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6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 573.madde 
içeriğinde genel kural olarak Limited Şirket ortakları 
şirketin borçlarından ötürü ancak şirkete koymayı 
taahhüt ettikleri sermaye oranında sorumluluk 
taşımaktadırlar. Ancak, amme alacaklarının öden-
mesi bakımından şirket ortaklarına düşen sorumlu-
luk daha kapsamlıdır. Limited şirket ortaklarının 
kanunla öngörülmüş olan sınırlı sorumluluğuna 
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hak-
kında Kanun ile istisna getirilmiştir.  
Limited şirket ortaklarının sınırlı şahsi sorumlulukla-
rının önemli istisnalarından biri Amme Alacakları-
nın Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un (AATUHK) 35. 
maddesinde bulunmaktadır. 6183 sayılı Amme 
Alacakların Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 
35.maddesinde; “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. (Ek fıkra: 4/6/2008-5766/3 md.) 
Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halin-
de, payı devreden ve devralan şahıslar devir öncesi-
ne ait amme alacaklarının ödenmesinden birinci 
fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur. 
(Ek fıkra: 4/6/2008-5766/3 md.) Amme alacağının 
doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay 
sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıs-
lar, amme alacağının ödenmesinden birinci fıkra 
hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur.” 
İlgili düzenlemenin lafzi yorumundan şirketten 
tahsil edilemeyen veya edilemeyeceği anlaşılan 
ifadesi ile öncelikle amme alacakları için şirketten 
tahsil yollarının tüketilmesi gerektiği sonucuna 
ulaşılmaktadır. Buna göre amme alacaklarının 
öncelikle şirketten tahsili yoluna gidilecek, buradan 
tahsil imkânı olmaz ise veya tahsil imkânı olmadığı 
ortaya konur ise bu sefer şirket ortaklarından hisse-
leri oranında tahsili yoluna gidilebilecektir. Ortaklık 
hissesinin devredilmesi halinde ise aynı düzenle-

menin 2.fıkrası gereği şirket ortağının devir yolu ile 
şirketten ayrılması durumunda önceki ve sonraki 
şirket ortağı amme alacağı ödemesinden mütesel-
silden sorumlu olacaktır.
Diğer taraftan şirketi temsile yetkili kişiler/müdürler 
açısından ise 6183 sayılı AATUHK mükerrer madde 
35 hükmü;  “Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, 
vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan 
teşekküllerin mal varlığından tamamen veya 
kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyece-
ği anlaşılan amme alacakları, kanuni temsilcilerin ve 
tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenlerin 
şahsi mal varlıklarından bu Kanun hükümlerine 
göre tahsil edilir…Temsilciler, teşekkülü idare eden-
ler veya mümessiller, bu madde gereğince ödedik-
leri tutarlar için asıl amme borçlusuna rücu edebi-
lirler.”  Limited şirket müdürlerinin müşterek ve 
müteselsil olarak kamu alacaklarından sorumlu 
olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durumda kanun-
da düzenlendiği üzere şirket müdürü ödediği tutar-
ları ancak ve ancak asıl amme borçlusuna rücu 
edebilirler.
Yukarıdaki hususlar gözetildiğinde Limited Şirketler-
de kamu borcundan kural itibariyle şirket tüzel 
kişiliği sorumlu olacaktır. Bu kapsamda yapılacak 
tahsilat alacaklı amme idaresi tarafından söz 
konusu alacakların takip ve tahsili öncelikle şirketin 
malvarlığından yapılacak, bu mümkün olmadığı 
takdirde şirket ortakları payları oranında şirket 
müdürleri ise tamamından şahsi olarak sorumlu 
olacaktır.
Uygulamadaki farklı düşüncelere ve özellikle Limi-
ted Şirket Müdürleri ve fiilen şirket yönetimi dışında 
kalan ortakların sorumlulukları açısından yukarıda 
özetlenen yasal düzenlemenin her zaman göz 
önünde bulundurulması gerekir inancındayız. 
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