Limited Şirket

:

Kişisel şirketlerin tersine sermaye şirketleri, özel hukuki düzenlemelere tabidir. 6102 sayılı yeni
TTK ile Limited Şirketlerin özellikleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:


Gerçek veya tüzel kişi tek ortaklı olarak kurulabilirler.
Ortak sayısı en fazla 50 olabilir. Şirket esas sözleşmesi yazılı olarak yapılır, ortaklarca
imzalanır. Kuruluş aşamasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın iznine tabi değildir.

















Limited şirketler; sigorta aracılık hizmetlerinde bulunabilir ancak bankacılık ve
sigortacılık yapamaz, finansman, faktöring, finansal kiralama alanında faaliyet
gösteremezler.
Kuruluş sermayesi en az 10.000 TL olarak belirlenmiştir. Kuruluş aşamasında,
sermayenin ¼’ünün bankada blokaj edilme zorunluluğu vardır. Kalan tutar 24 ay içinde
ödenir. Bir pay 25 TL’den az olamaz. Ancak şirketin durumunun iyileştirilmesi amacıyla
25 TL’nin altında pay çıkartılabilir.
Yönetim Kurulu Üyeleri, şirketin mal varlığından tahsil edilemeyen kamu alacağından
tüm mal varlıkları ile sorumludur.
Şirketin hisse satışından elde edilen kazanç değer artış kazancı olarak gelir vergisine
tabidir.
Şirket hisse devirleri genel kurul onayına bağlı ve hisselerin devri noter onayı ile yapılır.
Genel kurul ’da onaylanan hisse devirlerinin ticaret siciline onaylatılması zorunludur.
Hamiline pay senedi bastıramaz. Nama yazılı pay senedi bastırabilir. Ancak bu sadece
ortaklığın ispatı için kullanabilir.
Limited şirketler halka açılamazlar.
Ortaklar ve onlara yakın kişilerin şirkete verdikleri ve öz kaynakların yerini tutan
alacaklar, diğer tüm borçlar ödendikten sonra geri ödenir.
Şirket sözleşmesi, esas sermayenin <üçte ikisini> temsil eden genel kurul kararı ile
değiştirilebilir.
Genel kurul müdürler tarafından toplantıya çağırılır. Olağan genel kurul toplantısı, her
yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içinde yapılır.
Yıllık faaliyet raporu ilgili olduğu hesap döneminin bitimini izleyen iki ay içinde
hazırlanır. Sadece Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen limited şirketler bağımsız
denetime tabidir. Bu belirlemelerin dışında kalan şirketler denetime tabi değildir.
Ortaklar şirketten ve müdürden tahsil olanağı bulunmayan vergi borçlarından
sermayeleri oranında doğrudan doğruya sorumludurlar. Sorumluluk müteselsil değil
müşterek sorumludurlar. Her ortak borcun tamamı için değil, sadece hissesi oranındaki
kısım için takip edilir. Ancak, sigorta pirimi borçlarından her ortak otaklık payına
bakılmadan borcun bütününden müteselsil sorumludur.

Genel Kurul
Anonim şirketler, öteden beri genel kurul toplantılarına tabi iken, yeni kanun ile bu şirketlere
de yeni yükümlülükler getirilmiştir. Limited şirketlerde ise, eskiden 20’den fazla ortağı olanlar genel
kurul yapmak zorunda iken, yeni kanun ile tüm limited şirketlerin genel kurul toplantısı yapması
istenmektedir.
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 40.maddesinde, anonim şirketlerin olağan genel kurulları
617.maddesinde ise limited şirketlerin olağan genel kurullarının her faaliyet dönemi sonundan itibaren
üç ay içinde yapılması zorunludur. Olağanüstü genel kurullar ise, ihtiyaç duyulması halinde yapılır.

Genel kurul sonuçlarının anonim şirketlerde ticaret siciline tescili gereklidir. Limited şirketlerde ise,
gündemde daha önce tescili zorunlu konuların (ana sözleşme değişikliği, hisse devri vs.) olması halinde
bunların tescili gerekli olup, bunun dışındaki genel kurulların tesciline ilişkin açıklayıcı bir düzenleme
yoktur.
Ayrıca genel kurulun yetkileri genişlettirilerek bu yetkiler şirket sözleşmesinde öngörüldükleri
takdirde devredilemez şeklinde belirlenmiştir. Tek ortaklı limited şirketlerde, bu ortak genel kurulun
tüm yetkilerine sahiptir. Tek ortağın genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik kazanabilmesi için
yazılı olması şarttır.
Denetim
Anonim şirketlerin denetçiye ve işlem denetçileriyle denetime ve özel denetime ilişkin
hükümleri limited şirketlere de uygulanır. (m.635) Bu düzenleme ile denetim açısından limited
şirketlerde yeni bir dönem başlıyor. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda limited şirketler de denetime tabidir.
Seçilecek denetçiler şirketin resmi defter kayıtlarını ve finansal raporlarını hazırlayan mali müşavirden
ayrıdır. Denetçi, ancak ortakları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ünvanını
taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabilir. Orta ve küçük ölçekli anonim şirketler, bir veya birden
fazla yeminli mali müşaviri veya serbest muhasebeci mali müşaviri denetçi olarak seçebilirler.

