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DANIŞTAY

İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KURULU

Esas Numarası: 2021/1

Karar Numarası: 2022/3

Karar Tar�h�: 27.05.2022

• LİMİTED ŞİRKETLERİN ORTAK VE KANUNİ TEMSİLCİLERİ HAKKINDA ŞİRKET BORCU
NEDENİYLE AMME ALACAĞININ KORUNMASI YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI DAVALARINDA
VERİLEN FARKLI KARARLAR HAKKINDA İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI VERİLMESİNE GEREK
OLMAMASI

• İÇTİHATLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ KURUMUNUN KARARLAR ARASINDA OLUŞAN AYKIRILIK VEYA
UYUŞMAZLIĞIN GİDERİLMESİ SURETİYLE HUKUKİ İSTİKRAR VE EŞİTLİĞİN SAĞLANMASINI
AMAÇLAMASI

• İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRMEYE KONU KARARLAR İNCELENİRKEN BİRBİRİNE AYKIRI BİRDEN
FAZLA YARGI KARARI BULUNDUĞUNDA “LÜZUM” ŞARTININ DA GERÇEKLEŞİP GERÇEKLEŞMEDİĞİNİN
AYRICA DEĞERLENDİRİLMESİNİN GEREKMESİ

Özet�: Karar, L�m�ted ş�rketler�n ortak ve kanun� tems�lc�ler� hakkında ş�rket borcu neden�yle amme
alacağının korunması yöntemler�n�n uygulanıp uygulanamayacağı konusunda; Danıştay Üçüncü ve
Dokuzuncu Da�reler� kararları �le Danıştay Dördüncü, Yed�nc� Da�reler� ve Verg� Dava Da�reler� Kurulu
kararları arasındak� aykırılığın �çt�hadın b�rleşt�r�lmes� yoluyla g�der�lmes�ne gerek bulunmadığı
hakkındadır. İçt�hatların b�rleşt�r�lmes�, kararlar arasında oluşan aykırılık veya uyuşmazlığın g�der�lmes�
suret�yle hukuk� �st�krar ve eş�tl�ğ�n sağlanmasını amaçlar. İçt�hatları b�rleşt�rmeye konu kararlar
�ncelend�ğ�nde, b�rb�r�ne aykırı b�rden fazla yargı kararı bulunduğu görülmekle b�rl�kte “lüzum” şartının da
gerçekleş�p gerçekleşmed�ğ�n�n değerlend�r�lmes� gerek�r. L�m�ted ş�rketler�n ortak ve kanun� tems�lc�ler�
hakkında ş�rket borcu neden�yle amme alacağının korunması yöntemler�n�n uygulanıp uygulanamayacağı
konusunda Danıştay Verg� Dava Da�reler� ve Kurulunca ver�len kararlardak� aykırılığın hukuk� �st�krarı
bozacak boyuta ulaşmadığı ve yargılamanın genel seyr�nde �çt�hadın kend�l�ğ�nden b�rleşeb�leceğ�, bu
doğrultuda �çt�hat gel�ş�m�n�n de engellenmemes� gerekmes� sebeb� �le l�m�ted ş�rketler�n ortak ve kanun�
tems�lc�ler� hakkında ş�rket borcu neden�yle amme alacağının korunması yöntemler�n�n uygulanıp
uygulanamayacağı konusunda Danıştay Kanunu'nun �lg�l� maddes�nde aranan lüzum unsurunun
gerçekleşmed�ğ� sonucuna varılarak �çt�hatların b�rleşt�r�lmes�ne gerek olmadığına karar ver�lm�şt�r.

İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU KARARI

L�m�ted ş�rketler�n ortak ve kanun� tems�lc�ler� hakkında ş�rket borcu neden�yle amme alacağının korunması
yöntemler�n�n uygulanıp uygulanamayacağı konusunda Danıştay Üçüncü ve Dokuzuncu Da�reler� �le Dördüncü,
Yed�nc� Da�reler� ve Verg� Dava Da�reler� Kurulu kararları arasında var olduğu �ler� sürülen aykırılığın, �çt�hatların
b�rleşt�r�lmes� yoluyla g�der�lmes�n�n Danıştay Başkanı tarafından �sten�lmes� üzer�ne, konuyla �lg�l� kararlar �le
yasal düzenlemeler �ncelend�kten ve Raportör Üyen�n açıklamaları �le Danıştay Başsavcısının "�çt�hadın
b�rleşt�r�lmes� gerekt�ğ�" yolundak� düşünces� d�nlen�ld�kten sonra gereğ� görüşüldü:

Konu �le �lg�l� kararlar �ncelend�ğ�nde; Danıştay Üçüncü Da�res�n�n 13/12/2018 tar�h ve E:2015/213,
K:2018/7568 sayılı; 30/09/2021 tar�h ve E:2018/4131, K:2021/4138 sayılı kararları �le Danıştay Dokuzuncu
Da�res�n�n 25/12/2017 tar�h ve E:2016/6123, K:2017/10283 sayılı; 02/04/2018 tar�h ve E:2016/4735, K:2018/1992
sayılı; 30/10/2019 tar�h ve E:2016/10608, K:2019/5246 sayılı; 10/12/2019 tar�h ve E:2016/15228, K:2019/6756
sayılı; 01/07/2020 tar�h ve 2017/1821, K:2020/3392 sayılı kararlarının l�m�ted ş�rketler�n ortak ve kanun�
tems�lc�ler� hakkında ş�rket borcu neden�yle amme alacağının korunması yöntemler�n�n �lke olarak
uygulanmayacağı yönünde olduğu; buna karşın Danıştay Dördüncü Da�res�n�n 07/03/2018 tar�h ve E:2017/760,
K:2018/2311 sayılı; 01/11/2018 tar�h ve E:2017/515, K:2018/10321 sayılı; 29/01/2019 tar�h ve E:2017/1107,
K:2019/681 sayılı kararları �le Danıştay Yed�nc� Da�res�n�n 27/11/2018 tar�h ve E:2016/2841, K:2018/5203 sayılı;
29/05/2019 tar�h ve E:2016/3032, K:2018/3698 sayılı; 08/10/2020 tar�h ve E:2016/8362, K:2020/3821 sayılı
kararları ve Verg� Dava Da�reler� Kurulunun 16/03/2016 tar�h ve E:2016/308, K:2016/324 sayılı; 18/09/2019 tar�h
ve E:2019/120, K:2019/585 sayılı; 18/11/2020 tar�h ve E:2020/1318, K:2020/1231 sayılı kararlarının l�m�ted
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ş�rketler�n ortak ve kanun� tems�lc�ler� hakkında ş�rket borcu neden�yle amme alacağının korunması yöntemler�n�n
kanunda öngörülen şartların oluşması durumunda uygulanacağı yönünde olduğu görülmüştür.

Danıştay Üçüncü ve Dokuzuncu Da�res� kararları tem�nat �stenmes�, �ht�yat� tahakkuk ve �ht�yat� hac�z
�şlemler�n�n cebren tahs�le yönel�k �şlemler olmayıp amme alacağının korunmasına �l�şk�n tedb�rler olduğu, bu
nedenle asıl borçlu mükellef ve verg� sorumlusu hakkında uygulanab�leceğ�, l�m�ted ş�rket ortak ve tems�lc�s�
hakkında uygulanamayacağı, 213 sayılı Verg� Usül Kanunu'nun 10. maddes� uyarınca kanun� tems�lc�ler�n ancak
kes�nleşen ve ş�rket mal varlığından tamamen veya kısmen alınamamış olan borçlardan dolayı sorumlu
tutulab�lecekler�, henüz tahakkuk etmem�ş verg� borçlarından bu aşamada sorumlu tutulamayacakları, öte yandan
konu �le �lg�l� mevzuat hükümler� b�r bütün olarak değerlend�r�ld�ğ�nde esas amme borçlusu olmayan ortak ve
tems�lc�ler hakkında amme alacağının korunmasına �l�şk�n yöntemler�n uygulanacağına �l�şk�n açık b�r hüküm
bulunmadığı, dolayısıyla anılan yöntemler�n ortak ve tems�lc�ye uygulanmayacağı yönünded�r. Bu kararlarda �k�
husus öne çıkmaktadır. İlk�, �lg�l� mevzuatta amme alacağının korunmasına yönel�k yöntemler�n l�m�ted ş�rket ortak
ve tems�lc�ler�ne uygulanacağına �l�şk�n açık b�r hüküm bulunmamasıdır. İk�nc� husus �se, ortak ve tems�lc�ler�n
ş�rket hakkında kes�nleşen ve tahs�l ed�lemeyen borçlardan sorumlu tutulacakları, henüz tahakkuk etmem�ş verg�
borçlarından dolayı bu aşamada sorumlu tutulamayacaklarıdır.

Danıştay Dördüncü ve Yed�nc� Da�res� �le Verg� Dava Da�reler� Kurulu kararları �se kamu alacağının
korunmasına �l�şk�n yöntemler�n l�m�ted ş�rket ortak ve tems�lc�s� hakkında da uygulanab�leceğ�, 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanun'un 3. maddes�nde amme borçlusu ter�m�n�n, amme alacağını ödemek
mecbur�yet�nde olan hak�k� ve hükm� şahısların yanında kanun� tems�lc�ler� de �fade ett�ğ�, 213 sayılı Kanun'un 10.
maddes� ve 6183 sayılı Kanun'un 35. ve mükerrer 35. maddes� uyarınca ş�rket�n borcu neden�yle sorumluluğu
bulunan ve Kanun hükümler� uyarınca tak�b� mümkün bulunan tems�lc� ve ortağın �dareye karşı amme borçlusu
sıfatını ha�z olduğu ve tak�b�n�n mümkün bulunduğu, dolayısıyla asıl borçlu ş�rket hakkında amme alacağının tak�p
�şlemler� kes�nleşmeden de ortak ve tems�lc�ler hakkında amme alacağının korunması yöntemler�n�n
uygulanab�leceğ�, sadece Kanun'da bu �şlemler�n uygulanmasını gerekt�ren koşulların varlığı yönünden b�r
değerlend�rme yapılacağı yönünded�r. Danıştay Üçüncü ve Dokuzuncu Da�re kararlarından farklı olarak, ş�rket
ortak ve tems�lc�ler�n�n sorumlu tutulab�lmes� �ç�n asıl borçlu ş�rket hakkında kamu alacağının kes�nleşmes� ve
ş�rket mal varlığından tahs�l ed�lememes� hal�n�n bulunmasına gerek olmadığı, ş�rket ortak ve tems�lc�ler�n�n amme
borçlusu olmalarının amme alacağının korunması yöntemler�n�n uygulanması �ç�n yasal şartların bulunması
kaydıyla yeterl� görüldüğü anlaşılmaktadır.

L�m�ted ş�rketler�n ortakları ve kanun� tems�lc�ler� hakkında amme alacağının korunması amacıyla tes�s ed�len
�şlemlere karşı açılan davalarda; amme alacağının korunması yöntemler�n�n bu k�ş�ler hakkında uygulanıp
uygulanamayacağına �l�şk�n olarak b�rb�r�nden farklı kararlar ver�ld�ğ� görülmekted�r.

Danıştay verg� dava da�reler� �le Verg� Dava Da�reler� Kurulunca b�rb�r�ne aykırı kararlar ver�lm�ş olmasının
�çt�hadı b�rleşt�rme yoluna g�d�leb�lmes� �ç�n yeterl� olup olmadığının saptanab�lmes�, konunun 2575 sayılı Danıştay
Kanunu'nun 39. Maddes� yönünden �rdelenmes�n� gerekl� kılmaktadır.

2575 sayılı Kanun’un “İçt�hatları b�rleşt�rme kurulunun görevler�” başlıklı 39. maddes�nde, “İçt�hatları
B�rleşt�rme Kurulu, dava da�reler�n�n veya �dar� ve verg� dava da�reler� kurullarının kend� kararları veya ayrı ayrı
verd�kler� kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlık görüldüğü veyahut b�rleşt�r�lm�ş �çt�hatların değ�şt�r�lmes�
gerekl� görüldüğü takd�rde, Danıştay Başkanının havales� üzer�ne, Başsavcının düşünces� alındıktan sonra �ş�
�nceler ve lüzumlu görürse, �çt�hadın b�rleşt�r�lmes� veya değ�şt�r�lmes� hakkında karar ver�r.” hükmüne yer ver�lm�ş
olup bu hüküm uyarınca, �çt�hatların b�rleşt�r�lmes� yoluna g�d�leb�lmes� �ç�n b�rden fazla yargısal kararın olması, bu
kararlar arasında aykırılık veya uyuşmazlığın bulunması ve �çt�hadın b�rleşt�r�lmes�n�n lüzumlu görülmes�
gerekmekted�r.

İçt�hatları b�rleşt�rmeye konu kararlar �ncelend�ğ�nde, b�rb�r�ne aykırı b�rden fazla yargı kararı bulunduğu
görülmekle b�rl�kte “lüzum” şartının da gerçekleş�p gerçekleşmed�ğ�n�n ayrıca değerlend�r�lmes� zorunludur.

Farklı kararların varlığı tek başına �çt�hadı b�rleşt�rme yoluna g�d�lmes� �ç�n yeterl� olmayıp, �steme konu
aykırılığın hukuk� �st�krarı zedeleyecek n�tel�kte b�r sürekl�l�ğe sah�p olması, b�r başka �fadeyle kararlar arasındak�
aykırılıkların devamlılık gösterecek şek�lde sürdürülmes� gerekmekted�r.

İçt�hatların b�rleşt�r�lmes�nden beklenen amaç, b�r normun uygulanması konusunda Danıştay dava da�reler�
veya kurullarının kend� kararları veya ayrı ayrı verd�kler� kararlar arasında süregelen aykırılık ve uyuşmazlıkları
g�dermek ve normun yeknesak b�r b�ç�mde yorumlanmasını tem�n etmek suret�yle daha sonra ver�lecek kararlarda
�st�krarın ve �çt�hat b�rl�ğ�n�n sağlanmasıdır.
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İçt�hatların b�rleşt�r�lmes�, kararlar arasında oluşan aykırılık veya uyuşmazlığın g�der�lmes� suret�yle hukuk�
�st�krar ve eş�tl�ğ�n sağlanması bakımından etk�n b�r yoldur. İçt�hatların b�rleşt�r�lmes� kararlarıyla, genel olarak b�r
yasa hükmünden ne anlaşılması gerekt�ğ� ortaya konulmakta olup Kurulca yapılan yorum Danıştay da�re ve
kurulları �le �dar� mahkemeler� ve �dare açısından bağlayıcı bulunmaktadır.

Bu nedenle �çt�hatların b�rleşt�r�lmes�ne lüzum bulunup bulunmadığı değerlend�r�l�rken hukuk� menfaat�n;
�st�krar ve eş�tl�ğ�n sağlanmasında mı, yoksa yargı merc�ler�n�n yargılama sürec�ndek� takd�r yetk�s�n�n
kısıtlanmaması ve �çt�hat gel�ş�m�n�n engellenmemes�nde m� olduğu hususu önem arzetmekted�r.

Bel�rt�len bu hususlar çerçeves�nde l�m�ted ş�rketler�n ortak ve kanun� tems�lc�ler� hakkında ş�rket borcu
neden�yle amme alacağının korunması yöntemler�n�n uygulanıp uygulanamayacağı konusunda Danıştay Verg�
Dava Da�reler� ve Kurulunca b�rb�r�ne aykırı kararlar ver�ld�ğ� görülmekle b�rl�kte bu aykırılığın hukuk� �st�krarı
bozacak boyuta ulaşmadığı ve yargılamanın genel seyr�nde �çt�hadın kend�l�ğ�nden b�rleşeb�leceğ�, bu doğrultuda
�çt�hat gel�ş�m�n�n de engellenmemes� gerekt�ğ� kanaat�ne ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, l�m�ted ş�rketler�n ortak ve kanun� tems�lc�ler� hakkında ş�rket borcu neden�yle amme
alacağının korunması yöntemler�n�n uygulanıp uygulanamayacağı konusunda 2575 sayılı Kanun'un 39.
maddes�nde aranan lüzum unsurunun gerçekleşmed�ğ� sonucuna varılarak �çt�hatların b�rleşt�r�lmes�ne gerek
olmadığına 27/05/2022 tar�h�nde oyçokluğuyla karar ver�ld�.

(X) KARŞI OY

2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 39. maddes�yle düzenlenen �çt�hatları b�rleşt�rme müesseses�, dava
da�reler�n�n veya �dar� ve verg� dava da�reler� kurullarının kend� kararları veya ayrı ayrı verd�kler� kararlar arasında
aykırılık veya uyuşmazlık görüldüğü veyahut b�rleşt�r�lm�ş �çt�hatların değ�şt�r�lmes� gerekl� görüldüğü takd�rde
başvurulan b�r yol olup, derece mahkemeler�n�n ve temy�z merc�ler�n�n aynı n�tel�ktek� hukuk kurallarını, durumları
aynı olan davacılara eş�t uygulaması açısından önem arz etmekted�r.

Buna göre, b�r normun uygulanması konusunda dava da�reler� veya dava da�reler� kurullarının kararları
arasında oluşan görüş ve yorum farklılığının çözüm yer� İçt�hatları B�rleşt�rme Kuruludur.

L�m�ted ş�rketler�n ortak ve kanun� tems�lc�ler� hakkında ş�rket borcu neden�yle amme alacağının korunması
yöntemler�n�n uygulanıp uygulanamayacağı konusunda Danıştay Üçüncü ve Dokuzuncu Da�reler� �le Dördüncü,
Yed�nc� Da�reler� ve Verg� Dava Da�reler� Kurulu kararları arasında aykırılık bulunduğu açıktır. Esasen bu husus
Kurul tarafından da kabul ed�lmekle b�rl�kte "lüzum unsuru"nun gerçekleşmed�ğ�nden bah�sle �çt�hadın
b�rleşt�r�lmes�ne gerek olmadığına oyçokluğuyla karar ver�lm�şt�r.

Danıştayın tar�hsel süreç �çer�s�nde verm�ş olduğu İçt�hatları B�rleşt�rme Kurulu kararları; aynı veya benzer
konularda açılan davalar sonucunda ver�len farklı yargı kararları arasındak� aykırılığın �çt�hatların b�rleşt�r�lmes�
suret�yle ortadan kaldırılmasına yönel�k b�r müessese olarak fonks�yon üstlenm�şt�r. Bu da genel olarak �k� ayrı
veya aynı Danıştay da�res� veya dava da�res� kurulu tarafından b�rb�r�ne aykırı olarak ver�len kararların b�r karar
doğrultusunda b�rleşt�r�lmes� suret�yle gerçekleşm�şt�r.

Bu kapsamda yapılan değerlend�rme net�ces�nde, Danıştay Üçüncü ve Dokuzuncu Da�reler� �le Dördüncü,
Yed�nc� Da�reler� ve Verg� Dava Da�reler� Kurulu kararlarının aynı konularda açılan davalara �l�şk�n olduğu, madd�
ve hukuk� durumları aynı olmasına rağmen farklı şek�lde sonuçlandırıldığı, da�reler ve Kurul tarafından b�rb�r�ne
aykırı kararlar ver�ld�ğ� hususu sab�tt�r.

Y�ne �steme konu kararlar arasındak� aykırılığın hukuk� �st�krarı zedeleyecek n�tel�kte b�r sürekl�l�k taşıması
yan� bu görüş ayrılığının uzun süred�r devam ed�yor olması ve �çt�hadın b�rleşt�r�lmes� yolu dışında g�der�lmes�ne
yönel�k b�r çözümün somut olarak ortaya konulamaması karşısında �çt�hadın b�rleşt�r�lmes� �ç�n gerekl� lüzum
unsurunun da gerçekleşt�ğ� sonucuna ulaşılmıştır. Bu çerçevede, Kurulca da kabul ed�len kararlar arasındak�
aykırılık sab�t olmakla b�rl�kte, �çt�hatların b�rleşt�r�lmes� �ç�n gerekl� lüzum unsuru da gerçekleşt�ğ�nden konunun
esastan görüşülmes� ve oluşan görüş ve yorum farklılığının hukuk kurallarının uygulanmasında b�rl�ğ�n ve eş�tl�ğ�n
sağlanması açısından İçt�hatları B�rleşt�rme Kurulunca �ncelenerek �çt�hadın b�rleşt�r�lmes� suret�yle g�der�lmes�
gerekmekted�r.

Açıklanan nedenlerle, konunun esasa �l�şk�n ver�lecek b�r kararla açıklığa kavuşturulması ve kararlar
arasındak� aykırılığın �çt�hatların b�rleşt�r�lmes� yoluyla g�der�lmes� gerekt�ğ� oyu �le karara katılmıyoruz.
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