla Temmuz / 1997 döneminden sonra komisyon 

karşılığı sahte fatura düzenlediği görüşüyle bu tarihten sonra düzenlediği 

fatura tutarlarının %2’si üzerinden salınarak kesinleşen ve şirketten tahsil 

                                                 
140 Dn. 3. D.’nin, 16.6.2009 tarih ve E. 2008/454, K. 2009/2148 sayılı Kararı 
141 CANDAN, Kanuni Temsilcinin Vergi ve Diğer Kamu Alacaklarından Sorumluluğu, s.108. 
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edilemeyen kamu alacağı için düzenlenen ödeme emrinin dava konusu 

edildiğinin anlaşıldığı, gerek borcun doğması, gerekse beyanı gereken 

dönemde temsilcilikle ilgili yerine getirmediği ödevi bulunmayan davacının, 

213 sayılı V.U.K.’un 10’uncu maddesi gereği sorumlu tutulmasını gerektiren 

şartların gerçekleşmediği gerekçesiyle ödeme emri mahkemece iptal edilmiş, 

temyiz aşamasında bu karar Danıştay tarafından onanmıştır142. 

Sonuç olarak kanuni temsilcinin V.U.K. 10’uncu madde kapsamında 

sorumluluğuna gidilebilmesi için vergi ödevlerinin yerine getirilmemesi ile 

vergi ve buna bağlı alacakların şirketten tahsil edilememesi arasında illiyet 

bağının varlığının olması gerekmektedir143.  

 
 
C. Ortağın Ortaklık Hissesi Oranında Sorumluluğu 
 

Limited şirketlerden tahsil edilemeyen amme alacaklarından ortakların 

sorumluluğu 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nın 35’inci maddesinde düzenlenmiştir. 

İlgili düzenleme uyarınca, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen 

veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından şirket ortaklarının 

sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olacakları 

belirtilmiştir.  

ETTK’ya göre limited şirketler sermaye şirketi olması sebebiyle 

ortakların, şirket tüzel kişiliğine ait borçlarından dolayı sorumlulukları sınırlı ve 

ikinci derecedir144. Dolayısıyla ortakların koydukları veya koymayı taahhüt 

ettikleri sermaye nispetinde sorumlu olmaları, şirket borçlarından dolayı 

öncelikle tüzel kişiliğin mal varlığına müracaat edilmesini gerekli 

kılmaktadır145. 

                                                 
142 Dn. 3. D.’nin, 31.1.2007 tarih ve E. 2006/1819, K. 2007/172 sayılı Kararı 
143 YARALI, a.g.e., s. 225.  
144 Abdullah ÇELİK, “Limited Şirketten Tahsil Edilemeyen Amme Alacağından Dolayı Ortakların 

Sorumluluğu”, Yaklaşım, S:125, Mayıs 2003, s. 78.  
145 ÇELİK, a.g.m., s.78. 
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İdareler limited şirketlerden tahsil edemedikleri amme alacakları için 

takip ettikleri şirketin ortak ve kanuni temsilcilerini doğru bir şekilde tespit 

etmeleri gerekmektedir. Çünkü ortak hissesi oranında takip edilirken, kanuni 

temsilci borcun tamamından sorumlu olacaktır. Ortak adına düzenlenen 

ödeme emrinde şirket borcunun tamamı istenildiği ve ortak kendi adına 

düzenlenen ödeme emrine karşı dava açtığı takdirde ödeme emri 

mahkemece iptal edilecektir146.    

 
 
III. KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞU 
 
A. Sorumluluk Kavramı 
 

Limited şirketlerden tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği 

anlaşılan vergi borçlarından kanuni temsilcilerin sorumluluğu ile ilgili 

mevzuatımızda iki çeşit sorumluluk mevcuttur. Bunlar Vergi Usul Kanunu’nun 

10’uncu maddesinde düzenlenen “kanuni temsilcilerin ödevi” başlıklı maddesi 

ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’nun mükerrer 35’inci 

maddesinde düzenlenen “kanuni temsilcilerin sorumluluğu” başlıklı 

maddeleridir. 

V.U.K’un 10’uncu maddesi ile A.A.T.U.H.K.’nun mükerrer 35’inci 

maddelerinde düzenlemeler görünüşte benzer hükümleri ifade etmelerine 

                                                 
146 Konuyla ilgili olarak Danıştay’a yansıyan bir uyuşmazlıkta; Limited Şirketin vergi borcu 

nedeniyle davacı adına düzenlenen ödeme emirlerinin iptali istemiyle açılan davada; davacının 
…….Ltd. Şti’nin %50 hisseli ortağı olduğu, kanuni temsilcilik görevinin bulunmadığı, uyuşmazlık 
konusu ödeme emirlerinin ise 6183 sayılı Kanunun 35’inci maddesine göre değil, 213 sayılı 
Kanunun 10’uncu ve 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35’inci maddeleri uyarınca düzenlendiğinin 
anlaşıldığı, bu durumda kanuni temsilcilik sıfatı bulunmayan davacının sermaye hissesi oranında 
takibi gerekirken şirketin tüm borçlarından sorumlu tutulmasında yasal isabet görülmediği 
gerekçesiyle ödeme emirlerini iptal eden mahkeme kararı temyiz aşamasında vergi borcunun 
limited şirketten tahsil olanağının kalmadığı saptanan kamu alacağının öncelikle kanuni 
temsilcinin malvarlığından tahsili yoluna gidilmesi, buna rağmen tahsil edilememesi halinde 
konulan sermaye hissesi ile sınırlı olmak üzere ortaklardan tahsiline çalışılması gerektiği, dosya 
içinde kanuni temsilcinin takip edildiği yolunda herhangi bir belge bulunmadığından, uyuşmazlık 
döneminde kanuni temsilcilik sıfatını taşımadığı tartışmasız olan davacının bu aşamada bu nedenle 
de takibi mümkün değildir gerekçesi eklenerek Danıştay tarafından onanmıştır. (Dn. 4. D.’nin, 
23.3.2009 tarih ve E. 2007/2421, K. 2009/1335 sayılı Kararı) 



 
 

37

karşın öngördükleri sorumlulukların kapsamları, koşulları, nitelikleri, 

dayanakları ve sınırları bakımından farklılık arz etmektedir147. Çalışmamızın 

ilerleyen bölümlerinde bu farklılık detaylı bir şekilde incelenecektir.  

 
 
B. Sorumluluğa İlişkin Mevzuat 
 
1. A.A.T.U.H.K.’nın Mükerrer 35’inci Maddesinin Değişiklikten Önceki 

Hali 
 

Kanuni temsilcilerin vergi alacağı dışındaki kamu borçlarından dolayı 

sorumlulukları ile ilgili ilk düzenlemeye 4108 sayılı Kanun ile 1995 yılında yer 

verilmiştir. Düzenlemenin ilk hali; 

“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 alacaklarının, kanuni 

temsilcilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenlerin şahsi mal 

varlıklarından bu kanun hükümlerine göre tahsil edileceği,  

Bu madde hükmünün, yabancı şahıs veya kurumların Türkiye’deki 

mümessilleri hakkında da uygulanacağı,  

Tüzel kişilerin tasfiye haline girmiş veya tasfiye edilmiş olmalarının 

kanuni temsilcilerinin tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait 

sorumluluklarını kaldırmayacağı, 

Temsilciler, teşekkülü idare edenler veya mümessillerin bu madde 

gereğince ödedikleri tutarlar için asıl amme borçlusuna rücu edebileceği” 

şeklindeydi. 

 

                                                 
147 CANDAN, A.A.T.U.H.K., s. 171. 
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2. A.A.T.U.H.K.’nın Mükerrer 35’inci Maddesinin Değişiklikten Sonraki 
Hali  

 
A.A.T.U.H.K’ nın mükerrer 35’inci maddesinde 5766 sayılı Kanun ile 

2008 yılında değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik kanunun ilk halindeki dört 

fıkrasına dokunulmaksızın kanuna 5’inci ve 6’ncı fıkraların eklenmesiyle 

oluşmuştur. 

A.A.T.U.H.K.’nın mükerrer 35’inci maddesine eklenen 5’inci fıkra, 

“Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni 

temsilci veya teşekkülü idare edenlerin farklı şahıslar olmaları halinde bu 

şahısların, amme alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulur” 

şeklindedir. 

Bu fıkra ile kanuni temsilcilerin sorumluluğunun zaman itibarıyla 

sınırları açısından uygulamada ve yargı kararlarındaki farklı görüş ve 

uygulamalar sona erdirilmek istenmiştir148. 

A.A.T.U.H.K.’nın mükerrer 35’inci maddesine eklenen 6’ıncı fıkra ise, 

“Kanuni temsilcilerin sorumluluklarına dair 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu’nda yer alan hükümler, bu maddede düzenlenen sorumluluğu 

ortadan kaldırmaz.” şeklindedir. 

 6’ncı fıkranın gerekçesinden149, A.A.T.U.H.K.’nın mükerrer 35’inci 

maddesinin 1’inci fıkrasında V.U.K’ un 10’uncu maddesinin bertaraf edilmesi 

açısından hedeflenen ibare değişikliği ile ulaşılacak sonuç esas alınarak, 

                                                 
148 YARALI, a.g.e., s. 168. 
149 6183 sayılı Kanunun 35’inci maddesine 6’ncı fıkra hükmünü ilave eden 5766 sayılı Kanun’un 

4’üncü madde gerekçesi şu şekilde ifade etmiştir; “Maddede yapılan ibare değişikliği 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 olarak oluşan 
tereddütler giderilmektedir. Maddede yapılan bir diğer düzenleme ile amme alacağının doğduğu ve 
ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilci veya teşekkülü idare edenlerin farklı şahıslar 
olması halinde bu şahısların, amme alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulacakları 
belirtilmekte ve bu sorumluluk uygulamasının 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren 
amme alacaklarının, düzenlendikleri kanunlardaki kanuni ödeme sürelerinde veya 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununa göre verilen özel ödeme süreleri içinde farklı şahısların kanuni temsilci veya 
teşekkülü idare eden olması halini de kapsadığı ifade edilmektedir.”(Erişim) 
http://www.vergiportali.com/upload/ 5766SKGEREKCE.pdf, 19.9.2012 
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kanuni temsilcilerin vergi dahil tüm amme alacaklarından sorumluluğu 

açısından yegane düzenleme olacağı hususu göz önünde tutulmuştur150. 
 
 
3. Vergi Usul Kanunu’nun 10’uncu Maddesi 
 

Vergi Usul Kanun’unun ‘Kanuni Temsilcilerin Ödevi’ başlıklı 10’uncu 

maddesi şu şekilde düzenlenmiştir. 

“Tüzelkişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, Vakıflar ve cemaatler gibi 

tüzelkişiliği olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları 

halinde bunlara düşen ödevler kanuni temsilcileri, tüzelkişiliği olmayan 

teşekkülleri 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 

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.” 

Vergi Usul Kanunu’nun kabul edildiği 1953 yılından günümüze kadar 

kanuni temsilcilerin ödevleri ile ilgili sadece yukarıdaki maddenin 2’nci 

fıkrasının değiştiğini görmekteyiz. 1988 yılında 3505 sayılı kanunla değişen 

2’nci fıkranın ilk hali; “Yukarıda yazılı olanların bu ödevleri kasıt ve 

ihmalleriyle yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi 

sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi 

alacakları kanuni ödevleri yerine getirmeyenlerin varlıklarından alınır. Bu 

                                                 
150 YARALI, a.g.e., s. 169. 
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hüküm Türkiye'de bulunmayan mükelleflerin Türkiye'deki temsilcileri 

hakkında da uygulanır.” şeklinde düzenlenmiştir151. 

Kanun maddesinde yapılan değişiklikle ‘kasıt ve ihmalleriyle’ ibaresinin 

kaldırıldığını, ‘vergi alacakları’ ibaresi yerine de ‘vergi ve buna bağlı alacaklar’ 

ifadesi eklenmiştir. 

Vergi Usul Kanunu’nun 10’uncu maddesinin 2’nci fıkrasında 3505 

sayılı Yasa ile yapılan değişiklikle ilgili fıkradan, ‘….kasıt ve ihmalleriyle….’ 

ibaresinin  çıkarılmasıyla kanun koyucu alacaklı idareyi  temsil edilenin vergi 

borcundan dolayı kanuni temsilcisini takip edebilmek için öncelikle onun kasıt 

veya ihmalinin varlığını kanıtlama külfetinden kurtarmıştır152. 

 
  
4. A.A.T.U.H.K.’nın Mükerrer 35’inci ve V.U.K’un 10’uncu Maddesinin 

Karşılaştırılması 
 

A.A.T.U.H.K.’nın mükerer 35’inci maddesi ile V.U.K.’un 10’uncu 

maddeleri temelde kamu alacağını garanti altına almaya yönelik olmakla 

birlikte birbirine benzediği veya birbirinden ayrıldığı durumlar söz konusu 

olabilmektedir. Bu iki kanun maddesini karşılaştıracak olursak ilk olarak 

sorumluluğun kusurlu ya da kusursuz olması yönünden ayrıma tabi tutabiliriz. 

Doktrinde görüş birliği bulunmamakla birlikte bizimde katıldığımız görüşe 

göre, A.A.T.U.H.K.’nın mükerrer 35’inci maddesindeki sorumluluk kusursuz 

sorumluluğa dayanırken, V.U.K.’un 10’uncu maddesindeki sorumluluk 

                                                 
151 3505 sayılı Kanun’un değişiklik öngören madde gerekçesinde; “Anılan fıkrada yapılmış olan 

değişiklikle kasıt ve ihmalleri ifadesi kanun metninden çıkarılmıştır. Bu suretle tüzelkişilerle, 
küçüklerin ve kısıtlıların, tüzelkişiliği olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu 
olması ve vergi alacağının bu mükellef veya sorumluların varlığından tamamen veya kısmen 
alınamaması   halinde, tüzelkişilerin, küçüklerin ve kısıtlıların kanuni temsilcileri, tüzelkişiliği 
olmayan teşekkülleri idare edenlerin varsa bunların kanuni temsilcilerinin kasıt ve ihmali 
aranmaksızın vergi ve vergiye bağlı vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı ile tecil 
faizi, gecikme faizi gibi fer’i amme alacaklarının ödenmesi bakımından sorumlu tutulmaları 
amaçlanmıştır.” (Şükrü KIZILOT, Vergi Usul Kanunu ve Uygulaması, C.6, Yaklaşım 
Yayıncılık, Ankara, 1994, s. 215.) 

152 CANDAN, Kanuni Temsilcinin Vergi ve Diğer Kamu Alacaklarından Sorumluluğu, s. 108. 
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kusurlu sorumluluğa dayanmaktadır153. Bu görüşü ise V.U.K.’un 10’uncu 

maddesinin 2’nci bendinde ‘…den sorumluluk’ un, ‘getirmemeleri yüzünden’ 

ifadesi ile düzenlenmesine karşın, A.A.T.U.H.K.’nın mükerrer 35’inci 

maddesinin ‘kanuni temsilcileri ….şahsi mal varlıklarından….’ ifadesi ile 

‘….ile sorumluluk’ un düzenlenmiş olması desteklemektedir154. 

Limited şirketlerin kanuni temsilcileri, V.U.K’un 10’uncu maddesi 

kapsamındaki vergi ve buna bağlı alacakların şirketten tahsil edilememesi ile 

kendilerine düşen ödevleri yerine getirmeleri arasında illiyet bağının 

bulunmadığını ya da kusurlarının olmadığı yönündeki iddialarını ispat ederek 

sorumluluktan kurtulabilirken, A.A.T.U.H.K.’nın mükerrer 35’inci maddesi 

kapsamındaki kamu alacakları açısından kanuni temsilcilerin 

kusursuzluklarını ispat ederek sorumluluktan kurtulma imkanları 

bulunmamaktadır155. 

İkinci olarak bu iki kanun maddesi de kanuni temsilcilerin 

sorumluluğunu fer’i olarak düzenlemektedir. Başka bir ifadeyle, alacaklı kamu 

idaresi öncelikle asıl borçlu olan şirketten bu borçlarını tahsil etmeye 

çalışacak, şirket hakkında tahsil imkansızlığı gerçekleşir ya da tahsil 

imkansızlığının anlaşılması halinde kanuni temsilcinin sorumluluğuna 

başvurabilecektir. 

Üçüncü olarak limited şirketlerin vergi borçlarından kanuni 

temsilcilerinin sorumluluğu  tüm malvarlıklarıyla ve sınırsızdır.  

Son olarak ise A.A.T.U.H.K’nın mükerrer 35’inci maddesi tüm kamu 

alacakları açısından uygulanırken, V.U.K.’un 10’uncu maddesi sadece vergi 

alacakları yönünden uygulanmaktadır156. 

Kanuni temsilcilerin A.A.T.U.H.K.’nın mükerrer 35’inci maddesi 

kapsamındaki sorumluluğuna aynı Kanun’un 1’inci ve 2’nci maddesinde 

sayılan kamu alacakları girmektedir. A.A.T.U.H.K.’nın 1’inci maddesinde 

vergi ile vergiye bağlı alacaklar kamu alacağı sayılmıştır. Ancak vergi ve 

                                                 
153 Turgut CANDAN, “Kanuni Temsilcilerin Kamu Alacaklarından Sorumluluğu III”, Yaklaşım, 

S:41, Mayıs 1996, s. 33.   
154 YARALI, a.g.e., s.174. 
155 YARALI, a.g.e., s. 180. 
156 Dn. 4. D.’nin, E.1998/2633, K.1999/15 sayılı Kararı 
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vergiye bağlı alacaklar bakımından kanuni temsilcilerin sorumluluğu 

açısından V.U.K’un 10’uncu maddesi özel bir düzenleme teşkil etmektedir. 

6183 sayılı A.A.T.U.H.K. ise tüm kamu alacaklarını içerdiğinden genel bir 

düzenlemedir. Hukukun genel ilkeleri ve yargı kararlarına157 göre özel hüküm 

var iken, genel hüküm uygulanmayacaktır158.  

Sonuç olarak vergi ve buna bağlı alacakların kanuni temsilcilerden 

tahsilinde V.U.K’un 10’uncu maddesi uygulanabilecekken, A.A.T.U.H.K.’nın 

mükerrer 35’inci maddesinde kanuni temsilciler açısından öngörülen 

sorumluluğun kapsamına vergi ve buna bağlı alacaklar dışındaki kamu 

alacakları girebilecektir.   

 
 
IV. A.A.T.U.H.K’NIN MÜKERRER 35’inci MADDESİ KAPSAMINDA 

KANUNİ TEMSİLCİ SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI 
 
A. Kamu Alacağının Tahsil İmkansızlığı 
 

Limited şirketin vergi borçlarından dolayı kanuni temsilcilerin 

sorumluluğu A.A.T.U.H.K.’nın mükerrer 35’inci maddesinde düzenlenmiştir. 

İlgili kanun maddesi uyarınca kanuni temsilcilerin sorumluluğuna şirketin mal 

varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil 

edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları olması durumunda 

başvurulabilecektir. Böylece limited şirketin kanuni temsilcisinin vergi 

borcundan dolayı sorumlu tutulabilmesi de tek bir koşula bağlanmış 

olmaktadır. 

Kamu alacağının limited şirketten “tahsil imkansızlığı”nın şirket 

yönünden gerçekleşmiş olması kanuni temsilcilerin A.A.T.U.H.K.’nın 

mükerrer 35’inci maddesi kapsamında ön şartıdır159. 

                                                 
157 Özel hüküm ve genel hükmün birarada bulunduğu durumda özel hükmün uygulanacağına yönelik 

olarak bkz. Dn. 4.’nin, 27.6.2001 tarih ve E.2001/2574, K. 2001/3219 sayılı Kararı 
158 Burak ASLANPINAR, Kanuni Temsilcilere Yönelik Yeni Düzenleme Vergi Alacaklarında 

Uygulanabilecek mi?”, Yaklaşım, S:188, Ağustos 2008, s. 261. 
159 YARALI, a.g.e., s. 192. 
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Tahsil imkansızlığı ifadesinden ne anlaşılması gerektiği ise 6183 sayılı 

Kanun’un 3’üncü maddesinde;  

“Tahsil edilemeyen amme alacağı terimi: Amme borçlusunun bu 

Kanun hükümlerine göre yapılan mal varlığı araştırması sonucunda haczi 

kabil herhangi bir mal varlığının bulunmaması, haczedilen mal varlığının 

satılarak paraya çevrilmesine rağmen satış bedelinin amme alacağını 

karşılamaması gibi nedenlerle tahsil edilemeyen amme alacaklarını” ifade 

edeceği belirtilmiştir. 

Yukarıdaki tanımdan anlaşılacağı üzere tahsil edilemeyen kamu 

alacağı iki halde anlaşılabilecektir. İlk olarak limited şirket hakkında yapılan 

malvarlığı araştırması sonucunda herhangi bir malvarlığının bulunmaması, 

ikinci olarak ise şirketin malvarlığının bulunmasına ve bu malvarlığının 

satılarak paraya çevrilmesine rağmen elde edilen miktarın kamu alacağını 

karşılamamasıdır. 

Şirketin vergi borçlarını ödememesi üzerine haczedilen mallarının iki 
kez açık artırmaya çıkarılmasına rağmen satılamaması ve bu malların 
pazarlık yoluyla da satışının gerçekleştirilememesi160 Danıştay tarafından 
takip imkansızlığının gerçekleşmesi olarak kabul edildiği için bu durumları 
….gibi nedenlere…. örnek olarak verebiliriz161. 
 
 
B. Kamu Alacağının Tahsil İmkansızlığının Anlaşılması 
 

Kamu alacağının tamamen veya kısmen tahsil edilememiş 
sayılabilmesi için asıl borçluya karşı A.A.T.U.H.K.’nın 54’üncü maddesinde 
yazılı cebri şekillerin tümünün kullanılmış olması gerekirken, kamu alacağının 
asıl borçlunun mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil 
edilemeyeceğinin anlaşılmış sayılabilmesi için bu tahsil şekillerinin tüketilmiş 
olması gerekli değildir162. 

                                                 
160 Dn. 3.D.’nin, 16.4.2008 tarih ve E.2007/2085, K.2008/1212 sayılı Kararı 
161 YARALI, a.g.e.,   s. 194. 
162 CANDAN, A.A.T.U.H.K., s. 188. 
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Kamu alacağının , “kamu borçlusundan tamamen veya kısmen tahsil 
edilememesi’ ifadesinden ne anlaşılması gerektiği 6183 sayılı Kanun’un 
3’üncü maddesinde ise;  

“Tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağı terimi: Amme 
borçlusunun haczedilen mal varlığına bu Kanun hükümlerine göre biçilen 
değerlerin amme alacağını karşılayamayacağının veya hakkında iflas kararı 
verilen amme borçlusundan aranılan amme alacağının iflas masasından 
tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması gibi nedenlerle tahsil dairelerince 
yürütülen takip muamelelerinin herhangi bir aşamasında amme borçlusundan 
tahsil edilemeyeceği ortaya çıkan amme alacakları”. 

olarak belirtilmiştir163. 

Yukarıdaki tanımdan amme borçlusundan borcun tahsil 

edilemeyeceğinin anlaşılmasına iki neden gösterilmiştir. Söz konusu tanım 

uyarınca ilk anlaşılması gereken kamu borçlusu aleyhine yapılan haciz 

sonucu haczedilen malvarlığına biçilen değerin kamu alacağını tamamen 

veya kısmen karşılamayacak olmasıdır. Bu halde kamu borçlusunun 

haczedilen malvarlığının satışının beklenmesine gerek yoktur164. İkinci durum 

ise hakkında iflas kararı verilen kamu borçlusu ile ilgili olarak kamu 

alacağının iflas masasından tahsil edilemeyeceğinin anlaşılmasıdır. 

Kanundaki tanımda kullanılan “….gibi nedenlerle…..” ibaresi ile neyin 

kastedildiği açık olmamakla birlikte, bu ifadeden yukarıda belirtilen iki durum 

dışındaki bir nedenin de kamu alacağının kamu borçlusundan tahsil 

edilemeyeceğinin anlaşılması açısından geçerli sayılabileceği 

düşünülebilir165.  

 

                                                 
163  AATUHK’nun 3’üncü maddesine eklenen tahsil edilememe veyahut bu durumun anlaşılmasına 

yönelik tanımlamaları getiren 5766 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin gerekçesi “…Kanunun 
kamu alacağının ödenmesinden sorumlu tuttuğu şahıslara yönelik bazı hükümlerinde, bu şahıslar 
hakkında takip işlemlerine başlanılmadan önce amme alacağının asıl amme borçlusundan tahsil 
edilememiş veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılmış olması şartı bulunmaktadır. Söz konusu 
kavramlara açıklık getirmek ve uygulamada meydana gelen veya gelebilecek olan ihtilafları 
azaltmak amacıyla Kanunun aradığı bu şartın neyi kapsadığı terimler maddesinde 
açıklanmaktadır.”şeklindedir.(Erişim)http://www.vergiportali.com/upload/5766SKGEREKCE.pdf, 
4.3.2011 

164 YARALI, a.g.e., s. 196. 
165 YARALI, a.g.e., s. 196. 
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V. V.U.K. 10’UNCU MADDE KAPSAMINDA KANUNİ TEMSİLCİNİN 
SORUMLULUĞU 

 
A. Kamu Alacağının Tahsil İmkansızlığı 
 

Vergi Usul Kanunu’nun 10’uncu maddesi limited şirketlerin kanuni 

temsilcilerinin vergi ve vergiye bağlı alacaklarını düzenlemektedir. İlgili 

maddenin 1’inci fıkrasında, tüzelkişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve 

cemaatler gibi tüzelkişiliği olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi 

sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevlerin kanuni temsilciler, 

tüzelkişiliği olmayan teşekkülleri idare edenler ve varsa bunların temsilcileri 

tarafından yerine getirileceği, 2’nci fıkrasında da yukarıda yazılı olanların bu 

ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi 

sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna 

bağlı alacakların, kanunî ödevleri yerine getirmeyenlerin varlıklarından 

alınacağı hüküm altına alınmıştır. 

Yukarıdaki kanun hükmünde yer alan ifadeden limited şirketlerden 
tahsil edilemeyen vergi borcundan dolayı kanuni temsilcinin sorumlu 
tutulabilmesi için vergi ve buna bağlı alacakların mükelleflerin (limited 
şirketin) varlığından tahsil imkanının olmaması gerekmektedir. Başka bir 
ifade ile tahsil imkansızlığının şirket açısından gerçekleşmiş olması, kanuni 
temsilcinin V.U.K.’un 10’uncu madde kapsamında takibinin ön şartıdır166. 

Kamu alacaklısı konumunda olan idareler öncelikle şirket hakkındaki 
takibi sonuçlandıracaklardır. Şirket hakkında takibe başlamadan borçtan fer’i 
nitelikte sorumlu olan kanuni temsilci adına takibe başlamak hukuka aykırılık 
oluşturacaktır. İdare öncelikle şirket hakkında bir ihbarname, ödeme emri 
düzenleyecek, mal varlığı araştırması yapacak, buna rağmen alacağını tahsil 
edemez ise kanuni temsilciye gidecektir.  

 
 

 

                                                 
166 YARALI, a.g.e., s. 200. 
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B. Şirketin Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmemesi 
 

Yukarıda kanuni temsilcilerin sorumluluğunu açıkladığımız V.U.K’un 
10’uncu maddesine göre kanuni temsilcinin sorumluluğunun diğer şartını 
şirketin vergi ödevlerini yerine getirmemesi oluşturmaktadır. Nitekim ilgili 
maddede, tüzelkişilerin vergi yükümlüsü veya vergi sorumlusu olmaları 
halinde bunlara düşen ödevlerin kanuni temsilcileri tarafından yerine 
getirileceği belirtilmiştir. 

 Vergi ödevinin konusu, bir şeyi yapmak veya yapmamak veya bir 
şeye katlanmaktan oluşan hak ve görevlerdir.167 Kanuni temsilciler limited 
şirket tüzel kişisinin fiil ehliyetini kullanmasını sağlayan organ konumunda 
olup şirketin vergi ile ilgili ödevlerini yerine getirmekle yükümlüdür168. Vergi 
sorumlusunun vergi ile ilgili ödevleri maddi ve şekli hususları da 
kapsamaktadır169.  
 
 
1. Maddi Vergi Ödevi 
 

Vergi yükümlüsü, Vergi Usul Kanunu’nda vergi kanunlarına göre 

kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek ve tüzelkişi olarak tanımlanmıştı. 

Bu tanımdan anlaşılacağı üzere vergi yükümlüsünün en önemli ödevi vergi 

borcunu kanuna uygun biçimde ödemektir170. Kanuni temsilci şirketin vergi 

ödevini yerine getirmez ise şirketi borçlu konuma düşürebilecek, daha sonra 

da bu borçtan dolayı kendisi sorumlu olabilecektir. 

 

 

                                                 
167 ÖNCEL, KUMRULU, ÇAĞAN, a.g.e. , s. 71. 
168 YARALI, a.g.e., s. 203. 
169 Vergi yükümlüsü (mükellefin) vergi ile ilgili ödevleri olan maddi ve şekli vergi ödevleri kural 

olarak bir arada bulunur. Ancak bazı hallerde maddi ödev olmadan şekli ödev olabilmektedir. 
Örneğin zarar eden işletme sahibinin beyanname verme ve defter tutma gibi sadece şekli ödevleri 
vardır. Bazı durumlarda da şekli ödev olmadan maddi ödev söz konusu olabilmektedir. Buna 
örnek olarak ise damga vergisi ve harçlar verilebilir. Bu gibi hallerde yükümlü borçlu olduğu 
miktarı ödeyerek sadece maddi vergi ödevini yerine getirecektir. (Yavuz ATAR, Vergi Hukuku, 
5.Baskı, Mimoza Yayınları, Konya, 2004, s. 52) 

170 KIRBAŞ, a.g.e., s. 73. 
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2. Şekli Vergi Ödevleri  
 

Limited şirketin kanuni temsilcisinin maddi vergi ödevi ile birlikte şekli 

vergi ödevi de vardır. Şekli vergi ödevleri maddi vergi ödevlerini doğrudan 

etkileyebilmekte ve ‘belirleyici’ bir konum taşıyabilmektedirler171. Şekli vergi 

ödevleri vergi borcunu ödeme dışında, defter tutmak, işe başlamayı ve işi 

bırakmayı bildirmek, adres değişikliklerini bildirmek gibi biçimsel ödevlerdir172. 

Şekli vergi ödevlerinin yoğunluğu mükellefiyet türlerine ve işletmelerin 

büyüklüğüne göre değişebilmektedir173. Bu ödevler Vergi Usul Kanunu’nun 

157 ila 257’nci maddeleri arasında düzenlenmiştir. Şekli vergi ödevlerini; 

1) Bildirimde bulunma 

2) Defter tutma 

3) Belge düzenine uyma 

4) Defter ve belgeleri muhafaza ve ibraz 

5) Beyanname verme 

6) Diğer ödevler başlıkları altında inceleyebiliriz. 

 

 
 

a. Bildirimde Bulunma 
 

Bildirimde bulunma ödevi işe başlamayı174, işi bırakmayı175 ve işte 

meydana gelen değişiklikleri176 bildirmeyi içerir. Bildirimler yazılı yapılır177 

                                                 
171 KIZILOT, ŞENYÜZ, TAŞ, DÖNMEZ, a.g.e., s. 99. 
172 KIZILOT, TAŞ, a.g.e., s. 55. 
173 KIRBAŞ, a.g.e., s. 74. 
174 Vergi Usul Kanunu’nun işe başlamayı bildirme başlıklı 153’üncü maddesinde vergiye tabi ticaret 

ve sanat erbabı, serbest meslek erbabı, kurumlar vergisi mükellefleri, kolektif ve adi şirket 
ortaklarıyla komandit şirketlerin komandite ortaklarının işe başlamayı vergi dairesine bildireceği 
kurala bağlanmıştır. 

175 Vergi Usul Kanunu’nun işi bırakmanın bildirilmesi başlıklı 160’ıncı maddesinde 153’üncü 
maddede yazılı mükelleflerden işi bırakanların keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecbur 
oldukları kurala bağlanmıştır. 

176 Vergi Usul Kanunu’nun adres değişikliklerinin bildirilmesi başlıklı 157’nci maddesinde bilinen iş 
veya ikamet yeri adreslerini değiştiren mükelleflerin yeni adreslerini vergi dairesine bildirmeye 
mecbur oldukları, iş değişikliklerinin bildirilmesi başlıklı 158’inci maddesinde işe başladıklarını 
bildiren mükelleflerden yeni bir vergiye tabi olmayı, mükellefiyet şeklinde değişikliği, 
mükellefiyetten muaflığa geçmeyi gerektirecek surette işlerinde değişiklik olanların bu 
değişiklikleri vergi dairesine bildirmeye mecbur oldukları, işletmede değişikliğin bildirilmesi 
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(V.U.K. m.169), yazılı bildirimler posta ile taahhütlü olarak da gönderilebilir 

(V.U.K.m.170/1).Şirketlerin kuruluş aşamasında işe başlama bildirimlerini işe 

başlama tarihinden itibaren on gün içinde Ticaret Sicili Memurluğunca ilgili 

vergi dairesince yapılır. Şirketlerin işe başlama bildirimleri dışında yapılacak 

bildirimler ile işi bırakma ve değişiklik bildirimleri bildirilecek olayın vukuu 

tarihinden itibaren bir ay içersisinde mükellef tarafından ilgili vergi dairesine 

bildirilmelidir (V.U.K. m.168/1). 

Bildirimde bulunma ödevinin yerine getirilmemesinin cezası ise Vergi 

Usul Kanunu’nun 352’nci maddesinde düzenlenmiş olup, işe başlamanın 

bildirilmemesi birinci derecede usulsüzlük, diğer bildirim ödevlerinin yerine 

getirilmemesi ise ikinci derece usulsüzlük cezası müeyyidesine bağlanmıştır. 

 

 

b. Defter Tutma 
 

Şirketler tarafından tutulması gereken defterler mevzuatımızda Vergi 

Usul Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir. 

Vergi Usul Kanun’unun maksat başlıklı 171’inci maddesinde vergi 

yükümlülerinin defter tutmasındaki amaç şu şekilde belirtilmiştir. 

 

1) Mükellefin vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumunu tespit 

etmek;  

2) Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticelerini tespit etmek;  

3) Vergi ile ilgili muameleleri belli etmek;  

4) Mükellefin vergi karşısındaki durumunu hesap üzerinden kontrol 

etmek ve incelemek;  

                                                                                                                                          
başlıklı 159’ıncu maddesinde aynı teşebbüs veya işletmeye dahil bulunan iş yerlerinin sayısında 
vukua gelen artış veya azalışları mükelleflerin vergi dairesine bildirmeye mecbur oldukları kurala 
bağlanmıştır. 

177 Vergi Usul Kanunu’nun Yazılı Bildirme Esası başlıklı 169’uncu maddesinde defter tutmaya 
mecbur olmayan mükelleflerden okuma yazması olmayanların bildirimlerini sözle yapabileceği 
kurala bağlanmıştır. 
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5) Mükellefin hesap ve kayıtlarının yardımıyla üçüncü şahısların vergi 

karşısındaki durumlarını (Emanet mahiyetindeki değerler dahil) 

kontrol etmek ve incelemek. 

 

İlk dört amaç vergi mükellefine yönelik olup, defter tutan mükellefin 

vergilendirme ile ilgili durumlarını defterle belirleyebilme ve deftere dayalı 

olarak inceleyip denetlemeye imkan sağlarken, beşinci amaç vergi 

mükellefiyle işlem ve ilişkide bulunanlara yönelik olup, karşıt incelemede 

diğer mükellefin işlemlerinin doğruluğunu incelemeye olanak 

sağlamaktadır178.  

Tüccarlar defter tutma bakımından iki sınıfa ayrılmıştır. Bunlar 1’inci 

sınıf tüccarlar ile, 2’nci sınıf tüccarlardır. Birinci sınıf tüccarlar bilanço esasına 

göre defter tutar iken, 2’nci sınıf tüccarlar işletme hesabı esasına göre defter 

tutarlar (VUK. md.176). Limited şirketler de 1’inci sınıf tüccar olup bilanço 

esasına göre defter tutarlar. Limited şirketin tutmasının zorunlu olduğu 

defterler ise yevmiye defteri179, defteri kebir180 ve envanter defteri181’dir 

(V.U.K. md.182). 

Defter ve kayıtlar Türkçe tutulur, Türkçe kayıtlar bulunmak suretiyle 

defterlerde başka dilden kayıt da yapılabilir (V.U.K. md.215/1). Ayrıca defter 

ve kayıtlarda Türk para birimi kullanılır. Defter ve kayıtlar Türk parası karşılığı 

gösterilmek suretiyle yabancı para birimine göre de düzenlenebilecektir. 

(V.U.K. md.215/2a). 

V.U.K.’un 220’nci maddesine göre tasdik ettirilmesi zorunlu olan 

defterler ise; 

1) Yevmiye ve envanter defteri (V.U.K. md.183 vd.) 

2) İşletme defteri (V.U.K. md.193 vd.) 

3) Çiftçi işletme defteri (V.U.K. md.213 vd.)  

                                                 
178 KANETİ, a.g.e., s. 151. 
179 “Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi icaped en muamelelerin tarih sırasıyla ve madde halinde 

tertipli olarak yazıldığı defterdir.”(V.U.K. md. 183) 
180 “Defteri kebir, yevmiye defterine geçirilmiş olan muameleleri buradan alarak usulüne göre 

hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir.”(V.U.K. md.184)  
181 “Envanter defteri, işe başlama tarihinde ve müteakiben her hesap döneminin sonunda çıkarılan 

envanter ve bilançonun kaydolunduğu defterdir.”(V.U.K. md.185) 
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4) İmalat ve İstihsal Vergisi Defterleri (V.U.K. md.197 vd.) 

5) Yabancı nakliyat kurumlarının defterleri (V.U.K. md.207) 

6) Serbest meslek kazanç defteri (V.U.K. md.210) 

şeklinde öngörülmüştür.  

V.U.K’un 221’inci maddesinde de kullanılacak olan defterlerin tasdik 

zamanları düzenlenmiş olup; 

 Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan 

önce gelen son ayda, 

 Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin 

kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda, 

Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete 

girenler, işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden 

önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on 

gün içinde; 

Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl 

içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan 

önce,  

defterlerini tasdik ettirmeleri öngörülmüştür. Limited şirketlerde defterlerin 

tasdiki ile yetkili kılınan makam ise işyerinin bulunduğu yerdeki noter veya 

noterlik görevini ifa ile mükellef olanlardır (V.U.K. md.223/I). 

 

 

c. Belge Düzenine Uyma 
 

Vergi Usul Kanunu mükelleflerin vergilendirmeyle ilgili işlemlerini belirli 

belgelere bağlamalarını ve bu belgelerle ispat etmelerini öngörmüştür182. 

Dolayısıyla vergi konusu işlemlerin belgeye bağlanması, gerektiğinde 

bunların doğruluğunun araştırılmasına imkan tanımaktadır183. Bu belgeler    

V.U.K.’un 227 ila 252’nci maddeleri arasında düzenlenmiştir. Örnek olarak  

                                                 
182 KANETİ, a.g.e., s. 161. 
183 KIZILOT, ŞENYÜZ, TAŞ, DÖNMEZ, a.g.e., s. 106. 
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fatura184, sevk irsaliyesi185, perakende satış belgeleri186, ücret bordrosu187, 

taşıma irsaliyesi188, günlük müşteri listesi189  gösterilebilir.  

Belge düzeni belirli ilkelere dayanmakta190 olup, beyan usulünün 

zorunlu bir tamamlayıcısıdır191. Vergilendirmede vergiyi doğuran olayın 

maddi sonucunun doğru bir şekilde defter kayıtlarına geçirilmesi olayın 

meydana geldiği zamanda belgeye bağlanması ile mümkündür192. Söz 

konusu belgelendirme ise hem mükellefin ispat yükü açısından hem de vergi 

denetimi açısından önem taşımaktadır193. 

V.U.K.’da aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü 

şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait kayıtların belgelendirilmesi 

zorunludur (V.U.K. md.227/1). Ayrıca kullanılan veya bu Kanunun Maliye 

Bakanlığı’na verdiği yetkiye dayanılarak, kullanma mecburiyeti getirilen 

belgelerin, öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması halinde bu belgeler vergi 

kanunları bakımından hiç düzenlenmemiş sayılmaktadır (V.U.K. md.227/3).   

                                                 
184 “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere 

emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.”(V.U.K. md.229) 
185 “Sevk irsaliyesi, satılan malın teslim tarihi, irsaliye numarası, malın alıcıya teslim edilmek üzere 

satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından 
taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının taşınan veya taşıttırılan mallar için düzenlemesi ve 
araçta bulundurması gereken belgedir.”(V.U.K. md.230/5) 

186 “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak 
mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları veya yaptıkları 
işlerin bedellerini 1)Perakende satış fişleri 2)Makineli kasaların kayıt ruloları 3)Giriş ve yolcu 
taşıma biletleri ile belgelendirebilecektir. Bunlara perakende satış belgeleri 
denilmektedir.”(V.U.K. md.233) 

187 “Ücret bordrosu, işverenlerin her ay ödedikleri ücretler için tutmak zorunda olduğu 
belgedir.”(V.U.K. md.238) 

188 “Taşıma irsaliyesi, ücret karşılığında eşya nakleden bütün gerçek ve tüzelkişiler naklettikleri eşya 
için, 209’uncu maddede yazılı bilgilerle, sürücünün ad ve soyadı ve aracın plaka numarasını ihtiva 
eden ve seri ve sıra numarası dahilinde teselsül eden irsaliyedir.Bu irsaliyenin bir nüshası eşyayı 
taşıttırana, bir nüshası eşyayı taşıyan aracın sürücüsüne veya kaptanına verilir ve bir nüshası da 
taşımayı yapan nezdinde saklanır.”(V.U.K. md.240) 

189 “Günlük müşteri listesi, otel, motel, pansiyon gibi konaklama yerleri, odalar, bölmeler, ve yatak 
planlarına uygun olarak müteselsil seri ve sıra numaralı düzenlenip, günlük olarak işletmede 
bulundurulan listedir.”(V.U.K. md.240/C) 

190 Kaneti belge düzenine hakim olan ilkeleri 1)Belgeleme zorunluluğu ilkesi, 2)Vergi Usul 
Kanununda gösterilen belgelerle belgelendirme zorunluluğu ilkesi, 3)Belge düzenine uyma ödevi, 
4)Belgelendirme zorunluluğunun istisnalarının yasalarda belirtilmesi başlıkları altında 
incelemektedir.(KANETİ, Vergi Hukuku, s. 190-191.) 

191 KIRBAŞ, a.g.e., s. 76. 
192 KIZILOT, ŞENYÜZ, TAŞ, DÖNMEZ, a.g.e., s. 106. 
193 KIRBAŞ, a.g.e., s. 76. 
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Defter kayıtları ve bunlarla ilgili vesikaların vergi matrahının doğru ve 

kesin olarak tespitine imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz ve 

karışık olması durumu da re’sen tarh sebebini oluşturmaktadır (V.U.K. 

md.30/4). 

 

 

d. Defter ve Belgeleri Muhafaza ve İbraz 
 

Defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttukları defterleri, 

düzenledikleri belgelerin örneklerini ve almış oldukları belgeleri ilgili 

bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl süre ile 

muhafaza etmeye mecburdurlar (V.U.K. md.253). Bu süre ise Türk Ticaret 

Kanunu’ndaki tacirin tutmakla yükümlü olduğu ticari defterleri saklama süresi 

olan 10 yıldan kısa olmakla birlikte V.U.K. ve A.A.T.U.H.K.’da yer alan beş 

yıllık zamanaşımı süreleriyle uyumlu olmaktadır194. 

Vergi Usul Kanunu’na göre defter tutmak zorunda olmayan mükellefler 

almak zorunda oldukları fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzlarını tarih 

sırası ile düzenlenme tarihlerini takip eden takvim yılından başlayarak beş yıl 

süre ile muhafaza etmek zorundadırlar (V.U.K. md.254). 

Gerçek ve tüzel kişiler ile mükerrer 257’nci madde ile getirilen 

zorunluluklara tabi olanlar, muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü 

defter, belge ve karneler ile vermek zorunda bulundukları bilgilere ilişkin 

mikro fiş, mikro film, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kayıtlarını 

ve bu kayıtlara erişim veya kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm 

bilgi ve şifreleri muhafaza süresi içerisinde yetkili makam ve memurların 

talebi üzerine ibraz ve inceleme için arz etmek zorundadırlar.  

Defter ve belgelerin muhafaza ödevi, mükellefin beyanının 

doğruluğunu kanıtlama yükünün zorunlu ve doğal sonucudur195. Bundan 

dolayı V.U.K.’a göre tutulması mecburi olan defterlerin vergi incelemesi 

                                                 
194 SABAN, a.g.e., s. 179. 
195 KANETİ, a.g.e., s. 200. 
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yapmaya yetkili olanlara herhangi bir sebeple ibraz edilmemesi ise re’sen 

matrah takdiri sebebi olmaktadır (V.U.K. md.30/2,b/3). 

 

 

e. Beyanname Verme 
 

Türk vergi sisteminde, istisnaları bulunmakla beraber esasen beyan 

usulü geçerlidir. Gelir, kurumlar ve katma değer vergisinde tarhiyat mükellefin 

beyanı üzerine yapılır. Beyana dayanan tarhiyatta196, yükümlü ya da sorumlu, 

vergi idaresine verginin matrahını ve vergilendirmeye olanak tanıyan bilgileri 

içeren ve adına beyanname denilen yazılı bir bildirimde bulunmaktadır197. 

Başka bir ifade ile mükellefin ödemesi gereken vergileri, beyannamede yer 

alan değerler dikkate alınarak hesaplanmaktadır198. Kural olarak mükellefin 

verdiği beyannamenin doğru olduğu varsayılır ancak verilen beyannamenin 

doğruluğu vergi incelemesi ile araştırılarak içeriğinin gerçek mahiyete uygun 

olmadığı da ispat edilebilir199.  

Vergi mükellefi ya da sorumlusunun şekli vergi ödevlerinden biri olan 

beyanname verme200 ödevine örnek olarak yıllık gelir ve kurumlar vergisi 

beyannamesi, muhtasar beyanname, katma değer vergisi beyannamesi, 

veraset ve intikal vergisi beyannamesini verebiliriz.  

Vergi Usul Kanununa göre vergi beyannamesi kanuni süresi geçtiği 

halde verilmemişse (V.U.K. md.30/b.1); vergi beyannamesi kanuni veya ek 

süreler içinde verilmekle beraber beyannamede vergi matrahına ilişkin bilgiler 

gösterilmemişse; (V.U.K. md.30/b.2), verilen beyannamelerin gerçek durumu 

yansıtmadığına dair bir delil bulunursa idare tarafından re’sen takdir sebebine 

başvurulabilmektedir. 

                                                 
196 Verginin tarhı, vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi 

tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari muameledir.(VUK. md.20) 
197 KANETİ, a.g.e., s. 112. 
198 KIZILOT, ŞENYÜZ, TAŞ, DÖNMEZ, a.g.e., s. 101. 
199 YARALI, a.g.e., s. 216. 
200 Beyanname verme ödevi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Zübeyr YILDIRIM, Serkan AĞAR, 

“Vergi Hukukunda Beyan Sisteminin Etkinşiği”, Prof.Dr. Mualla Öncel’e Armağan, C.I, 
AÜHF. Yay. No:243, Ankara, 2009, s. 1227 vd.  
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Beyannamelerin kanuni süre içerisinde verilmemesi ayrıca V.U.K.’nın 

341’inci maddesinde düzenlenen vergi ziyaı’na201 yol açabilecek bu da aynı 

kanunun 344’üncü maddesinde düzenlenen vergi ziyaı cezasının202 

kesilmesine neden olabilecektir. 

 

 

f. Diğer Ödevler 
 

Vergi Usul Kanun’unda yer alan diğer şekli ödevler ise; vergi levhası 

alma, vergi kimlik numarası kullanma, vergi incelemesine yetkili memura 

işyerinde çalışma imkanı sağlama, inceleme elemanına her türlü bilgi ve 

belgeyi sunma, işyerinde her yeri gösterme, yaptığı alım ve satımlarda belirli 

parasal miktarı geçen işlemleri banka veyahut posta idarelerince düzenlenen 

belgelerle belgeleyebilme olarak sayabiliriz.    

 
 
C. Kanuni Temsilcilerin Rücu Hakkı  
 

V.U.K.’un 10’uncu maddesi ile A.A.T.U.H.K.’nın mükerrer 35’inci 

maddesi limited şirketlerin vergi borçlarından dolayı sorumlu olan kanuni 

temsilcilerin ödedikleri miktarlar için asıl borçlu olan şirkete rücu imkanı 

vermektedir. 

Vergi Usul Kanunu’nun 10’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasında 

temsilcilerin veya teşekkülü idare edenlerin ödedikleri vergiler için asıl 

mükelleflere karşı rücu haklarının olduğu hüküm altına alınmıştır. Kanuni 

temsilcilerin bu rücu hakkı ise sadece vergi borcu ile sınırlı bulunmaktadır203. 

                                                 
201 “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.”(V.U.K. md.341) 

202 “341 inci maddede yazılı hallerde vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya 
sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir.”(V.U.K. 
md.344/I) 

203 CANDAN, Kanuni Temsilcinin Vergi ve Diğer Kamu Alacaklarından Sorumluluğu, s.58. 
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A.A.T.U.H.K.’nın mükerrer 35’inci maddesinin 4’üncü fıkrasında ise 

temsilcilerin, teşekkülü idare edenlerin veya mümessillerin bu madde 

gereğince ödedikleri tutarlar için asıl amme borçlusuna rücu haklarının 

olduğu kurala bağlanmıştır. Bu maddeye göre ise kanuni temsilcinin rücu 

hakkı, vergi borcu veyahut vergiye bağlı diğer borçlar gibi bir ayırım 

yapmadan kanuni temsilcinin şahsi malvarlığından tahsil edilen asli ve fer’i 

tüm kamu alacakları için tanınmıştır204. 

Sonuç olarak kanuni temsilci şirketin vergi borcunu hangi kanun 

maddesine istinaden ödediyse ona göre asıl borçluya olan rücu hakkının 

kapsamı genişleyebilecek veya daralabilecektir. Ayrıca bu rücu girişiminden 

doğan uyuşmazlık niteliği itibariyle özel hukuk uyuşmazlığı olacaktır ve adli 

yargı yerlerince çözüme kavuşturulacaktır205. 

 
 
D. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğunun Sona Ermesi 
 

Limited şirketlerin kanuni temsilcilerinin sorumluluğu üç şekilde sona 

erer; 

1) Kanuni temsilciler limited şirketin vergi borcunu öderlerse 

sorumlulukları sona erer. 

2) Vergi borcu zamanaşımına uğrarsa yine kanuni temsilciler 

sorumluluktan kurtulur. 

3) Vergi Usul Kanunu’nun 10’uncu maddesi uyarınca vergi borcundan 

dolayı kusurları olmadıklarını ispat ederlerse vergi ve buna bağlı 

alacaklardan sorumlulukları sona erer.  

 

                                                 
204 CANDAN, a.g.e., s. 58. 
205 Turgut, CANDAN, “Kanuni temsilcilerin Kamu Alacaklarından Sorumluluğu II”, Yaklaşım, S:40,               

Nisan 1996, s. 39.          
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VI. ORTAKLARIN SORUMLULUĞU 
 
A. Ortaklar 
 
1.  Ortaklık Kavramı 
 

Limited şirketlerde ortak, sermaye payının maliki sıfatıyla pay 

defterine206 kayıtlı olan kimsedir207. Pay, sermaye şirketlerinin ana unsuru 

olup, ilk anlamı,  şirket sermayesinin belirli hisselere bölünmüş kısımlarını 

ifade etmekte iken, ikinci anlamı ortağın ortak sıfatıyla sahip olduğu hak ve 

borçları açıklamaktadır208.  

Kanunda herhangi bir sınırlama bulunmadığı için limited şirketlere 

tüzel kişilerde ortak olabilmektedir. Ayrıca bu ortakların sayısı da kanuna 

göre elliyi aşamayacaktır (YTTK. md.574/1)(ETTK.  md.504/1). 

Limited şirketlerde ortaklık sıfatı aslen veyahut devren 

kazanılmaktadır. Aslen kazanma ortaklık payının ilk elden elde edinilmesini, 

devren kazanma ise payın birtakım yollarla devredilerek ortağa geçmesini 

ifade etmektedir209.  

Ortaklık payı, 

1) Kuruluş 

2) Sermaye artırımında iştirak taahhüdünde bulunulması 

3) Şirketin birleşmesi veya tip değiştirme 

ile aslen kazanılmaktadır. Ortaklık payının aslen kazanılması ticaret 

siciline tescil ile hüküm ifade eder210. 

Ortaklık payı, 
                                                 
206 Pay defteri ise ortakların, adları, adresleri, her ortağın sahip olduğu esas sermaye payının sayısı, 

esas sermaye paylarının devirleri ve geçişleri itibarî değerleri, grupları ve esas sermaye payları 
üzerindeki intifa ve rehin hakları, sahiplerinin adları ve adreslerinin yazıldığı defterdir.(ETTK. 
md.594/1)  

207 Halil ARSLANLI, Türk Ticaret Kanun Şerhi, Limited Şirketler, II.Kitap-Yedinci Fasıl, 
II.Kısım, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1963, s. 259.  

208 Güliz GÜNGÖR, Limited Şirketlerde Ortakların Hak ve Borçları, Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, İstanbul, 2008, s. 24. 

209 GÜNGÖR, a.g.e., s. 30. 
210 Reha POROY, Ünal TEKİNALP, Ersin ÇAMOĞLU, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, 

9.Baskı, Beta Yayımcılık, İstanbul, 2003, s. 886.  
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1) Sözleşme 

2) Ortağın ölümü durumunda miras veya karı koca arasındaki mal 

rejimi yolu 

ile devren kazanılmaktadır. 

Limited şirket payının devrinde borçlanma ve tasarruf olmak üzere iki 

aşama vardır. Borçlanma işlemi devir işleminin temelini oluşturur ve çoğu kez 

satım, bağış, trampa, ortaklık sözleşmesi şeklinde kendini gösterir211. 

Tasarruf işlemi ise payı devretme ve devralma iradelerini açıkça ifade eden, 

yazılı şekilde yapılması ve imzaları noter tarafından tasdik edilmesi gereken, 

ortaklık payının devri sözleşmesi ile gerçekleşir212.  

Bir payın devri, şirket hakkında ancak şirkete bildirilmek ve pay 

defterine kaydedilmek şartıyla hüküm ifade eder (ETTK. md. 520/1). Devir 

hususunun pay defterine kaydedilebilmesi için ortaklardan en az dörtte 

üçünün devre muvafakat etmesi ve bunların esas sermayesinin en az dörtte 

üçüne sahip olması gerekir (ETTK. md.520/2). Payın devri veya devir vaadi 

hakkındaki mukavele yazılı şekilde yapılmış ve imzası noterce tasdik 

ettirilmiş olmadıkça ilgililer arasında dahi, hüküm ifade etmeyecektir (ETTK. 

md.520/5). Müdürlerin, iflastan gayrı bir sebeple vukubulan infisahı tescil ve 

ilan edilmek üzere ticaret siciline bildireceği belirtilerek (ETTK. md.550) 

devrin de tescil ve ilan edilmesi gerektiği belirtilmiştir.  

Yeni Türk Ticaret Kanunu da eskisiyle benzer düzenlemelere yer 

vermiştir. Esas sermaye payının devri ve devir borcunu doğuran işlemlerin 

yazılı şekilde yapılacağı ve tarafların imzalarının noterce onanacağı (YTTK. 

md.595/1), şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse, esas sermaye 

payının devri için, ortaklar genel kurulunun onayı şart olduğu (YTTK. 

md.595/2), şirket sözleşmesinde başka türlü düzenlenmemişse, ortaklar 

genel kurulu sebep göstermeksizin onayı reddedebileceği (YTTK. md.595/3), 

şirket sözleşmesiyle sermaye payının devrinin yasaklanabileceği (YTTK. 

md.595/4), ortaklık pay devrinin geçerli olabilmesi için temsil edilen oyların en 

az üçte ikisinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt 
                                                 
211 YARALI, a.g.e., s. 92. 
212 POROY, TEKİNALP, ÇAMAOĞLU, a.g.e., s. 887. 
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çoğunluğunun bir arada bulunması gerekli olduğu (YTTK. md.621/1c)  kurala 

bağlanmıştır. 

YTTK ile birlikte esas sermaye paylarının geçişlerinin tescil edilmesi 

için şirket müdürleri tarafından ticaret siciline başvurulacağı belirtilerek devrin 

sadece tescil edileceği hükme bağlanmıştır (YTTK md.598/1).ETTK’dan farklı 

olarak YTTK’da payın devri için ilan edilmesi şartı kaldırılmıştır. 

 
 
2. Ortakların Görev ve Yükümlülükleri 
 

Limited Şirketlerde ortaklar, taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını 

ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim 

yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler (YTTK. md.573/2). Ortağın 

sermaye koyma borcunu öngörülen süre içerisinde yerine getirmemesi 

durumunda şirkete karşı temerrüt faizi ve esas sözleşmede öngörülmüşse 

cezai şart ödemesi gündeme gelebilecektir. (YTTK. md.529) 

Şirket sözleşmesiyle, şirketin işletme konusunun gerçekleşmesine 

hizmet edebilecek yan edim yükümlülükleri öngörülebilir (YTTK. md.606/1). 

Söz konusu ikincil yükümlülükleri yerine getirmeyen ortak ortaklığa karşı 

sorumlu olur213. 

Ortaklar, şirket sırlarını korumakla yükümlü olup, bu yükümlülük şirket 

sözleşmesi veya genel kurul kararıyla kaldırılamayacaktır (YTTK. md.613/1). 

Ortaklar, şirketin çıkarlarını zedeleyebilecek davranışlarda bulunamazlar. 

Özellikle, kendilerine özel bir menfaat sağlayan ve şirketin amacına zarar 

veren işlemler yapamazlar. Şirket sözleşmesiyle, ortakların, şirketle rekabet 

eden işlem ve davranışlardan kaçınmak zorunda oldukları da öngörülebilir 

(YTTK. md.613/2). 

Her ortak, müdürlerden, şirketin bütün işleri ve hesapları hakkında bilgi 

vermelerini isteyebilir ve belirli konularda inceleme yapabilir (YTTK. 

md.614/1). Çünkü ortak şirket zarar ettiğinde bu zarardan sorumlu olabilecek 

                                                 
213 Oğuz İMREGÜN, Kara Ticareti Hukuku Dersleri, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2001, s. 514. 
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aynı şekilde şirket kar elde ettiğinde karından pay alabilecektir. Ortağın, elde 

ettiği bilgileri şirketin zararına olacak şekilde kullanması tehlikesi varsa, 

müdürler, bilgi alınmasını ve incelemeyi gerekli ölçüde engelleyebilir; bu 

konuda ortağın başvurusu üzerine genel kurul karar verir (YTTK. md.614/2). 

Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirketin 

sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla 

ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir 

ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir 

(YTTK. md.623/1). Bu durumda kanun koyucu şirketin yönetim ve temsili 

üçüncü kişilere bırakılsa bile en az bir ortağın da şirketi yönetim ve temsil 

yetkisine sahip olmasını öngörmektedir. Müdür başka bir ifade ile kanuni 

temsilci olamayan ortak ise şirketin yönetim ve temsilinden sorumlu 

olmayacaktır. 

Oy hakkı pay sahibi olmanın doğal bir sonucudur214. Ortakların oy 

hakkı esas sermaye paylarının itibarî değerine göre hesaplanır. Şirket 

sözleşmesinde daha yüksek bir tutar öngörülmemişse her yirmibeş Türk 

Lirası bir oy hakkı verir. Ancak, şirket sözleşmesi ile birden fazla paya sahip 

ortakların oy hakları sınırlandırılabilir. Ortak, en az bir oy hakkını haizdir. 

Şirket sözleşmesinde açıkça düzenlenmişse yazılı oy da verilebilecektir. 

(YTTK. md.618/1). 

Limited şirket ortağı için vazgeçilmeyen diğer bir görev ise ortaklar 

genel kuruluna katılma hakkıdır. Her ortak kendisini genel kurulda ortak olan 

veya olmayan bir kişi aracılığıyla temsil ettirebilecektir. Ortaklar genel kurulu 

toplantısına katılma hakkı ile ortak görüşmelere katılabilecek, soru 

sorabilecek, gündeme dahil bir meseleyle ilgili olarak yazılı veya sözlü teklifte 

bulunabilecek, başkanlık divanını seçebilecek, divana seçilebilecek, oy 

kullanabilecek, alınan kararlara muhalefet edebilecek ve genel kurul 

kararlarının iptali için dava açabilecektir215. 

 

                                                 
214 GÜNGÖR, a.g.e., s. 47. 
215 Orhan Nuri ÇEVİK, Limited Şirketler Hukuku ve Uygulaması, 3.Baskı, Yetkin Hukuk 

Yayınları, Ankara, 1994, s. 213. 
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3. Ortaklıktan Çıkma, Çıkmaya Katılma, Çıkarma 
 

Çıkma, limited şirket ortağının kendi isteği ile ortaklık sıfatının sona 

ermesi halidir216.  

ETTK’nın 551’inci maddesinin 1’inci fıkrasında, şirket sözleşmesiyle 

ortaklara şirketten çıkma hakkı verilebileceği gibi bu hakkın kullanılması belirli 

şartlara tabi tutulabileceği belirtilmiş, 2’nci fıkrasında ise her ortağın haklı 

sebeplere dayanmak şartıyla şirketten çıkmasına müsaade edilmesini veya 

şirketin feshini mahkemeden isteyebileceği kurala bağlanmıştır. YTTK’da ise 

ETTK’ya paralel olarak şirket sözleşmesinin, ortaklara şirketten çıkma hakkı 

tanıyabileceğini bu hakkın kullanılmasını belirli şartlara bağlayabileceğini 

belirttikten sonra (YTTK. md.638/1) her ortağın haklı sebeplerin bulunması 

halinde limited şirket ortaklığından çıkmasını mahkemeden isteyebileceği 

hükme bağlanmış, ayrıca mahkeme istem üzerine, dava süresince, davacının 

ortaklıktan doğan hak ve borçlarından bazılarının veya tümünün 

dondurulmasına veya davacı ortağın durumunun teminat altına alınması 

amacıyla diğer önlemlere karar verebileceği belirtilmiştir (YTTK. md.638/2). 

Böylece şirket sözleşmesiyle çıkma sebepleri öngörülebileceği gibi ortak 

açısından haklı bir nedenin bulunması durumlarında ortaklar limited şirketten 

çıkma isteyebilecektir.  

Türk Ticaret Kanunu, aşağıda belirtilen; 

Sermaye payının tam devri ile, (ETTK. 520) 

Miras veya mal ortaklığı kurulduğu takdirde payın geçişi 

yasaklanmamışsa, (ETTK. 521/2) 

Ortağın iflası veya payının haczinde, (ETTK. md. 523/2,3) 

Payın itfasında, 

Ortakların tümünün bir ortağın çıkmasını kabul etmesi halinde,  

Ortaklık sözleşmesinde öngörülen hallerde, 

Haklı sebeplerin varlığı halinde mahkeme kararı, 

                                                 
216 YARALI, a.g.e. s. 102. 
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hallerinin varlığı halinde ortak kendi isteği ile ortaklıktan 

çıkabilecektir217. 

Limited şirket ortağı, şahsında var olan veya daha sonra meydana 

gelen haklı sebep dolayısıyla ya da limited şirket ortağına veya diğer 

ortaklara karşı tutumunda beliren herhangi bir nedenin çıkarmayı haklı 

gösterebilecek nitelikte olması durumunda limited şirketten 

çıkarılabilecektir218.   

Çıkarılma ETTK’nın 551’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında 

düzenlenmiştir. İlgili hükümde esas sermayenin yarısından fazlasına sahip 

bulunan ortakların mutlak çoğunluğu tarafından muvafakat edilmek şartıyla 

şirketin, haklı sebeplerden dolayı bir ortağın şirketten çıkarılmasını 

mahkemeden isteyebileceği açıklanmıştır. YTTK’da da benzer düzenlemeye 

yer verilmiş şirketteki her bir ortağın diğer ortağın çıkarılmasını isteyebileceği 

hükme bağlanmıştır (YTTK. md.640/3). Ancak ETTK’dan farklı olarak şirketin 

istemi üzerine ortak mahkeme kararıyla haklı sebebe dayanarak şirketten 

çıkarılabileceği gibi şirket sözleşmesinde, bir ortağın genel kurul kararı ile 

şirketten çıkarılabileceği sebepler de öngörülebilecektir (YTTK. 640/1). 

Böylece bir taraftan şirkete kendisi yönünden önemli olan sebeplerin 

varlığı halinde, bu sebepleri gerçekleştiren ortağı şirketten çıkarma, başka bir 

ifade ile istediği ortamı yaratma hakkı tanınmış diğer taraftan ise ortaklar 

açısından hukuk güvenliği sağlanmıştır219. 

Bir ortağın haklı sebepler dolayısıyla şirketten çıkarılması için 

mahkemeye başvurulması yada bir ortağın şirket sözleşmesinde öngörülen 

sebepten dolayı şirketten çıkarılması için genel kurulda temsil edilen oyların 

en az üçte ikisinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt 

çoğunluğunun bir arada bulunması gerekmektedir (YTTK md.621/1/4). 

Çıkarma kararına karşı ortak, kararın noter aracılığıyla kendisine 

bildirilmesinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilecektir (YTTK. 640/2). 

                                                 
217 POROY, TEKİNALP, ÇAMOĞLU, a.g.e., s. 897. 
218 POROY, TEKİNALP, ÇAMOĞLU, a.g.e., s. 900. 
219 Soner ALTAŞ, “Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirket Ortaklığından Çıkarılma ve 

Ayrılma Akçesi”, Yaklaşım, S:225, Eylül 2011, s. 242. 
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Şirketin istemi üzerine ortak mahkeme kararıyla haklı sebebe dayanılarak 

şirketten çıkarılırsa, ortağın iptal davası hakkı olmayacaktır (YTTK 640/3).   

ETTK sadece şirketten çıkma ve çıkarılmayı düzenlemişken YTTK’da 

çıkmaya katılma diye bir kavram düzenlenmiştir. Bir çıkma davası 

bağlamında, kendilerini çıkma davasının davacısı ortak ile aynı konumda 

gören ortaklara çıkma davasına katılma hakkı tanınmıştır220. Ortaklardan biri 

şirket sözleşmesindeki hükme dayanarak çıkma istediği veya haklı 

sebeplerden dolayı çıkma davası açtığı takdirde, müdür veya müdürler 

gecikmeksizin diğer ortakları bundan haberdar edecekler (YTTK. md.639/1), 

diğer ortaklardan her biri, haberin kendisine ulaştığı tarihten itibaren bir ay 

içinde; 

1) Şirket sözleşmesinde öngörülen haklı sebep kendisi yönünden de 

geçerliyse, kendisinin de çıkmaya katılacağını müdürlere bildirmek, 

2) Açacağı bir dava ile haklı sebepler dolayısıyla çıkma davasına 

katılmak, 

hakkına sahip olacaktır (YTTK. md.639/2). Çıkan tüm ortaklar 

hakkında, esas sermaye payları ile orantılı olarak, eşit işlem uygulanacaktır 

(YTTK. md.639/3). Şirket sözleşmesindeki hüküm sebebiyle veya haklı bir 

sebebin varlığı dolayısıyla bir ortağın şirketten çıkarılması hâlinde bu hüküm 

uygulanmayacaktır (YTTK. md.639/4). 

 
 
4. Ortaklıktan Ayrılmanın Sonuçları 
 

Ortaklıktan ayrılma, çıkma ve çıkarma ile olabilmektedir. Çıkma ve 

çıkarılma, ayrılan ortağın ortaklık ile ilişkilerini sona erdiren dolayısıyla 

sözleşme ve kanun ile yüklendiği görev ve yükümlülüklerden kurtulması 

haklarını yitirmesidir221.  

                                                 
220 Soner ALTAŞ, “Yeni Türk Ticaret Kanun’una göre Limited Şirket Ortaklığından Çıkma ve 

Çıkmaya Katılma”, Yaklaşım, S:224, Ağustos 2011, s. 236.   
221 Hasan PULAŞLI, Şirketler Hukuku, 4.Baskı, Karahan Kitabevi, Adana, 2003, s. 1044. 
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Çıkma ve çıkarılma sonucunda şirket ana sözleşmesi değişmiş 

olmaktadır. Ana sözleşmenin değişmesi beraberinde bu hususun ticaret sicil 

gazetesinde tescilini zorunlu kılmaktadır. Başka bir ifadeyle şirketten çıkma 

ve çıkarılma sonucunun ticaret sicil gazetesinde yayımlanması 

gerekmektedir. 

Ortaklıktan ayrılan ortağın ayrılma payı yıllık bilanço hükümlerine göre 

değil, yapılan işlem varsayımsal bir tasfiye olduğu için tasfiye bilançosu 

ilkeleri uyarınca hesaplanır222. Taraflar ayrılma payının hesaplanma şeklini 

ayrılma sırasında tespit edebilecekleri gibi esas sözleşmede veyahut ayrı bir 

anlaşmada da düzenleyebilmelerine karşın, ortağın başlangıçta ayrılma 

payından vazgeçtiğine yönelik anlaşmalar geçerli sayılmamaktadır223.  

 
 
B. Kamu Borçlarından Ortakların Sorumluluğu 
 

Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun’un 35’inci maddesi 

limited şirketlerin amme borçlarından dolayı ortaklarının sorumluluğunu 

düzenlemektedir. A.A.T.U.H.K.’nın yürürlüğe giriş tarihi olan 1953’den 

günümüze kadar ilgili kanun maddesi iki değişiklik geçirmiş olup, 

A.A.T.U.H.K.’nun 35’inci maddesindeki ilk değişiklik 1998 yılında 4369 sayılı 

Kanun’un 21’inci maddesi ile ikinci değişiklik ise 2008 yılında 5766 sayılı 

Kanun’un 3’üncü maddesi ile mevzuatımızda yerini almıştır. 

 
 
1. A.A.T.U.H.K.’nın 35’inci maddesinin ilk şekli 
 

AATUHK’un 35’inci maddesinin ilk hali; 

“Limited ortaklıkların ödenmeyen ve tahsil imkanı bulunmayan amme 

borçlarından dolayı ortaklar vazettikleri veya vaz’ını taahhüt eyledikleri 

                                                 
222 POROY, TEKİNALP, ÇAMOĞLU, a.g.e., N.1680, s. 902. 
223 Güzin ÜÇIŞIK, Limited Şirkette Ortağın Ortaklıktan Çıkarılması, Prof.Dr.Fahiman Tekil’in 

Anısına Armağan, İstanbul, MÜHF. Yayıncılık, 2003, s. 205. 
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sermaye miktarında doğrudan doğruya mesul ve bu kanun hükümleri 

gereğince takibata tabi tutulurlar”  

 

şeklinde düzenlenmişti. 

 

Kanun maddesine göre limited şirketin vergi borçlarından dolayı şirket 

ortakları hakkında takibe geçilebilmesi için, öncelikle şirket hakkında cebri 

tahsil ve takip yollarına başvurularak şirketin borçlarını ödeme imkanı 

bulunmadığı hususu tespit edilmiş olmalıdır224. 

 

A.A.T.U.H.K.’nın 35’inci maddesinin gerekçesi ise;  

 

“59’uncu madde de limited şirketlerin ortaklarını ortaklığın kamu 

borçlarından dolayı vaz’ettikleri veya vaz’ını taahhüt ettikleri sermaye 

miktarında şahsen sorumlu tutmaktadır.Bu hüküm ile limited ortaklıklarda 

kamu borçlarından dolayı şahsi mesuliyet, vaz’edilen veya vaz’ı taahhüt 

edilen sermaye miktariyle takyit edilmektedir.” 

 
şeklinde açıklanmaktaydı225. 

 

Kanun ve ilgili gerekçesi birlikte değerlendirildiğinde ilgili Kanun 

maddesinin ilk halinin limited şirketin vergi borcu dolayısıyla ortakların 

sorumluluğunu ortağın vazettiği veya vaz’ını taahhüt ettiği sermaye miktarı ile 

sınırlandırdığını görürüz. 

                                                 
224 Veysi SEVİĞ, “Şirket Ortağının Limited Şirketin Vergi Borcundan Dolayı Takip Usulü”, 

Yaklaşım, S:163, Temmuz 2006, s. 233. 
225 ŞİMŞEK, a.g.e., s. 270, dpn. 71. 
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2. A.A.T.U.H.K.’nın 35’inci maddesinde yapılan değişiklikler 
 

4369 sayılı Kanunun 21’inci maddesinde 29.7.1998 tarihinde yapılan 

değişiklikle ortakların limited şirketin vergi borçlarından dolayı 

sorumluluklarının kapsamı genişletilerek ortakların sorumluluğu sermaye 

hisseleri oranı ile sınırlı hale getirildi226. Önceki düzenlemede ortakların 

sorumluluğu, şirkete koydukları ya da koymayı taahhüt ettikleri sermaye 

miktarı ile sınırlıydı. Bu değişiklikle şirket sermayesi üzerinde olup limited 

şirketten tahsil edilemeyen kamu alacağının ortaklardan takibini sağlamak ve 

bu suretle kamu alacağının tahsilini güvence altına almak amaçlanmıştır227 
228. İlgili Kanun maddesinde yapılan değişiklikler 29.7.1998 tarihinde 

yürürlüğe girdiği için bu tarihten sonra doğan kamu alacaklarına 

uygulanacaktır229. Başka bir ifadeyle limited şirketin ortakları şirketin 

29.7.1998 tarihinden önce doğmuş borçları için sermaye payları tutarında bu 

                                                 
226 Sermaye miktarı ve sermaye oranı ile ilgili bir örnek vermek gerekirse; 100.000 TL sermayeye 

sahip X… adında bir limited şirketimiz olsun ve bu şirketin %50 ortaklı Celal ve Sebahat isminde 
ortakları bulunsun. Şirketin 1.000.000 TL vergi borcu olduğu ve bu borç ortaklardan tahsil 
edilmeye çalışıldığı zaman eski düzenlemeye göre Celal ve Sebahat şirkete koydukları ya da 
taahhüt ettikleri sermaye miktarı olan 50.000 TL ile sorumlu olabilecek iken, yeni düzenleme ile 
sermaye payına bakılmaksızın 1.000.000 TL’lik vergi borcunun 500.000 TL’lik kısmından 
sermaye oranı göz önünde bulundurulmak suretiyle sorumlu tutulacaktır.  

227 YARALI, a.g.e., s. 245. 
228 A.A.T.U.H.K’nın 35’inci maddesinde yapılan değişikliğin amacını belirten kanun maddesinin 

gerekçesi “ 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 35’inci maddesinde, 
amme alacağını koruma hükmü olarak limited şirketin ödenmeyen amme borçlarından ortakların 
koydukları veya koymayı taahhüt ettikleri sermaye miktarında sorumlu tutulacakları 
düzenlenmiştir. Limited şirketler Türk Ticaret Kanununa göre en az 2 en fazla 50 ortakla ve 500 
milyon lira gibi küçük sayılabilecek bir sermaye ile kurulabilmektedir. Limited şirketin 
malvarlığından tahsil edilemeyen amme alacağı için şirketin ortaklarından tahsile gidildiğinde 
ortaklar koydukları sermaye miktarı kadarından sorumlu tutulabildiğinden, şirket sermayesinin 
üzerinde olan amme alacağının tahsili yapılamamakta dolayısıyla mevcut hüküm koruma işlevini 
görmemektedir. Limited şirketin kanuni temsilcileri de malvarlığı olmayan kişilerden 
seçilebilmekte ve bu durum da kanunun temsilcilerin sorumluluğundan hareketle yapılan takiplerin 
sonuçsuz kalmasına neden olmaktadır. Diğer taraftan bu tür şirketler, kuruluşundaki kolaylık 
nedeniyle vergi sisteminde yer alan bazı müesseselerden haksız kazanç temin etmek için sahte 
veya özü itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek gibi amaçlarla da kurulabilmektedir. Yapılan bu 
düzenleme bu tip mali sistemin tahribatına yönelik olumsuzlukların giderilmesine de yardımcı 
olacaktır. Böylece vergi sisteminden haksız yararlanma amacına karı caydırıcı bir hüküm de 
getirilmiş olmaktadır.” şeklinde açıklanmıştır.(Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, 4369 Sayılı 
Kanun’la Ana Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler, Aksiseda Matbaacılık, Samsun, Yayın 
No:99/1, s. 85-86) 

229 CANDAN, A.A.T.U.H.K., s. 169. 
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tarihten sonra doğan borçları için sermaye payları oranın da sorumlu 

olacaktır.  

Limited şirketlerin amme borçlarından sorumluluğunu düzenleyen 

A.A.T.U.H.K.’nın 35’inci maddesindeki bir sonraki değişiklik ise 6.6.2008 

tarhinde 5766 sayılı Kanunun 3’üncü maddesi ile getirilmiştir. Bu değişiklikle 

ilk olarak kanun maddesinde yer alan ortakların şirket borcundan sorumlu 

tutulması için aranan “borcun şirketten tahsil imkanı bulunmaması” hali 

genişletilerek borcun “şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilememesi 

veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması230” şeklinde değiştirilmiştir. Bu 

değişiklikle şirket aleyhine yapılacak takibatların tamamen sona ermesi 

beklenmeyecek eğer alacağın şirketten tahsiline imkan kalmadığı anlaşılırsa 

ortaklara başvurulabilecek böylelikle kamu alacağının daha hızlı tahsil 

edilebilmesinin yolu açılmış olacaktır231.  

İkinci olarak da kanun maddesine 2’inci ve 3’üncü fıkralar eklenmiştir. 

A.A.T.U.H.K.’nın 35’inci maddesine eklenen 2’nci fıkrası ile “ortağın 

şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, payı devreden ve devralan 

şahıslar devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden birinci fıkra 

hükümüne göre müteselsilen sorumlu tutulur” hükmü getirilmiştir. Bu 

düzenlemeyle uygulamada ortakların sorumlulukları açısından pay devrine 

bağlı olarak yaşanan ihtilafları çözmek amaçlanmış olup, kanun koyucu bu 

yöndeki iradesini de limited şirketi sermaye şirketi, şahıs şirketi ayırımı 

açısından şahıs şirketine yakınlaştırmıştır232. 

A.A.T.U.H.K.’nın 35’inci maddesine eklenen 3’üncü fıkra ile “Amme 

alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı 

şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden birinci 

fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur.” düzenlemesi getirilmiştir.  

                                                 
230 Tahsil edilemeyen amme alacağı ile tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağı terimi hakkında 

ayrıntılı bilgi için bkz. s. 41, 43.   
231  Ersin ÖZDEMİR, “6183 Sayılı Kanun’da Yapılan Değişiklik Sonrasında Limited Şirketlerde 

Payın Devrinde Vergisel Sorumluluk”, E-Yaklaşım, S:204, Aralık 2009, (Erişim) 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20091215908.htm,24.9.2012. 

232 YARALI, a.g.e., s. 247. 
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A.A.T.U.H.K.’nın 35’inci maddesinin yürürlükte bulunan son şekli ise; 

“Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil 

edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye 

hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu Kanun hükümleri 

gereğince takibe tabi tutulurlar.” 

“Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, payı devreden 

ve devralan şahıslar devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden 

birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur.” 

“Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay 

sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının 

ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur.” 

düzenlenmiş bulunmaktadır. 

 
 
3. Sorumluluğun Kapsamı 
 

Limited şirketin kamu borçlarından dolayı ortaklarının sorumluluğuna 

başvurulabilmesi için bu borcun A.A.T.U.H.K.’nın kapsamında yer alan 

borçlardan olması gerekmektedir. Diğer taraftan özel kanunlarında 

A.A.T.U.H.K.’ya atıf yapıldıysa limited şirketin ortakları bu alacaklardan da 

A.A.T.U.H.K. hükümlerine göre takip edilecektir. 

 
 
4. Sorumluluğun Şartları 
 

A.A.T.U.H.K.’nın 35’inci maddesi uyarınca limited şirketin borçlarından 

dolayı ortakların sorumluluğuna başvurulabilmesi için aranılması gereken tek 

şart borcun şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilememesi veya tahsil 

edilemeyeceğinin anlaşılmasıdır. Ayrıca limited şirketin borcundan dolayı 



 
 

68

ortağın takip edilmesine ilişkin usul ve esaslarda Maliye Bakanlığınca 

çıkartılan A Seri nolu, 1 Sıra Nolu Tebligat tebliğinde düzenlenmiştir233. 

Limited şirketin kamu borçlarından dolayı ortakları şahıslar olabileceği 

gibi şirketlerde olabilmektedir. Şirketin ortakları arasında başka bir limited 

şirketin bulunması durumunda, yalnızca ortak olan limited şirketin takibi söz 

konusu olabilecek, bu şirketin ortakları takip edilemeyecektir234.   

 
 
5. Sorumluluğun Sona Ermesi 
 

Limited şirketin vergi borcu dolayısıyla ortakların sorumluluğunun sona 

ermesi ancak iki şekilde gerçekleşebilmektedir. Bunlardan birincisi borcun 

ödenmesi, ikincisi ise borcun zamanaşımına235 uğramasıdır. Borcun 

ödenmesi şirket tüzel kişiliğince, kanuni temsilci veyahut ortak tarafından 

gerçekleştirilebilecektir. Borcun zamanaşımına uğraması asıl borçlu şirketin 

borcunun zamanaşımına uğraması yada ortağın borcunun zamanaşımına 

uğraması biçiminde karşımıza çıkabilir. Her iki durumda da ortak borç 

sorumluluğundan kurtulabilecektir. Ancak ortak borcun doğumundan sorumlu 

olmadığını ispatlasa bile sorumluluktan kurtulamayacaktır. 

 
                                                 
233 Kanunun 35 inci maddesinde yapılan değişiklikler çerçevesinde limited şirket ortakları hakkında 

yapılacak takipte aşağıdaki hususlara dikkat edileceği belirtilmiştir.  
 -“Öncelikle şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan 

amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda şirket ortaklarının kimler olduğu ve 
bu ortakların sermaye hisseleri; şirket ana sözleşmesi, ana sözleşme değişikliği veya pay 
defterindeki kayıtlardan tespit edilecektir.  

 -Her bir ortağın sermaye hissesine göre takip konusu olan amme alacağından sorumlu olduğu tutar 
belirlenecektir.  

 -Şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme 
alacağının ödenmesinden sermaye hissesi oranında sorumlu tutulması gereken ortağın, hissesini 
devredip devretmediği araştırılacak, hisse devrinin söz konusu olduğu hallerde, devralan şahsın 
devir tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş şirket borçlarından sorumlu tutulacağı tutar 
tespit edilecektir. 

 - Ortaklar hakkında takip muamelesine 6183 sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre tanzim 
edilecek ödeme emrinin tebliği suretiyle başlanılacaktır.” 

234 KIZILOT, ŞENYÜZ, TAŞ, DÖNMEZ, a.g.e., s. 85. 
235 Vergi Hukukumuzda zamanaşımı müessesesi Vergi Usul Kanunun 113’üncü maddesinde 

düzenlenmiştir. İlgili kanun maddesinin 1’inci fıkrasında zamanaşımı, süre geçmesi suretiyle vergi 
alacağının kalkması olarak tanımlanmış olup, 2’nci fıkrasında ise zamanaşımının, mükellefin bu 
hususta bir müracaatı olup olmadığına bakılmaksızın hüküm ifade edeceği kurala bağlanmıştır. 
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6. Ortakların Rücu Hakkı 
 

Rücu; başkasına ait borcu onun yerine ödeyen kişinin ödediği miktarı 

asıl borçludan veya borcun ödenmesinden asıl borçlu ile beraber sorumlu 

olandan istemesidir236. Limited şirketin kamu borcu nedeniyle ortak bu borcu 

ödeyebilir. Fakat ortağın ödediği borçtan dolayı diğer ortaklara rücu hakkı 

bulunmamaktadır. Çünkü her ortak şirketin borcundan dolayı sermaye payı 

oranında takip edilebilmektedir. Başka bir ifade ile ortak şirketin bütün 

borcundan sorumlu tutulmamaktadır. 

Hukukumuzda ödenen bu borç için ortağın rücu hakkının bulunup 

bulunmadığı hakkında herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak 

limited şirket ortaklarının, ödemiş oldukları vergi borçlarını asıl borçlu olan 

şirketin tüzel kişiliğine rücu etme haklarının olduğu kabul edilirken, ödedikleri 

borçları kanuni temsilciden talep etme haklarının bulunmadığı kabul 

edilmektedir237. 

                                                 
236 CANDAN, AATUHK, s. 196. 
237 GERÇEK, “Limited Şirketlerde Kanuni Temsilciler ve Ortakların Vergi Borcundan Sorumluluğu”, 

Yaklaşım, S:83, Kasım 1999, s. 219. 



 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

LİMİTED ŞİRKETLERİN VERGİ BORÇLARINDAN DOLAYI KANUNİ 
TEMSİLCİLERİN VE ORTAKLARININ SORUMLU TUTULMASINDA 

KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
 
 

I. LİMİTED ŞİRKETLERDE VERGİ BORCUNDAN DOLAYI ORTAKLARIN 
VE KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLU TUTULMASINDA 
KARŞILAŞILAN SORUNLAR 

 
Tezimizin Üçüncü bölümü olan bu bölümde limited şirket ortaklarının 

ya da kanuni temsilcilerinin takibinde yaşanan sorunları ve bu sorunlara karşı 

yapılması gereken çözüm önerilerini ortaya koymaya çalışacağız. Bunu 

yaparken de Danıştay’ın vergi dava daireleri olan Üçüncü Dairesi, Dördüncü 

Dairesi, Yedinci Dairesi ve Dokuzuncu Dairesince verilen kararlardan 

yararlanacağız.  

Öncelikle limited şirketin borcu bu şirketten tahsil edilmeye 

çalışılmalıdır. Eğer bu borç şirketten tahsil edilemiyorsa ortak/kanuni 

temsilciye gidilmelidir. İdareler ortak/kanuni temsilciyi takip ederken de belirli 

bir sıra izlemek zorundadırlar. Takip sırasındaki herhangi bir eksiklik kanuni 

temsilci/ortağın takibini sonuçsuz kılabilecektir. Takip edilen şahıs kendisi 

hakkındaki takibin yanlış yapıldığını belirterek vergi mahkemelerinde dava 

açtığı takdirde bu takibin geçersizliğine mahkemelerce karar verilebilecektir. 

Limited şirketin kanuni temsilcisi/ortağını takip edebilmek amacıyla 

idareler için mevzuatın öngördüğü sıralama şu şekildedir; 

1) Şirket adına bir borç bulunmalı ve bu borç için şirket adına 

ihbarname düzenlenmeli, ihbarname şirkete tebliğ edilmelidir. 

2) İhbarnameden sonra şirket adına ödeme emri düzenlenmeli ve 

ödeme emri şirkete tebliğ edilmelidir. 

3) Bu ödeme emrinden sonra şirket hakkında malvarlığı araştırması 
yapılmalı, şirketin malvarlığına rastlanırsa, malvarlığına haciz konulmalıdır. 
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4) Eğer şirketin malvarlığına rastlanılmamış ya da malvarlığı borcu 
karşılamaya yetmiyorsa kanuni temsilci ya da ortak adına takibata ödeme 
emri ile başlanmalıdır. 

5) Şirket kanuni temsilci ya da ortak adına ödeme emri düzenlendikten 
sonra borç tahsil edilemezse, bu şahıslar adına haciz kararı alınabilecektir. 

Fakat yapılan bu sıralama çok genel bir nitelik taşımaktadır. Bu 
sıralamanın da kendi içerisinde birçok uyuşmazlıkla karşılaştığını verilen 
yargı kararlarından tespit edebiliriz. Şimdi de vergi mahkemesi kararlarının 
temyiz mercii olan Danıştay’ın vergi dairelerinin son yıllarda vermiş olduğu 
kararlardan uygulamada en çok karşılaşılan sorunları ve bu sorunlara ilişkin 
çözüm önerilerini inceleyelim. 
 
 
A. Tebligata İlişkin Sorunlar 
 
1. Şirket adına düzenlenen ihbarnamenin tebliğinin Kanuna uygun 

gerçekleştirilmemesi 
 

Vergi dairesinin limited şirketten vergi borcunu usulüne uygun takip 
edebilmesi için borçlu olan şirket hakkında ihbarname düzenleyerek takibe 
başlamalıdır. Eğer idareler limited şirket hakkında ihbarname düzenlemeden 
ve bu ihbarnameyi usulüne uygun tebliğ etmeden takibat sürecini 
başlatırlarsa şirketin kanuni temsilcisi/ortağı sorumluluktan kurtulabilecektir.  

İhbarnamenin tebliğinin nasıl yapılması gerektiği 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu’nun 102’nci ve 104’üncü maddesinde açıklanmıştır. V.U.K.’un 
maddeleriyle ilgili olarak idarenin yaptığı yanlışlardan en önemlisi şirket’e 
yapılan tebligatta, tebliğ edilememe hususunun tebliğ zarfına yazılmaması ve 
bu durumun kanunda belirtilen kişilere imzalattırılmaması olarak karşımıza 
çıkmaktadır.238 Bir diğer sorun ise ilanen tebliğ aşamasında ilan yazısının bir 
örneğinin borçlu şirketin bilinen son adresinin bağlı olduğu muhtarlığa 
gönderilmemesi şeklinde kendini göstermektedir.    

                                                 
238 Dn.4.D.’nin, 12.05.2011 tarih ve E. 2009/6690, K. 2011/3544 Sayılı Kararı 
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2. Şirket adına düzenlenen ihbarname/ödeme emrinin tebliği için yeterli 
adres araştırması yapılmaması  

 
Limited şirketin kanuni temsilci/ortağının sorumluluğuna 

başvurulabilmesi için öncelikle şirket hakkında düzenlenen ihbarname/ödeme 

emrinin usulüne uygun olarak şirkete tebliğ edilmeye çalışılması 

gerekmektedir. Bu noktada limited şirketin idare tarafından bilinen tüm 

adreslerinin önemi karşımıza çıkar. Çünkü idare yapacağı tebligat için şirketin 

merkez ve şube işyeri adreslerini tespit etmelidir. 

Şirket hakkında düzenlenen ihbarname, ödeme emrini idare şirketin 

bilinen ilk adresine tebliğe çıkardığı ve tebliğ edemediği zaman tebliğin 

şartlarının oluştuğunu kabul ederek ilanen tebliğ yoluna geçebilmektedir. 

Şirketin merkez ve şube işyeri olması durumunda ve bu yerlere tebligat 

yapılmaya çalışılmadan, şirket adına ilanen tebligat yapılarak ihbarname ve 

ödeme emrinin kesinleştirilmesi idarenin bu aşamadan sonraki işlemlerini 

sakat kılabilecektir. 

Şirket adına düzenlenen ihbarname/ödeme emri şirketin merkez ve 

şube işyerine tebliğe çalışılması gerektiği gibi şirketin kanuni temsilcisi ve 

ortaklarının da bilinen ikamet adreslerine tebliğe çalışılmalıdır. İdareler 

tarafından şirket ortağı ve kanuni temsilcinin adresine tebliğe 

çalışılmamasının nedeni kanaatimizce 213 sayılı V.U.K. ’un 101’inci 

maddesinde sayılan “bilinen adresler” arasında şirketin kanuni temsilcisi veya 

ortağının ev ya da iş adreslerinin sayılmaması nedeniyledir.   

 
 
B. Şirket Hakkında Malvarlığı Araştırmasına İlişkin Sorunlar 
 
1. Vergi borcu şirketin malvarlığından tahsil edilmeye çalışılmadan 

kanuni temsilci/ortağa gidilmesi 
 

İdare, limited şirketin vergi borcunu öncelikle borçlu olan şirketten 

tahsil etmeye çalışmalıdır. Şirketten tahsil edemez ise kanuni temsilcilere 
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gidebilecektir. V.U.K.’un 10’uncu maddesi ve A.A.T.U.H.K.’nın mükerrer 

35’inci maddesinde düzenlenen kanuni temsilcilerin sorumluluğu ile 

A.A.T.U.H.K.’nın 35’inci maddesinde düzenlenen limited şirket ortaklarının 

sorumluluğu müşterek ve müteselsil nitelikte olmadığından, limited şirketlerde 

vergi borcu nedeniyle kanuni temsilci ve ortaklar fer’i vergi borçlusu 

konumundadırlar ve kendilerine yüklenen sorumluluk da tali niteliktedir239.   

 İdare şirketi takip ederken de oldukça dikkatli davranmak zorundadır. 

Yargı kararlarından anlaşılacağı üzere idareler şirket hakkındaki takibatı 

eksik yapabilmektedirler. Örneğin şirketin borcunu şirketten tahsil etmeye 

çalışmadan ortak veya kanuni temsilcisine başvurabilmektedir. Şirket 

hakkında malvarlığı araştırmasını eksik yapıldığı ya da hiç yapılmadığı 

takdirde bir sonraki takibat süreci olan şirket kanuni temsilci/ortağın takibi de 

hukuka aykırılık teşkil edebilecektir. Böylelikle hem yargı mercileri gereksiz 

yere meşgul edilecek, hem de idare zaman kaybederek alacağını daha geç 

tahsil edebilecek , hatta borcun zamanaşımına uğrayabilecek olması 

nedeniyle alacağını hiç tahsil edememe tehlikesiyle karşılaşabilecektir. 

 
 
2. Şirket hakkında ödeme emri düzenlenmeden önce malvarlığı 

araştırması yapılması 
 

Vergi borcundan dolayı limited şirketin takibi için öncelikle şirket 

hakkında ihbarname daha sonra ödeme emri düzenlenir. Ödeme emrine 

şirket tarafından dava açılmaz, süresinde de ödemede bulunulmaz ise şirket 

hakkında malvarlığı araştırması yapılır. Vergi dairelerinde yaptığımız 

araştırmalara göre idareler zaman zaman bu safhayı atlayarak işlem tesis 

edebilmektedir. Örneğin uygulamada şirket hakkında ödeme emri 

düzenlemeden önce malvarlığı araştırması yapabilmektedirler. Bu durumda 

                                                 
239  Adnan GERÇEK, “5766 sayılı Kanun ve Danıştay Kararları Çerçevesinde Limited Şirketlerde 

Kanuni Temsilciler ve Ortakların Vergi Borcundan Sorumluluğu”, Yaklaşım, S:207, Mart 2010, s. 
22. 
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yapılan malvarlığı araştırması geçersiz sayılacağı için, idareler boşuna emek 

sarf etmiş olacaktır.     

 
 
3. Kanuni temsilci/ortak adına düzenlenen ödeme emrinden sonra, 

şirketin malvarlığına rastlanmasına rağmen temsilci/ortağın 
sorumluluğuna başvurulması  

 
İdare, limited şirket’in vergi borcunu şirketten tahsil edememesi 

halinde bu borcu şirketin kanuni temsilcisi ya da ortağından tahsil etmeye 

çalışacaktır. Buna da kanuni temsilci/ortak adına düzenlediği ödeme emri ile 

başlayacaktır. Fakat ilgili şahıslar adına düzenlenen ödeme emrinden sonra 

şirketin malvarlığına rastlanırsa, kanuni temsilci/ortağın sorumluluğuna 

başvurulamayacaktır. Vergi dairelerinde yaptığımız araştırmalara göre 

idareler şirket hakkında yaptıkları malvarlığı araştırması için yazıştığı 

kurumların cevaplarını bekleyemeden kanuni temsilci/ortak adına ödeme 

emri düzenleyebilmektedirler. Cevabın gelmemesi şirketin malvarlığının 

olmadığı sonucunu doğurmamaktadır. Dolayısıyla şirketin kanuni 

temsilci/ortağı adına ödeme emri düzenlendikten sonra şirketin malvarlığına 

rastlanırsa bu ödeme emri geçersiz sayılacaktır. Bu durumda idarenin şirketin 

kanuni temsilci/ortağı adına takibe devam etmesi zaman kaybına yol 

açacaktır. 

 
 
C. Limited Şirketin Ortağı Ve Kanuni Temsilcisinin Takibine İlişkin 

Sorunlar 
 
1. Şirketin vergi borcu nedeniyle kanuni temsilci/ortak adına takibata 

ihbarname ile başlanması 
 

Limited şirketin vergi borcu, şirket hakkında yürütülen tüm takibatlara 

rağmen tahsil edilemez ise bu borç için kanuni temsilci/ortağın takibatına 
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başlanacaktır. Şirket hakkındaki takibat ihbarname safhasından başlarken, 

kanuni temsilci/ortak hakkındaki takibata ise ödeme emri ile başlanacaktır. 

Dolayısıyla şirketin temsilcisi ve ortağı olan şahsın kendi adlarına ihbarname 

düzenlenmesi gerektiği iddialarının hukuki geçerliliği olmayacaktır. İdareler 

de limited şirketin vergi borcu nedeniyle kanuni temsilci ya da ortağa şirketten 

tahsil edilemeyen tahsil edilemeyeceği anlaşılan borç için ihbarname 

düzenlemek zorunda değildir. Bu durumda ilgili kişilerin takibatına ödeme 

emri ile başlanması, 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K.’nın 58’inci maddesine göre 

dava açma nedenlerini kısıtlamakta ve dava açma sürelerini otuz günden 

yedi güne indirmektedir. 

 
 
2. Şirketin vergi borcu nedeniyle kanuni temsilci/ortak adına 

düzenlenen ödeme emrinde takip sıfatının belirtilmemesi veya 
yanlış yazılması 

 
Limited şirketin kanuni temsilci/ortağının takibine ödeme emri ile 

başlanacağını belirtmiştik. Buna göre düzenlenecek ödeme emrinin üzerinde 

kim takip ediliyorsa onun isim ve soyadı ile hangi kanunun hangi maddelerine 

göre takip edildikleri belirtilmek zorundadır. İdare takibat maddelerini yanlış 

veya eksik yazarsa kişinin savunma hakkını kısıtlamış olacaktır. Örneğin 

kanuni temsilci adına düzenlenen ödeme emrinde idare tarafından ortağın 

sorumluluğunu düzenleyen 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nın 35’inci maddesinin 

yazılması bu ödeme emrini hukuka aykırı kılacaktır. Dolayısıyla idare daha 

dikkatli davranarak yanlış anlaşılmalara yer vermeden ödeme emrini 

düzenlemelidir. Aksi takdirde idarenin düzenlemiş olduğu ödeme emri eksik 

olacak ve bu ödeme emri dava konusu edildiği takdirde yargı tarafından iptal 

edilecektir. 
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3. Şirketin vergi borcu nedeniyle kanuni temsilcinin takibinin 6183 sayılı 
A.A.T.U.H.K.’nın mükerer 35’inci maddesine göre yapılması  

 
Daha önceki bölümlerde kanuni temsilcinin takibinin V.U.K’un 10’uncu 

maddesi ile A.A.T.U.H.K’nın mükerrer 35’inci maddesine göre yapılacağını 

belirtmiştik. V.U.K’un 10’uncu maddesi vergi ve buna bağlı alacaklarda 

uygulama alanı bulmakta iken, mükerrer 35’inci maddenin kapsamına fiyat 

farkı, kur farkı, haksız yere ihracatta alınan vergi iadesi, kaynak kullanımını 

destekleme primi gibi kamu alacakları girmektedir. Dolayısıyla vergi ve buna 

bağlı alacakların idareler tarafından özel kanun hükümleri varken genel 

kanun hükümleri olan A.A.T.U.H.K.’nın mükerrer 35’inci maddesine göre 

takip etmesi hukuka aykırı olacaktır. 

 
 
4. Şirketin vergi borcu nedeniyle ortağın takibinin 6183 sayılı 

A.A.T.U.H.K’nın mükerer 35’inci maddesi ile 213 sayılı V.U.K’un 
10’uncu maddesine göre yapılması 

 
6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nın mükerrer 35’inci maddesi ile 213 sayılı 

V.U.K.’un 10’uncu maddesi kanuni temsilcilerin sorumluluğunu 

düzenlemektedir. Dolayısıyla kanuni temsilcinin sorumluluğunu düzenleyen 

kanun maddelerini ortak adına düzenlenecek ödeme emrinde kullanmak 

kanuna aykırı olacaktır. İdareler ortak adına ödeme emrini düzenlerken 

limited şirketin amme borçlarından ortakların sorumluluğunu düzenleyen 

6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nın 35’inci maddesini göz önünde bulundurmalıdır. 

Aksi takdirde başka bir düzenlemeyle ortağın sorumlu tutulması, sorumluluğu 

hukuka aykırı kılacaktır.  
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5. Şirketin kanuni temsilcisi olmayan şahıs adına ödeme emri 
düzenlemesi  

 
İdareler, şirketin vergi borçları dolayısıyla kanuni temsilcileri bu 

borçtan sorumlu tutacakları zaman şirketin kanuni temsilcisini doğru bir 

şekilde tespit etmeleri gerekmektedir. Kanuni temsilcilik görevini bırakmış bir 

şahsa bu görevi yüklemek ya da şirketin ortağı olan bir şahsa kanuni temsilci 

sıfatı ile ödeme emri düzenlemek idarenin yapacağı takibat açısından ciddi 

sıkıntılar doğuracaktır. Bu sıkıntılarla uğraşmamak için kanuni temsilcilerin 

göreve atandığına ilişkin ortaklar kurulu kararının ya da ticaret sicil 

gazetelerinin idare tarafından dikkatli bir şekilde takip edilmesi 

gerekmektedir. Aksi takdirde kanuni temsilci olmayan bir şahsı kanuni 

temsilci gibi sorumlu tutmak idarede hem prestij kaybına neden olacak hem 

de yargının iş yükünün artmasına sebebiyet verecektir. 

 
 
D. Sorumluluk Payına İlişkin Sorun 
 

Limited şirketin vergi borcu dolayısıyla ortak borcun tamamından 

sorumlu olabilirken, kanuni temsilci borcun bir kısmından sorumlu 

tutulabilmektedir. Limited şirketin vergi borcu dolayısıyla ortak ve kanuni 

temsilcinin sorumlulukları farklı kanunlarda ve maddelerde düzenlenmiştir. 

İdare ortak ve kanuni temsilciyi takip ederken bu kanun maddelerini 

karıştırmamalıdır. Kanuni temsilciyi takip ederken ödeme emrinin üzerine 

6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nın 35’inci maddesini yazması ya da ortağı takip 

ederken ödeme emrinin üzerine 213 sayılı V.U.K’un 10’uncu maddesini 

yazması240 idarenin işin daha henüz başından bu şahıslardan alacağını tahsil 

edememesi sonucunu doğuracaktır. Dolayısıyla idare kanuni temsilci/ortak 

adına düzenlediği ödeme emri üzerine yazacağı hususlarda son derece titiz 

davranmak zorundadır. 

                                                 
240 Dn. 3. D.’nin, 19.11.2009 tarih ve E. 2008/5801, K. 2009/3741 Sayılı Kararı 
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E. Kanuni Temsilcinin Sorumluluğuna İlişkin Sorunlar 
 
1. Şirketin vergi borcu temsilcilik sıfatından kaynaklanmadığı halde 

kanuni temsilcinin bu borçtan sorumlu tutulması 
 

Limited şirketlerin vergi ile ilgili ödevleri kanuni temsilcileri tarafından 

yerine getirilir. Kanuni temsilciler eğer bu ödevlerini yerine getirmezler ise bu 

nedenle doğan vergi borcu önce şirketten tahsil edilmeye çalışılır, şirketten 

de tahsil edilemez ise kanuni ödevlerini yerine getirmeyenlerden tahsil edilir.  

Eğer şirketin borcu kanuni temsilcinin temsilcilik sıfatından 

kaynaklanmıyorsa kanuni temsilci bu borçtan sorumlu tutulmayacaktır. 

Kanuni temsilcinin şirketin borcundan sorumlu olmaması için şirketin 

borcunun doğumu ile kanuni temsilcinin vergi ile ilgili ödevini eksik yapması 

ya da yapmaması arasında bağ olması gerekmektedir. Dolayısıyla idareler 

şirketin kanuni temsilcisini takip ettiği zaman kanuni temsilcinin hangi vergi ile 

ilgili ödevini yerine getirmediğini araştırmak zorundadır. Örneğin şirketin 

kanuni temsilcisi, temsilcilik sıfatını bıraktığı ve şirketin vergi borcu yeni 

temsilcinin vergi ile ilgili ödevini yerine getirmemesinden kaynaklandığı halde 

idare eski temsilcinin sorumluluğuna başvuramayacaktır.  

Yukarıda anlattıklarımıza paralel olarak limited şirketin borcunun 

doğduğu dönemde kanuni temsilci olan ve fakat bu borcun ödenmemesinden 

sorumluluğu bulunmayan eski kanuni temsilci yine sorumlu sıfatıyla takip 

edilebilecektir. Çünkü şirket’in vergi borcunun doğumu ile kanuni temsilcinin 

vergisel ödevlerini yerine getirmemesi arasında bağ vardır. 

Sonuç olarak idare vergi borcunun doğmasına sebebiyet veren kanuni 

temsilciyi doğru tespit etmek zorundadır. 
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2. Vergi borcunun doğduğu dönemde şirket faaliyette olmadığı halde 
kanuni temsilcinin sorumlu tutulması 

 
İdarenin kanuni temsilcilerin takibi ile uygulamada karşılaştığı başka 

bir sorun da vergi borcunun doğduğu dönemde şirketin faaliyette olduğuna 

dair bir tespit bulunmamasına rağmen tüzel kişinin kanuni temsilcisini 

sorumlu tutmasıdır. Burada idareye düşen en önemli görev şirketlere her yıl 

yoklama yaparak ya da başka yollarla şirketlerin faaliyette bulunup 

bulunmadığını tespit etmektir. Limited şirketin vergi borcunun bağlı olduğu 

yılda mükellefiyeti yok iken şirket hakkında inceleme yapması ve vergi borcu 

çıkartması son derece yanlış bir uygulama olacaktır. Şirket hakkında borç 

çıkartması ne kadar yanlış bir uygulama ise faaliyetine devam etmeyen 

şirketin borcunu kanuni temsilciden istemek de bir o kadar yanlış olacaktır.  

 
 
F. Ortağın Sorumluluğuna İlişkin Sorunlar 
 
1. Ortak hissesini devretse bile, limited şirketin önceki dönem vergi 

borçlarından sorumlu olup olmayacağı 
 

Ortak, limited şirketteki sermaye payını devrettiği takdirde, payı devreden 

ve devralan şahıslar devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmemesinden 

müteselsilen sorumludurlar. İdareler şirket ortağı hissesini devretse bile önceki 

dönem borçtan sorumlu olacaklarını düşünerek ödeme emirlerini buna göre 

düzenlemekteydi. Fakat sorumluluğunu devreden ortak tarafından vergi 

mahkemelerinde dava açılması durumunda mahkemelerce farklı kararlar 

verilebilmektedir. Bir kısım mahkemeler ortağın hisselerini tüm hak ve 

yükümlülükleri ile devrettiğini ifade ederek eski ortağı sorumlu tutmaz iken, ya da 

hiç bu şart aranmaksızın ortaklık payı devredildiyse sorumluluk da olmayacaktır 

yönünde kararlar vermekte, bir kısım mahkemelerde hisse devredilse bile 

önceki dönem borçtan sorumlu olunacaktır şeklinde kararlar vermekteydi. Tabi 

ki vergi mahkemeleri bu kararları verirken temyiz mercii olan Danıştay vergi 



 
 

80

dava dairelerinin içtihatlarını göz önünde bulundurmaktadır. Ancak aynı vergi 

türü birden fazla dairenin görevine girdiğinden içtihat farklılıkları oluşmakta, bu 

konular Danıştay İçtihatları Birleştirme Kuruluna sıklıkla götürülemediğinden 

içtihat birliği oluşamamaktadır. 

 
 
2. Şirket faaliyet halindeyken ortağın hisse devrinden önceki 

borçlarından sorumlu tutulması 
 

Şirket faaliyet halindeyken vergi borcu çıkartılırsa bu borç şirketin önceki 

dönem ortağından istenebilir mi? Bu olayın uygulamasının nasıl yürütüldüğünü 

tespit amacıyla vergi dairelerinde yaptığımız araştırmalara göre vergi borcu asıl 

borçlu olan şirket tüzel kişiliğinden tahsil edilmeye çalışılmadan, borçtan fer’i 

olarak sorumlu tutulan ortaktan istenebildiğini saptamış bulunuyoruz. Başka bir 

ifade ile şirket hakkında usulüne uygun bir takibat yapılmamış şirketin bu borcu 

ödeyebileceği göz ardı edilmiştir. Şirket kendi borcunu ödeyebilecektir. Çünkü 

faaliyet halindedir, para kazanabilecek durumdadır. İşyeri ve demirbaşları 

bulunmaktadır. İdarenin, şirket hakkındaki takip yollarını bitirmeden, şirketin 

faaliyetine son verdiğini tespit etmeden, ortağına gitmesi yanlış bir uygulama 

olacaktır. 

 
 
3. Şirket ortağının hisselerini devrettikten sonra oluşan borçtan 

sorumlu tutulması 
 

Vergi dairesi uygulamaları yönünden limited şirket ortağının 

sorumluluğunda karşımıza çıkan başka bir sorun da, idarenin şirketten 

hisselerini devrederek ayrılan şahsı ortak olmadığı yeni dönemlerde oluşan 

şirket borcundan sorumlu tutmasıdır. Diğer bir ifade ile idare, şirket ortağını 

ortaklıktan ayrıldıktan sonraki dönemlerde doğan borçtan sorumlu 

tutabilmektedir. İdarenin böyle bir tutum içine girmesi şirketin borcunun dönemi 

ile ortağın ortaklık dönemini ayırt edememesinden kaynaklanmaktadır. Bu 
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ayrımı iyi yapamadığı için idare kimi, hangi nedenden dolayı takip ettiğini 

bilememekte, yersiz bir takibat süreci içine girebilmektedir. 

 
 
G. Limited Şirketin Kanuni Temsilci/Ortağı’nın Hisse Devrinde 

Karşılaşılan Sorun 
 

Limited şirketlerde ortaklar ya da kanuni temsilciler kuruluş 

aşamasında şirket sözleşmesiyle belirlenmektedirler. Fakat ilgili şahısların 

değişmesi durumunda bunların üçüncü şahıslar tarafından hüküm ifade 

edebilmesi için ticaret siciline tescil ve ilan edilmeleri gerekmektedir. 

Ortak sermaye payını noterde düzenlediği devir sözleşmesi ile 

devredebilmektedir. (ETTK md.520/5) Devir işleminin gerçekleşebilmesi için 

ortakların en az dörtte üçünün onayı ve bunların esas sermayesinin en az 

dörtte üçüne sahip olması ve (ETTK md.520/2) ayrıca devir sözleşmesi ile 

devre muvaffakat edildiğini gösteren ortaklar kurulu kararının noter tasdikli bir 

örneğinin ticaret sicili memurluğuna verilmesi gerekmektedir (ETTK md.519). 

Ticaret Sicil Memurluğuna başvuru sonucunda tescil işlemi gerçekleştirilecek, 

memurluktan alınacak yazı ve ekleri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan 

ettirilecektir.  

Limited şirket ortakları şirketteki sermaye payını noterde devrettikten 

sonra devir işleminin tamamlanmış olduğunu zannedebilmektedir241. Fakat 

ortakların muvafakat etmesi ile birlikte devir, sözleşmesi ticaret sicil 

memurluğuna tescil için verilmediği sürece, devir hukuken gerçekleşmiş 

sayılmayacaktır242.  

 

                                                 
241 Şükrü  KIZILOT, “Anonim ve Limited Şirket Hisse Devrinde İnce Noktalar, Yaklaşım, S:214, 

Ekim 2010, s. 25. 
242 Şükrü, KIZILOT, “Şirket Hisse Devrinde Aman Dikkat”, (Erişim) http://www.hurriyet.com.tr 

/yazarlar /15835897.asp, 22.9.2011. 
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H. Limited Şirketin Kanuni Temsilcisi ve Ortağından Teminat İstenmesi 
ile Adlarına İhtiyati Haciz, İhtiyati Tahakkuk Kararı Alınmasına İlişkin 
Sorunlar 

 
1. Şirketin vergi borcu nedeniyle kanuni temsilci veya ortaktan teminat 

istenmesi, adlarına ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk kararı alınması 
 

Devlet, ödenecek aşamaya gelmemiş alacakların tahsilinin tehlikeye 

girmesini önlemek için 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’da birtakım önlemler 

almıştır243. Bu önlemler teminat isteme, ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz’dir. 

 Teminat, amme alacağını güvenceye almakla birlikte, borçluya 

güvenilmemesinden kaynaklanmaktadır244. 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nın 

9’uncu maddesi hangi hallerde teminat istenebileceğini kurala bağlamıştır. 

İlgili maddede Vergi Usul Kanunu’nun 344’üncü maddesi uyarınca vergi ziyaı 

cezası kesilmesini gerektiren haller ile 359’uncu maddesinde (kaçakçılık suç 

ve cezalarına) sayılan hallere temas eden bir amme alacağının salınması için 

gerekli muamelelere başlanmış olduğu takdirde vergi incelemesine yetkili 

memurlarca yapılan ilk hesaplamalara göre belirtilen miktar üzerinden tahsil 

dairelerince teminat isteneceği belirtilmiştir.  

İhtiyati haciz, borçlunun menkul ve gayrimenkul malları ile alacak ve 

haklarına gelecekte yapılacak cebri icra takibinin borçlu tarafından 

engellenmesini önlemek amacıyla düzenlenmiş bir müessesedir245. İhtiyati 

haciz, 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nın 13’üncü maddesinde düzenlenmiştir. 

İhtiyati haciz ilgili kanun maddesinde belirtilen hallerden246 birinin bulunması 

                                                 
243 YILMAZ, a.g.e., s. 117.  
244 ÖZMEN, a.g.e., s. 318. 
245 KIZILOT, ŞENYÜZ, TAŞ, DÖNMEZ, a.g.e., s. 284. 
246 6183 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesine göre aşağıdaki hallerin birinin mevcudiyeti halinde 

ihtiyati haciz kararı alınır. 
 1) 9’uncu madde gereğince teminat istenmesini mucip haller mevcut ise 
 2) Borçlunun belli ikametgahı yoksa, 
 3) Borçlu kaçmışsa veya kaçması, mallarını kaçırması ve hileli yollarla sapması ihtimalleri varsa, 
 4) Borçludan teminat istenildiği halde belli müddetle teminat veya kefil göstermemiş yahut şahsi  

     kefalet teklifi veya gösterdiği kefil kabul edilmemişse, 
 5) Mal bildirimine çağrılan borçlu belli müddet içinde mal bildiriminde bulunmamış veya noksan  

     bildirimde bulunmuşsa, 
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halinde, hiçbir süreyle bağlı olmaksızın, alacaklı amme idaresinin mahalli en 

büyük memurunun kararıyla alınmaktadır. 

İhtiyati tahakkuk, idari bir kararla, vergilendirme sürecinin belli 

aşamalarından geçmeye gerek kalmaksızın vergi borcunun önceden 

tahakkuk ettirilmesini sağlayan bir kurumdur247. İhtiyati tahakkuk yalnız 

vergiden kaynaklanan kamu alacakları için öngörülen koruyucu önlemdir248. 

İhtiyati tahakkuk, 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nın 17’nci maddesinde 

düzenlenmiş olup, belli hallerin bulunması halinde249 vergi dairesi müdürünün 

yazılı talebi üzerine defterdar ve/veya vergi dairesi başkanının, mükellefin 

henüz tahakkuk etmemiş vergi ve resimlerinden Maliye Bakanlığınca tespit 

ve ilan edilecek olanlarla bunların zam ve cezalarının tahakkuk ettirilmesi 

hususunda yazılı emir verebileceği belirtilmiştir. 

İdareler borçlu şirket hakkında kamu alacağını güvence altına 

alabilmek için bu tedbirleri şirket adına uygulayabileceği gibi şirketin kanuni 

temsilci/ortağı adına da uygulayabilmektedir. Fakat şirketin kanuni 

temsilcisi/ortağı adına uygulanan bu tür işlemler yargı kararlarıyla ya hukuka 

uygun bulunabilmekte ya da hukuka aykırı bulunarak iptal edilebilmektedir.  

 
 
2. Şirket ortağı hakkında yapılan ihtiyati haciz işleminde mahalli en 

büyük memurun onayının olmaması 
 

İhtiyati haciz kararının alacaklı amme idaresinin mahalli en büyük 

memurunun kararıyla alınacağı 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nın 13’üncü 
                                                                                                                                          
 6) Hüküm sadır olmuş bulunsun bulunmasın para cezasını müstelzim fiil dolayısıyla amme davası  

     açılmış ise,   
 7) İptali istenen muamele ve tasarrufun mevzuunu teşkil edecek mallar, bu mallar elden  

     çıkarılmışsa elden çıkaranın diğer malları hakkında uygulanmak üzere, bu Kanunun 27, 29,  
      30’uncu maddelerinin tatbikini icap et tiren haller varsa. 

247 KIZILOT, ŞENYÜZ, TAŞ, DÖNMEZ, a.g.e., s. 287. 
248 CANDAN, A.A.T.U.H.K., s. 118. 
249 İhtiyati tahakkukun alınabilmesi için geçerli olan şartlar 6183 sayılı Kanun’un 17’nci maddesinde 

şu şekilde sayılmıştır. 
 1) 13’üncü maddenin 1, 2, 3 ve 5’inci bentlerinde yazılı ihtiyati haciz sebeplerinden birisi mevcut  

     ise, 
 2) Mükellef hakkında 110’uncu madde gereğince takibata geçilmiş ise, 
 3) Teşebbüsün muvazaalı olduğu ve hakikatte başkasına aidiyeti hakkında deliller elde edilmişse.  
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maddesinde belirtilmiştir. Dolayısıyla idare şirket ortağı hakkında ihtiyati haciz 

kararı alacağı zaman mahalli en büyük memurun onayına sunmalıdır. İdare 

borçlu şirket hakkında ihtiyati haciz kararı alacaksa bunun için ayrı, borçlu 

şirketin ortağı hakkında ihtiyati haciz kararı alacaksa bunun için ayrı ihtiyati 

haciz işlemleri tesis etmelidir. Uygulamada idareler, şirket hakkında alınan 

ihtiyati haciz işlemini yeterli görerek, ortak hakkında ayrı bir ihtiyati haciz 

kararı almayabilmekte, şirket hakkında alınan ihtiyati haciz kararını ortak 

hakkında da uygulayabilmektedirler. 

 
 
I. Limited Şirketin Ortağı Ve Kanuni Temsilcisi Adına Uygulanan Haciz 
İşlemine İlişkin Sorunlar 

 
1. Hacze süresinde dava açılmaması 
 

Haciz, kendisine usulüne uygun olarak ödeme emri tebliğ olunmasına 

karşın, borcunu yedi gün içerisinde ödemediği gibi, bu süre içerisinde ödeme 

emrinin iptali istemiyle idari dava açmayan veya açtığı davayı kaybeden 

kamu borçlusunun, mal bildiriminde gösterilen veya başka surette tespit 

olunan mal, hak ve alacaklarının kamu alacağını karşılamaya yeterli miktarı 

üzerine, 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. hükümlerine uygun olarak, tahsil 

dairesince, el konulmasıdır250. 

Limited şirket ortak/kanuni temsilcileri kendileri adına uygulanan haciz 

işlemlerine karşı dava açma süresi 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’da hüküm altına 

alınmamıştır. Hacze karşı açılacak davada süreyi 2577 sayılı İdari Yargılama 

Usulü Kanunu’ndaki atıf ile çözülmektedir. 2577 sayılı İ.Y.U.K.’un 7’nci 

maddesinde vergi mahkemelerinde dava açma süresi özel kanunlarında ayrı 

süre gösterilmeyen hallerde otuz gün olarak belirlenmiştir. Buna göre 

hakkında haciz işlemi tesis edilen şahıslar haciz işleminin kendilerine tebliğ 

tarihinden itibaren otuz gün içinde dava açmak zorundadırlar. Fakat ilgili 

                                                 
250 CANDAN, A.A.T.U.H.K., s. 364. 
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şahıslar otuz günlük dava açma süresi geçtikten sonra dava açabilmekte bu 

da hak kaybına neden olabilmektedir. 

 
 
2. Şirketin borçlarından dolayı ortak/kanuni temsilci adına haciz 

işleminden sonra ödeme emri düzenlenmesi 
 

Limited şirketin ortak/kanuni temsilcisinin takibatının yapılabilmesi için 

öncelikle şirket hakkındaki takibatın sonuçlanması gerekmekteydi. Şirket 

hakkındaki takibattan sonra ortak/kanuni temsilci hakkında yeni bir takibat 

süreci başlayacaktır. Bu sürece ise ödeme emri ile başlanacak, daha sonra 

bu şahıslar hakkında malvarlığı araştırması yapılacak, malvarlığına 

rastlanırsa haciz varakası düzenlenip haciz işlemine geçilecektir. Fakat 

idareler, zaman zaman ortak/kanuni temsilcinin takip süreçlerini 

atlayabilmektedir. Örneğin ortak/kanuni temsilci adına ödeme emri 

düzenlemeden, ilgili şahıslar hakkında malvarlığı araştırması yaparak 

malvarlıklarına rastlandıkları takdirde haciz işlemine başlayabilmektedir. Ya 

da haciz işlemini tesis ettikten sonra ödeme emri düzenleyebilmektedir. 

 
 
İ. Limited Şirket Ortağı Ve Kanuni Temsilcisinin Takip Sırasına İlişkin 

Sorun 
 

İdareler, limited şirketin vergi borçları dolayısıyla kanuni 

temsilci/ortağın takibine ödeme emriyle başlayacaklardı. İdareler, şirketin 

vergi borçları dolayısıyla kanuni temsilci ya da ortak adına ödeme emri 

düzenlerken öncelikli bir sıra belirlememektedirler. Bazen ilk olarak kanuni 

temsilciyi takip edebilirken, bazen de ortağı takip edebilmektedir.  

Fakat Danıştay Dördüncü Dairesi ile Dokuzuncu Dairesi şirketten 

tahsil edilemeyen borç için öncelikle kanuni temsilcinin takip edilmesi 

yönünde kararlar vermektedir. Örneğin, Danıştay Dördüncü Dairesi 

tarafından verilen bir karara bakacak olursak “…vergi alacağının şirketten 
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tahsilinin olanaksız hale geldiğinin tespit edildiği ileri sürülerek, bu şirketin 

%95 paylı ortağı olan davacı adına ödeme emirleri düzenlendiği, 

Mahkemelerince verilen ara kararıyla şirketin kanuni temsilcisi olan X adlı 

şahıs hakkında takibata geçilip geçilmediğinin sorulduğu, gönderilen 

belgelerin incelenmesinden anılan kanuni temsilci hakkında 213 sayılı 

V.UK.’un 10’uncu maddesi ile 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nın mükerrer 35’inci 

maddesi uyarınca ödeme emirleri düzenlenerek takibata geçildiği ve bu 

ödeme emirlerine karşı kanuni temsilci tarafından dava açıldığının tespit 

edildiği, bu durumda şirketten tahsil olanağının kalmadığı saptanan kamu 

alacağının öncelikle kanuni temsilcinin malvarlığından tahsili yoluna 

gidilmesi, buna rağmen tahsil edilememesi halinde konulan sermaye hissesi 

ile sınırlı olmak üzere ortaklardan tahsiline çalışılması gerektiği, bu nedenle 

uyuşmazlık döneminde kanuni temsilcilik sıfatını taşımadığı tartışmasız olan 

davacının bu aşamada takibinin yasaya uygun olmadığı…” gerekçesiyle 

ortak adına düzenlenen ödeme emrini iptal eden mahkeme kararı temyiz 

aşamasında Danıştay tarafından onanmıştır251.  

Danıştay Dokuzuncu Dairesi de bu konudaki uyuşmazlıklarla ilgili 

olarak “…limited şirketten tahsil olanağı bulunmayan amme alacağının, 

öncelikle kanuni temsilciden aranılması gerektiği, kanuni temsilcilerden 

tahsil edilememesi halinde de konulan sermaye ile sınırlı olmak üzere 

ortakların malvarlığından tahsili cihetine gidilebileceği252…” yönünde karar 

vermiştir.    

Danıştay’ın Üçüncü Dairesi ise kanunda öncelikli olarak kanuni 

temsilci ya da ortağın takibine yönelik herhangi bir sıralama öngörülmediği 

için şirketin vergi borcu nedeniyle idarenin ister ortağa, ister kanuni temsilciye 

gidebileceği yönünde kararlar vermiştir.253 

 

                                                 
251 Dn. 4. D.’nin, 31.10.2006 tarih ve E. 2006/914, K. 2006/2039 sayılı Kararı 
252 Dn. 9. D.’nin, 4.6.2008 tarih ve E.2008/1111, K.2008/2781 sayılı Kararı 
253 Dn. 3. D.’nin, 29.9.2004 tarih ve E. 2004/1110, K. 2004/2343 sayılı Kararı 
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II. LİMİTED ŞİRKETLERDE VERGİ BORCUNDAN DOLAYI ORTAKLARIN 
VE KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLU TUTULMASINDA 
KARŞILAŞILAN SORUNLARIN ÇÖZÜM YOLLARI 

 
A. Tebligata İlişkin Çözüm Yolları 
 
1. Şirket adına düzenlenen ihbarnamenin tebliğinin V.U.K’un 102’nci 

maddesine göre yapılmalı 
 

Vergi dairesi limited şirketin vergi borcunu usulüne uygun takip 

edebilmesi için borçlu şirket hakkında takibe ihbarname aşamasıyla 

başlıyordu. Eğer idare limited şirket hakkında ihbarname düzenlemeden veya 

bu ihbarname/ödeme emrini usulüne uygun tebliğ etmeden takibat sürecini 

başlatırsa şirketin kanuni temsilcisi/ortağı sorumluluktan kurtulabilecektir.  

Vergi ile ilgili ihbarname ve ödeme emri gibi işlemlerin tebliği, 213 

sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 102’nci maddesine uygun olarak yapılmalıdır. 

Tebliğ işlemleri bu madde hükmüne uygun olarak yapılmazsa tebligat geçerli 

olmayacak, bir sonraki aşamaya usulsüz olarak geçilecektir. 

 İlgili kanun maddesinin 1’inci fıkrasında tebliğ olunacak evrakı 

muhtevi zarf posta idaresince muhatabına verileceği ve keyfiyetin muhatap 

ile posta memuru tarafından taahhüt ilmuhaberine tarih ve imza konulmak 

suretiyle tespit olunacağı, 2’nci fıkrasında muhatabın zarf üzerinde yazılı 

adresini değiştirmesinden dolayı bulunamamış olması halinde posta 

memurunun durumu zarf üzerine yazacağı, mektubu posta idaresince derhal 

tebliği yaptıran daireye geri göndereceği, 3’üncü fıkrasında muhatabın geçici 

olarak başka bir yere gittiği, bilinen adresinde bulunanlar veya komşuları 

tarafından bildirildiği takdirde keyfiyetin imzalatılacağı, 4’üncü fıkrasında 

imzadan imtina edilirse, tebliği yapanın bu ciheti şerh ve imza edeceği ve 

tebliğ edilemeyen evrakın çıkaran mercie iade olunacağı,  5’inci fıkrasında 

bunun üzerine tebliği çıkaran merci tarafından tayin olunacak münasip bir 

süre sonra yeniden tebliğe çıkarılacağı, ikinci defa çıkarılan tebliğ evrakı da 

aynı sebeple tebliğ edilemeyerek iade olunursa tebliğin ilan yolu ile 
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yapılacağı, 6’ıncı fıkrasında muhatap imza edecek kadar yazı bilmez veya 

herhangi bir sebeple imza edemeyecek durumda bulunursa sol elinin 

başparmağı bastırılmak suretiyle tebliğ edileceği, 7’nci fıkrasında muhatap 

tebellüğden imtina ederse tebliğ edilecek evrakın önüne bırakılmak suretiyle 

tebliğ edileceği, 8’inci fıkrasında bu işlemlerin ise komşularından bir kişi veya 

muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden biri veyahut bir zabıta memuru 

huzurunda icra ve keyfiyet taahhüt ilmühaberine yazılarak tarih ve imza 

vaz’edilmek ve hazır bulunanlara da imzalatılmak suretiyle tespit olunacağı 

hükme bağlanmıştır. 

Burada uygulamada karşılaşılan en önemli iki husus şunlardır. 

Bunlardan birincisi, şirket adına düzenlenen ihbarnamenin tebliğ edilememe 

hususunun posta memurunun tebliğ zarfına tebliğ edilememe halini usulüne 

uygun olarak yazması gerekliliğidir. Aksi takdirde söz konusu tebliğ alındısı 

213 sayılı V.U.K.’un 102’inci maddesi anlamında tebliğ evrakı olarak kabul 

edilmeyecektir. İkinci husus ise tebliğ zarfına tebliğ edilememe nedeni 

yazıldıktan sonra bu zarfın, ilgili kanun maddesinin son fıkrasında yazılı 

kişiler olan şirketin komşularından biri veya şirket adresinin bağlı olduğu 

muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden biri veyahut bir zabıta memuru 

tarafından imzalanması gerekliliğidir254. İdare, bu kurallara riayet etmeden 

ilanen tebliğe çıkar ve kanuni temsilci/ortak hakkında takibe başlar ve bu 

şahıslar tarafından borçlu şirket hakkında ihbarname/ödeme emrinin usulüne 

uygun tebliğ edilmediği iddiası ile dava açılırsa mahkemece söz konusu vergi 

borcunun şirketten tahsili mümkün olmadığı husus ortaya konulmadığı 

gerekçesiyle şirket adına düzenlenen ödeme emri/ihbarname kaldırılır.  

İhbarnameler şirketin adresinde tebliğ edilemezse ilanen tebliğ yoluna 

gidilir. İlanen tebliğin şekli ise Vergi Usul Kanunu’nun 104’üncü maddesinde 

belirtilmiş olup, 1’inci fıkrasında ilgili maddede ilan yazısının tebliği yapan 

vergi dairesinin ilan koymaya mahsus mahalline asılacağı ve ilana çıkılacağı, 

tebliğin konusu, her biri için ayrı ayrı olmak üzere bir milyardan az vergi veya 

vergi cezasına taalluk ettiği takdirde ayrıca (3) numaralı bende göre ilan 

                                                 
254 Dn.4.D.’nin, 15.12.2010 tarih ve E.2010/1402, K.2010/6360 sayılı Kararı 
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yapılmayacağı ve ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinci 

günün ilan tarihi olarak olarak kabul edileceği, 2’nci fıkrasında ilan yazısının 

bir suretinin mükellefin bilinen son adresinin bağlı olduğu muhtarlığa 

gönderileceği, 3’üncü fıkrasında ilan ile yapılan tebliğin konusu bir milyar ila 

yüz milyar lira ( 402 Sıra No.’lu V.U.K. Genel Tebliği ile 1.1.2011’den itibaren 

1.600,- TL- 160.000, TL) arasındaki vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği 

takdirde ilanın, ilgili vergi dairesinin bulunduğu yerin belediye sınırları içinde 

çıkan bir veya daha fazla gazetede yayımlanacağı, tutarın yüz milyarı (402 

Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği ile 1.1.2011’den itibaren 160.000,-TL ve 

aşması halinde)  aşması halinde ilanın Türkiye genelinde yayın yapan günlük 

gazetelerden birinde ayrıca yapılacağı, tebliğ olunacak evrakın örneklerinin 

yabancı memlekette bulunan mükellefin bilinen adresine ayrıca posta ile 

gönderileceği hükme bağlanmıştır.     

Yukarıda belirtildiği üzere idareler tarafından ilanen tebliğ şartları 

oluştuğu takdirde şirket adına düzenlenen ihbarname/ödeme emirlerinin 

ilanen tebliğine ilişkin ilan yazısının bir örneğinin asıl borçlu şirketin bilinen en 

son adresinin bağlı olduğu muhtarlığa gönderilmesi gerekmektedir. Şirket 

hakkındaki takibatın usulüne uygun tamamlanması için ilanen tebliğ 

şartlarının kanunda belirtilen şekilde gerçekleşmesi gerekir. Aksi takdirde bir 

sonraki aşamaya sakat başlanacaktır. 

İdareler şirket hakkında ilanen tebliğ şartlarını yerine getirmeden şirket 

açısından borcu kesinleştirerek şirketin kanuni temsilci/ortağını takibe ödeme 

emri ile başlayabilmektedirler. İlgili şahıslar kendileri hakkında düzenlenen 

ödeme emrine karşı borçlu şirket hakkında takibatın usulsüz yapıldığını ileri 

sürerek dava açtıkları takdirde mahkeme ara kararı vererek şirket hakkında 

takibatın nasıl yapıldığına ilişkin bilgi ve belgeleri idareden isteyebilecektir. 

İdarenin gönderdiği bilgi ve belgeler arasında şirket hakkında düzenlenen 

ihbarname, ödeme emirlerinin ilanen tebliğine ilişkin ilan yazısının bir 

örneğinin asıl borçlu şirketin bilinen son adresinin bağlı olduğu muhtarlığa 

gönderilmediği tespit edilirse kamu alacağının şirket adına kesinleşmediği 

anlaşılacak ve bunun sonucunda mahkeme de şirket adına kesinleşmeyen 
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kamu alacağı için şirketin kanuni temsilci/ortağı takip edilemeyeceği 

gerekçesiyle ilgili şahıs adına düzenlenen ödeme emrini iptal edecektir 255. 

 
 
2. Şirket adına düzenlenen ihbarname/ödeme emrinin şirketin şube 

işyeri adresine, kanuni temsilci/ortağın ikamet adresine tebliğe 
çıkartılmalı 

 
Limited şirket’in vergi borçlarını öncelikle şirketten tahsil etmeleri 

gerekmesinin bir sonucu olarak şirket hakkında takibata ihbarname ile 

başlanıyor daha sonra da takibata ödeme emri ile devam etmektedir. 

İdareler şirket hakkında düzenledikleri ihbarname/ödeme emrini tebliğ 

ederken gerekli hassasiyeti göstermek zorundadırlar. Bu hassasiyetin en 

önemli göstergesi ise şirket hakkında düzenledikleri ihbarname/ödeme 

emrinin şirkete tebliğ edilmeye çalışılmasıdır. Bu tebliğ ise mükelleflerin tarh 

dosyasında bulunan bütün şube işyerlerine tebligatın yapılması ile mümkün 

bulunmaktadır. Dolayısıyla idareler şirkete tebligat yaparken şirketin bütün 

adreslerini araştırmak zorundadırlar. Nitekim Yargıya yansıyan bir 

uyuşmazlıkta; “… kanuni temsilci sıfatıyla ödeme emri düzenlenmesinin 

yerinde olduğu, ancak şirketin kuruluştaki merkez adresine ilaveten 

24.10.1995 tarihli ortaklar kurulu kararı ile açılması kararlaştırılan ve 

akabinde 1.11.1995 kayıt tarihli dilekçeyle vergi dairesi müdürlüğüne de 

bildirilerek 23.11.1995 tarihinde açılış yoklaması yapılıp davacı nezdinde 

düzenlenen yoklama fişi ile faaliyette bulunulduğu tespit edildiğinden, 213 

sayılı V.U.K.’un 101’inci maddesinin aradığı anlamda söz konusu Kanuna 

göre şirketin bilinen adresi haline geldiği açık olan ve şube adresinde şirket 

adına ödeme emirlerinin tebliğ edilmeksizin ilanen tebliğ yoluna 

başvurulduğunun görüldüğü, bu durumda şirket yönünden kesinleşmediği 

sonucuna varılan amme alacağının ödenmemesinden kanuni temsilci olarak 

davacının sorumlu tutulmasında ve bu amaçla düzenlenen dava konusu 

                                                 
255 Dn.3.D.’nin, 27.1.2011 tarih ve E.2009/4758, K.2011/167 sayılı Kararı 
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ödeme emrinde yasal isabet bulunmadığına…” karar verilerek ödeme emrini 

iptal eden mahkeme kararı temyiz aşamasında Danıştay tarafından 

onanmıştır256.     

Şirket hakkında düzenlenen ihbarname/ödeme emrinin tebliği şirketin 

bilinen tüm adreslerine tebliğe çıkarılması zorunlu olduğu gibi şirketin kanuni 

temsilci/ortağının ikamet adreslerine de bu tebligatın yapılması Danıştay 

tarafından istenilmektedir.  Başka bir ifadeyle Danıştay şirketin kanuni 

temsilcisinin/ortağının ikamet adreslerini de şirketin bilinen adresi arasında 

saymaktadır. Danıştay’a bu konuda yansıyan uyuşmazlıklara bakacak 

olursak  “…şirket adına düzenlenen ödeme emrinin temsilcinin bilinen 

adresine tebliğe çıkarılmamış olması nedeniyle usulüne uygun tebliğ 

işlemlerinin tamamlanmadığı257…” , “…şirket tüzel kişiliğinin bilinen adresinde 

bulunamaması üzerine idarece şirketin kanuni temsilcisinin bilinen 

adreslerinde tebliğ yoluna gidilmesi gerekirken, ihbarnamelerin ilanen tebliğ 

yoluna gidildiği258…” , “…ihbarnamelerin ilanen tebliği üzerine düzenlenen 

ödeme emirleri nedeniyle borçlu şirketin işyeri adresinde, limited şirket 

ortakları ve yönetim kurulu üyelerinin bilinen ikametgah adreslerinde tebliğ 

yoluna gidilmediği259…” yönünde kararlar verdiğini görürüz. 

 
 
B. Şirket Hakkında Malvarlığı Araştırmasına İlişkin Çözüm Yolları 
 
1. Şirketin vergi borcunun malvarlığından tahsil edilemeyeceği/ 

edilememesi anlaşılmalı  
 

İdareler, şirket hakkında malvarlığı araştırması yaparken şirketin 

menkul ve gayrimenkullerinin bulunup bulunmadığını bankalar, tapu idaresi 

belediyeler ve emniyet müdürlükleri gibi kurumlar nezdinde araştırmalıdır. 

Belediye ve tapu müdürlüklerinden gayrimenkuller, bankalardan nakit 
                                                 
256 Dn. 3. D.’nin, 21.4.2011 tarih ve E. 2010/286, K. 2011/1303 sayılı Kararı 
257 Dn. 4. D.’nin, 15.12.2010 tarih ve E.2010/64, K.2010/6327 sayılı Kararı 
258 Dn. 3. D.’nin, 20.5.2009 tarih ve E.2008/1949, K.2009/1673 sayılı Kararı 
259 Dn. 9. D.’nin, 28.3.2002 tarih ve E.2001/2046, K.2002/1116 sayılı Kararı 
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hesaplar, emniyetten ise şirketin araçlarının bulunup bulunmadığı 

sorulabilecektir. Bu incelemelerden bir tanesi yapılmadığı takdirde 

mahkemelerce malvarlığı araştırmasının eksik yapıldığına 

hükmedilebilecektir.  

Konuya ilişkin olarak yargıya yansıyan bir uyuşmazlıkta “…şirket 

ortağının takibi yoluna başvurulabilmesi için amme borçlusu şirket hakkında 

tüm takip yollarının tüketilmesi gerektiği, dava dosyasının incelenmesinden 

davacının ortağı olduğu şirketin malvarlığının tespiti için bankalar ve 

belediyeler nezdinde araştırma yapılmış ise de, şirket adına kayıtlı herhangi 

bir gayrimenkul veya taşıt veya haczi kabil diğer bir malın bulunup 

bulunmadığının araştırılmadığı, yapılan araştırmaların ise şirketin aciz 

halinde olduğunu saptamaya yeterli olmadığı, bu durumda kanunun 

öngördüğü süreç tamamlanarak borçlu şirket hakkında yapılan takip 

sonuçlanmadan davacı adına ödeme emri düzenlenmesinde hukuki uyarlık 

bulunmadığı…” gerekçesiyle ödeme emirlerini iptal eden mahkeme kararı 

temyiz aşamasında Danıştay tarafından onanmıştır260. 

Ayrıca idareler, şirket hakkında mal varlığı araştırması yaparken bunu 

sadece şirketin bulunduğu il ya da ilçe sınırları içerisinde yapmamalıdır. 

Şirket hakkında yapılacak malvarlığı araştırmasını tüm Türkiye sınırları 

içerisinde yapmak zorundadır. Eğer şirket hakkındaki malvarlığı araştırması 

yalnız şirketin bulunduğu il veya ilçe sınırlarında olursa bu araştırma eksik 

olacak, amme borçlusu şirket hakkında tüm takip yollarının tüketilmediği 

sonucuna ulaşılacaktır. Konuyla ilgili olarak limited şirketten tahsil 

edilemeyen vergi borçlarının tahsili amacıyla ortak sıfatıyla düzenlenen 

ödeme emrine karşı açılan davada “…şirket hakkında yapılan malvarlığı 

araştırmalarına ilişkin dosyada bulunan belgelerin incelenmesinden, ……. 

ilçesiyle sınırlı olarak, bir kısım banka şubeleri, belediye emlak beyanları, 

tapu sicil müdürlüğü ile emniyet müdürlüğü nezdinde malvarlığı araştırması 

yapıldığının anlaşıldığı, dolayısıyla sadece ilçe sınırları içerisinde yapılan 

malvarlığı araştırması, şirketin vergi borcunu karşılayacak malvarlığı 

                                                 
260 Dn. 4. D.’nin, 27.10.2009 tarih ve E. 2007/4048, K. 2009/5140 sayılı Kararı 
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bulunmadığının tespiti bakımından yeterli olmadığından, vergi borcunun 

şirketten tahsilinin olanaksız hale geldiğinin somut olarak ortaya 

konulamadığı...” gerekçesiyle iptal eden mahkeme kararı temyiz aşamasında 

Danıştay tarafından onanmıştır261. 

 
 
2. Şirket hakkında ödeme emri düzenlemeden önce malvarlığı 

araştırması yapılamayacağı 
 

İdareler şirket hakkında malvarlığı araştırması yapmadan önce şirket 

adına ihbarname ve ödeme emri düzenlemiş ve bunları kanuna uygun bir 

şekilde tebliğe çıkarmış olmalıdır. Aksi takdirde şirket hakkında malvarlığı 

araştırması için idare ile diğer kurumlar arasındaki yazışmalar geçersiz 

olacaktır.  

Mahkemeler şirket hakkındaki takibatın nasıl yapıldığını, sırasına 

uygun yapılıp yapılmadığını davacının iddiaları doğrultusunda 

araştırabilecekleri gibi, kendiliğinden de araştırabileceklerdir. Limited şirketin 

vergi borçları için ortak adına düzenlenen ödeme emirlerine karşı açılan 

davada “…Mahkemece verilen ara kararına cevaben idarece gönderilen 

belgelerin incelenmesinden, davacı adına ödeme emri düzenlenmeden önce 

3.8.2001 ve 4.8.2001 tarihlerinde ortağı olduğu şirket adına ödeme emri 

düzenlendiği, şirket hakkındaki malvarlığı araştırmasının ise bu tarihlerden 

önce 15.5.2001 tarihinde başlatıldığının anlaşıldığı, dolayısıyla şirket adına 

ödeme emri düzenlenip yasal ödeme süresi beklenildikten sonra tahsil 

edilemeyen amme alacağı için şirket mal varlığı araştırmasına geçilmesi 

gerekirken idarece ödeme emri düzenlenmeden öncelikle malvarlığı 

araştırması yapıldığı, bu nedenle asıl borçlu şirket hakkında yasal takip 

yollarının usulüne uygun olarak tamamlanmadığı gerekçesiyle…” ödeme 

                                                 
261 Dn. 4. D.’nin, 24.11.2009 tarih ve E. 2008/3047, K. 2009/6089 sayılı Kararı 



 
 

94

emirlerinin iptaline karar veren mahkeme kararı temyiz aşamasında Danıştay 

tarafından onanmıştır262.  

Sonuç olarak idareler hem şirket, hem de şirketin ortağı/kanuni 

temsilci adına ödeme emri düzenledikten sonra malvarlığı araştırmasına 

başlayabileceklerdir. Ödeme emri düzenlemeden yapacakları malvarlığı 

araştırmaları geçersiz sayılacaktır. Ödeme emri düzenlemeden yapılacak 

malvarlığı araştırması sonucu şirketin ya da kanuni temsilcinin herhangi bir 

malvarlığına rastlanması halinde öncelikli olarak ödeme emri düzenlenmediği 

için bulunan malvarlığına el koyma işlemi de hukuka aykırılık teşkil edecektir.   

 
 
3. Kanuni temsilci/ortak adına düzenlenen ödeme emrinden sonra, 

şirketin malvarlığına rastlanırsa kanuni temsilci/ortağın 
sorumluluğuna başvurulamayacağı 

 
Limited şirketteki takibat sonucu vergi alacağı şirketten tahsil edilemez 

ise kanuni temsilci/ortak takip edilecektir. Kanuni temsilci ve ortağın takibi 

sırasında şirket’in malvarlığı edindiği tespit edilirse bu takibat hükümsüz 

kalacaktır. Diğer bir ifadeyle kanuni temsilci/ortak adına düzenlenen ödeme 

emri hukuka uygun olmayacaktır. Şirketin tespit edilen malvarlığına el 

konulacak, satışa çıkarılacak geriye ne kadarlık bir borç kaldı ise o borç için 

kanuni temsilci/ortağın sorumluluğuna başvurulacaktır. Dolayısıyla idare ilgili 

kişi hakkında düzenlediği ödeme emrini yeniden düzenlemek zorunda 

kalacaktır. Nitekim benzer konudaki bir olayda Danıştay; “…dosyadaki bilgi 

ve bilgilere göre İstanbul ve Ankara’da bulunan banka şubeleri ile Adana’da 

bulunan tapu sicil müdürlükleri nezdinde araştırma yapılan borçlu şirket 

hakkında, diğer illerde bulunan bazı banka şubeleri, tapu sicil müdürlükleri, 

belediyeler, trafik büro amirlikleri ve saymanlık müdürlükleri nezdinde de 

araştırma yapılmasının ……… Vergi Dairesi Başkanlığından istendiği ancak 

istemin gereğinin yerine getirildiğine dair herhangi bir bilgi ve belge 

                                                 
262 Dn. 4. D.’nin, 4.2.2010 tarih ve E. 2008/3589, K. 2010/567 sayılı Kararı 
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sunulmadığı anlaşılan olayda, borçlu şirketin, davacı adına ödeme emri 

düzenlendiği tarihten sonra …… ili, Merkez ilçe, …… mahallesi, ……Ada, 

……parselde kayıtlı bulunan taşınmaz ile 1982 model kamyonu satın alma 

yoluyla iktisap etmiş olması ve bu edinimin muvazaalı olduğu yolunda bir 

tespit bulunmaması hususları da birlikte değerlendirildiğinde, iktisadi kıymet 

satın alabilecek ekonomik güce sahip olan borçlu şirketin mal varlığının 

yeterli şekilde araştırılmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle…” mahkeme 

kararını bozmuştur263.  

 
 
C. Limited Şirketin Ortağı ve Kanuni Temsilcisinin Takibine İlişkin 

Çözüm Yolları 
 
1. Şirketin vergi borcu nedeniyle kanuni temsilci/ortak adına takibata 

ihbarname ile başlanmamalı 
 

Vergi borcu limited şirketten ihbarname safhasıyla takibe başlanmakta 

fakat kanuni temsilci/ortağın, sorumluluğunun başlangıcı ise ödeme emri 

olmaktadır.  

Şirket borçları dolayısıyla kanuni temsilci/ortağın sorumluluğuna 

ödeme emri ile başlanacağı hususu mevzuatımızda yasal düzenleme olarak 

bulunmamaktadır. Buna ilişkin uyuşmazlıklar yargı kararları ile içtihat haline 

getirilmiştir. Ancak şirketin borcunun tahsili için temsilci/ortak adına ödeme 

emri düzenlenerek takip edileceği yolunda yasal düzenlemeye ihtiyaç 

bulunmaktadır.    

Ödeme emri ile ilgili şahısların dava açma nedenleri de 

kısıtlanmaktadır. İhbarname ile tarhiyatın nedenleri dava konusu yapılabiliyor 

iken, ödeme emri ile ilgili şahıslar böyle bir borçları olmadığını, borçlarını 

ödediklerini ya da borcun zamanaşımına uğradığına yönelik iddialarda 

                                                 
263 Dn. 3. D.’nin, 26.5.2010 tarih ve E. 2009/4301, K. 2010/1698 sayılı Kararı 



 
 

96

bulunabileceklerdir. Ödeme emri ile dava açma süresi de ihbarnameye göre 

otuz günden yedi güne inmektedir264. 

Şirketin borçlarından dolayı kanuni temsilcisi/ortağın sorumluluğuna 

ihbarname aşamasıyla başlanamayacağına ilişkin olarak yargıya yansıyan bir 

uyuşmazlıkta, “…kamu alacaklarının bir ihbarname düzenlenmek suretiyle 

davacıya tebliği gerekirken davacı adına ihbarname düzenlenmeksizin 

düzenlenen ödeme emrinde hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle iptal 

eden mahkeme kararı temyiz aşamasında; şirket adına tarh ve tahakkuk 

eden uyuşmazlık dönemine ilişkin vergi borçlarının ihbarname ile tebliğ 

edilerek itirazsız kesinleştiği, vadesinde ödenmeyen vergilerin ödeme emri ile 

şirketten istendiği, şirketin malvarlığı araştırmasında bu borcu karşılayacak 

herhangi bir malvarlığının olmadığı ve bu nedenle şirketten tahsil imkanının 

bulunmadığı anlaşıldığından ortak sıfatıyla sorumlu olan kişiden tahsili için 

yeniden tarh ve ihbarname tebliği gerekmediği…” gerekçesiyle Danıştay 

tarafından bozulmuştur265. 
Sonuç olarak kanuni temsilci/ortağın adlarına ödeme emri 

düzenlemeden önce ihbarname düzenlenmesi gerektiği iddiaları geçerli 

sayılmayacağı gibi mahkemece ilgili şahıslar hakkında ödeme emrinden önce 

ihbarname düzenlenmesi gerektiği yolundaki kararları Danıştay tarafından 

bozulacaktır. 

 
 
2. Şirketin vergi borcu nedeniyle kanuni temsilci/ortak adına 

düzenlenen ödeme emrinde hangi sıfatla takibat yapıldığı belirtilmeli 
 

Limited şirketten tahsil edilemeyen vergi alacağı dolayısıyla şirketin 

kanuni temsilci, ortakları adına başlatılan takibattaki ödeme emrinin 

içeriğinde takip edilen şahsın adı, hangi sıfatla takip edildiği, borç konusu 

vergilerin türü, dönemleri, taksitleri ile vadesi ve miktarları yazılmaktadır. 

Eğer bu ödeme emri alacağın niteliği ve yasal dayanağının tayinine imkan 
                                                 
264 Dn. 4. D.’nin, 22.5.2009 tarih ve E. 2007/3068, K. 2009/2624 sayılı Kararı 
265 Dn. 3. D.’nin, 22.2.2006 tarih ve E. 2005/2948, K. 2006/419 sayılı Kararı 
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verecek gerekli bilgileri taşımıyor ise amme borçlusu hangi alacak için takip 

edildiğini öğrenemeyecek, dolayısıyla savunma sebeplerini kendisine göre 

tayin edemeyerek adil yargılanma hakkını kaybedecektir.  

Amme borçlusunun yanlış takip edilmesinde karşılaşılan sorunların 

başında ilgili şahsın şirketin hem ortağı hem de kanuni temsilcisi olması 

yatmaktadır. İdareler takip ettiği şahsın her iki sıfatı kullanmasını bir fırsat 

bilerek ödeme emrinin üzerinde iki sıfatı birden yazabilmektedir. Ancak böyle 

bir işlem tesis edilmesi halinde bu durum yargı tarafından tespit edilecek ve 

kanuni temsilci/ortak adına düzenlenen ödeme emri iptal edilecektir. 

Nitekim Danıştay Dördüncü Dairesi konuyla ilgili olarak; “…amme 

borçlusunun hangi sıfatla takip edildiğini öğrenerek buna karşı kullanabileceği 

savunma sebeplerine göre mercilere başvurmak veya takibin devamına izin 

vermek yollarını kullanabilmesi için ödeme emrinin yasal dayanağının açık ve 

net bir şekilde belirtilerek borçlunun bilgisine sunulması gerektiği, özellikle bir 

limited şirketin vadesinde ödenmeyen borçlarının takibinde, ödeme emri 

tebliğ edilen şahsın, hangi sıfatla takip edildiğini bilmesi ancak bu yolla 

mümkün olacağından, doğru olan yasal dayanağın ödeme emrinde yer 

almasının ayrıca önem taşıdığı, dava konusu ödeme emirlerinin 

incelenmesinden, şirket ortağı sıfatıyla davacı adına düzenlendiği 

belirtilmesine rağmen yasal dayanak olarak 213 sayılı V.U.K.’un 10’uncu ve 

6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nın 35 ile mükerrer 35 inci maddelerinin gösterildiği, 

bu durumda, ödeme emri içeriğinde yer alan borçlardan dolayı davacının 

ortak veya kanuni temsilci olarak takip edildiğinin anlaşılamadığı gibi, borcun 

tamamının mı yoksa hisse oranına göre mi istenildiğinin de anlaşılamadığı…” 

gerekçesiyle ödeme emirlerini iptal eden mahkeme kararını onamıştır266. 

Danıştay Üçüncü Dairesi; “…ortak veya kanuni temsilci sıfatıyla takip 

edilmenin, takibe konu verginin tutarını etkileyeceği, dosyaya ekli belgelerden 

vergi borçlarının adı geçen şirketten tahsili olanağı kalmadığının saptanması 

nedeniyle kanuni temsilci olduğu anlaşılan davacı adına düzenlenen ödeme 

emri üzerinde davacının ne sıfatla takip edildiğine ilişkin bir bilgiye yer 

                                                 
266 Dn .4. D.’nin, 16.12.2010 tarih ve E. 2009/8387, K. 2010/6388 sayılı Kararı 
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verilmediği, şirket ortağı ve kanuni temsilcinin aynı kişi olması halinde bile 

mükelleflerin ne sıfatla veya hangi maddeye göre takip edildiğinin ödeme 

emri üzerine yazılması gerektiği, aksi durumun Anayasanın 36’ıncı 

maddesinde öngörülen iddia, savunma ve adil yargılanma hakkının ihlali 

anlamına geleceği, savunma dilekçesinde davacının kanuni temsilci sıfatıyla 

takip edildiği ima edilse de 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nın 35 ve Mükerrer 35, 

213 sayılı V.U.K.’un 10’uncu maddesine göre davacı adına ödeme emri 

düzenlendiğinin belirtildiği, bu durumda farklı kanuni takip usullerini öngören 

ve sonuçları itibariyle birbirinden tamamen farklı hukuki durumlar yaratan 

hükümlerin bir arada uygulanmaya çalışıldığı anlaşıldığı…” gerekçesiyle 

ödeme emrini iptal eden mahkeme kararını temyiz aşamasında onamıştır267. 

Danıştay Dokuzuncu Dairesi; “…6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nın 35’inci 

maddesinde şirket ortakları için öngörülen sorumluluğun ortaklık payına bağlı 

olduğu, vergi borcundan ortaklık payını elinde bulunduranın sorumlu 

tutulması gerektiği, olayda ise, davacının noterde düzenlenen 8.7.2002 tarihli 

hisse devir sözleşmesiyle hisselerini devrederek şirketten ayrıldığı ve adı 

geçen şirketle bir ilişkisinin kalmadığı anlaşıldığından, söz konusu vergi 

borçlarının tahsili için davacı adına düzenlenen ödeme emirlerinde isabet 

bulunmadığı gerekçesiyle iptal eden mahkeme kararı temyiz aşamasında; 

……. Ltd. Şti.’nden tahsil edilemeyen 2000-2003 yıllarına ilişkin vergi 

borçlarının tahsili amacıyla davacı adına düzenlenen ödeme emirlerinin 

üzerinde davacının adının altında şirket ortağı ibaresine yer verildiği halde, 

içerik kısmında 213 sayılı V.U.K.’un 10’uncu maddesi ile 6183 sayılı 

A.A.T.U.H.K.’nın mükerrer 35’inci maddesine yer verildiği, bu durumda, Vergi 

Mahkemesi tarafından; öncelikle davacının, adı geçen şirkette vergi 

borcunun ait olduğu dönemlerde, kanuni temsilci mi, ortak mı olduğunun 

araştırılarak, ödeme emirlerinde de hangi sıfatla takip edildiği de 

değerlendirilmek suretiyle, ortaya çıkan duruma göre karar verilmesi 

                                                 
267 Dn. 3. D.’nin, 17.3.2010 tarih ve E. 2008/3878, K. 2010/770 sayılı Kararı  
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gerektiği…” gerekçesiyle ödeme emirlerini iptal eden mahkeme kararını 

bozmuştur268. 
 
 
3. Şirketten tahsil edilemeyen/edilemeyeceği anlaşılan vergi ve buna 

bağlı alacaklar için kanuni temsilcinin takibi V.U.K.’un 10’uncu 
maddesine göre yapılmalı 

 
İdare, mükellefine yaptığı işlemleri kanuna uygun yapmak zorundadır. 

Kanuni temsilciyi şirketin vergi ve buna bağlı alacaklarına göre takip 

edecekse düzenleyeceği ödeme emri V.U.K.’un 10’uncu maddesine göre 

olmalıdır. Düzenlediği ödeme emrinde V.U.K.’un 10’uncu maddesi yanında 

ortakların sorumluluğunu düzenleyen 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nın 35’inci 

maddesini ya da vergi ve buna bağlı alacaklar dışındaki kamu alacaklarını 

düzenleyen mükerrer 35’inci maddelerine yer verirse bu durum karışıklığa 

sebebiyet verecektir.  

Limited şirketten tahsil edilemeyen vergi borçları için kanuni temsilcinin 

takibinin V.U.K.’un 10’uncu maddesine göre yapılacağına ilişkin yargı 

kararlarına bakacak olursak, kanuni temsilci adına düzenlenen ödeme emrini 

“…adı geçen şirketten tahsil edilemediği anlaşılan vergi borçları için 

düzenlenen ödeme emrinin davacıya tebliğ edilen nüshasında ödeme 

emrinin dayanağı olan kanun maddesinin gösterilmediği, vergi dairesince 

dosyaya sunulan nüshasında ödeme emrinin dayanağı olarak hem 213 sayılı 

V.U.K.’un 10’uncu maddesi, hem de 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nın mükerrer 

35’inci maddesinin yazıldığı, davalı idarenin savunma dilekçesinde ise 

davacının 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nın mükerrer 35’inci maddesine göre 

takip edildiğinin belirtildiği, 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nın tüm amme 

alacaklarının tahsili usulünü düzenlemesi nedeniyle, adı geçen Kanunun 

mükerrer 35’inci maddesinin vergi ve buna bağlı alacaklar için de 

uygulanabileceği düşünülebilir ise de, 213 sayılı V.U.K.’un 10’uncu 

                                                 
268 Dn. 9. D.’nin, 16.12.2009 tarih ve E. 2007/4084, K. 2009/4885 sayılı Kararı 
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maddesinin 2’nci fıkrasının vergi ve buna bağlı alacaklarla ilgili özel 

düzenlemesi karşısında, kanuni temsilcilerin bu madde uyarınca takip 

edilmesi gerektiğinden, 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nın Mükerrer 35’inci 

maddesi uyarınca davacı adına ödeme emri düzenlenmesinde yasaya 

uygunluk görülmediği gerekçesiyle…” iptal eden mahkeme kararı temyiz 

aşamasında Danıştay tarafından onanmıştır269.  

Yine Danıştay’ın Dokuzuncu Dairesine yansıyan başka bir 

uyuşmazlıkla ilgili olarak kanuni temsilci adına düzenlenen ödeme emrini 

“…adı geçen şirketten tahsil edilemediği anlaşılan vergi borçları için 

düzenlenen ödeme emrinin davacıya tebliğ edilen nüshasında ödeme 

emrinin dayanağı olan kanun maddesinin gösterilmediği, vergi dairesince 

dosyaya sunulan nüshasında ödeme emrinin dayanağı olarak hem 213 sayılı 

V.U.K.’un 10’uncu maddesi, hem de 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nın mükerrer 

35’inci maddesinin yazıldığı, davalı idarenin savunma dilekçesinde ise 

davacının 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nın mükerrer 35’inci maddesine göre 

takip edildiğinin belirtildiği, 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nın tüm amme 

alacaklarının tahsil usulünü düzenlemesi nedeniyle, adı geçen Kanunun 

mükerrer 35’inci maddesinin vergi ve buna bağlı alacaklar için de 

uygulanabileceği düşünülebilir ise de, 213 sayılı V.U.K.’un 10’uncu 

maddesinin 2’nci fıkrasının vergi ve buna bağlı alacaklarla ilgili özel 

düzenlemesi karşısında kanuni temsilcilerin bu madde uyarınca takip 

edilmesi gerektiğinden, 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nın Mükerrer 35’inci 

maddesi uyarınca davacı adına ödeme emri düzenlenmesinde hukuka 

uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle …” iptal eden mahkeme kararı temyiz 

aşamasında Danıştay tarafından onanmıştır270.  

                                                 
269 Dn. 3. D.’nin, 31.3.2010 tarih ve E. 2008/374, K. 2010/982 sayılı Kararı 
270 Dn. 9. D.’nin, 25.5.2010 tarih ve E. 2008/355, K. 2010/2614 sayılı Kararı 
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4. Şirketin vergi borcu nedeniyle ortak adına düzenlenen ödeme emri 
A.A.T.U.H.K.’nın 35’inci maddesine göre düzenlenmeli  

 
İdareler, şirketin vergi borçları dolayısıyla ortağı takip ederken 

düzenledikleri ödeme emrinin üzerine kanuni temsilcilerin sorumluluğuna 

ilişkin olan V.U.K.’un 10’uncu maddesi ile 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nın 

Mükerrer 35’inci maddesini yazabilmektedirler. Bu ise son derece yanlış bir 

uygulama olacaktır. İdare yaptığı yanlıştan dolayı tahsilatını geciktirecektir. 

Eğer şirketin ortağı takip edilecekse muhakkak surette A.A.T.U.H.K.’nın 

35’inci maddesine göre takibat yapmalıdır. 

Konuya ilişkin olarak yargıya yansıyan bir uyuşmazlıkta şirketten tahsil 

edilemeyen vergi borcu nedeniyle şirket ortağı adına düzenlenen ödeme 

emrini, “… Ltd. Şti’nden tahsil edilemeyen kamu alacaklarından dolayı davacı 

adına kanuni temsilci sıfatıyla V.U.K.’un 10’uncu maddesi uyarınca, limited 

şirket ortağı olarak ise 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nın 35’inci maddesi uyarınca 

takip yapılması gerektiği, davacının … Ltd. Şti’nin ortağı olduğu hususunun 

davalı idare tarafından da kabul edilmiş olması karşısında, davacı adına 

6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nın 35’inci maddesi uyarınca ödeme emri 

düzenlenmesi gerekirken, olaya uygulanması imkanı bulunmayan 6183 sayılı 

A.A.T.U.H.K.’nın mükerrer 35’inci maddesi ile 213 sayılı V.U.K.’un 10’uncu 

maddesi uyarınca düzenlenen ödeme emrinde hukuka uyarlık bulunmadığı 

gerekçesiyle…” iptal eden mahkeme kararı Danıştay tarafından 

onanmıştır271.   

 
 
5. Şirketin kanuni temsilcisi net bir şekilde tespit edilmeli  
 

Limited şirketlerin vergi borçları nedeniyle kanuni temsilcinin 

sorumluluğuna başvurulabilmesi için kanuni temsilci olarak gösterilen şahsın 

borcu olan şirketin kanuni temsilcisi olması şarttır. Kanuni temsilci olarak 

                                                 
271 Dn. 4. D.’nin, 15.4.2009 tarih ve E. 2007/3183, K. 2009/1989 sayılı Kararı 
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gösterilen şahıs şirketin temsilcisi değilse, zaten o şahsın temsilcilikten 

sorumluluğu da olmayacaktır. İdarelerin kanuni temsilci sıfatıyla takip ettikleri 

şahsın borcu olan şirketin kanuni temsilcisi olup olmadığını net bir şekilde 

ortaya koymaları gerekmektedir. İdare, şirket ile alakası olmayan şahsa 

şirketin temsilcisi ünvanıyla ödeme emri düzenlemesi durumunda ödeme 

emri iptal edilecektir. 

Konuyla ilgili yargıya yansıyan bir uyuşmazlığa bakacak olursak, 

limited şirketin vergi borcu nedeniyle kanuni temsilci sıfatıyla davacı adına 

düzenlenen ödeme emirlerini “…Mahkemelerince verilen ara kararı ile davalı 

idareden dava konusu ödeme emirlerinin dayanağının sorulduğu, ayrıca 

şirketin 25.11.1998 tarihinden bu yana kanuni temsilcilerinin kimler olduğuna 

ilişkin İstanbul Ticaret Sicil memurluğundan bilgi istenildiği, davalı idareden 

ara kararına gelen cevapta ödeme emirlerinin 213 sayılı V.U.K.’un 10’uncu 

maddesi ile 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nın mükerrer 35’inci maddesine 

dayanılarak düzenlendiğinin bildirildiği, ticaret sicil memurluğundan gelen 

cevaptan da, davacının ilgili dönemde kanuni temsilcilik sıfatının 

bulunmadığının anlaşıldığı, bu durumda müdür ve kanuni temsilcilik sıfatı 

bulunmayan davacı adına kanuni temsilci olduğundan söz edilerek 

düzenlenen ödeme emirlerinde hukuka uygunluk bulunmadığı 

gerekçesiyle…” iptal eden mahkeme kararı temyiz aşamasında Danıştay 

tarafından onanmıştır272.   

Danıştay Dördüncü Dairesi de limited şirketin vergi borcu nedeniyle 

kanuni temsilci sıfatıyla davacı adına düzenlenen ödeme emrini  “…İdarece 

davacının kanuni temsilci olduğu ileri sürülmekte ise de Mahkemelerince 

verilen ara kararı ile ilgili dönemde şirketin kanuni temsilcisinin kim 

olduğunun davalı idareden sorulduğu, idarece davacının en yüksek hissedar 

olduğunun belirtildiği, 3.7.2003 ve 2.4.2002 tarihli Ticaret Sicili Gazetelerinin 

incelenmesinden davacının şirket müdürü olmadığının anlaşıldığı, dolayısıyla 

                                                 
272 Dn. 9. D.’nin, 13.2.2008 tarih ve E. 2007/816, K. 2008/755 sayılı Kararı 
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davacının kanuni temsilci olmadığı döneme ait vergi borçlarından sorumlu 

tutulamayacağı gerekçesiyle…” iptal eden mahkeme kararını onamıştır273. 

İdareler limited şirket’in kanuni temsilcisi olmayan şahıs adına kanuni 

temsilci sıfatıyla ödeme emri düzenleyemeyecekleri gibi şirket genel 

kurulunca kanuni temsilci seçimine ilişkin alınmış bir karar olmadığı 

müddetçe ortak olan şahsa kanuni temsilci sıfatıyla ödeme emri de 

düzenleyemeyecektir. 

Konuyla ilgili olarak kanuni temsilci sıfatıyla davacı adına düzenlenen 

ödeme emrini “…vergi borçlusu limited şirketin 15.10.1998 tarihinde ticaret 

siciline tescil edilen 5.4.1997 gün ve 4 sayılı ortaklar kurulu kararı ile şirketi 5 

yıl için münferiden temsil ve ilzama yetkili kılınan X'in bu husustaki yetkisi 

sona erdikten sonra yeniden kanuni temsilci seçilmemiş olması nedeniyle, 

davacının 6762 sayılı Yasanın 540'ıncı maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca 

kanuni temsilci olduğu ileri sürülerek şirketten tahsil edilemeyen kamu 

alacağının tahsili için dava konusu ödeme emri düzenlenmiş ise de, aynı 

Yasanın 3'üncü fıkrasına göre, limited şirkete sonradan ortak olan, temsil ve 

ilzama yetkili kılındığına dair şirket genel kurulunca alınmış bir karar 

bulunmayan davacı adına kanuni temsilci sıfatıyla ödeme emri 

düzenlenemeyeceği gerekçesiyle…” iptal eden mahkeme kararı temyiz 

aşamasında Danıştay tarafından onanmıştır274. 

 
 
D. Sorumluluk Payına İlişkin Çözüm Yolları 
 

Şirketin kanuni temsilcisi ya da ortağı tarafından şirket borçlarından 

dolayı kendileri adlarına düzenlenen ödeme emirlerine karşı açtıkları 

davalarda, mahkemeler ilk önce ödeme emrinden bu şahısların şirketin 

borcundan hangi oranda sorumlu tutulduklarına bakmaktadır. Eğer borcun 

tamamından sorumlu tutulduysa kanuni temsilci, borçtan belli bir hisse 

oranında sorumlu tutulduysa ortak olarak sorumlu tutulduğu sonucuna 
                                                 
273 Dn. 4. D.’nin, 8.7.2010 tarih ve E. 2008/7634, K. 2010/4517 sayılı Kararı 
274 Dn. 3. D.’nin, 16.12.2010 tarih ve E. 2010/7, K. 2010/4008 sayılı Kararı 
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ulaşılacaktır. Çünkü 213 sayılı V.U.K.’un 10’uncu maddesi kanuni temsilcileri 

tüzel kişinin bütün borçlarından sorumlu tutarken, 6183 sayılı 

A.A.T.U.H.K.’nın 35’inci maddesi limited şirket ortaklarını hisseleri oranında 

sorumlu tutmaktadır. Dolayısıyla idare, ortaklar adına düzenleyeceği ödeme 

emrinde takip konusu amme alacağının ortağın sermaye hissesine göre 

tespit edilecek kısmını belirlemelidir275.  

Konuyla ilgili olarak ortak adına 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nın 35’inci 

maddesine göre düzenlenen ödeme emrine karşı açılan dava, “…Vergi 

Mahkemesince davacı adına ortak sıfatıyla düzenlenen dava konusu ödeme 

emri, davacının vergi borçlusu şirketteki hisselerini hisse devir senedi ile 

devretmesi ve bu durumu da tescil ve ilan ettirmesi nedeniyle 6183 sayılı 

A.A.T.U.H.K.’nın 35’inci maddesine göre takibinin mümkün olmadığı 

gerekçesiyle iptal edilmesine karşın vergi borçlusu şirket hakkında yapılan 

takip sırasında şirket adına düzenlenen 4.1.2002 tarihli haciz varakasında yer 

alan amme alacağı tutarı ile davacı adına düzenlenen ödeme emrindeki vergi 

borçlarına ilişkin tutar aynı olduğundan dava konusu ödeme emrinin 

davacının şirketteki hissesi oranın da değil borcun tamamı üzerinden 

düzenlendiğini ortaya koyduğu, bu durum ise ödeme emrinin davacı adına 

ortak sıfatıyla değil kanuni temsilci sıfatıyla düzenlendiğini gösterdiği, her ne 

kadar ödeme emrinde davacının ünvanı şirket ortağı olarak gösterilmiş ise 

de, gerek davacı adına düzenlenen ödeme emrine ilişkin tebliğ alındısında 

geçen şirket müdürü ünvanı gerek vergi borçlarının tutarı ödeme emrinin 

ortak sıfatıyla düzenlenmediğini gösterdiği…” gerekçesiyle Danıştay 

tarafından bozulmuştur276.   

Yukarıda vurguladığımıza göre kanuni temsilci ve ortaklar farklı 

kişilerden oluşmaktaydı. Ancak limited şirketlerde kanuni temsil görevi 

ortakların tamamı tarafından da yerine getirilebilecektir. Böyle bir durumda 

ortakların hepsi kanuni temsilci sıfatına sahip olacağından, haklarında 

yapılacak takip de 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nın mükerrer 35’inci maddesi 

                                                 
275 Abdullah ÇELİK, “Limited Şirketten Tahsil Edilemeyen Amme Alacağından Dolayı Ortakların 

Sorumluluğu”, Yaklaşım,  S:125, Mayıs 2003, s. 82.     
276 Dn. 3. D.’nin, 31.10.2008 tarih ve E. 2007/3491, K. 2008/3345 sayılı Kararı 
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uyarınca amme alacağının tamamından müşterek ve müteselsil sorumluluk 

esasına göre olacaktır277. 

Sonuç olarak şirket borçları dolayısıyla ortaktan borcun tamamı 

istenemeyeceği gibi, kanuni temsilciden de borcun belli bir orandaki kısmı 

istenemeyecektir.    

 
 
E. Kanuni Temsilcinin Sorumluluğuna İlişkin Çözüm Yolları 
 
1. Şirketin vergi borcu temsilcilik sıfatından kaynaklanmıyorsa, kanuni 

temsilci bu borçtan sorumlu olmamalı  
 

Kanuni temsilcinin sorumluluğuna başvurulabilmesi için şirketin vergi 

borcuna neden olan olayın şirketin kanuni temsilcisinin görevini eksik 

yapması ya da hiç yapmamasından kaynaklanması gerekmektedir. 

Dolayısıyla idare şirket için doğan verginin hangi kanuni temsilcinin 

sorumluluğundan doğduğunu açıklığa kavuşturmalıdır.  

İdare yanlış kanuni temsilciyi takip ettiği takdirde, alacağını tahsil 

edemeyecektir. Örneğin, şirket hakkında sahte fatura düzenlemekten tarhiyat 

yapıldıysa sahte fatura düzenleme tarihinde hangi kanuni temsilci faaliyette 

ise o kanuni temsilci takip edilecektir. Konuyla ilgili olarak kanuni temsilci 

sıfatıyla davacı adına düzenlenen ödeme emrini “…Limited Şirketindeki 

hisselerinin tamamını X adlı şahsa devreden davacının, hisse devir işleminin 

tescil edildiği 9.6.1997 tarihinden itibaren ortaklık ve temsilcilik ilişkisi sona 

erdikten sonra adı geçen şirket hakkında düzenlenen raporla Temmuz/1997 

döneminden sonra komisyon karşılığı sahte fatura düzenlediği görüşüyle bu 

tarihten sonra düzenlediği fatura tutarlarının %2’si üzerinden salınarak 

kesinleşen ve şirketten tahsil edilemeyen kamu alacağı için düzenlenen 

ödeme emrinin dava konusu edildiğinin anlaşıldığı, gerek borcun doğması, 

gerekse beyanı gereken dönemde temsilcilikle ilgili yerine getirmediği ödevi 
                                                 
277  Mustafa ÇOLAK, “Limited Şirketlerde Yeni Ortağa Müteselsilen Sorumluluk Düzenlemesinin 

Ayrıntıları ve Değerlendirme”, Yaklaşım, S: 187, Temmuz 2008, s. 47. 



 
 

106

bulunmayan davacının, 213 sayılı V.U.K.’un 10’uncu maddesi gereği sorumlu 

tutulmasını gerektiren şartların gerçekleşmediği gerekçesiyle…” iptal eden 

mahkeme kararı temyiz aşamasında Danıştay tarafından onanmıştır278. 

Bilindiği üzere şirketler kurumlar vergisine tabidir. Kurumlar vergisinde 

de kurumlar vergisi beyannamesi tarhiyatın ilgili olduğu yılın bir sonraki yılının 

dördüncü ayında verilir. Peki, kurumlar vergisinin doğduğu yıl ile 

beyannamesinin verildiği dönemde farklı kanuni temsilciler var ise burada 

kimin sorumluluğuna başvurulacaktır. Konuyla ilgili Danıştay’a yansıyan bir 

uyuşmazlıkta şu şekilde karar verilmiştir. … Ltd.Şti.’nin 1997 yılına ilişkin 

muhtelif vergi borçlarının tahsili amacıyla, şirketin ortağı ve müdürü olduğu 

ileri sürülen davacı adına düzenlenen ödeme emirlerine karşı açılan davayı; 

….. uyuşmazlık döneminde kanuni temsilci olan davacı adına düzenlenen 

ödeme emirlerinde yasaya aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddeden 

mahkeme kararı temyiz aşamasında 213 sayılı V.U.K.’un 10’uncu maddesine 

göre kanuni temsilcinin sorumlu tutulabilmesi için ilgili dönemde kanuni 

temsilcilik görevinin gerektirdiği kanuni ödevlerin yerine getirilmemiş olması 

gerektiği, görülmekte olan davada ise tarhiyatın ilgili olduğu 1997 yılında 

davacı kanuni temsilci olmakla birlikte, bu yıla ait kurumlar vergisi 

beyannamesinin verileceği 1998 yılının dördüncü ayında, davacının hissesini 

devrettiği şahsın müdür olduğu, bu tarih itibarıyla davacının müdürlük görevi 

bulunmadığı gibi şirketle bir ilgisinin kalmadığının anlaşıldığı, dolayısıyla 

davacının beyanname verme ödevinden söz edilemeyeceğinden, 213 sayılı 

V.U.K.’un 10’uncu maddesi uyarınca dava konusu vergi borcundan dolayı 

davacının sorumlu tutulmasına olanak bulunmadığı gerekçesiyle Danıştay 

tarafından bozulmuştur279. Danıştay kurumlar vergisinin doğduğu yıl olan 

1997 yılında şirketin kanuni temsilcisini şirketin borcundan dolayı sorumlu 

görmemiş, beyanname verme döneminde kanuni temsilci kim ise onu 

sorumlu görmüştür. Bu yorumla kanuni temsilcinin temsilcilik görevinin 

şirketin beyannamesinin verilmesi olduğu yatmaktadır. 

                                                 
278 Dn. 3. D.’nin, 31.1.2007 tarih ve E. 2006/1819, K. 2007/172 sayılı Kararı 
279 Dn. 4. D.’nin, 29.11.2007 tarih ve E. 2006/3435, K. 2007/3908 sayılı Kararı  
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Sonuç olarak tüzel kişilerde geçmiş dönemlere ait vergi ve buna bağlı 

alacakların tüzel kişiliğin varlığından alınamaması durumunda, vergi ve 

cezanın ait olduğu dönemde, kanuni temsilci durumunda bulunan kişi 

sorumlu olacaktır280.  

 
 
2. Şirket vergi borcunun doğduğu dönemde faaliyette değilse kanuni 

temsilci sorumlu tutulmamalı 
 

Daha önce verilen örneklerde kanuni temsilci şirketin vergi borcunun 

doğumundan sorumlu olmadığını kanıtlayarak bu borcun sorumluluğundan 

kurtulabilecektir. Kanuni temsilcinin şirketin vergi borcundan kurtulabileceği 

bir başka yol ise vergi borcunun doğduğu dönemde şirketin faaliyette 

bulunmadığını ispatlamasıdır. Başka bir ifade ile kanuni temsilci borcun 

doğduğu dönemde şirketin faaliyette olmadığını ispatlar ise bu iddiası borcum 

yoktur kapsamında değerlendirilecek ve sorumluluktan kurtulabilecektir. 

 Konuyla ilgili olarak bir yargı kararında limited şirketin 1996 ve 1997 

yıllarının muhtelif dönemlerine ait vergi borçlarının tahsili amacıyla kanuni 

temsilci adına düzenlenen ödeme emirlerini “…dosyasının incelenmesinden, 

davacı tarafından anılan şirketin ortağı olduğunun iddia edildiği ancak, 

26.3.1996 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin incelenmesinden, 

davacının 26 Mart 1996 tarihinden itibaren ilk beş yıl için şirket müdürü olarak 

seçilmiş olduğu görüldüğünden davacının uyuşmazlık konusu ödeme emri 

içeriği alacakların ilişkin bulunduğu dönemlerde şirket müdürü olduğunun 

anlaşıldığı, davacının söz konusu şirketin faaliyette bulunmadığı yönünde 

iddialarının araştırılması amacıyla, verilen ara kararı üzerine davalı idare 

tarafından sunulan 14.12.2007 tarihli yazıda, VEDOP sorgulaması 

sonucunda davacı şirketin 1996 yılının Kasım ayına kadar katma değer 

vergisi beyannamesini verdiğinin tespit edildiği, ancak ilgili dönemlere ilişkin 

olarak davacıyla ilgili tüm evrakların arşiv yönetmeliği gereğince imha 
                                                 
280  Vehbi KARABIYIK, “Kanuni Temsilcilerin Değişmesi Halinde Sorumluluk”, Yaklaşım, S:132, 

Aralık 2003, s. 155. 
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edildiğinin bildirildiği, bu durumda, davacının kanuni temsilcisi bulunduğu 

şirketin uyuşmazlık konusu dönemlerde faaliyeti bulunduğuna dair davalı 

idarece yapılmış hiçbir tespit bulunmadığı görüldüğünden davacının 

iddialarının "borcum yoktur" kapsamında değerlendirildiği, faaliyette 

bulunulmadığı anlaşılan dönemler için davacının sorumluluğuna gidilmesinde 

hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle…” iptal eden mahkeme kararı 

temyiz aşamasında Danıştay tarafından onanmıştır281.  

Sonuç olarak idareler şirket adına borç çıkartabilmeleri için şirketin 

faaliyetine devam ettiğini ortaya koymalıdır. Şirketin faaliyetine devam ettiğini 

de şirketin adresine yapacağı yoklamalarla tespit edebileceği gibi şirketin 

beyanname verdiği dönemlerden de bu tespiti gerçekleştirebilecektir. 

 
 
F. Ortağın Sorumluluğuna İlişkin Çözüm Yolları 
 
1. Ortak hissesini devretse bile, şirketin önceki dönem vergi 

borçlarından sorumlu olmalı 
 

Limited şirket ortağının sorumluluğunu düzenleyen 6183 sayılı 

A.A.T.U.H.K.’da 6.6.2008 tarihinde yapılan değişiklikle ortağın şirketteki 

payını devretmesi halinde payı devreden ve devralan şahısların devir 

öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden sorumlu olacakları kurala 

bağlanmıştır.   
Bu kanun maddesi uyarınca idarelerde ortaklık payını devreden şahıs 

hakkında şirketin önceki dönem borçlarından sorumlu olabileceği 

gerekçesiyle adına ödeme emirleri düzenlemekteydi. Bu ödeme emirlerine 

karşı açılan davalarda Danıştay’ın vergi dava daireleri arasında farklı kararlar 

verilebilmektedir. 

Danıştay Üçüncü Dairesi ortağın hisselerini devrettikten sonra 

sorumluluğunu belli bir şarta bağlanmıştır. Bu şart ise sorumluluğun hisse 

                                                 
281 Dn. 4. D.’nin, 17.3.2011 tarih ve E. 2008/6281, K. 2011/1164 sayılı Kararı 
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devrinde belirtilmesidir. Ltd. Şti.’in ortağı devir tarihine kadar olan her türlü 

vergi ve cezaların hissesi nispetinde kendisine ait olduğunu kabul ederek 

devrederse bu borçtan sorumlu olacaktır282. Eğer eski ortak sorumluluğunu 

tüm hak ve yükümlülükleriyle devrettiyse borçtan sorumlu olmayacaktır283. 

Ortak hissesini devrederken tüm hak ve yükümlülükleriyle mi devrettiği 

anlaşılamıyorsa bunun araştırılması yönünde karar verilecektir284. Ya da yeni 

ortak devir sözleşmesinde ancak devirden sonra şirketin borçlarından 

sorumlu olacağını beyan ettiği takdirde sorumluluğu devir tarihinden sonra 

başlayacaktır285. 

 Danıştay Üçüncü Dairesi son yıllarda yukarıda anlatılan örnek 

içtihatlara son vermiş içtihat birleşmesine giderek,  ortağın ortaklığını 

devretse bile önceki dönem borçlardan sorumlu olacağı yönünde kararlar 

vermeye başlamıştır286. 

Danıştay Dördüncü Dairesi ise herhangi bir içtihat değişikliğine 

gitmeksizin ortak hissesini devretse bile önceki dönem borçlarından sorumlu 

olacağı yönünde kararlar vermektedir287.  

Danıştay Yedinci Dairesi eski içtihadına göre ortak hissesini 

devrettikten sonra eski borçtan sorumlu olamayacağı yönünde karar vermeye 

devam etmektedir288. 

Danıştay Dokuzuncu Dairesi, Dördüncü Dairesi gibi düşünerek ortak 

hissesini devretse bile önceki dönem borçtan sorumlu olacağı yönünde 

kararlar vermektedir289. 
 

                                                 
282 Dn. 3. D.’nin, 20.5.2009 tarih ve E. 2008/164, K. 2009/1688 sayılı Kararı 
283 Dn. 3. D.’nin, 20.5.2009 tarih ve E. 2008/5692, K. 2009/1661 sayılı Kararı 
284 Dn. 3. D.’nin, 1.3.2006 tarih ve E.2005/3186, K. 2006/494 sayılı Kararı 
285 Dn. 3. D.’nin, 26.6.2006 tarih ve E.2005/138, K.2006/1866 sayılı Kararı 
286 Dn. 3. D.’nin, 1.2.2010 tarih ve E.2008/3492, K.2010, 218 sayılı Kararı 
287 Dn. 4. D.’nin, 25.3.2009 tarih ve E.2007/5895, K.2009/1414 sayılı Kararı 
288 Dn. 7. D.’nin, 6.5.2010 tarih ve E.2007/5159, K.2010/2170 sayılı Kararı 
289 Dn. 9. D.’nin, 17.12.2008 tarih ve E2007/5463, K.2008/5956 sayılı Kararı 
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2. Şirket faaliyet halindeyken ortak hisse devrinden önceki borçlardan 
sorumlu tutulmamalı 

 
Limited şirket’in borcu var ve şirket de faaliyet halindeyse bu borç 

öncelikle şirketten tahsil edilmeye çalışılmalıdır. Çünkü şirket belirli bir 

kazançta bulunmak için faaliyet göstermektedir. Şirket mevcut konumunu 

korur iken bu borcu ortağından tahsil etmeye çalışmak idareyi boş bir 

uğraşıya sevk edecektir. 

Nitekim örnek bir yargı kararında ortağı, haciz işlemiyle takibe alan 

idare, şirketin faaliyette bulunup bulunamadığını tespit edememiştir. Eski 

ortağı olduğu … Limited Şirketi'nin vergi borcu nedeniyle davacı adına kayıtlı 

06 XXX 1087 plakalı araç üzerine tesis edilen haciz işlemine karşı açılan 

davada, 6.3.2006 tarihinde hissesini devrederek şirket ortaklığından ayrılan 

davacının hisse devrinden önceki dönem borçlarından sorumlu tutulabilmesi 

için öncelikle asıl borçlu şirkettin takibinin tamamlanmasının gerektiği, 

şirketten tahsil olanağı kalmaması halinde kanuni temsilcinin takibinin 

gerektiği, olayda ise, halen faal olan şirketin kanuni temsilcisi ve 

ortaklarından tahsili için gerekli işlemler yapılmaksızın doğrudan eski ortağın 

malvarlığı üzerine tesis edilen haciz işleminde yasaya uygunluk bulunmadığı 

gerekçesiyle haczi iptal eden mahkeme kararı temyiz aşamasında Danıştay 

tarafından onanmıştır290. 

Ortağın takibi ödeme emri ya da haciz işlemleri ile yapılmaktadır. 

İdareler ortak adına ödeme emri, haciz işlemi düzenlerken şirketin faaliyetine 

devam etmediğini ortaya koymalıdır. Aksi takdirde idarelerin yaptıkları bir 

takip hatası işlemlerinin geçersizliği sonucunu doğuracak ve tekrar aynı 

işlemleri yapmalarına neden olacaktır. 

 

                                                 
290 Dn. 4. D.’nin, 31.1.2011 tarih ve E. 2008/7004, K. 2011/509 sayılı Kararı 
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3. Şirket ortağı ortaklığını devrettikten sonra oluşan borçtan sorumlu 
tutulmamalı 

 
Limited şirket ortağının sorumluluğuna ancak şirketin vergi borcunun 

doğduğu dönemde ortak ise başvurulabilecektir. Ortak, ortaklığını 

devrettikten sonra oluşan borçtan sorumlu tutulmayacaktır. Fakat idareler 

ortağın ortaklık payını devrettiği dönem ile borcun dönemini açıklığa 

kavuşturmamakta ve borçtan sorumlu olmayan kişiyi takip edebilmektedir.  

İdarenin ortağın ortaklık hissesini devrettikten sonra oluşan şirketin 

borcundan dolayı sorumlu tutarak düzenlediği ödeme emrine karşı açılan 

davada, “…limited şirketlerden tahsil olanağı kalmayan vergi borçlarından 

dolayı ortaklar için öngörülen sorumluluğun ortak sıfatına ve ortaklık payına 

bağlı bir sorumluluk olduğu, davacının 22.8.2003 tarihinde ortaklık hissesini 

devrettiği, dava konusu ödeme emriyle istenilen kamu alacağının devirden 

sonraki dönemlere ilişkin olduğu, davacının sorumluluğuna gidilmesi için 

yasal şartların gerçekleşmediği anlaşıldığından dava konusu ödeme 

emirlerinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle…” ödeme emrini iptal eden 

mahkeme kararı temyiz aşamasında Danıştay tarafından onanmıştır291. 

Yine ortaklık payını devrettikten sonra oluşan borçtan sorumlu tutulan 

eski ortak için düzenlenen ödeme emrine karşı açılan davada, ödeme 

emirlerini şirket tüzel kişiliğinden bu borcun tahsil imkanı sağlanamadığı 

gerekçesiyle iptal eden mahkeme kararı, temyiz aşamasında Danıştay 

tarafından, limited şirketlerde ortak sıfatıyla sorumluluk sermaye payına bağlı 

olup konulan veya konulması taahhüt edilen sermaye payının bütün hak ve 

yükümlülükleriyle devrinin ticaret siciline tescil ve ilanı, sorumluluğu kaldırıcı 

etki yapacağından ve şirketteki hisselerinin tamamının tüm aktif ve pasifiyle 

devrine ilişkin 27.5.2005 tarihli devir sözleşmesi ile aynı tarihli ortaklar kurulu 

kararının 3.6.2005 tarihinde ticaret sicilinde tescili; bu devir ve tescil işleminin 

ise 17.6.2005 tarihinde Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasıyla şirketten 

ayrıldığı anlaşılan davacının, pay devrinden sonraki bir tarihte şirketin hangi 

                                                 
291 Dn. 4. D.’nin, 26.1.2011 tarih ve E. 2008/3781, K. 2009/2024 sayılı Kararı 
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dönem vergi borcundan olursa olsun ortak sıfatıyla takibine olanak 

bulunmadığı gerekçesi eklenerek onanmıştır292. 

Sonuç olarak idareler şirketin borcunun doğduğu dönemdeki ortağı 

şirket sözleşmesinden, ticaret sicil gazetesinden veya ortaklık devir 

sözleşmesinden doğru bir şekilde tespit etmeli ve ona göre takip işlerini 

yürütmelidir. 

  
 
G. Limited Şirketin Kanuni Temsilci/Ortağı’nın Hisse Devrine İlişkin 

Çözüm Yolları 
 

Limited şirket ortağı hissesini noterde düzenlenen devir sözleşmesi ile 

devredebiliyordu. Bu devir işleminin hukuken geçerlilik kazanabilmesi içinde 

Türkiye Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicil 

Gazetesinde ilan edilmesi gerekmektedir. Bu hususlara riayet edilmediği 

takdirde ise devir işlemi gerçekleşmeyebilecektir. Devir işleminin tescil ve ilan 

edilmeyerek gerçekleşmesi halinde, ortak devrettiğini zannettiği hisseler 

dolayısıyla devir işleminden önceki şirket borçlarından sorumlu 

tutulabilecektir. 

Hisse devir sözleşmesinin tek başına devir işlemini gerçekleştirmiş 

sayılmamasının nedeni bu işlemin şirketin iç işlemi niteliğini taşımasıdır. 

Ortaklığın devrinde tescil ve ilan şartının aranmasının amacı ise devir 

işleminin üçüncü kişiler nezdinde hüküm ifade etmesidir. 

Danıştay limited şirket ortağının ortaklık pay devrinin geçerli olabilmesi 

için tescil ve ilan şartını aramaktadır293. Fakat Danıştay’ın bu doğrultudaki 

kararları oybirliği ile çıkmayabilmektedir. Tescil ve ilan şartını pay devrinde 

geçerlilik şartı olarak görmeyen üyelerin düşüncelerine göre bu işlemler iyi 

niyetli üçüncü kişilerin korunması amacıyla öngörülmüştür294.  

                                                 
292 Dn. 3. D.’nin, 22.12.2008 tarih ve E. 2007/4028, K. 2008/4087 sayılı Kararı 
293 Dn. 4. D.’nin, 28.4.2010 tarih ve E.2009/6640, K.2010/2274 sayılı Kararı 
294 Dn. 3. D.’nin, 26.12.2005 tarih ve E.2005/1204, K. 2005/2873 sayılı Kararı  
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Sonuç olarak ortak hissesini devrederken bu işlemin geçerli olabilmesi 

için gerekli olan tescil ve ilan şartını yerine getirmelidir.  

 
 
H. Limited Şirketin Kanuni Temsilcisi ve Ortağından Teminat İstenmesi 

ile Adlarına İhtiyati Haciz, İhtiyati Tahakkuk Kararı Alınmasına İlişkin 
Çözüm Önerileri 

 
1. Şirketin vergi borcu nedeniyle kanuni temsilci veya ortak’tan teminat 

istenebilmeli, adlarına ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk kararı 
alınabilmeli 

 
Limited şirket ortakları/kanuni temsilcilerinden istenen teminat ile 

ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk işlemleri kamu alacağının güvence altına 

alınması amacıyla yapılmaktadır. Bu tür güvence önlemleri asıl borçlu şirket 

hakkında uygulanmak istendiğinde sorun yaşanmamaktadır. Ancak asıl 

borçlu olmayan şahıslar adına bu tür güvence önlemleri uygulandığında 

Danıştay’ın vergi dairelerince farklı kararlar verebildiğini görmekteyiz. 

Danıştay’ın Üçüncü Dairesi bu tür güvence önlemlerinin 

uygulanabileceğini savunmaktadır295. Bu görüşün altında ise şirket 

borcundan dolayı kanuni temsilci ve ortaklar kamu borçlusu sayılmaktadır296. 

Danıştay Dördüncü ve Dokuzuncu Daireleri ise bu tür önlemlerin asıl borçlu 

şirket hakkında uygulanabileceği yönünde kararlar vermektedir297.  

Kanaatimizce, 213 sayılı V.U.K.’un 10’uncu maddesine göre şirket 

alacaklarından sorumlu tutulabilecek olan kanuni temsilciler ile 6183 sayılı 

A.A.T.U.H.K.’nın 35’inci maddesine göre şirket borcundan sorumluluğu 

bulunan ortaklar müteselsil olarak şirketin vergi borcundan sorumlu 

                                                 
295 Dn. 3. D.’nin, 9.7.2007 tarih ve E. 2006/3757, K.2007/2385 sayılı Kararı 
296 Eslem AYAZ, “Limited Şirket Borçlarından Dolayı Şirket Ortağı veya Kanuni Temsilci adına 

İhtiyati Haciz Kararı Alınabilir mi?”, Yaklaşım, S:219, Mart 2011, s. 292. 
297 Dn. 4. D.’nin, 17.2.2011 tarih ve E. 2009/5859, K. 2011/775 sayılı Kararı, Dn. 9. D.’nin, 

19.2.2009 tarih ve E. 2007/614, K. 2009/929 sayılı Kararı 
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olduklarından bu şahıslar hakkında da teminat istenebilecek, ihtiyati haciz ve 

tahakkuk kararı alınabilecektir. 

 
 
2. Şirketin ortağı hakkındaki ihtiyati haciz işleminde mahalli en büyük 

memurun onayı olmalı 
 

Alacaklı amme idaresinin mahalli en büyük memurunun kararı 

olmaksızın alınacak ihtiyati haciz kararına dayanarak geçerli bir işlem tesis 

edilemez. Dolayısıyla idareler yapacakları işlerde kanuna uygun davranmak 

zorundadır. Alacaklı amme idaresinin mahalli en büyük memuru ilçelerde 

kaymakam, illerde ise vali olmaktadır. Kaymakam ya da valinin yerine bu 

işlemi defterdara ya da gelir idaresi müdürüne tesis ettirmek işlemi yetki 

yönünden sakat kılacaktır.  

Bununla beraber borçlu şirket hakkında alınan bir ihtiyati haciz 

kararının, şirket ortağına uygulanması hukuka uygun olmayacaktır. Ortağı 

bulunduğu limited şirketin vergi borçları nedeniyle davacının banka hesapları 

üzerine konan ihtiyati hacze karşı açılan davada, limited şirket ortakları 

hakkında ihtiyati haciz tatbikinin ancak kamu alacağının şirket tarafından 

ödenmemesi ve tahsil imkanının da bulunmaması durumunda, şirket ortağı 

adına alınmış ihtiyati haciz kararı bulunması koşuluyla yapılabileceği, kamu 

alacağının şirketten tahsil edilemeyeceği kesinlik kazanmadan, davacı adına 

mahalli en büyük memurun onayı ile alınmış bir ihtiyati haciz kararı da 

bulunmadan şirket adına alınmış ihtiyati haciz kararına dayanılarak şirket ile 

birlikte davacı için de tapu sicil müdürlükleri ve bankalara bildirimde 

bulunmak suretiyle davacı adına uygulanan haciz işleminde yasaya uygunluk 

bulunmadığı gerekçesiyle haciz işlemini kaldıran mahkeme kararı temyiz 

aşamasında Danıştay Üçüncü ve Yedinci Dairelerince oluşturulan müşterek 

kurulca onanmıştır298. 

 

                                                 
298 Dn. 3. D.’nin, 13.2.2004 tarih ve E. 2001/3880, K. 2004/323 sayılı Kararı 
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I. Limited Şirket Ortağı ve Kanuni Temsilcisi Adına Uygulanan Haciz 
İşlemine İlşkin Çözüm Önerileri 

 
1. Haciz işlemine karşı otuz gün içinde dava açmalı 
 

A.A.T.U.H.K.’da hacze karşı kaç gün içinde dava açılacağı 

belirtilmediğinden bu hususun 2577 sayılı İ.Y.U.K.’un ilgili maddelerine göre 

otuz gün olduğunu belirtmiştik. Buna göre ilgili şahıslar kendilerine tebliğ 

edilen haciz işlemine karşı otuz gün içinde dava açmak zorundadır. 

Hacze karşı dava açma süresi otuz gün olmakla birlikte haciz işlemi 

üzerinde ilgili şahsın başvurabileceği kanun yolları, mercii ve sürelerinin 

belirtilmesi gerekmektedir. Çünkü mükelleflerin, yargı ya da idari makamlar 

önünde anayasal bir hak olan “hak arama hürriyetlerini” son derece dağınık 

mevzuat içerisinde kullanmaları oldukça zordur.  

Danıştay mükelleflerin haciz işlemine karşı hak arama hürriyetlerini 

kaybetmemeleri yönünde kararlar verebilmektedir. Nitekim bir kararda haciz 

işlemine karşı otuz günlük dava açma süresini kaçıran limited şirket 

ortak/kanuni temsilcileri için haciz işleminde hangi mercie, ne kadar süre 

içerisinde dava açılacağı yönünde bir bildirim bulunmadığı için dava açma 

süresinin geçirildiğinden söz edilemeyeceğini belirtmiştir299. 

İdareler yukarıdaki kararda örneğine yer verdiğimiz haciz işlemindeki 

gibi ihbarname, ödeme emri, ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk işlemlerinde ilgili 

kişilerin kendileri hakkında tesis edilen işlemlere karşı nasıl bir savunma 

hakları olduğunu belirtmek zorundadır. Aksi yöndeki bir yaklaşım hem idareyi 

hem de mükellefleri hak kaybına uğratabilecektir.  

                                                 
299 Dn. 4. D.’nin, 22.12.2010 tarih ve E. 2010/1248, K. 2010/6530 sayılı Kararı 
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2. Şirketin borçlarından dolayı ortak/kanuni temsilci adına ödeme emri 
düzenlendikten sonra haciz işlemi uygulanmalı 

 
Limited şirketin vergi borcu için asıl borçlu şirket hakkında ihbarname, 

ödeme emri ve malvarlığı araştırmaları sonuçlandırılmış olmalıdır. Şirketin 

malvarlığından sonuç alınamaz ise kanuni temsilci ve ortakları hakkında 

takibata başlanacaktır. 

İdareler, limited şirketin vergi borcu dolayısıyla ortak/kanuni temsilciyi 

takip edebilmek için öncelikle bu şahıslar adına ödeme emrini düzenlemeli, 

sonra haciz işlemini tesis etmelidirler300. Ortak/kanuni temsilci adına ödeme 

emri düzenlenmeden doğrudan haciz işlemi yapılamayacaktır301. Ödeme 

emri düzenledikten sonra ilgili şahıslar tarafından dava açılmış ise bu 

davanın sonucu beklenmeli, ödeme emri kesinleştikten sonra haciz işlemi 

tesis edilmelidir302. Ödeme emri kesinleştikten sonra malvarlığı araştırması 

yapmalı, haciz varakaları düzenlemeli ondan sonra haciz kararı almalıdır303.  

İdarenin limited şirketin ortağı/kanuni temsilcisi adına ödeme emri 

düzenlemeden önce haciz varakaları düzenlemesi ve sonrasında haciz işlemi 

tesis etmesi haciz işlemini geçersiz kılacaktır. 

 
 
İ. Limited Şirket Ortağı Ve Kanuni Temsilcisinin Takip Sırasına İlişkin 

Çözüm Yolu  
 

Limited şirketten tahsil edilemeyen kamu alacağı için kanuni temsilci 

ve ortaklarının sorumlu tutulmasında kanun tarafından herhangi bir sıralama 

öngörülmemiştir. Bundan dolayı da Danıştay’ın daireleri arasında farklı 

görüşler olabilmektedir.  

Danıştay’ın Üçüncü Dairesi bizim de katıldığımız görüş olan kanuni 

temsilci/ortağın arasında herhangi bir sıralamanın bulunmadığı yönünde 
                                                 
300 Dn. 9. D.’nin, 25.4.2010 tarih ve E. 1999/489, K. 2000/1413 sayılı Kararı 
301 Dn. 4. D.’nin, 10.11.2010 tarih ve E.2008/4971, K. 2010/5592 sayılı Kararı 
302 Dn. 9. D.’nin, 14.5.2004 tarih ve E. 2002/2722, K. 2004/1466 sayılı Kararı 
303 Dn. 9. D.’nin, 10.6.2010 tarih ve E. 2008/5190, K. 2010/2965 sayılı Kararı 
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kararlar vermektedir. Örneğin, şirket müdürü olan X hakkındaki takibat 

tamamlanmadan ortak sıfatıyla davacı adına düzenlenen ödeme emrinde 

hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle ödeme emrini iptal eden 

mahkeme kararı, temyiz aşamasında 213 sayılı V.U.K’un 10’uncu 

maddesinin ilgililere rücu olanağı tanıyarak tüm borçtan sorumlu 

tutulmuşken, 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.  limited şirket ortaklarını, sermaye 

hissesi oranındaki borçtan sorumlu tuttuğu, şirket varlığından tahsil imkanı 

kalmayan kamu alacaklarının, kanuni temsilcilerin sorumluluğu veya 

ortakların sorumluluğuna ilişkin kurallara göre tahsilinde bir öncelik sırası 

öngörülmediğinden ödeme emrinin yazılı gerekçeyle iptali yolundaki vergi 

mahkemesi kararı yasaya uygun düşmemiştir denilerek bozulmuştur304. 

Kanaatimizce, vergi daireleri hisseleri oranında ister ortağa, ister 

borcun tamamı için kanuni temsilciye gidebilecek olup, farklı yorumlara yol 

açmayacak şekilde öncelikli olarak bir takibatın yapılıp yapılmayacağı ya da 

öncelikli bir takibat yapılacaksa kimin önce takip edileceği hususunda 

kanuni düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır305.  

Danıştay’ın vergi daireleri ya da vergi mahkemeleri arasında ortaya 

çıkan farklı kararlar için önerilebilecek başka bir çözüm önerisi ise içtihadın 

birleştirilmesidir. İçtihadın değiştirilmesi hususu Danıştay Kanunu’nda 

düzenlenmiştir. İçtihadın birleştirilmesine Danıştay Başkanı, konu ile ilgili 

daireler, idari ve vergi dava daireleri kurulları, Başsavcı isteyebileceği gibi 

aykırı kararlarla ilgili kişiler de Danıştay Başkanlığı’na başvurarak 

isteyebilecektir (DK. 40/1-2). 

İçtihatları Birleştirme Kurulu306 dava dairelerinin veya idari ve vergi 

dava daireleri kurullarının kendi kararları veya ayrı ayrı verdikleri kararlar 

arasında aykırılık ya da birleştirilmiş içtihatların değiştirilmesini gerekli 

gördüğü takdirde içtihadın birleştirilmesi veya değiştirilmesi hakkında karar 

verir (DK. 39). 
                                                 
304 Dn. 3. D.’nin, 31.1.2007 tarih ve E. 2006/1547, K. 2007/175 sayılı Kararı 
305 Eslem AYAZ,” Limited Şirketlerden Tahsil Edilemeyen Amme Alacağından Kanuni Temsilci ve 

Ortaklarının Sorumluluğu”, Yaklaşım, S:218, Şubat 2011, s. 286. 
306 İçtihatları Birleştirme Kurulu’nun kimlerden oluşacağı Danıştay Kanunu’nun 18. Maddesinde 

belirtilmiş olup, bunlar Danıştay Başkanı, Başsavcı, Başkan Vekilleri, Dava Daireleri Başkanları 
ve Üyeler olarak sayılmıştır. 
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Danıştay’ın vermiş olduğu içtihadı birleştirme kararlarına Danıştay’ın 

daire ve kurulları ile idare mahkemeleri ve idareler uymak zorundadır (DK. 

40-4). Bu da bize içtihadı birleştirme kurulunun son sözü söyleyen mercii 

olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla borcunu limited şirketten tahsil 

edemeyen idare, ortağa başvurduğunda ve ortağın ilk önce takip 

edilebileceği yönünde Danıştay’ın ilgili dairesince de karar verildiği takdirde 

ortak, Danıştay’ın farklı dairelerinde ilk olarak kanuni temsilcinin takip 

edileceği yönünde kararlar bulunduğunu belirterek, Danıştay Başkanlığı’na 

İçtihadın Birleştirilmesi yönünde başvuruda bulunabilecektir. Böylelikle 

içtihat birliğine varılacak ve farklı uygulamalar son bulacaktır. 



 

SONUÇ 
 

Vergiler, kamusal finansman açısından önemli bir kaynaktır. Vergiler, 

aynı zamanda, devletin toplam gelirleri içinde de büyük bir paya sahiptir. 

Bundan dolayı idare vergi alacağını güvence altına almak istemektedir. 

Böylece mükellef ve sorumluların önemi artmaktadır. Bu nokta da ise 

kurumlar açısından karşımıza, şirketlerin kanuni temsilcileri ortakları 

çıkmaktadır.  

Türk Vergi Sistemimizde kanuni temsilcilerin ve ortakların sorumluluğu 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun ile 213 

sayılı Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenmiştir. 

Kanuni temsilcilerin sorumluluğu 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nın 

mükerrer 35’inci maddesi ile 213 sayılı V.U.K.’un 10’uncu maddesinde 

düzenlenmiştir. Mükerrer 35’inci madde vergi dışındaki alacaklar için geçerli 

iken, 10’uncu madde salt vergi alacakları ve buna bağlı fer’i alacaklar için 

uygulanmaktadır. 

Kanuni temsilcilerin sorumluluğunu düzenleyen mükerrer 35’inci 

madde kusursuz sorumluluğa dayanırken, 10’uncu madde kusurlu 

sorumluluğa dayanmaktadır. Kusurlu sorumlulukta şirketin vergi borcunun 

kanuni temsilcinin vergi ile ilgili ödevlerini yerine getirmemesinden 

kaynaklanması gerekir.  

Limited Şirketin vergi borçlarından dolayı kanuni temsilcinin mükerrer 

35’inci madde kapsamında takip edilebilmesi için borcun şirketten “tahsil 

imkansızlığının gerçekleşmesi” veya “tahsil imkansızlığının gerçekleşeceğinin 

anlaşılması” şartlarından birinin gerçekleşmesi gerekirken,   10’uncu madde 

kapsamında takip edilebilmesi için sadece borcun şirketten “tahsil 

imkansızlığının gerçekleşmesi” yeterli olmaktadır. 

Ortakların sorumluluğu ise 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.’nın 35’inci 

maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde uyarınca ortakların sorumluluğu 

sermaye payları oranında ve müşterektir. Her bir ortak borcun tamamı için 

değil, hisseleri oranında sorumludur. Kanuni temsilci ise borcun tamamından 

şahsi olarak sorumludur. Ayrıca ortağın takip edilebilmesi için borcun 
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şirketten “tahsil imkansızlığının gerçekleşmesi” veya “tahsil imkansızlığının 

gerçekleşeceğinin anlaşılması” şartlarından birinin gerçekleşmesi yeterlidir. 

Bu çalışmada amaç limited şirketten tahsil edilemeyen vergi borcu 

nedeniyle, şirketin kanuni temsilcisi ve ortağına başvurulmasında idarenin ve 

bu şahısların karşılaştıkları sorunları ortaya koyarak Danıştay kararları 

ışığında bu sorunlara çözüm önerileri getirmektir. Çünkü gerek idare 

tarafından, gerekse yargı kararlarında bu çalışma üzerinde bir fikir 

birlikteliğine varılamamıştır.  

Çalışmamızda Danıştay’ın vergi dava daireleri olan Üçüncü, 

Dördüncü, Yedinci ve Dokuzuncu Dairelerinin verdiği kararlar taranmıştır. 

Taranan binlerce karar arasından en çok karşılaşılan sorunlar tespit edilmiş, 

Danıştay’ın farklı dairelerince verilen kararları örneklemelerle desteklenmiştir.  

Vergi ile ilgili olarak idarenin aldığı kararların sonuçları yargı tarafından 

ya kanuna uygun bulunmakta ya da ya da kanuna aykırı bulunarak idareye 

yeni bir işlem yapmaya zorlamaktadır. Bu noktada kanunların uygulayıcısı 

konumundaki idareler ile vergi mükellefleri ve sorumluları açısından yargı 

kararları daha fazla önem arz etmektedir. 

Limited şirketin vergi borcu nedeniyle şirket ortağı/kanuni temsilcisine 

başvurabilmek için öncelikle şirket hakkındaki takibat sonuçlandırılmalıdır. 

Şirket hakkında takibat yapılırken şirket adına ihbarname ve ödeme emri 

düzenlenmeli, bunlar usulüne uygun tebliğ edilmeli, bu işlemlere karşı dava 

açıldıysa sonuçları beklenmeli, davalar idare lehine sonuçlandıysa şirket 

hakkında malvarlığı araştırması yapılmalıdır. Malvarlığına rastlanılmaması 

durumunda da şirket ortağı/kanuni temsilcisinin sorumluluğuna başlanmalıdır.   

Şirket adına yapılan takibat aşamalarındaki herhangi bir eksiklik sonucu 

ortak/kanuni temsilci hakkında işlem başlatılması bu işlemi baştan geçersiz 

kılacaktır. 

Şirket hakkındaki takibat sonuçlandıktan sonra kanuni temsilci/ortak 

adına başlayacak takibat ödeme emri ile başlayacaktır. Şüphesiz ki ödeme 

emrine karşı açılacak davada ileri sürülebilecek iddialar sınırlı olacaktır. 
Dolayısıyla şirket adına düzenlenecek ihbarnameye karşı şirket tarafından 

muhakkak dava açmalıdır ki, yargı mercii daha geniş iddialar ile bu davaları 
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inceleyebilsin. İlgili şahıslar hakkında düzenlenen ödeme emrinden sonra, bu 

şahıslar tarafından dava açıldıysa, davanın sonucu beklenmelidir. Dava idare 

lehine sonuçlandığı takdirde, idare tarafından şirketin kanuni temsilcisi/ortağı 

hakkında malvarlığı araştırması yapılabilecek malvarlığına rastlandığı 

takdirde haciz işlemi tesis edilecektir. Haciz işleminden sonra elde edilen 

malvarlığı satılarak şirketin borcu tahsil edilmeye çalışılacaktır.   

İdare yukarıda saymış olduğumuz şirket ve kanuni temsilci/ortak 

hakkındaki takip sırasına dikkat etmelidir. Yapacağı her bir işlemi kanuna 

uygun yapmalıdır. Aksi takdirde yargının iş yükü artacak, idarenin yargıda 

takip edeceği dosya sayısı artacak, elde edeceği gelire bir türlü 

ulaşamayacaktır.  

Vergi mükellefleri ve yükümlüleri de vergi ödemenin vatandaşlık görevi 

olduğu bilinciyle hareket ederek, kendilerine yüklenen sorumlulukları kanuna 

uygun olarak yapmaları gerekmektedir. 

Sonuç olarak vergi sorumlusu ve idare kanuna uygun işlem yapmalı 

ve vergi yargısının kararlarını takip etmelidir. Kanunun açıklığa 

kavuşturamadığı kısımlarda yargı içtihatları devreye girmektedir. Yargı 

içtihatlarının farklılık gösterdiği durumlarda ise idari yargının temyiz mercii 

olan Danıştay’da içtihadı birleştirmeye gidilerek uygulamada birliktelik 

sağlanmalıdır. Böylelikle idare vergi yargısının verdiği kararlara göre işlem 

tesis ederken, sorumlu da ilgili kararlara göre kendilerini savunma imkanına 

sahip olabilecektir.  
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ÖZET 
 

AYAZ, Eslem, Limited Şirketlerin Vergi Borçlarından Dolayı Kanuni 
Temsilci ve Ortakların Sorumluluğu ve Analizi, Yüksek Lisans Tezi, 
Ankara, 2012. 
 

Limited Şirketten tahsil edilemeyen vergi alacakları dolayısıyla kanuni 

temsilci ve ortaklar takip edilirken idareler kanunları farklı yorumlayabilmekte, 

kanuni temsilci ve ortaklar sorumluluklarını bilememekte ve yargı kararlarını 

takip edemeyebilmektedir. Bu durum idareler açısından boşa zaman ve emek 

kaybına, kanuni temsilci ve ortaklar açısından ise şirket borçlarından sorumlu 

olmalarına neden olabilmektedir. 

Çalışmamızda vergi kanunları Danıştay kararları ile birlikte analiz 

edilerek limited şirket kanuni temsilci ve ortaklarının hangi aşamalardan 

geçerek vergilendirilmesi gerektiği incelenmiştir. 

Çalışmamızın birinci bölümünde; kamu alacağı kavramı, özellikleri 

çeşitleri ile kamu alacaklıları ve borçluları, bazı yabancı ülkelerdeki kamu 

borçlarından kanuni temsilci ve ortaklarının sorumluluğu incelenmiştir. 

İkinci bölümünde; limited şirketlerin ortak ve kanuni temsilcilerinin 

ödevleri, sorumluluklarında geçirdiği aşamalar ile kanuni düzenlemelerine 

ilişkin açıklamalar yapılmıştır. 

Üçüncü bölümde ise; Limited Şirketin vergi borcu nedeniyle kanuni 

temsilci ve ortaklar tarafından açılan davalar sonucu verilen kararlar 

incelenmiş. Bu kararlardan kanuni temsilci ve ortakların takibinde en çok 

karşılaşılan sorunlar seçilerek gruplamalar yapılmış, bu sorunların çözümüne 

yönelik olarak Danıştay’ın vergi dava dairelerinin görüşleri doğrultusunda 

öneriler getirilmiştir. 
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ABSTRACT 
 

AYAZ, Eslem, Regarding Analysis and Liability of Shareholders and 
Legal Representatives due to the Tax Liabilities of Limited Companies, 
Master Thesis, Ankara, 2012. 
 

While legal representatives and shareholders of limited liability 

companies are held liable for unpaid taxes, public administrations may 

interprete laws from a different point of view, legal representatives and 

shareholder may not be awere of their liabilities and case law may not be 

taken into account. This may cause waste of time and endeavor from the 

point of administrators and as a result legal representatives and shareholders 

may be held liable for unpaid taxes of limited liability companies. 

In this study, the decisions of the Council of State and the related 

provisions of tax laws have been analyzed and then, liability of legal 

representative and shareholders of limited liability companies and taxation 

procedures on this issue have been examined. 

In the first chapter of the Thesis, the concept of public receivable ıts 

characteristics and varieties, public creditor and debtor, as well as liabilities 

of legal representatives and shareholder for public debts in some foreign 

countries have been analyzed. 

In the second chapter, some explanations have been given on duties 

and responsibilities of the shareholders and legal representatives of limited 

liability companies, procedures of their responsibilities and some legal 

provisions. 

In the third chapter, the decisions delivered on cases which have been 

brought before the courts by legal representatives and shareholders against 

the unpaid taxes of limited liability companies have been examined. The 

problems mostly confronted on prosecution of legal representatives and 

shareholders have been selected and grouped and suggestions have been 

put forward in order the problems to be solved in line with the case law of the 

Chambers of the Council of State that are dealing with tax cases. 
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