
Limited Şirket Ortağının Sorumluluğuna İlişkin Kararlar 

• Danıştay 7.Dairesi’nin 02.02.1994 tarihli kararı 1992/3524 E. 1994/395 K. 02.02.1994 T. 

”…Asıl borçlu limited şirketten tahsil olanağı kalmadığı yolunda bir saptama yapılmadan şirket 

ortağından amme alacağının tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emri yasal değildir 

• Danıştay 4.Dairesi ‘nin 12.11.1996 tarihli kararı 1996/2933 E. 1996/4117 K.  12.11.1996 KT 

“…Kamu alacağının Limited şirketten tahsil edilememesi halinde ortaklar hakkında ödeme emri 

düzenlenmesi gerekir…” 

• Danıştay 11.Dairesi, 13.04.1995 tarihli kararı : 1995/965 E. 1995/1136 K. 13.04.1995 KT 

 “…Limited şirket ortağı ve kanuni temsilcisi, ortaklık payını devretmeden önceki dönemlere ait şirket 

borçlarından sorumludur…”  

• Danıştay VDDGK’nun 26.01.2001, E.2000/261-K.2001/31 sayılı Kararı 

 “6183 sayılı Kanun’un Mükerrer 35. maddesi, Vergi Usul Kanunu kapsamında olmayan kamu alacağının 

tahsili amacıyla düzenlendiğinden, vergi ve buna bağlı alacaklarda bu kanun hükmünün uygulanma 

olanağı bulunmamaktadır.”  

• Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 30.04.2014 tarihli kararı 2014/144 E.  2014/307 K. 

30.04.2014 KT 

“…Bozma kararına uymayan Vergi Mahkemesi kararıyla; ilk kararında yer alan hukuksal nedenler ve 

gerekçeye ek olarak 213 sayılı Kanun’un 10. maddesindeki hükümden de anlaşılacağı üzere kanuni 

temsilciler, yerine getirmeleri gereken şirkete ait vergisel ödevlerin yerine getirilmemesi nedeniyle 

sorumlu tutuldukları halde limited şirket ortakları doğrudan doğruya sorumlu tutulduğundan ve kanuni 

temsilciler borcun tamamından müteselsilen sorumlu oldukları halde ortakların sorumluluğu sermaye 

payına isabet eden borçlarla sınırlanmış olup, …” 

Karar: Vergi mahkemesinin kararının ısrar hükmü aynı hukuksal nedenler ve gerekçe ile Kurulumuzca 

da uygun bulunmuş ve temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek 

nitelikte görülmemiştir.…” 

• Danıştay 9. Dairesince verilen 23.05.2012 tarih ve E:2009/1023, K:2012/2892 sayılı kararı 

Yukarıda yer alan yasa hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden”,… limited şirketten tahsil olanağı 

bulunmayan amme alacağının, öncelikle kanuni temsilciden (müdürden) aranılması gerektiği, kanuni 

temsilcilerden tahsil edilememesi halinde de konulan sermaye hissesi ile sınırlı olmak üzere ortakların 

mal varlığından tahsili cihetine gidilebileceği sonucuna ulaşılmaktadır.” 

• Vergi Dava Daireleri Kurulunca verilen 30.04.2014 tarih ve E:2014/144, K:2014/307 sayılı 

karar 

;” …213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 10. ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun’un 35. maddelerinin birlikte değerlendirilmesinden, limited şirketin vergi borcunun öncelikle 

şirketin mal varlığından tahsiline çalışılması, vergi borcunun şirketten tahsilinin olanaksız olduğunun 

tespit edilmesi halinde ise, vergilendirme ile ilgili ödevleri yerine getirmekle sorumlu bulunmasına 

karşın bu ödevleri yerine getirmeyen kanuni temsilcilerin takip edilmesi gerektiği,…”  

Vergi Mahkemesinin ısrar kararı, aynı hukuksal nedenler ve gerekçe ile Kurulca da uygun bulunmuştur. 



• Danıştay Üçüncü Dairesince verilen 10.04.2012 tarih ve E:2010/7241, K:2012/1183 sayılı 

karar: 

“…Bu durumda ortak sıfatı ile takibi mümkün bulunan davacının, şirket tüzel kişiliğine ait kamu 

alacağından hissesi oranında sorumlu tutulabilmesi, kamu alacağının tüzel kişinin malvarlığından tahsil 

olanağının kalmadığının saptanmasını gerektirmekte olup, borçlu şirket hakkındaki takibatın 

sonuçlandırılıp sonuçlandırılmadığı da araştırıldıktan sonra oluşacak sonuca göre karar verilmesi 

gerekirken, öncelikle kanuni temsilcinin takibi gerektiği yolundaki Vergi Mahkemesi kararında yasaya 

uygunluk görülmediği gerekçesiyle karar bozulmuştur.” 

• Danıştay Dördüncü Dairesince verilen 24.05.2012 tarih ve E:2009/8328, K:2012/2051 sayılı 

karar 

“…Bu durumda, Vergi Mahkemesi kararının, kanuni temsilci hakkında da takip yollarının tüketilmesi 

gerektiği yolundaki gerekçesinde yasal isabet bulunmamakla birlikte, şirket hakkında yasal takip yolları 

tüketilmeden ortağın takibine geçilemeyeceğinden ve davacının ilgili dönemde sorumluluğu yalnızca 

şirkete koyduğu sermaye kadar olduğundan ödeme emirlerini iptal eden Vergi Mahkemesi kararında 

sonucu itibarıyla hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle temyiz istemi reddedilmiştir”. 

• Danıştay Yedinci Dairesince verilen 19.02.2015 tarih ve E:2011/7163, K:2015/844 sayılı karar 

“… 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca, limited şirkete ait 

vergi borçlarının önce şirket tüzel kişiliğinden, sonra kanuni temsilciden aranması, tahsil edilemezse 

ortağa gidilmesi gerektiği gerekçesine dayanmakta ise de; anılan Kanun’da, ortaklar ve kanuni 

temsilciler yönünden farklı takip usulleri düzenlenerek, aralarında takip yönünden bir sıralama 

yapılmadığından Mahkemenin bu gerekçesi yerinde görülmediği gerekçesiyle karar bozulmuştur.” 

 

 


