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Anonim Şirketler (A.Ş.) ve 

Limited Şirketler (Ltd. Şti.) 

Arasındaki Temel Farklılıklar 

 

Anonim Şirketler Limited Şirketler 

ORTAKLAR 

AŞ’ler, tek ortak ile dahi kurulabilmekte olup, 

ortak sayısı konusunda herhangi bir sınırlama 

mevcut değildir. 

 

LTD Şirketler, tek ortak ile dahi kurulabilmekte 

olup, en fazla 50 ortaklı olabilmektedirler. 

SERMAYE 

AŞ’lerin kurulabilmesi için asgari sermaye 

miktarı 50.000.TL’dir. 

 

LTD Şirketlerin kurulabilmesi için asgari 

sermaye miktarı 10.000.TL’dir. 

GENEL KURUL TOPLANTILARI 

VE 

BAKANLIK KOMİSERİNİN KATILMA ZORUNLULUĞU 

AŞ’ler, her yılın Mart ayı sonuna kadar, genel 

kurullarını yapmak ve bu genel kurullarda 

bakanlık komiseri bulundurmak 

zorundandırlar. 

 

LTD Şirketler de, AŞ’lerde olduğu gibi, her yılın 

Mart ayı sonuna kadar genel kurul yapmak 

zorundadırlar ancak; bakanlık komiseri 

bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır. 

PAY DEVRİ 

AŞ’lerde, şirket hisselerinin devri devrin 

onaylanması, noter onayı ve ticaret sicilinde 

ilan gibi şartlara bağlı olmaksızın, haricen 

yapılacak bir hisse devri sözleşmesi ile 

devredilebilir. 

LTD şirket hisseleri, noter onaylı pay devri 

sözleşmesi yapılması, devrin genel kurulda 

onaylanması ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilan 

edilmesi ile mümkündür (Madde 595/2 ve 

598). 

 

HİSSE DEVRİNDE GELİR VERGİSİ 

Vergi yönünden, AŞ ortağı, hisse (pay) 

senedine veya ilmühabere bağlanmış 

hissesini, edinme tarihinden itibaren, iki yıl 

geçtikten sonra satarsa, elde ettiği kazanç 

gelir vergisine tabi değildir (GVK. Mük. 

Mad.80/1).  

Anonim şirket pay senedi veya geçici 

ilmühaber bastırmamışsa, hisse devri 

nedeniyle sağlanacak kazanç “değer artışı 

kazancı” olarak gelir vergisine tabidir. 

 

 

 

LTD Şirket ortaklarının hisseleri, edindikten ne 

kadar süre sonra satılırsa satılsın, bu satıştan 

doğan kazanç “değer artışı kazancı” olarak 

gelir vergisine tabidir (GVK. Mük. Md.80/4). 

Böyle bir durumda nevi değişikliği yapılırsa 

AŞ’deki avantaj sağlanır. 
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Anonim Şirketler (A.Ş.) ve 

Limited Şirketler (Ltd. Şti.) 

Arasındaki Temel Farklılıklar 

 

Anonim Şirketler Limited Şirketler 

HAMİLİNE HİSSE SENEDİ 

AŞ’ler, hamiline hisse senedi çıkarıp, 

avantajlarından yararlanabilmektedirler. 

 

LTD Şirketlerde, hamiline hisse senedi 

çıkarılması mümkün değildir. 

ORTAKLARIN BORÇLARNDAN SORUMLULUĞU 

Anonim şirketlerde, (yönetim kurulu üyesi 

olmayan) ortağın, şirketin vergi ve sigorta 

primi borçları dolayısıyla hiçbir sorumluluğu 

bulunmamaktadır. 

 

Yönetim kuruluna girmeyen ortakların, tek 

kişilik AŞ’lerde yönetim kurulu üyesi olarak 

ortak olmayan birini görevlendiren ortakların; 

Şirketin vergi ve sosyal sigorta primi borcu 

nedeniyle, 

Diğer borçlar nedeniyle (kişisel kefalet 

vermemişse), sorumluluğu bulunmamaktadır. 

 

Bahse konu ortaklar; sahte belge, kapsamı 

itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi veya 

alınması, muhasebe hilesi, defterlerin 

inceleme elemanına ibraz edilmemesi ve 

diğer nedenlerle hapis cezasının muhatabı 

olmazlar. 

 

Yönetim kurulunda olanlar da “görev 

dağılımı” yapmak suretiyle, hapis cezasıyla 

karşılaşmaktan kurtulabilirler. 

 

Limited şirketlerde ise (müdür olmayan) 

ortağın, şirketten ve müdürden tahsil 

edilemeyen vergi ve sigorta primi borcu 

nedeniyle, şirketteki hissesi oranında 

sorumluluğu var (6183 SK. Md.35/1). Ortaklar 

Kurulu arasında görev dağılımı yapılması 

mümkün değildir 

ORTAKLARIN ŞİRKETE VERDİĞİ BORÇLARIN İADESİ 

Ortakların şirkete verdiği borç paralar, 

ödünçler, borçlar açısından Anonim 

şirketlerde hiçbir koşul aranmaksızın iade 

edilebilmektedir. 

 

 

 

 

 

LTD Şirketlerde, ortakların şirkete verdiği borç 

paralar, ödünçler, borçlar ancak tüm 

alacaklar ödendikten sonra ortaklara geri 

ödenebilir. 
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Anonim Şirketler (A.Ş.) ve 

Limited Şirketler (Ltd. Şti.) 

Arasındaki Temel Farklılıklar 

 

Anonim Şirketler Limited Şirketler 

 

ORTAĞIN ORTAKLIK HALİNİN SONLANDIRILMASI 

AŞ’lerde ortaklar, diğer ortakların şirketten 

çıkarılmasını mahkemeden talep edemezler 

ancak; ortakların şirketten çıkarılması LTD 

Şirketlere göre daha kolaydır. 

 

LTD Şirketlerde ortaklar, haklı sebebin 

bulunması halinde diğer otakların şirketten 

çıkarılması için mahkemeden talepte 

bulunabilirler. 

ŞİRKETİN FESHİ 

AŞ’lerde ortaklara mahkemeden şirketin 

feshini talep etme hakkı tanınmamıştır. 

LTD Şirketlerde ortaklara, haklı sebeplerin 

varlığı halinden şirketin feshini talep edebilme 

hakkı tanınmıştır. 

 

HALKA ARZ 

AŞ’ler, halka arz edilebilmektedirler. 

 

LTD Şirketlerin halka arzı mümkün değildir. 

ORTAKLARDAN BİRİNİN MÜDÜR OLARAK ATANMASI ZORUNLULUĞU 

AŞ’lerde, şirket müdürleri ortaklardan 

olabileceği gibi, üçüncü şahıslar da müdür 

olarak atanabilmektedir. 

LTD Şirketlerde, ortaklardan en az bir tanesinin 

müdür olarak atanması zorunludur. Bu 

durumda müdür olarak atanan şirket ortağı, 

vergi ve sigorta prim borçları gibi kamu 

borçlarından tüm mal varlığıyla sorumlu 

olacaktır. 

 

  


