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Tek Kişi Ortaklığı – Fatih Aydoğan 

ÖZ 

Tezimizin konusunu hukuk düzenlerince ekonomi hayatına kazandırılmış olan tek 

kişi ortaklığı oluşturmaktadır. Tek kişi ortaklığının kavram ve kurum itibariyle 

tanıtılması, tarihi gelişimi içinde ortaya çıkış şekli, beraberinde getirdiği çelişkiler, 

hakkındaki eleştiriler, eleştirilere verilen cevaplar, tercih edilme nedenleri, mevcut 

şirket tanımı ve unsurları karşısındaki yeri, benzer kurumlarla karşılaştırılması 

öncelikle incelenen konular arasında bulunmaktadır. Ülkemizde yeni olan bu 

kurumla ilgili meselelerin sağlıklı ve gerçekçi bir biçimde çözümlenebimesinde 

faydalı olacağı inancıyla karşılaştırmalı hukukta ve yeni Türk Ticaret Kanunu’nda 

tek kişi ortaklığı ayrı bir bölümde detaylı olarak ele alınmıştır. Tek kişi ortaklığının 

kötüye kullanılmasının engellenmesi, bu kapsamda alacaklıkların korunması, bu 

yapının özellik arzeden durumu ve bir iç denetim mekanizmasından yoksun olması 

sebebiyle ayrıca inceleme konusu edilmiştir. Bu bölümde özellikle tek ortağın hukukî 

ve cezaî sorumluluğu üzerinde durulmuş, sorumluluk konusunda önerilerde 

bulunulmuştur. Çalışmanın temel amaçlarından biri de, tek kişi anonim ve/veya 

limited ortaklığında karşılaşılması muhtemel özel durumlar ve sorunların tespiti ve 

bunlara çözüm önerileri getirilmesidir. Bunu özellikle gerekli kılan ise, anonim ve 

limited şirketleri düzenleyen kuralların, çok ortaklı şirket yapısı dikkate alınarak 

oluşturulması, doğrudan tek kişi ortaklığı ile ilgili kanunî düzenlemelerin sayısındaki 

azlık ve çok ortaklı şirketlere ilişkin hükümlerin uygun düştüğü ölçüde tek ortaklı 

şirketlere de uygulanacak olmasıdır. Bu sebeple tezimizin son bölümü, tek kişi 

anonim ve limited ortaklıklarında özel hallere ve sorunlara ayrılmıştır. Çalışmamız, 

yapılan tespit ve varılan sonuçların yer aldığı sonuç bölümüyle sona erdirilmiştir.  

ABSTRACT 

The topic of our thesis is “One-Person Company” which was introduced to economic 

life by country jurisprudences. Introducing one-person company  as concept and 

institution, its history and how it has come to life, the contradictions it has, critics on 

it, answers to the critics, the reasons why it has been chosen, its place in the 

respective of present definition of company and the elements of the definition, 
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comparing it with other smilar and/or alternative institutions are the main subjects 

which are studied first. One-person company is examined in detail in comparative 

law and new Turkish Commarcial Code due to the belief that this will give us new 

perspectives and will enable us to find solutions to the problems arising from this 

institution which is new to our country. One-person company has a special place and 

it has no internal control mechanism. That is why, preventing the abuse of one-

person company and and in this rexpect protecting the creditors are seperately 

studied in our work. In this section, legal and criminal responsibility of single 

member of the company are througly examined and suggestions made on how the 

responsibility can be based on. One of the main objectives of our work is to 

determine the special aspects and potential problems that may be faced in single 

member private limited companies and single member public limited companies and 

to suggest solutions to these problems. What makes this really necessary is that there 

are only a few rules directly related to one-person companies, the rules governing 

private limited and public limited companies are made especially for the companies 

which have more than one members and inspite of this fact, they are going to be 

applied to one-person companies as well. That is why we examine the special aspects 

and potential problems that may be faced in one-person companies in the last section 

of our thesis. Our work is ended by stating the facts we established and the 

conclusions we have reached.  
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ÖNSÖZ 

Hukuk düzenlerince ekonomi hayatına kazandırılmış olan tek kişi ortaklığı konulu 

tez çalışmamız uzun bir süreçte tamamlanabilmiştir. Bu süreçte, çalışmalarımın bir 

bölümünü Max Planck Enstitüsü’nde (Hamburg) sürdürebilmem, İstanbul 

Üniversitesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun katkılarıyla 

olabilmiştir. Her iki güzide kurumumuz şahsında devletimize olan şükran 

duygularımı ifade etmek isterim.  

Çalışmanın tamamlanabilmesi için ihtiyaç duyduğum ideal ortamı ve şartları 

sağlayan Üniversitemiz Ticaret Hukuku Anabilim Dalı mensubu saygıdeğer 

hocalarıma ve araştırma görevlisi arkadaşlarıma içten teşekkürlerimi arz ederim.  

Bu vesileyle ayrıca, tezin nihai halini almasında katkısı olan herkese ayrı ayrı 

şükranlarımı sunarım.  

 

İstanbul, 11.01.2012 
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 GİRİŞ 

 Mevcut ekonomik düzende şirketler (özellikle sermaye şirketleri) günlük 

yaşamın önemli bir parçasıdır. Çok zaman marketleri, mağazaları, bankaları işleten; 

doğalgaz, elektrik, su dağıtımını gerçekleştiren; ulaşım, iletişim, haberleşme 

hizmetlerini sunan hep şirketlerdir. Hukuk düzeninin bir ürünü olan şirkete, -tüzel 

kişilik sayesinde- ticarî işlemlerde bulunma, alacaklı-borçlu olma, dava etme ve 

edilme, malvarlığı sahibi olma imkânı tanınmıştır.  

 Tek kişi ortaklığı da günlük hayata, ekonomi dünyasına hukuk düzeni 

tarafından kazandırılmış, kabul edildiği ülkelerde büyük rağbet görmüştür. Bu 

yapıda, bir kişi, şirketin (ekonomik anlamda) tek sahibi, tek ortağı, tek yöneticisi, tek 

temsilcisi, tek çalışanı, genel kurulu oluşturan tek kişisi; deyim yerinde ise şirketin 

her şeyi olabilir. Bu çerçevede tek kişi ortaklığı; tek katılımın, tek hâkimiyetin ve 

birçok kötüye kullanıma konu olabilecek farklı malvarlıklarının bir bileşimi olarak 

tarif edilebilir. Tek kişinin şirketteki bu konumuna rağmen, -tüzel kişilik nedeniyle- 

şirket ile onun kişisel malvarlığının net bir şekilde ayrılması, farklı kişiliklerin tesisi 

ve tanınması ise şarttır. Yine tüzel kişilik ve sınırlı sorumluluk nedeniyle tek ortak, 

şirketin borçlarından şahsen sorumlu değildir. Ortaklar arası bir iç denetim de 

mevcut değildir. Bu sebeple alacaklıların durumu da çok ortaklı şirketlerde 

olduğundan daha tehlikelidir. “Hâkimiyet ile sorumluluk el ele yürür” kuralının 

istisnasını oluşturan bu durumun açıklanması, bu bağlamda hukuk politikası 

bakımından bu yapının tercih edilmesinin sosyal, ekonomik ve hukukî nedenlerinin 

ortaya konulması gerekmektedir. 

 Şirketler hukuku ve uygulamasında önemli bir yere sahip ve açıklanmaya 

muhtaç olan “tek kişi ortaklığı”nın kavram ve kurum olarak tanıtılması, teorik olarak 

temellendirilmesi, tarihî gelişimi ve hukuk düzenlerince kabul edilmesi süreci, 

içerdiği çelişkiler, eleştirilen yönleri, tercih edilme nedenleri, cevap verdiği 

ihtiyaçlar, niteliği, mevcut şirket tanımı ve unsurları karşısındaki yeri, yeni bir şirket 

türü olup olmadığı, şahıs şirketi-sermaye şirketi ayırımındaki yeri, benzer ve/veya 

alternatif kurum ve kavramlarla karşılaştırılması bu çalışmada inceleme konusu 

yapılmaktadır.  
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 Türk hukukunda yeni olduğunu söyleyebileceğimiz bu kurumun tanınabilmesi 

içinse, önce şirket nedir? sorusu genel hatlarıyla cevaplandırılmalı, tarihî gelişimi 

içinde şirketin ekonomi, hukuk sistemi ve gündelik hayat içindeki yeri tespit 

edilmeye çalışılmalıdır. Bu yapılınca tek kişi ortaklığı nedir? sorusu da belli ölçüde 

cevaplanmış olacaktır. Esasen bu çalışmada şirket kurumunun incelenmesinin 

gerekliliğinin diğer bir nedeni de, tek kişi ortaklığını düzenleyen hukuk sistemlerinin 

çıkış noktası/gerekçeleridir. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletme faaliyetinin daha 

elverişli bir organizasyon yapısı içinde sürdürülebilmesi için hukuk sistemleri, -

örneğin sınırlı sorumlu işletme modeli yerine- en uygun yapı olarak şirket kurumunu 

benimsemişler ve bu kurum içinde tek kişilik şirkete hayat vermişlerdir. Bunun için 

de genel hatlarıyla da olsa şirketi tanımak gerekir. Bundan sonra yapılması gereken, 

neden çok kişi ile ortaklık kurmak mümkün iken ayrıca bir de tek kişiye bu imkânın 

tanınmak istendiğinin açıklanmasıdır. Bu sebeple şirket kurumuna duyulan ihtiyaç ve 

tercih nedenlerine çalışma içinde ayrıca yer verilmiştir.  

 Ticaret şirketlerini, bu çerçevede tek kişi ortaklığını diğer yapılardan                  

-meselâ sınırlı sorumlu işletme- ayıran temel unsurlardan ilki, tüzel kişiliğe sahip 

olmasıdır. Çok defa şirket (özellikle ticaret şirketleri) denilince tüzel kişilikle 

otomatik bir bağlantı kurulmaktadır. Bu nedenle şirket nedir sorusunun yanında, 

tüzel kişiliğe de, genel hatları ile değinilmesi, tek kişi ortaklığının tüzel kişiliğe sahip 

olabilmesinin teorik temelinin araştırılması, konunun daha iyi anlaşılabilmesi için 

gerekli görülmüş, ilgili başlık altında açıklamalarda bulunulmuştur.  

 Tek kişi ortaklığının hukuk sistemlerinde benimsenmesinin gerekçeleri, deyim 

yerindeyse kanun koyucuların çıkış noktasının iyi tespit edilmesi de bu kurumla ilgili 

sorulara cevaplar bulunmasında lüzumludur. Bu gerekçeler de; yeni Türk Ticaret 

Kanunu’nda, diğer ülkeler kanun gerekçelerinde (Almanya gibi), Avrupa Birliği 

hukukunda bu konuda yapılan Yönergenin gerekçesinde, özellikle Alman hukukunda 

bu yapıyı yüzyıl önce kabul eden mahkeme kararlarında bulunabilecektir. Bu da, 

karşılaştırmalı hukukta ve YTK’da tek kişi ortaklığının ayrı bir bölümde ayrıntılı 

olarak incelenmesinin nedenidir. Karşılaştırmalı hukuk yöntemine başvurulmasının 

diğer bir gerekçesi de, ülkemizde yeni olan bu kurumla ilgili meselelerin sağlıklı ve 
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gerçekçi bir biçimde çözümlenebimesine katkı sağlayacağı inancı ve diğer ülkelerde 

kazanılan tecrübelerden yararlanmanın gerekli olduğu düşüncesidir. Ayrıca somut 

bazı meselelerde görüşümüzü desteklemek gâyesiyle de karşılaştırmalı hukuk 

yönteminden yararlanılmıştır.  

 Hukuk düzenlerince, faydalarına binaen kabul edilen bu ortaklık türünün 

kötüye kullanılmasını engelleme yolları, kötüye kullanma halinde mücadele 

yöntemleri de yine hukuk sistemleri tarafından tesis edilmelidir. Kanun koyucular bir 

taraftan ekonomik nedenlerle bu yapıya hayat tanırken, diğer taraftan bundan zarar 

görebilecek kişileri rahatlatmalı, zarar görmelerini engelleyici mekanizmalar 

geliştirmelidir. Tek kişi ortaklığında ortaya çıkabilecek önemli sorunlardan biri de, 

ilgililerin, bu kapsamda şirket alacaklılarının, şirket çalışanlarının ve kamunun nasıl 

korunacağı meselesidir. Belirtildiği üzere, şirkette menfaati korunması gereken 

kişiler şirket alacaklıları ve çalışanlarından ibaret değildir. Şirket ilgililerinin 

korunması ile gerçekte kamunun genel menfaatinin korunması da sağlanmış 

olacaktır. Bu sebeplerle ve şirket içi denetim mekanizmalarının da yokluğu dikkate 

alındığında, tek kişi ortaklığında alacaklıların korunması, kötüye kullanmaların 

engellenmesi meselesi özel önem arz etmektedir.  

 Bilindiği üzere, limited ve anonim şirketleri düzenleyen kuralları içeren Ticaret 

Kanunumuz, bu şirketlerin çok ortaklı yapısı dikkate alınarak oluşturulmuştur ve 

yeni Türk Ticaret Kanunu ile de bu durum değişmemiştir. Doğrudan tek kişi limited 

ya da anonim ortaklığı ile ilgili kanunî düzenlemelerin sayısının  azlığı ve çok ortaklı 

şirketlere ilişkin hükümlerin uygun düştüğü ölçüde tek ortaklı şirketlere de 

uygulanacak olması, salt tek kişi ortaklığı için toptan özel bir düzenlemenin yokluğu 

bazı sorunlara yol açabilecek niteliktedir. Bu nedenle tek kişi ortaklığında 

karşılaşılması muhtemel özel durumların ve sorunların incelenerek, bunlara çözüm 

önerileri getirilmesi de bu çalışmanın temel amaçlarından biridir. Tek kişi ortaklığına 

hangi kuralların, ne şekilde uygulanacağı, hangi kuralların uygulanmayacağı 

meselesinin çözümü kanun koyucu tarafından, hukuk uygulayıcılarına; bu kapsamda 

hâkimlere, hukuk öğretisine, avukatlara ve diğer ilgililere bırakılmıştır. Bu, sadece 

ülkemize mahsus bir durum olmayıp, Almanya, İngiltere gibi diğer birçok ülkede de 
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aynı yöntem benimsenmiştir. Bu nedenle, tek kişi ortaklığı tezimizde sadece teorik 

açıdan değil, uygulamada ortaya çıkabilecek sorunlar açısından da incelemeye 

alınarak, açıklanan çerçevede Türk hukukuna ve uygulamasına bir nebze de olsa 

katkıda bulunmaya çalışılacaktır. Bu amaçla tek kişi anonim ve limited ortaklığına 

mahsus haller/sorunlar çalışma kapsamına dahil edilmiştir.  

 Çok ortaklı limited ve anonim şirketlere ilişkin düzenlemelerin tek kişi 

ortaklığına da uygulanacak olmasına rağmen, hiç bir şekilde tek kişi ortaklığında 

mevcut olmayacak kural ve kurumlar da bulunmaktadır. Örneğin azınlık hakları tek 

kişi ortaklığında bulunmaz. Bunun gibi tek kişi ortaklığında uygulanma imkânı 

bulunmayan diğer kural ve kurumlara da işaret edilmiştir.  

 Bu açıklamalar çerçevesinde dört bölümden oluşan tezin birinci bölümünde; 

kavram ve kurum olarak tek kişi ortaklığı ele alınmış, olumlu ve olumsuz yönleri 

ortaya konulmuş, tek kişi ortaklığının türü, şahıs şirketi-sermaye şirketi ayırımındaki 

yeri gibi konular incelenmiş, ayrıca tek kişi ortaklığının benzer ya da alternatif 

kurumlarla karşılaştırılması da bu bölümde yapılmıştır.   

 İkinci bölüm, karşılaştırmalı hukukta ve yeni Türk Ticaret Kanunu’nda tek kişi 

ortaklığına ayrılmış, üçüncü bölümde tek kişi ortaklığının kötüye kullanılmasının 

engellenmesi ve alacaklıların korunması meselesi incelenmiş, dördüncü bölümde ise, 

tek kişi anonim ve limited ortaklıklarına mahsus haller ve sorunlar ele alındıktan 

sonra, sonuç bölümünde, vardığımız sonuçlar ve öneriler sıralanarak çalışmamız 

tamamlanmıştır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

KAVRAM VE KURUM OLARAK 

TEK ORTAKLI ŞİRKET 

 

I. KAVRAM  

 A. Kavramsal Çelişki 

 Tek kişi ortaklığı kavramı kendi içinde çelişkilidir (Widerspruch in 

sich/contradictio in adjectio); bir taraftan tek kişi diğer taraftan şirket
1
 

kelimelerini içermektedir. Tam olarak tek kişinin karşıtı olduğu söylenebilecek 

şirket kelimesi, en az iki kişinin bir araya geldiği bir birliği ifade ederken
2
, tek 

kişi tarafından oluşturulmuş bir yapının şirket/ortaklık olarak anılması kavramsal 

bir tezat (tuhaf bir hâl/anormal bir durum) oluşturmaktadır
3
.  

 Çelişkili durum bundan da ibaret değildir. Bir kişinin ortak (şerik) sıfatına 

sahip olabilmesi için başka bir kişi ile bir eşyanın mülkiyetini, bir kazancı 

paylaşması, yani bir katılımın olması gerekirken
4
, hukuk kaynaklarında tek kişi 

                                                 
1
  Ortaklık ve şirket kelimeleri eş anlamlı kelimelerdir. Çalışmada biri diğeri yerine tercih 

edilmemiş ve zaman zaman ortaklık bazen de şirket kelimesi kullanılmıştır. Bunun bir sebebi, 

sürekli aynı kelimenin kullanılmasının okumayı zorlaştıracağı düşüncesi iken, diğer bir nedeni, 

kullanılan cümle içinde bazen birinin diğerinden daha iyi yakışması ve akıcılığı sağlaması 

düşüncesidir. 
2
  Şirket/ortaklık kelimesi sözlük anlamı itibariyle, “iki veya daha çok kimsenin iş yaparak kazanç 

elde etmek için birleşmeleri”ni ifade etmektedir. Bkz. Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, 10. 

Baskı, Ankara 2005, s. 1513.  
3
  Bkz. ERNST HİRŞ, Ticaret Hukuku Dersleri, İkinci Bası, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul 

1946, s. 197; REŞAT ATABEK, Tek Şahıslı Şirketler, İst. Ba. M., 1937, s. 49; ÜNAL 

TEKİNALP, Tarihi Gelişim İçinde Tek Ortaklı Şirketler Sorunsalı ve Türk Hukukunun Bu 

Konudaki Açılımı, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2007, 

Birinci Cilt, s. 590; VOLKER OCHS, Die Einpersonengesellschaft In Europa, Eine 

Rechtsvergleichende Studie Zum Recht Der Einpersonen-Gmbh In Deutschland, 

Frankreich, Italien Und England, Baden-Baden: Nomos, 1997. 1. Aufl., s. 41; WERNER 

NÄGEL, Einmanngesellschaften im deutschen und europäischen Gesellschaftsrecht, Berlin, 

Duncker & Humblot, 2004, s. 23; WOLFGANG KRAUSE, Die Haftungsbescharänkung auf das 

Gesellschaftsvermögen bei der GmbH und deren Vorgesellschaft und ihre Konsequenzen für die 

Gläubiger, DB, 1988, s. 96.  
4
  Şirketin gerek kavramsal olarak gerek işlevsel bakımdan ancak birden fazla kişi ile mümkün 

olduğu anlayışı o kadar yerleşmiştir ki, tek kişi ortaklığından söz edildiğinde ilk tepki, bunun 

javascript:open_window(%22http://aleph.mpg.de:80/F/6V5BK3JG11EFCARP9DNEAH4BTC49KYLKKESLU4B1HFEFJPE2MH-00473?func=service&doc_number=000162736&line_number=0017&service_type=TAG%22);
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=1/TTL=1/SHW?FRST=2


 
6 

 

ortaklığını kuran kişiden hep ortak olarak bahsedilmesi de bu çerçevede tezat 

teşkil eder. Yine tek kişi ortaklığının genel kurulundan
5
, yönetim kurulundan söz 

ederken de aynı durum söz konusudur
6
; tek kişiden kurul olmaz, en az iki kişi 

mevcutsa bir kuruldan söz edilir. Şirketler hukukunda kullanılan yerleşmiş 

kavramlardan olan ve tek kişi ortaklığında da kullanılan şirket sözleşmesi, kârın 

paylaşımı da böyledir. Tek kişinin bir başına sözleşme yapmasından ve kârı 

paylaşmasından söz edilemez.  

 Tek kişi ortaklığı kavramının bu hâli Türk hukukuna ve diline mahsus 

değildir. Diğer bütün hukuk sistemlerinde de aynı durum söz konusudur. Örneğin 

Alman hukuku bakımından şirket kelimesinin dildeki köküne bakıldığında 

durumun farklı olmadığı görülür. Gesellschaft (şirket) kelimesi Geselle 

kelimesini içinde barındıran Gesellenschaft kelimesinden gelmektedir. Gesellen 

kelimesi birlikte yaşayan kişi (Mitbewohner) anlamındadır. Bu da bir konutu 

birlikte kullanan kişilerden her biri demektir. Ön ek olan “ge” eki birlikteliği 

ifade etmektedir ve son ek olan schaft da ortaklığı, kolektifliği. 

Şirket/Gesellschaft kelimesi anlam bakımından topluluk/Gemeinschaft, 

paydaşlık/Teilhaberschaft, birlik/Vereinigung kavramları ile anlam benzerliğine 

sahiptir ve karşılıklı birlikte olmayı ve bunu sağlayan birden fazla kişiyi 

                                                                                                                                          
mümkün olmadığı anlamında, tek kişilik ortaklık mı olur!? sorusunun muhataba yöneltilmesi 

şeklinde ortaya çıkmaktadır.  
5
  Örneğin GRIEBEL’in de belirttiği gibi, tek kişi ortaklığında genel kurul olmaz; GRIEBEL bu 

durumda genel kurul toplantısı (generalversammlung) yerine, tek kişilik toplantı 

(Universalversammlung) kavramından söz edilebileceğini belirtmiştir. HUGO GRIEBEL, Die 

Einmanngesellschaft, Berlin, Heymann, 1933, s. 8. Yine LINDEMANN’ın eserinde yer verdiği 

hükümet önerisinde de, genel kurul ifadesinin tek kişi ortaklığına uymadığı belirtilmiş; ancak bu 

çelişkili durumu açıklamak amacıyla, genel kurulun dar anlamı ile (çok kişinin katıldığı bir 

toplantı) anlaşılmaması gerektiği, bunun yerine hem tek kişi hem çok kişi ortaklıklarında 

bulunan bir şirket organı olarak kabul edilmesi gerektiği ifade edilmiştir. BIRGIT SILVIA 

LINDEMANN, Die Beschlußfassung in der Einmann-GmbH: Eine Studie über das 

Zustandekommen des Beschlusses in der Einmann-GmbH und über die Rechtsfolgen beim 

fehlerhaften Einmannbeschluß, Heidelberg, v. Decker, 1996, s. 9, 67, 68. 
6
  Bununla birlikte, yönetim kurulu bakımından da, tek kişi ile kurul ifadesinin çelişki 

oluşturabileceği düşüncesinin yerinde olmadığı, zira buradaki “kurul” kelimesinin birden ziyade 

kişiden çok, “organ”a işaret etmekte olduğu, modern şirketler hukuku anlayışında, kurulun 

birden çok kişi anlamının gün geçtikçe vurgusunu yitirmekte olduğu YTK Tasarısının 

gerekçesinde ifade edilmiştir. TASARI-GEREKÇE, m. 359. Tasarı ve gerekçesi hakkındaki 

açıklamalar için bkz. s. 10, dpn 18.  

https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=1/TTL=21/SHW?FRST=22
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=1/TTL=21/SHW?FRST=22
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=3/TTL=5/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1004&TRM=Lindemann,Birgit+Silvia
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=3/TTL=5/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Die
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=3/TTL=5/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Beschlu%BEfassung
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=3/TTL=5/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=in
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=3/TTL=5/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=der
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=3/TTL=5/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Einmann-GmbH
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=3/TTL=5/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=eine
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=3/TTL=5/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Studie
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=3/TTL=5/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=%D3ber
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=3/TTL=5/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=das
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=3/TTL=5/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Zustandekommen
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=3/TTL=5/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=des
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=3/TTL=5/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Beschlusses
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=3/TTL=5/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=in
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=3/TTL=5/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=der
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=3/TTL=5/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Einmann-GmbH
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=3/TTL=5/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=und
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=3/TTL=5/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=%D3ber
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=3/TTL=5/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=die
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=3/TTL=5/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Rechtsfolgen
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=3/TTL=5/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=beim
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=3/TTL=5/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=fehlerhaften
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=3/TTL=5/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Einmannbeschlu%BE
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gerektirir
7
. Hukukî terim gerçekten kelime anlamından çok uzak olarak 

oluşmuştur, zira tek kişi ortaklığı/Einmanngesellschaft kavramı söylendiğinde bir 

çelişki ortaya çıkmaktadır. Buna rağmen tek kişi ortaklığı/Einmanngesellschaft 

kavramı Alman hukukunda sağlam bir şekilde yerleşmiştir
8
. 

 İngilizce hukuk kaynaklarında kullanılan “company” kelimesi de, ortak bir 

amaç uğruna birden fazla kişinin bir araya gelmesini ifade ettiği için
9
, one-man 

company ya da single member company kavramları kendi içinde çelişkilidir. 

Örnekleri çoğaltmak mümkündür.  

 Bu çelişkili durum, tek kişi ortaklığına kurum olarak karşı çıkan, önceleri 

tek kişi ortaklığının hukuk sistemleri tarafından benimsenmesine karşı çıkan, 

benimsendikten sonra da bu tepkilerini devam ettirenlerin en başta gelen 

gerekçelerinden biri olmuştur
10

.  

 Bugün için tek kişi ortaklığı kavramı ile ilgili olarak söylenmesi gereken ilk 

şey, bu kavramın artık gerek kanun metinlerinde gerek mahkeme kararlarında ve 

bilimsel eserlerde çok net bir şekilde yerleşmiş olduğudur. Hem millî hukuklarda 

hem de milletlerarası düzenlemelerde durum budur. Kavram ve kurum olarak tek 

kişi ortaklığına karşı, bu çelişki gerekçe gösterilerek yapılan eleştirilerin, her 

şeyden önce bu gerçek dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 İkinci olarak tek kişi ortaklığının kabul edilme sebepleri dikkate alınmalıdır. 

Açıklandığı üzere, hukuk düzenleri münferit (bireysel) müteşebbislerin işletme 

faaliyetlerini en iyi şekilde yürütebilmelerini temin için yeni bir yapı arayışı içine 

                                                 
7
  Gesellschaft kelimesi, toplum, şirket, ortaklık, kurum, arkadaşlık, topluluk anlamlarına 

gelmektedir. Bkz. PONS Kompaktwörterbuch TURKISCH, Ernst Klett Sprachen GmbH, 

Stuttgart 2005, s. 272. 
8
  NÄGEL, s. 23. 

9
  GOWER AND DAVIES, Principles of Modern Company Law – Eighth Edition Paul 

L.Davies, Thomson- Sweet and Maxwell, London 2008, s. 3. Company kelimesinin, “iki veya 

daha çok kimsenin ortak bir amaca ulaşmak için emeklerini ve mallarını birleştirmeyi kabul 

ettikleri şirket” anlamı için bkz. Prof. Dr. Kemal Dayınlarlı, Dictionary of Legal Terms, English-

Turkish, Dayınlarlı yay. Ankara 2010, s. 208.  
10

  Bunun örneklerini YTK düzenlemesine karşı yapılan eleştirilerde de görmek mümkündür. Tek 

kişi ortaklığının kabul edilmemesi gerektiği yönünde görüş bildirenlerin başta gelen 

gerekçelerinden biri de, bu olmuştur. Onlara göre, şirket birden çok kişiyi ifade eder, tek ortaklı 

şirket olmaz. Bu görüşler için bkz. TEKİNALP, Tek Ortaklı Şirketler, s. 590.  
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girmiş
11

; buna en uygun yapının şirket kurumu olduğu sonucuna varmış ve kendi 

içinde çelişkili olmasına rağmen tek kişi ortaklığı kavramını kullanmaktan 

kaçınmamıştır. Esasen, aşağıda görüleceği üzere, tek kişi ortaklığı yapısının tercih 

ve kabul edilmesinin çok sayıda nedeni bulunmaktadır. Hukuk sistemleri, hali 

hazırda şirketi (anonim, limited gibi) belli bir düzene bağlamış ve işleyen 

mekanizmalar oluşturmuştur; bireysel işletmeciler için yeni bir yapıya olan 

ihtiyaç için de mevcut şirket kurumundan yararlanılması en uygun çözüm olarak 

görülmüştür. 

 Ekonominin, bu çerçevede toplumun bu yapıya ihtiyacı olduğu tespit 

edilmiş ve bu, tecrübe edilerek sabit olmuştur. İnsan hayatı için yararlı olan yeni 

kurumların oluşturulması da hukuk düzenlerinin görevleri arasındadır. Neticede 

hukuk da, dilbilimi de insanlar için; insan yaşamının kolaylaştırılması, 

sorunlarının çözümlenmesi içindir. Tek kişi ortaklığının kavram olarak dilbilimi 

kurallarına aykırılık oluşturduğu açıktır ve herkes tarafından kabul edilmektedir. 

Bununla birlikte aşağıda ayrıntıları ile açıklanan faydalarına ve insan yaşamını 

kolaylaştırıcı işlevine rağmen salt kavramsal çelişki gerekçesiyle reddedilmesi 

mantıklı ve anlamlı olmamaktadır.  

 Bireysel müteşebbislerin yeni bir organizasyona olan gereksinimlerinin 

başka bir kurum ile sağlanması önerilebilir, nitekim önerilmiştir de: sınırlı 

sorumlu işletme modeli. Fakat bu kurum bazı ülkelerce kabul edilmesine rağmen, 

hedef kitle tarafından tercih edilmemiş ve mevcut ihtiyacı gerçekten 

karşılayamadığı görülmüştür
12

. Yeni yapının şirket şeklinde değil de, tamamen 

farklı bir tür olarak düzenlenmesi teklif edilebilir. Lâkin şirket kurumu işleyen bir 

mekanizma olarak mevcut olduğu halde, salt kavramsal çelişkiyi gidermek için 

çok masraflı, zahmetli ve zaman alıcı olan ve neticede de gerçekten ihtiyacı 

karşılayıp karşılamayacağı dahi bilinmeyen bu yolun tercih edilmesinin toplumun 

yararına olacağı şüphelidir. Elbette yerinde olan, tercih edilen kavramın 

                                                 
11

  Münferit işletme sahibine sınırlı sorumluluk imkânı tanınmasının Onikinci Ortaklıklar 

Yönergesinin yapılmasındaki ana sebeplerden biri olduğu yönünde bkz. OLIVER C. 

BRÄNDEL, Die Auswirkungen der 12. Gesellschaftsrechtlichen EG-Richtlinie auf die Einmann-

AG, in: Festschrift für Alfred Kellermann zum 70. Geburtstag, Berlin/New York 1991, s. 16. 
12

  Bkz. aşağıda, s. 31. 
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dilbilimine de uygun olmasıdır, ancak bunun gerçekleştirilmesi fayda-zarar 

hesabına göre anlamlı değilse, bu durumda çelişkili olmasına rağmen bir 

kavramın kullanılması yolu benimsenmeli
13

; pratik ihtiyaçlar dikkate alınarak 

kavramsal çelişki kaygısı bir tarafa bırakılmalı, ekonomik gereksinimler ön 

planda tutulmalıdır
14

. 

 Tek kişi ortaklığı kavramının kullanılmasını savunan yazarlar tarafından da, 

hukukî kurumları, adlarının sözlük karşılıklarının dar kapanı içine hapsederek 

anlamlandırmayı hukuk metodolojisi biliminin kabul etmediği, şirket kelimesinin 

bu görüş bakımından iyi bir örnek olduğu, kelimenin şirketler hukukuna anlamını 

geliştirerek geçmiş olduğu, hukukî gelişmenin bir hukukî kuruma, onun kavram 

adını aşan bir içerik kazandırmasının oldukça sık rastlanan hukukî bir olgu 

olduğu
15

; bu halde kavram adı gerekçe gösterilerek gelişme veya yeni içeriğin 

reddedilemeyeceği, aksini kabulün amaçsız şekilciliği gelişmeye üstün tutmak 

sonucunu doğuracağı; kelimelerin sözlük anlamlarının hukukî anlamlarından hem 

farklı hem de dar olabileceği, kavram adlarının hukukî gelişmeyi 

sınırlandıramayacağı ifade edilmiştir
16

. 

                                                 
13

  Nitekim tek kişi ortaklığı (Einmanngesellschaft) kavramının kendi içinde çelişik olduğu, Alman 

mahkemelerinin de, bu yapıyı tanırken, ekonomik gerekliliğine önem verdikleri ve bu çelişkiyi 

görmezden geldikleri ifade edilmiştir. Bkz. CARL FLUHME, Die Einmann-GmbH. Eine 

gemeinverständliche Darstellung für die Praxis, Stuttgart 1933, s. 3. Yine, tek kişi ortaklığı 

ifadesinin kullanılmasının nedeninin, yeni bir terim bulunması için uğraşılmasına gerek 

bırakmamasının verdiği rahatlık olduğuna da işaret edilmiştir. ERNST DAMKÖHLER, Wesen 

und Bedeutung der one man-company bei der G.m.b.H, Inaugrual-Dissertation, Borna-

Leipzig 1908, s. 27. Ayrıca, toplumdaki ve bilimdeki gelişmeleri kavram adları ile sınırlayan 

itirazların, gerçeklerle yaşayanlarca pek önemsenmediği söylenerek, önemli olanın, gerçek 

sorunlara çözüm bulmak olduğu, bir anlamda kavramsal çelişkinin görmezden gelinebileceği de 

ortaya konulmuştur. TEKİNALP, Tek Ortaklı Şirketler, s. 609. 
14

  Henüz 1931 tarihinde yazdığı eserinde HERRNSHEIM, tek kişi ortaklığı kavramında bulunan 

çelişki nedeniyle yapılan itirazların, bu yapının kabulüne karşı ciddi bir gerekçe olamayacağını 

belirtmiş; uzun yıllar sonra tek kişi ortaklığının kanun koyucular tarafından kabulü ile de, onun 

haklılığı ortaya çıkmıştır. CORNELIUS HEYL ZU HERRNSHEIM, Die Einmanngesellschaft 

und ihre steuerrechtliche Beurteilung bei Zugrundelegung des Begriffs der 

wirtschaftlichen Einheit, Worms, Martenstein, 1931, s. 14, 15.  
15

  Bu duruma tüketici kavramı örnek verilmiş ve kavramın kullanım alanının sadece kelime 

anlamına karşılık gelen yiyip-içen, helâk eden ile sınırlı kalmadığı; turisti, sigorta hizmeti alanı, 

banka müşterisini de kapsayacak şekilde kullanıldığı, kavramlara hukuken farklı anlamlar 

yüklenebileceği ifade edilmiştir. TEKİNALP, Tek Ortaklı Şirketler, s. 591. 
16

  TEKİNALP, Tek Ortaklı Şirketler, s. 591.  

https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=1/TTL=21/SHW?FRST=27
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=1/TTL=21/SHW?FRST=27
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=1/TTL=21/SHW?FRST=27
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 Tek kişi ortaklığı kavramında mevcut çelişkiyi açıklamak için başka 

gerekçeler de gösterilmiştir. Bunlardan ilki, şirketin artık bir kişi birliği değil bir 

organizasyon şekli, bir kurumsal (organsal) yapı, ekonomik bir teşebbüs olarak 

kabul edilmesi gerektiği görüşüdür
17

. Kanımızca kavramsal çelişkiyi bu 

gerekçeyle açıklamak yerinde olmadığı gibi gerekli de değildir. Sadece tek kişi 

ortaklığı kavramında mevcut çelişkiyi açıklamak için “şirket” kavramının gerçek 

anlamından vazgeçmek, şirketin kavram itibariyle bir kişi birliğinden ziyade bir 

organizasyon şekli olduğunu söylemek şirket kavramının anlamına aykırıdır ve 

gereksizdir. Her şeyden önce şirketin klasik tanımı terk edilerek bu tanımın yerini 

organizasyon tanımı almış değildir. Bugün dahi şirket denilince hukukta, 

ekonomide ve günlük yaşamda birden fazla kişinin bir araya gelerek oluşturduğu 

bir birlik anlaşılmaktadır. Tek kişi ortaklığını kabul eden hukuk sistemlerinde de 

şirketin, kişi birliği, sözleşmeye dayalı olma, müşterek amaç unsurlarını içeren 

tanımı değiştirilmiş değildir. Nitekim Türk hukukunda da Türk Ticaret Kanunu 

Tasarısı’nın
18

 yasalaşarak yeni Türk Ticaret Kanunu
19

 halini alması sonucu, tek 

                                                 
17

  TEKİNALP’e göre, şirket kelimesi de uzun bir süreden beri geçirdiği evrim sonucunda, artık en 

az iki ortak unsuru ile değil, ticareti, üretimi ve hizmet arzını örgütleyen kurumsal (organsal) bir 

yapı olarak tanımlanmaktadır. Bkz. TEKİNALP, Tek Ortaklı Şirketler, s. 592. Yazar görüşünü 

diğer bir eserinde de, ayrıntılı olarak ortaya koymuştur. Bkz. ÜNAL TEKİNALP, Yeni Anonim 

ve Limited Ortaklıklar Hukuku İle Tek Kişi Ortaklığının Esasları, Gözden Geçirilmiş 

ve Genişletilmiş 2. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2011s. 8, 9. Yine tek kişi ortaklığının kabul 

edilmesiyle birlikte “şirket”in tanımının da yeniden yapıldığı, buna göre şirketin, bir gerçek kişi 

ya da tüzel kişi tarafından kurulan ekonomik bir teşebbüs olarak tanımlanmakta olduğu dile 

getirilmiştir. Bkz. MOSLEH AHMAD AT’TARAWNEH, The “Single Person” Company in the 

New Amended Company Law of the State of Qatar, Int. J. Liability and Scientific Enquiry, 

Vol. 1, Nos. 1/2, 2007, s. 180. Söylenmek istenen, şirket kelimesinin kelime anlamının birden 

çok ortağı ifade ettiği halde, kelimenin şirketler hukukuna anlamını geliştirerek geçtiği, şirket 

sözcüğünün kelime anlamı ile hukukî anlamının farklı olduğudur. 
18

  Çalışmamızda kullandığımız,“YTK Tasarısı” ve/veya “Tasarı” ile ifade edilen, yeni Türk Ticaret 

Kanunu Tasarısının Adalet Komisyonu tarafından kabul edilerek 03.05.2007 tarihinde Türkiye 

Büyük Millet Meclisi’ne sevkedilen 1/1138 Esas ve 123 Karar sayılı nihaî metnidir. Bkz.: 

http://www.kgm.adalet.gov.tr/tbmmgk/ttk.pdf. Tasarı’nın genel gerekçesi ve madde gerekçeleri 

Kasım 2005’te TBMM Başkanlığı’na sunulan metinde yer almış olup, çalışmada “Tasarı-

Gerekçe” ile bu metne gönderme yapılmaktadır. Bkz. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, T.C. Adalet 

Bakanlığı, Ankara Kasım 2005. Madde gerekçelerine atıf yapılırken de, yayınlanan metnin sayfa 

numarası yerine, ilgili madde esas alınmıştır.  

“Tasarı”nın nihaî metne ulaşması aşamasında kamuoyu ile farklı tarihlerde paylaşılan başka 

metinler de olmuştur. Bu sürece kısaca bakarsak; ilk toplantısını Şubat 2000’de yapan Türk 

Ticaret Kanunu Komisyonu, Şubat 2005’te Tasarıyı tamamlayarak kamuoyuna sunmuştur. Bu 

metin “Ön-Tasarı” ya da “Şubat 2005 Metni” şeklinde anılmaktadır. Daha sonra bu metin, Türk 

Ticaret Kanunu Komisyonu tarafından Haziran 2005’te kabul edilip Adalet Bakanlığı’na, oradan 

http://www.kgm.adalet.gov.tr/tbmmgk/ttk.pdf
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kişi ortaklığı kanunen tanınmış olmasına rağmen Borçlar Kanunu’nda
20

 bulunan 

şirket tanımının da değiştirilmesi gerektiği yönünde bir görüş ya da teklif ortaya 

konulmamış, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’nın
21

 TBMM’de kabulü ile kanun 

haline gelen 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu’nda
22

 da, mevcut tanım -dilin 

sadeleştirilmesi dışında- aynen muhafaza edilmiştir
23

. Yapılması gereken, tek kişi 

ortaklığı kavramını açıklayabilmek için, diğer bütün şirket türleri için geçerli olan 

şirket tanımından vazgeçmek olmamalı; tek kişi ortaklığı kavramına istisnaî bir 

                                                                                                                                          
Başbakanlığa, sonra da Kasım 2005’te (09.11.2005) TBMM’ye sevk edilmiştir. Bu da, “Son-

Tasarı”,  “Kasım 2005 Metni” veya “Hükümetin Teklif Ettiği Metin” olarak anılmıştır. Hazırlık 

süreci ve “Ön-Tasarı”, “Son-Tasarı” ifadelerinin kullanımı konusunda bkz. ABUZER 

KENDİGELEN, Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Çeke İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi, 

Batider, Eylül 2009, C. XXV, S. 3, s. 28 vd. Yine hazırlık sürecinin ayrıntıları ve “Şubat 2005 

Metni”, “Kasım 2005 Metni”, “Hükümetin Teklif Ettiği Metin” ifadeleri için bkz. GÜL 

OKUTAN NILSSON, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Şirketler Topluluğu Hukuku, 

On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2009, s, 7 vd. Hükümetin teklif ettiği metin (Kasım 2005 

Metni/Son-Tasarı), 15.11.2005 tarihinde Meclis Adalet Komisyonu’na, oradan da ayrıntılı 

çalışma için Adalet Alt Komisyonu’na sevkedilmiştir. Metin üzerinde değişiklikler yapan Adalet 

Alt Komisyonu, hazırladığı metni ve yaptığı değişiklikleri açıklayan raporunu 28.06.2006 

tarihinde Adalet Komisyonuna sunmuştur. Adalet komisyonu, Alt Komisyon Raporu üzerinde 

çalışmış, Alt Komisyon değişikliklerini kabul ederek veya ilave değişiklikler yaparak yeni bir 

metin oluşturmuştur. 03.05.2007 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sevk edilen bu nihaî metin 

(Tasarı) Meclis’te görüşmelere ve oylamaya açılmıştır. Adalet Komisyonundan da geçerek 

TBMM’ye sevk edilen Tasarı, Meclis’te görüşülememiş ve yasama döneminin sona ermesi 

üzerine de de hükümsüz kalmıştır. Meclis İç Tüzüğünün 77. maddesinde yapılan değişiklik 

sayesinde Tasarı yenilenmiş, yeni kurulan Adalet Komisyonu da, önceki komisyonda yapılan 

değişiklikleri bir bütün olarak kabul ettikten sonra, 96 sıra sayılı  TK Tasarısı TBMM 

Başkanlığına sevk edilmiştir. 96 sıra sayılı Tasarının, İçtüzüğün 91. maddesine göre, 52 bölüm 

halinde ve temel kanun olarak görüşülmesine 08.07.2008 tarihinde karar verilmiştir. Tasarının 

TBMM Genel Kurulunda görüşülebilmesi ise çeşitli nedenlerle, ancak 13 Ocak 2011 tarihli 

oturumda mümkün olabilmiştir. Bilgi ve TBMM Genel Kurulunda kabulüne kadar, Türk Ticaret 

Kanununun geçirdiği aşamalar için bkz. ABUZER KENDİGELEN, Gerekçeli - Karşılaştırmalı 

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli 

Hakkında Kanun, XII Levha Yayıncılık, İstanbul 2011, s. VII vd. 
19

  TBMM’de 13.01.2011 tarihinde kabul edilen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 14.02.2011 tarih 

ve 27846 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. 1534. maddesine göre de, Kanun, bir iki hüküm 

dışında, bir bütün olarak 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.  
20

  RG. 08.05.1926/818. 
21

  Tasarı için bkz. http://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-0499.pdf 
22

  11.01.2011 tarihinde TBMM’de kabul edilen 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 04.02.2011 tarih 

ve 27836 sayıl Resmî Gazetede yayınlanmış, 648. maddesinde de, 01.07.2012 tarhinde yürürlüğe 

gireceği hükme bağlanmıştır.  
23

  Yeni Türk Borçlar Kanunu’nun, mevcut Borçlar Kanunu’nun 520. maddesine denk gelen 620. 

maddesinde de, âdi ortaklık sözleşmesi, “iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını 

ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşme” olarak tanımlanmış ve 

belirtildiği üzere, mevcut tanımda -dilin sadeleştirilmesi dışında- bir değişiklik yapılmamıştır.  
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yer verilmelidir
24

. Aksi halde şirket kelimesinin zorunlu olarak en az iki kişinin 

varlığını gerektiren anlamını, sözleşme ve müşterek amaç unsurlarını ve en az iki 

ortağın bulunmasını zorunlu tutan diğer bütün şirket türlerini, tek kişi ortaklığı 

kavramını açıklayabilmek için, bir tarafa bırakmak anlamına gelecek bir iş 

yapılmış olacaktır
25

.  

 Bununla birlikte şirket kavramına yönelik toplumdaki algı da göz önünde 

bulundurulmalı ve tek kişi ortaklığı yapısı benimseninceye kadar, şirketin en az 

iki kişiden oluşacağı yönündeki kabulden üçüncü kişilerin zarar görmesini 

engelleyici tedbirler alınmalıdır. Bu, kamuya açıklama düzenlemeleri ile 

yapılabileceği gibi, şirket unvanına şirketin tek ortağı bulunduğunu ifade edici 

ilavelerin yapılmasının zorunlu tutulması yoluyla da sağlanabilir
26

.  

 Tek kişi ortaklığı kavramına yapılan eleştirilerin söz konusu ortaklık bir 

anonim şirket olduğunda daha arttığı, bunun nedeninin de anonim kelimesinin 

doğrudan çoğula, yani pay sahiplerine gönderme yaptığı, hem anonim yani 

bilinmeyen kişileri hem de kalabalık veya birçok anlamlarını birlikte içerdiği 

ifade edilmiştir
27

. Özellikle, şirket tek ortak tarafından kurulduğunda ya da 

sonradan tek ortaklı hale geldiğinde, tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve 

                                                 
24

  PASLI ise, tek kişi ortaklığı dikkate alındığında, kanaatince, BK m. 520’deki (TBK m. 620) 

tanımın adi ortaklığı aşarak tüm ortaklık tiplerine teşmil edilmesinin isabetli olmadığını, zira en 

az iki kişi olmadan bir sözleşmeden bahsedilemeyeceğini belirtmiştir. ALİ PASLI, Anonim 

Ortaklığın Devralınması, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2009, s. 18, dpn. 38. 
25

  Nitekim Federal Almanya’da tek kişi ortaklığının teklif edildiği hükümet tasarısında, bu yapı 

dikkate alınarak, çok ortaklı limited şirketlerde de geçerli olan, ikinci paragraftaki “şirket 

sözleşmesi/Gesellschaftsvertrag” kavramı yerine “şirketin kurulması için bir irade 

açıklaması/Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft” denilmesi teklif edilmişse de, bu 

teklif kabul görmemiştir. Böylece geleneksel şirket anlayışı devam ettirilerek, tek kişi ortaklığına 

istisnaî bir nitelik tanınmıştır. Bkz. DEETRECH WILLEMER, Die Beurkungungsgebühr für die 

Einmann-GmbH-Gründung, DnotZ 1981, s. 470. 
26

  Bu öneriye ilişkin değerlendirmeler için bkz. s. 196. 
27

  TEKİNALP, Tek Ortaklı Şirketler, s. 590. Anonim kelimesi “adı sanı bilinmeyen”, “yazanı, 

yapanı, söyleyeni bilinmeyen (eser)” anlamlarına gelmektedir. Bkz. Türkçe Sözlük, Türk Dil 

Kurumu, 10. Baskı, Ankara 2005, s. 103. Gerçekten, anonim şirketlerde, pay sahiplerinin kim 

olduğunun sicile kaydedilmesi zorunlu tutulmamıştır. Ticaret Siciline tescil edilecek hususları 

düzenleyen TK m. 300’de, tescil edilmesi gerekli hususlar arasında pay sahiplerinin kim 

olduklarına ilişkin bilgi verilmesi sayılmamıştır. Buna göre pay sahiplerinin kim olduğunun sicil 

kayıtlarından anlaşılmaması asıldır. Durum böyle olmakla birlikte, anonim şirket payının 

haczinde, haczin, icra dairesi tarafından tescil edilmek üzere Ticaret Siciline bildirileceğini 

düzenleyen İİK m. 94/I hükmü karşısında, istisnaen de olsa, pay sahibinin sicil kayıtlarından 

anlaşılabileceğini belirtelim.  
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vatandaşlığının tescil ve ilan edilmesini zorunlu tutan düzenlemeler karşısında
28

, 

artık tek pay sahibinin anonimliğinden, bilinmeyen-tanınmayan kişi olmasından 

söz edilemez. Bu da tek kişi anonim ortaklığında artık anonimlik ilkesinin mevcut 

olmadığını gösterir. Böylece “Tek Kişi Anonim Ortaklığı” denildiğinde, bir 

çelişkiler zinciriyle karşılaşılmaktadır. Önce kavram bakımından “tek kişi” ile 

“ortaklık” kavramı çelişmekte; ikinci olarak, tam da anonim olmaması mecburî 

düzenlemelerle engellenen bir yapının adında anonim  kelimesi kullanılmaktadır. 

Bu eleştirinin haklılığı kabul edilmekle birlikte, anonim kelimesi olmasa dahi 

çelişkinin mevcut olduğu, bu kelimenin sadece çelişkili durumu biraz daha 

artırdığı, ancak bu eleştirinin cevabının da, açıklandığı üzere, pratik ihtiyaçların 

bu kavramın kullanımını zorunlu kılması olduğu söylenmelidir.  

 B. Kavram Seçimi 

 Çalışmada bu yapı ile ilgili olarak tek kişi ortaklığı kavramı, şirketteki tek 

kişiden bahsederken de ortak/pay sahibi kelimeleri kullanılacaktır. Tek kişi 

ortaklığı yerine, tek kişi ticaret şirketleri, tek kişi sermaye şirketi, tek kişi 

limited/anonim ortaklığı gibi kavramların kullanılması önerilebilirse de, her 

şeyden önce, çalışma sadece tek kişi limited ve anonim ortaklığını açıklamayı 

amaçlamamakta, genel olarak tek kişi ile bir ortaklık yapısı oluşturulup 

oluşturulamayacağı, bunun mümkün görülmesi halinde de teorik temelleri, 

olumlu ve olumsuz yönleri ile hangi ortaklık türlerinin bu yapı için uygun 

olabileceği, ortak sayısının bire düşmesi durumunda bütün şirketler bakımından 

tek kişi ortaklığının -geçici bir süre için de olsa- mevcut olup olmayacağı 

sorunlarını ele almaktadır. Bu sebeple, tez konusu olarak tek kişi ortaklığı genel 

ibaresi seçilmiştir. Tek kişi ticaret şirketleri ifadesinin seçilmemesinin diğer bir 

nedeni de, ticaret şirketlerinden olan
29

 kollektif ve komandit şirketlerin tek kişi ile 

                                                 
28

  YTK m. 338’in ikinci fıkrasında, pay sahibi sayısının bire düşmesi halinde, durumun, bu sonucu 

doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak bildirileceği, 

yönetim kurulunun, bildirimi aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde, şirketin tek pay sahipli bir 

anonim şirket olduğunu tescil ve ilân ettireceği; ayrıca, hem şirketin tek pay sahipli olarak 

kurulması hem de payların tek kişide toplanması hâlinde tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve 

vatandaşlığının da tescil ve ilan edileceği hükme bağlanmıştır.  
29

  TK m. 136: “Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerinden 

ibarettir”. 
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kurulmasının kabul edilmemesi nedeniyle çelişik bir durumun ortaya çıkabilecek 

olmasıdır. 

 Tek kişi ortaklığındaki tek kişiden söz edilirken ortak (ya da pay sahibi) 

kelimesi yerine yabancı hukuklarda da kullanılan üye (member/Mitglieder) 

kelimesinin kullanılması önerilebilir. Örneğin İngiliz hukukunda bu ortaklığın adı 

“single member private limited company”dir. Fakat Türk hukukunda ve 

uygulamasında üye kelimesi derneklere ve kooperatiflere özgü olarak 

kullanılmaktadır
30

. Bir şirket ortağı için üye kelimesinin kullanılması alışılmış ve 

kabul edilen bir durum değildir. Tek kişi ortağı yerine sadece kişi kelimesinin 

kullanılması da çok zaman cümle içinde anlamı olumsuz biçimde etkileyecek bir 

duruma neden olmaktadır. Mesela şirket ortağından söz ederken şirketin tek 

ortağı yerine şirketin tek kişisi gibi bir ifade anlamsız kalmaktadır.  

 Tek kişi ortaklığı kavramı, biri dar diğeri geniş olmak üzere iki anlamda 

kullanılmaktadır. Birinci anlamda tek kişi ortaklığı , şirkette sadece tek bir ortağın 

bulunduğu durumları ifade etmektedir. Bu da iki şekilde oluşabilir: ya en baştan 

şirket sadece bir kişi tarafından kurulur ya da şirket başta birden fazla kişi ile 

kurulmasına rağmen sonradan bütün payların tek elde toplanması sonucu tek 

ortaklı hale gelir. Şirket paylarına, tek kişi ile birlikte şirket tarafından sahip 

olunması halinde de gerçek anlamda (dar anlamda) tek kişi ortaklığı vardır
31

 
32

.  

                                                 
30

  Derneği teşkil eden kişilere üye adı verilir. Dernek kavramında ilk unsur “üye” unsurudur. 

Üyesiz bir dernek tasavvur edilemez. Bkz. M. KEMAL OĞUZMAN/ÖZER SELİÇİ/SAİBE 

OKTAY-ÖZDEMİR, Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), 9. Bası, Filiz Kitabevi, 

İstanbul 2009,  s. 226. 
31

  DOMINIK OBERHOLZER, Die Einmann-GmbH im europäischen, deutschen, englischen 

und schweizerischen Recht, Zürich, 2000, s. 3, 4. Tek kişi ortaklığı başlıklı § 42 AktG’de de, 

şirketin bütün paylarının tek kişiye ya da şirketle birlikte tek kişiye ait olması tek kişi 

ortaklığının varlığı için yeterli görülmüştür. Tek kişi ortaklığının, YTK m. 338/(2) ve 

574/(2)’deki düzenlenme tarzından da, anonim veya limited şirketin paylarından bazılarının tek 

kişi yanında şirkete de ait olması halinde, bu ortaklığın yine tek kişi ortaklığı olarak kabul 

edileceği anlaşılmaktadır.  Bu yönde bkz. TEKİNALP, Tek Ortaklı Şirketler, s. 599. 

Tek ortağın hisse senetlerinin rehin, intifa hakkı ve bunun gibi sebeplerle üçüncü kişilerde 

bulunması veya bu hakların senetsiz payların üzerinde kurulması ve bu hakların alacaklılarına oy 

hakkının tanınmış olması şirketin tek ortaklı olmasına engel olamaz. Payların tümü üzerinde 

ortak mülkiyet veya elbirliği mülkiyeti varsa, YTK’nın 432 (1) hükmü uyarınca sonuç gene de 

değişmez. TEKİNALP, Tek Ortaklı Şirketler, s. 600. 
32

  TEKİNALP, YTK’nın tek ortaklı şirket kavramının, 389 ile 612, b.6 maddeleri hükümleriyle de 

uyumlu olduğunu, zira anılan maddeler uyarınca, şirketin, elinde bulunan paylar dolayısıyla pay 
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 Kanımca da, gerçek anlamda
33

 tek kişi ortaklığı ile, bir şirkette şeklen tek 

ortak bulunması ve bu tek ortağın şirket faaliyetlerinden doğan borçlardan 

sorumlu olmamasından bahsedilmektedir. Geçici bir süre için şirkette tek ortak 

bulunduğunda, bu ortağın, bu süre zarfında oluşan şirket borçlarından şahsen 

sorumlu tutulması öngörülüyorsa, burada yine gerçek anlamda bir tek kişi 

ortaklığı bulunmaz. Neticede tek kişi ortaklığının özünü, bireysel girişimciye 

sınırlı sorumluluk imkânının tanınması oluşturmaktadır.  

 İkinci anlamda ise; şirkette görünüşte birden fazla ortak bulunmasına 

rağmen, şirketin faaliyetlerinin gerçekte ortaklardan sadece birine ait olduğu, 

diğer ortak ya da ortakların saman adam (görünüşte ortak) konumunda, sadece 

kanunda belirlenen asgari ortak sayısı şartını yerine getirmek için şirkette 

bulunduğu, şirket faaliyetleriyle bir ilgilerinin olmadığı, şirketin sadece 

ortaklardan biri tarafından yönetildiği
34

 ve hâkimiyet altında tutulduğu 

hallerdeki
35

 tek kişi ortaklığından söz edilmektedir
36

. Ancak bu defa fiilî tek kişi 

ortaklığı (faktische Einmanngesellschaft, effective one-man company)
37

, saman 

                                                                                                                                          
sahipliği konumunda bulunmadığını, şirket elindeki payların pay sahipliği hakları vermediğini, 

toplantı ve karar nisaplarında hesaba katılmadıklarını belirtmiştir.  TEKİNALP, Tek Ortaklı 

Şirketler, s. 600.  
33

  Gerçek tek kişi ortaklığı (echten Einmann-Gesellschaft) kavramı Alman hukukunda da, fiilî tek 

kişi ortaklığının karşıtı olarak kullanılmıştır. Bkz. VOLKER EMMERICH, Nachlese zum 

Autokran-Urteil des BGH zum GmbH-Konzernrecht, GmbHR, 1987, s. 219.  
34

  Bu ortak, ekonomik tek ortak/wirtschaftlicher Alleingesellschafter olarak anılmıştır. Bkz. 

EMMERICH, s. 214.  
35

  İşletme üzerindeki tasarruf gücünün (Verfügungsmacht) tamamen tek ortağa ait olduğu şirket, 

bir kararında, İsviçre Federal Mahkemesi tarafından da, tek kişi ortaklığı olarak tanımlanmıştır 

(BGE 71 II 272, 274; 81 II 455, 459). Bkz. VELİYE YANLI, Anonim Ortaklıklarda Tüzel 

Kişilik Perdesinin Kaldırılması ve Pay Sahiplerinin Ortaklık Alacaklılarına Karşı Sorumlu 

Kılınması, Beta, İstanbul 2000, s. 135.  
36

  EMMERICH, s. 219, 220. PETER FORSTMOSER/ARTHUR MEIER-HAYOZ/PETER 

NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, Verlag Stämpfli Cie AG, Bern 1996, s. 960; REHA 

POROY/ÜNAL TEKİNALP/ERSİN ÇAMOĞLU, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, 11. 

Basım, İstanbul 2009, N. 478b.  
37

  Fiili tek kişi ortaklığı, şirkette şeklen birden fazla ortak bulunduğu, ancak hâkimiyetin tek bir 

kişinin elinde olduğu durumlarda mevcut olduğundan, payların sonradan tek bir kişinin eline 

geçmesi sonucu, şeklen de tek bir ortağın bulunduğu durumlarda, “fiili tek kişi ortaklığı”nın var 

olduğu sonucuna varılması yerinde olmamıştır. Sonradan payların tek elde toplanmasını, fiili tek 

kişi ortaklığı olarak tanımlayan TEKİNALP’in açıklamaları için bkz. TEKİNALP, Tek Kişi 

Ortaklığının Esasları, s. 12. Yazar ayrıca, şirkette şeklen birden fazla kişinin bulunduğu ve fiilî 

tek kişi ortaklığı olarak adlandırılan durumları da, bizce kavram karmaşasına yol açacak şekilde, 

“iğreti kuruluş” olarak adlandırmaktadır. Bkz. TEKİNALP, Tek Kişi Ortaklığının Esasları, s. 

13, 14.  
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adam kuruluşu
38

, geniş anlamda tek kişi ortaklığı
39

, ekonomik anlamda tek kişi 

ortaklığı
40

, fiktif şirket
41

, tek kişi benzeri ortaklıklar (quasi 

Einmanngesellschaften)
42

 gibi ifadeler kullanılmaktadır. Özellikle Salomon v. 

Salomon & Co Ltd. davası ile fiilî tek kişi ortaklığının benimsendiğine vurgu 

yapılmıştır
43

. 

 Yukarıda da belirttiğimiz üzere, kanımızca, “tek kişi ortaklığı” denildiğinde, 

şirkette şeklen tek ortağın mevcut olduğu durumlar (dar anlamda tek kişi 

ortaklığı) anlaşılmalı ve tek kişi ortaklığına mahsus özel hükümler de, sadece bu 

şirketlere uygulanmalıdır. Öğretide ve uygulamada fiilî tek kişi ortaklığı olarak 

adlandırıldığını belirttiğimiz şirkette şeklen birden fazla ortak bulunmaktadır ve 

tek kişi ortaklığına özgü düzenlemeler “fiilî tek kişi ortaklığı”na uygulanmaz. 

Çok cüz’i bir payla da olsa şirkette ortak olmak kanunen yasaklanmadığından 

burada kanuna karşı hile gibi bir durum da oluşmaz
44

. 

 Son olarak, tek kişi ortaklığı istisnaî bir yapı olduğundan, çok ortaklı 

limited ya da anonim şirketlerden söz edilirken, normal ve/veya diğer anonim ya 

da limited şirket kavramlarının kullanımına yer verileceğini belirtelim. 

                                                 
38

  OBERHOLZER’e göre ise, tek kişi ortaklığı kavramı saman adam şirketleri için kullanılamaz. 

Saman adamlar şirkete karşı gerçek birer ortak gibidir, ayrıca şirket tarafından bu kişilerin saman 

adam niteliğinin bilinmesi de zorunlu değildir; çünkü saman adamlar ortaklıktan kaynaklanan 

bütün hakları kullanmakta, bütün borçlara da katlanmaktadırlar, oy hakkına sahiptirler ve şirkete 

karşı talep hakları vardır. Bkz. OBERHOLZER, s. 3. 
39

  HASAN PULAŞLI, Şirketler Hukuku, Karahan Kitabevi, Güncellenmiş 8. Baskı, Adana, 2009, 

s. 203; YANLI, Perdenin Kaldırılması, s. 135.  
40

  PULAŞLI, Şirketler Hukuku, s. 203. YANLI, Perdenin Kaldırılması, s. 135.  
41

  Şirkette birden fazla kişi olmasına rağmen fiilen ve gerçekte şirket sermayesinin tek bir ortak 

tarafından sağlandığı haller için yine fiktif şirket/fiktive Gesellschaft kavramı kullanılmıştır. 

Bkz. PETER BÖCKLI/ PETER FORSTMOSER/ JEAN-MARC RAPP, Reform des GmbH-

Rechts, Expertentwurf vom 29. November 1996 für eine Reform des Rechts der 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich 1997, s. 

66; GERHARD ANDRÉ, Die Entwicklung der Einmann-Gesellschaft und der Idee des 

Einzelunternehmens mit beschränkter Haftung im Deutschen Recht, München, Diss. 

Saarbrücken 1975, s. 1. 
42

  Bkz. PULAŞLI, Şirketler Hukuku, s. 203. Ayrıca bkz. HASAN PULAŞLI, Tek Ortaklı 

Anonim Şirkette Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu ve İsviçre Federal Mahkemesi’nin 

Buna İlişkin Üç Kararı, Batider, Aralık 2009, C. XXV, S. 4, s. 98.  
43

  Bkz. s. 25. 
44

  Tek kişi ortaklığına özgü düzenlemelerin “fiilî tek kişi ortaklığı” olarak adlandırılan yapıya 

uygulanmayacağı yönünde bkz. 168 vd. 
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II. KABUL EDİLME SÜRECİ - KABUL EDİLDİĞİ HUKUK 

ÇEVRELERİ 

A. Tarihî Gelişim – Federal Almanya’da Kabulü 

 Tek kişi ortaklığı bugün birçok hukuk sistemi tarafından benimsenmiş, ülke 

kanunlarında bu ortaklığa ilişkin düzenlemeler yapılmış, gelinen noktada tek kişi 

ortaklığının, gerek ilk kuruluş şeklinde gerek sonradan payların tek elde 

toplanması yolu ile oluşmasının mümkün olduğu kabul edilmiş, buna ilişkin 

tartışmalar geride kalmıştır. Bununla birlikte, kanun koyucuların tek kişi 

ortaklığının, özellikle ilk kuruluş yoluyla oluşmasına açıkça izin vermeleri kolay 

olmamıştır. Önce tek kişi ortaklığının, sonradan payların tek elde toplanması 

sonucu oluşması mahkemeler tarafından kabul edilmiş, daha sonra, ilk defa 

neredeyse bundan yüzyıl sonra Alman kanun koyucusu tarafından, tek kişi 

ortaklığının baştan tek kişi tarafından kurulabilmesine izin verilmiştir.  

 Tarihi sürecine bakıldığında, daha Roma hukukunda kamu hukuku alanında 

bu tür yapıların tanınmakta olduğu ve bu yapılar için genel olarak universitas 

denildiği, bu kişi birliklerinin tek ortaklı hale geldiği durumlarda dahi 

varlıklarının devamına izin verildiği, bu şekilde tek ortak ile ortaklık arasında 

zihinsel bir ayrılığın sağlandığı, ancak yine de o dönemde var  olan bu birliğin 

bugünkü tek kişi ortaklıklarının öncüsü sayılamayacağı ifade edilmiştir
45

. Bunun 

gerekçesi ise universitas’ın günümüz ticaret şirketlerinin özelliklerine sahip 

olmamasıdır. 

 Yine bir Roma hukuku kurumu olan peculium da, tek kişi ortaklığının 

izlerini taşıdığı gerekçesiyle, bu yapıya model olarak gösterilmiştir. Buna göre, 

tek kişi ortaklığının en belirgin özelliklerinden biri, bir ticarî işletmeye tahsis 

edilen malvarlığının kişinin diğer malvarlığından kesin bir şekilde ayrılması ve 

                                                 
45

  OBERHOLZER, s. 4; OCHS, s. 36. Roma hukuku döneminde tek ortaklı hale gelen kişi 

birliklerinin devamına izin verilmesi, Alman hukukunda tek kişilik şirket uygulamasının kabulü 

açısından önemli rol oynamıştır. Alman İmparatorluk Mahkemesi, 1888 yılında maden hukukuna 

ilişkin olarak verdiği kararında, maden işletmesi şirketinin tek bir kişiden oluşup oluşamayacağı 

sorununu Roma hukuku kaynaklı ilkeleri dikkate alarak çözümlemiştir. OCHS, s. 37. Karar için 

bkz. s. 21 ve özellikle dpn. 58.  
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bu suretle özel bir malvarlığı oluşturularak sınırlı sorumluluğun sağlanmasıdır. 

Bu durum peculium’da da söz konusudur. Peculium temelini ev babasının, ev 

çocukları ve köleleri üzerindeki geniş yetkisinde bulmaktadır. Babanın 

hâkimiyetinde olan kişilerin (evlatlar ve köleler) malvarlığı sahibi olmaları 

mümkün değilse de, onlara özel bir malvarlığı olan peculium verilirdi ve bu 

malvarlığı ile yapılan işletme faaliyetinde sorumluluk sadece peculium ile sınırlı 

olmaktaydı
46

. Bu şekilde, Romalıların o zamanlarda tek kişi ortaklığının 

gerektirdiği unsurları bildikleri, ancak bu unsurlar arasında bağlantı 

kuramadıkları ve bu modeli kullanılır yapamadıkları söylenmiştir
47

. Nitekim bu 

durum sermaye şirketlerinin ortaya çıkmasına kadar devam etmiştir
48

.  

 Bugün kabul edildiği şekliyle tek kişi ortaklığına giden yolda ilk adım, 

sermaye şirketlerinin ortaya çıkması olmuştur. Bugünkü sermaye şirketlerinin 

öncüleri olarak, ancak aralarında doğrudan sebep sonuç ilişkisi bulunmaksızın, 

15. yüzyılın başında devlet alacaklılarının oluşturduğu, mentos denilen İtalyan 

kooperatif birlikleri gösterilmektedir. Anonim şirket de, denizaşırı bölgelerdeki 

koloni faaliyetlerinin keşfi ve bu bölgelerin zenginliklerinin kullanılması 

amacıyla 17. yüzyılda oluşturulan ticaret şirketlerinden geliştirilmiştir
49

 
50

.  

                                                 
46

  OCHS, s. 37. Bir kişinin sorumluluğunun belirli özel bir malvarlığı ile sınırlı olduğu 

düşüncesinin yeni olmadığı, bunun ilk örneklerinin Roma hukukunda mirasçı için olan 

beneficium inventari ve tacir için olan peculium profectitium denilen yapılarda görüldüğü, 

sonradan tekrar ortaya çıkışının ancak 19. Yüzyılda gerçekleştiği, HGB’nin belli özel bir 

malvarlığı ile sınırlı sorumluluğu ilk olarak donatan için düzenlendiği de ifade edilmiştir. Bkz. 

HANS BROMBACH, Die Vereinigung aller Anteile einer Aktiengesellschaft oder 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung in einer Hand (one man company) nach deutschem 

Recht und ausländischen Rechten, Inaugural-Dissertation, Berlin 1929, s. 4.  
47

  OCHS, s. 37, 38. 
48

  OCHS, s 37; FEYZAN H. ŞEHİRALİ ÇELİK, Hukukun Ekonomik Gerçekliğe Yanıtı: Tek 

Kişilik Şirketler, Batider, Haziran 2007, C. XXIV, S. 1, s. 167.  
49

  OCHS, s. 37, 38. Modern anonim şirket ise daha sonraları, ilk olarak Fransa’da oluşturuldu. 

Geleneksel ticaret hukukunun kanunlaştırılması 1807’de Fransız Code de comerce (Ticaret 

Kanunu) ile olmuştur. Bkz. FRIEDRICH KÜBLER, Gesellschaftsrecht, 5. Aufl., C.V. Müller 

Verlag, Heidelberg 1998, s. 7. Sermaye şirketlerinin ilk görünümleri Almanya’da ilk olarak Orta 

Çağ’da ve çoğu Avrupa ülkelerinde olduğu gibi lonca/esnaf birliği sistemleri (Zunft- 

Gildesystem) vasıtasıyla görülmeye başlanmıştır. 16. yüzyılda Almanya’da çeşitli şirket türleri 

ortaya çıktı, ancak bunlar çok az birbirinden farklı idi ve genellikle comgnie (company/şirket) 

olarak isimlendirilmekteydi. Bu yapılarla şirketin ayrı bir kişiliği olduğu kabul edilmişti. 

Almanya’da modern sermaye şirketleri tarihi Kuzey Almanya Birliği’nin 11.06.1870 tarihli 

kanunu ile başladı ki, bu kanun, Prusya Kanunları olan 1838 ve 1843 tarihli kanunlarda yer alan 

düzenlemeyi anonim şirketler (Aktiengesellschaft) bakımından değiştirdi. Yapılan yeniliklerle 
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 Tek kişi ortaklığının kabulüne giden yolda diğer önemli bir adım da, 

sermaye şirketinin, onu kuran ortaklar karşısında bağımsız olduğunun 19. 

yüzyılın ortalarında kabulü ile atıldı. Bugün tek kişi ortaklığının temel taşı 

şirketin tek ortaktan bağımsız ayrı bir hukukî kişiliğinin olduğunun kabul 

edilmesidir
51

. Mevcut sermaye şirketleri daha çok büyük işlere göre 

düzenlenmişti ve küçük ve orta ölçekli (büyüklükteki) işletmelerin
52

 ihtiyacını 

karşılamaya yönelik değildi. Bunun üzerine özellikle Almanya’da , yeni bir şirket 

türü için yükselen sesler artmakta, kişisel özelliklere dayalı şirketlerle büyük 

ölçekli işler için kullanılan sermaye şirketleri arasında yeni bir türe ihtiyaç 

duyulmaktaydı. Zira bunların ihtiyacı olan esneklik, basitlik ve ekonomik olma 

bu yapıda bulunmamaktaydı. Bu arada başka şirket türleri de benimsendi. Ancak 

                                                                                                                                          
özellikle onay/izin verme sistemi (Konzessionssystem) ile sağlanan sıkı devlet kontrolü 

kaldırılmış oldu. Onun yerine bugün geçerli olan tescil sistemine dayalı normatif sistem (kuruluş 

şartlarının kanun ile düzenlendiği sistem/norma-kurala dayalı sistem) benimsendi. Yine hukuki 

ilişkilerin korunmasına yönelik şirket kuruluş usulünün belirlenmesi, kamuya açıklama, yönetim 

kurulu (Vorstand)  ile gözetim kurulu (Aufsichtsrat) arasındaki görev ayrımı da getirilmiş oldu. 

Daha sonra 18.07.1884 tarihli İmparatorluk Kanunu ile de bir takım değişiklikler yapıldı. Ancak 

kanun koyucu tarafından yapılan değişiklikler hep büyük ölçekli işletmelere uygun olarak 

düzenlenmekteydi ve anonim şirket (Aktiengesellschaft) sınırlı sorumluluktan yararlanmak 

isteyen küçük işletmeler için uygun değildi. Bu da limited şirketlerin kabul edilmesine yol açtı. 

Bkz. CHRISTIAN HILPERT, Englische Ltd. und deutsche GmbH, Nomos, Saarbrücken 2007, 

s. 28 vd. 
50

  Anonim ve limited şirketlerin ekonomik bir zorunluluk olarak ortaya çıktığı; 17. ve 18. 

yüzyıllarda Avrupa’da sömürgeciliğin ve dış ticaretin gelişmesi üzerine ticaret hayatındaki 

değişimle, büyük sermayelere ihtiyaç duyulmasının şirketlerin ortaya çıkmasına ve çoğalmasına 

yol açtığı yönünde bkz. YAŞAR KARAYALÇIN, Ticaret Hukuku I. Giriş – Ticari İşletme, 3. 

Baskı, Ankara 1968, s. 189, 190. 
51

  OCHS, s. 38.  
52

  Aşağıda görüleceği üzere, tek kişi ortaklığı, özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmeler 

(KOBİ) için oluşturulmuş bir yapıdır. KOBİ’lerin tanımı “Küçük ve Orta Büyüklükteki 

İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik”te (RG 

18.11.2005/25997) yapılmıştır. Yönetmelik m. 4/b hükmüne göre, KOBİ, ikiyüzelli kişiden az 

yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosu yirmibeş milyon Türk 

Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme 

olarak sınıflandırılan ve kısaca "KOBİ" olarak adlandırılan ekonomik birimleri ifade eder. 

Yönetmeliğin 5. maddesinde de KOBİ sayılan mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki 

işletme tarif edilmiştir. Buna göre, mikro işletme, on kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve 

yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosu bir milyon Türk Lirasını aşmayan çok küçük ölçekli 

işletmeler; küçük işletme, elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya 

da mali bilançosu beş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler; orta büyüklükteki işletme de, 

ikiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosu 

yirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir. Bundan başka YTK’nın 1523. maddesinde 

de ölçeklerine göre sermaye şirketlerinin tanımlandığını ve şirketlerin küçük, orta ve büyük 

olarak sınıflandırıldığını belirtelim. Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan KOBİ kriterleri 

için de bkz. aşa. s. 145, dpn. 11.  
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yine de, bir taraftan kollektif (OHG) ve komandit (KG) şirketlerin kişisel 

unsurlarını taşıyan diğer taraftan da dışa karşı sorumluluğun sadece şirket 

malvarlığı ile sınırlı olduğu bir yapıya ihtiyaç devam etti. Nihayetinde 

ekonominin artan taleplerini, mevcut şirket türleri karşılayamayınca, çözüm, 

limited şirketin, 10 Mayıs 1892’de yürürlüğe giren GmbHG ile
53

 ekonomi 

hayatına kazandırılması ile bulundu
54

 
55

.  

 Sermaye şirketlerinde riskin getirilen ya da taahhüt edilen sermaye ile sınırlı 

olması mümkün olduğunda dahi, o dönemin anlayışına göre bu , ancak birden 

fazla kişinin bir araya gelmesi halinde söz konusu olabilirdi. Ortakların sınırlı 

sorumlu olabilmelerinin ancak birden fazla kişinin bir araya gelerek bir ortaklık 

kurması halinde, yani kişi çokluğuna dayalı olarak mümkün olduğu kavrayışı 

hâkimdi. Tek kişi ile bunu gerçekleştirmek düşünülmemişti; zaten bu bir 

çelişkiydi: bir kimsenin tek başına evlilik yapması gibi anlamsız bir durumdu. Bu 

nedenle tek kişi ortaklığının en baştan bu şekilde kurulması düşüncesi oluşmadı 

ve tek kişi ortaklığının ilk görünüm şekli, çeşitli nedenlerle şirkette bulunan ortak 

                                                 
53

  RGBI. 1892, S. 477. Ayrıca bkz. OBERHOLZER, s. 27. 
54

  10 Mayıs 1892 tarihinde yürürlüğe giren limited şirketlere ilişkin kanun ile kanun koyucu, 

limited şirketi (GmbH) düzenleyerek, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bir sermaye şirketi 

oluşturmuş oldu. Burada model, mevcut anonim şirket (AG) yanında ikinci bir sermaye şirketi 

türü oluşturmakta ve bununla kolektif (çok ortaklı) ve bireysel (az ortaklı) şirket türleri ile 

bağlantılı (onların özelliklerini taşıyan), daha küçük ve daha basit girişimler için uygun olan bir 

şirket türünü temsil etmektedir. Limited şirketler kanunu (GmbH-Gesetz) daha modern ve daha 

karmaşık bir yapıya sahip olan ekonomik yaşamın ihtiyaçlarına bir cevap niteliğinde idi. Limited 

şirket sayısının hızla artması anlaşılabilirdi. Zira limited şirket, büyük sermaye getirme ve zorlu 

kuruluş formaliteleriyle uğraşmak zorunda kalmadan, sınırlı sorumluluk nimetinden 

yararlanabilme imkânı sağlamaktaydı. Bir ortaklık ilişkisine girmekte pek istekli olmayan 

bireysel müteşebbisler de limited şirketi kullanmak istedi. Uygulamada da, tek kişi ortaklığını, 

anonim şirketler ve maden işletmeleri birliği için tanımış olan mahkeme, benzer kararlarını 

limited şirket için de vermeye başladı. OCHS, s. 39. Şu halde, limited ortaklık, Alman kanun 

koyucusunun, belirtilen ihtiyaçlara (özellikle; sömürgelerle ticarette, kuruluşu ucuz ve kolay, 

ülkenin piyasa şartlarına uyabilecek ve en önemlisi ortakların sorumluluğu sınırlı olan yeni bir 

ortaklık tipine duyulan ihtiyaç) cevap vermek üzere yarattığı bir ortaklık tipidir. ERSİN 

ÇAMOĞLU, İsviçre, Alman ve Türk Hukuklarında Limited Ortağın Sınırlı Sorumluluğu 

İlkesinin Anlamı ve Nitelikleri, İÜHFM, C. XXXVIII, S. 1-4 (1973), s. 499. 
55

  Tek kişi ortaklığının baştan kuruluş yoluyla oluşturulabilmesi ise bundan yaklaşık yüzyıl sonra 

limited şirketler kanununda yapılan değişiklikle mümkün olacaktır. Değişiklik “Gesetz zur 

Änderung des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung und anderer 

handeslrechtlicher Vorschriften” adlı kanun ile 4 Temmuz 1980 tarihinde yapılmış ve 1.1.1981 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. BGBI. 1980 I. S. 836 vd. 
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sayısının bire düşmesi sonucunda tek kişiyle faaliyete devam edilmesi ile ortaya 

çıkmış oldu
56

.  

 Gerçek anlamda tek kişi ortaklığının
57

, sonradan oluşma şeklinde hukuken 

kabul edilmesi ilk olarak Alman İmparatorluk Yüksek Mahkemesi’nin 28.11.1888 

tarihli kararı ile
58

 olmuştur
59

.  

 İmparatorluk Yüksek Mahkemesi, Prusya Maden Kanunları (1865) uyarınca 

kurulan ancak daha sonradan bütün payları tek elde toplanan bir maden şirketinin, 

bu nedenle sona erip ermeyeceği ile ilgili olarak, bütün paylar tek elde toplanmış 

olmasına rağmen şirketin varlığını tek ortak ile devam ettireceğine karar verdi
60

.  

 Maden Kanunu m. 94, iki ya da daha fazla kişinin bir maden şirketi 

kurabileceğini düzenlemekteydi. Kanun açıkça bu birliğin en az iki kurucuya 

sahip olması gerektiğini öngörüyordu. İmparatorluk Mahkemesi bu düzenleme ile 

ilgili olarak, bunun bir petitio principii (açıklanmaya muhtaç düzenleme) 

olduğunu, bu düzenlemeden, anılan şirketin devamı için de kişi çokluğunun 

mevcudiyetinin gerekli olup olmadığının anlaşılamadığını belirtti. Neticede 

Mahkemeye göre, kuruluş için kişi çokluğunun gerekli olması, bunun sona ermesi 

halinde şirketin otomatik olarak sona ermesini zorunlu kılan bir durum değildir. 

                                                 
56

  Bkz. OCHS, s. 19, 38. 19. yüzyıl başlarında sanayi devrimine paralel olarak sermaye şirketleri 

yaygınlaşmaya başlamıştır. 19. yüzyıl ortalarında derin tartışmalar sonunda sermaye şirketlerinin 

ortaklarından bağımsız bir yapıya sahip oldukları, bu yapının “tüzel kişilik” şeklinde hukuki 

görünüm kazandığı kabul edilmiştir. Sermaye şirketlerinin ortaya çıkmasıyla riskin şirkete 

getirilen sermaye ile sınırlandırılması mümkün hale gelmiştir. Bu dönemlerde bir şirket 

ilişkisinin tek bir kişi ile gerçekleştirilmesi olasılığı anlamsız ve bir o kadar da çelişkili 

görülmüştür. OCHS, s. 38; ÇELİK, s. 168.  
57

  Gerçek anlamda tek kişi ortaklığı ifadesi ile Salomon v. Salomon & Co Ltd. davası ile kabul 

edildiği belirtilen fiilî tek kişi ortaklıklarından ayrım yapılmak istenmektedir. Yukarıda sayfa 

25’te, bu kararın ilk defa fiilî tek kişi ortaklıklarının kabul edildiği karar olarak görüldüğü 

belirtilmiştir. Yine bu konuda gerçek/dar anlamda tek kişi ortaklığı ile geniş anlamda tek kişi 

ortaklığı/fiilî tek kişi ortaklığı arasındaki fark bakımından bkz. s. 13 vd. 
58

  RGZ 23, 202 vd.  
59

  Bu karar ile ilk defa tek kişi ortaklığının kabul edildiği yönündeki görüşler için bkz. ANDRÉ, s. 

15; OCHS, s. 36, 37; NÄGEL, s. 100. 
60

  RGZ 23, 203 vd. Bkz. KARL-HEINZ FEZER, Die Einmanngründung der GmbH, JZ 1981, s. 

609; NÄGEL, 101. 
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Bu, ancak ortak sayısının tek kişiye düşmesinin açıkça bir sona erme sebebi 

olarak düzenlenmesi halinde mümkündür
61

.  

 Roma hukukunda, kişi çoğunluğu üzerine oluşturulan (die sogenannten 

universitates personarum) birlikler için, “bir hukuki ilişkinin oluşturulması 

şartları mutlaka aynı zamanda onun devamı için de göz önünde bulundurulmak 

zorunda değildir” kuralı kabul edilmekteydi. Bu nedenle universitas kişi 

sayısının bire kadar inmesi halinde hemen sona erdirilmemiştir
62

. İmparatorluk 

Mahkemesi de, maden şirketine ilişkin anılan kararında bu ilkeyi takip et ti
63

. 

Mahkeme daha sonra istikrar kazanan bu kararını 1897 yılında anonim şirketlere
64

 

ve sonra da limited şirketler hukukuna taşıdı
65

.  

 Şirket paylarının tek elde toplanmasına rağmen şirket hukukî kişiliğinin 

etkilenmemesi, şirketin tek ortakla varlığını devam ettirmesi görüşü İmparatorluk 

Mahkemesi’nin ardından Federal Mahkeme tarafından da benimsendi
66

. Ancak 

Federal Mahkeme de, bu yapıyı açıkça gerekçelendirmekte zorlanmıştır. 

Mahkeme, tek kişi ortaklığının teorik olarak yeterli bir şekilde 

gerekçelendirilmemiş olduğunu kabul etmesine rağmen, örf ve adet hukukunda 

kabul edilmiş olmasına, ekonomi için yararına, ekonomik bir ihtiyaç olarak ortaya 

çıkmasına binaen kabul edilmesi gerektiğini karara bağladı
67

. 

 Tek kişi ortaklığının hukuken tanınıp tanınmaması konusundaki tartışmalar 

günümüze kadar devam ederken, Alman kanun koyucusu 1980 yılında limited 

şirketlerin, 1994 yılında da anonim şirketlerin tek kişi ile de kurulabileceği 

düzenlemesini yaparak müspet hukuk bakımından tartışmaya son vermiştir
68

. Bu 

                                                 
61

  Bkz. NÄGEL, s. 101.  
62

  Bkz. FEZER, s. 609; NÄGEL, s. 101. 
63

  FEZER, s. 609; DAMKÖHLER, s. 10; ANDRÉ, s. 15 
64

  RG, JW 1897, 197 
65

  FEZER, s. 609; HANS W. ECKERT, Die Harmonisierung des Rechts der Einpersonen-GmbH, 

EuZW 2/1990, s. 56. Örnek kararlar: RGZ 68, 172, 174; 85, 380, 382; BGHZ 21, 378, 383 f. 
66

  Örnek kararlar: BGHZ 21, 378, 383 f.= JZ 1957, 90. 
67

  FEZER, s. 610, NÄGEL, s. 103.  
68

  Paylı Ortaklıklar Kanunu/Aktiengesetz, 1994 yılında (2 Ağustos 1994 tarihli) “Küçük Anonim 

Şirketler ve Paylı Ortaklıklar Hukukunun Basitleştirilmesine İlişkin Kanun/Small Public 

Companies and Deregulation of Company Law Act 1994 (Gesetz für kleine Aktiengesellschaften 
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sayede tek kişi ortaklığının baştan itibaren tek kişi tarafından oluşturulabilmesi de 

kabul edilmiş oldu. Zira mahkeme kararları ile tanınan tek kişi ortaklığı, sadece, 

sonradan bütün şirket payları tek kişi elinde toplandığında mümkün olabiliyordu.  

 Bugün çok sayıda limited şirketin tek kişi ortaklığı şeklinde faaliyette 

bulunduğu, bu ortaklığın, özellikle bağlı işletmelerde yüzde yüz hâkimiyetin 

sağlandığı yavru şirketlerin oluşturulmasında; kamu kuruluşlarında tercih edildiği 

ve bireysel müteşebbisler için de büyük rol oynadığı belirtilmektedir
69

. 

 Nihaî olarak Avrupa Birliği tarafından da, Onikinci Ortaklıklar Yönergesi 

ile
70

 tek kişi ortaklığı, gerek ilk kuruluş gerek sonradan oluşma şeklinde kabul 

edilmiştir.  

 B. İngiltere’de Kabulü 

 Açıklandığı üzere, tek kişi ortaklığının bugün bulunduğu noktaya geliş 

sürecinin (özellikle tüzel kişiliğin tanınması ve sınırlı sorumluluğun kabul 

edilmesi bakımından) ortaya konulması için biraz daha gerilere gidip şirketin 

oluşum tarihinin kısaca bilinmesi gerekmektedir. Örnek olarak İngiliz şirketlerine 

bakıldığında, tüzel kişiliğe de sahip olan İngiliz şirketlerinin 14. yüzyıldan beri 

kurulabilmekte olduğu görülür. Dönem itibariyle bu, ancak krallığın onayı ile 

mümkün olmaktaydı. Şirketlere tanınan geniş özgürlüklerin de etkisiyle birçok 

kötüye kullanma hadisesi görülmüş ve bunlarla mücadele amacıyla, özellikle çok 

fazla kötüye kullanmanın olduğu South Sea Company
71

 için, South Sea Bubble 

Act adıyla bir kanun
72

 yapılmıştır. Bu ve bunun benzeri diğer şirketler krallık 

                                                                                                                                          
und zur Deregulierung des Aktienrechts vom 2.8.1994, BGB1. I, s. 1961 /BGB1. I Nr. 52 vom 

09.08.1994, s. 1961 vd.) ile değiştirilmiştir. 
69

  OCHS, s. 40. 
70

  Tek Ortaklı Limited Şirketler Hakkındaki 21 Aralık 1989 tarihli 89/667/AET sayılı 12. 

Ortaklıklar Hukuku Konsey Yönergesi (Twelfth Council Company Law Directive 89/667/EEC 

of 21 December 1989 on single-member private limited-liability companies), Official Journal L 

395, 30/12/1989 p. 40. 
71

  South Sea Company (Güney Denizi Şirketi) adıyla bilinen bu şirket aslında güney denizlerine 

ticaret yapan Büyük Britanya tacirlerinin şirketi idi. Bkz. HILPERT, s. 37.  
72

  Bu kanunla sadece, krallık izni (Royal Charter) ya da parlamento işlemi (Act of Parliament) 

olmadan şirket kurulması yasaklanmadı, aynı zamanda şirketin fiil ehliyeti, amacı ile 

sınırlandırıldı. Bkz. HILPERT, s. 37. Kanun adında geçen “Bubble Act” ifadesi, hileyi ya da 

kötüye kullanmaları önleme kanunu olarak çevirilebilir.  
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dahil çok sayıda kişiyi borçlandırmış ve bunların çöküşü ile İngiliz ekonomisi 

ağır derecede olumsuz etkilenmiştir
73

. South Sea Bubble Act 1825 yılında 

yürürlükten kaldırıldı. 1844 tarihli Joint Stock Companies Act
74

 ile bir ticaret 

sicili oluşturuldu ve bu sicilin yöneticisine kanunî gereklilikleri yerine getiren 

şirketlere, tescil yolu ile tüzel kişilik verme yetkisi tanındı. Fakat halen şirketi 

kuranların sınırlı sorumluluktan yararlanması mümkün değildi ve şirket 

borçlarından şahsen sorumlulukları devam etmekteydi. Üstelik tescilden itibaren 

üç yıl geçmeden de şirket paylarını başkalarına devretme olanakları yoktu. İlk 

olarak, 1855 tarihli Limited Liability Act sıkı şartlar altında ortakların 

sorumluluğunu, paylarının nominal değeri ile sınırlandırdı, ancak bu sınırlama da 

sadece en az 25 ortağı olan şirketler için geçerli idi
75

. 1856 tarihli Joint Stock 

Companies Act ile şirketler için gerekli ortak sayısı yediye indirildi. Bu şekilde 

bugünkü İngiliz şirketler hukukunun temel yapısı oluşturulmuş oldu ve çok az 

değişikliğe uğradı
76

. 

 1985 tarihli Companies Act’te, 14 Temmuz 1992 tarihinde yapılan ve 15 

Temmuz 1992 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle
77

 Onikinci Ortaklıklar 

Hukuku Yönergesi hükümleri kanuna alındı. Böylece ilk kuruluş ve sonradan 

payların tek elde toplanması yolu ile tek kişi limited şirketinin oluşumu, ortağın 

şirket borçlarından sınırlı sorumlu olması esasına dayalı olarak kabul edilmiş ve 

limited şirketler için gerekli ortak sayısı en az bire inmiş oldu
78

.  

                                                 
73

  Bu kanun İngiliz şirketlerinin birçoğunun varlığının sona ermesine, geride kalanların da genel bir 

onaylamama sonucu gölge varlıklara dönüşmesine neden olmuştur. Alacaklılar ile şirket 

kurucuları arasındaki soğuk ilişkiyi (menfaat çatışması ilişkisi) daha iyi düzenlemek amacıyla 

South Sea Bubble Act yürürlükten kaldırılarak yerine daha az sınırlayıcı olan bir kanunî 

düzenleme yapılmıştır. HILPERT, s. 38.  
74

  Bu kanun ile İngiliz hukukunda ilk defa modern bir şirketler kanunu yapılmış olduğu 

söylenmiştir. Bkz. HILPERT, s. 38. 
75

  Bu konuda ayrıca bkz. DAVIES, s. 5; ELLIS FERRAN, Principles of Corporate Finance Law, 

Oxford University Press., Newyork 2008, s. 18, 19. 
76

  HILPERT, s. 38 vd.; OBERHOLZER, s. 28, 29. 
77

  Companies (Single Member Private Limited Companies) Regulations 1992 (SI 1992/1699).  
78

  OBERHOLZER, s. 29, 30. 
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 İngiliz hukukunda fiilî tek kişi ortaklığının (effective one-person company) 

ise, Salomon v. Salomon & Co. Ltd. (1897) davası
79

 dolayısıyla, Lordlar 

Kamarasının (House of Lords) verdiği bir karar ile kabul edildiği belirtilmekte
80

 

ve anılan karar, tek kişi ortaklığı ile ilgili hemen hemen bütün kaynaklarda 

zikredilmektedir. Bu davada verilen karar ile ekonomik faaliyette bulunmak 

isteyen münferit bir kişi için, sorumluluğunu belli bir sermaye tutarı ile 

sınırlandırma kapısının açılmış olduğu da ifade edilmiştir
81

.  

 Birçok kaynakta, fiilen tek kişi ortaklığının kabul edilmesinin ilk 

örneklerinden biri olarak gösterilen (ve sınırlı sorumluluğu da çarpıcı bir şekilde 

ortaya koyan) karara neden olan bu dava daha yakından incelenmeyi hak 

etmektedir. Aron Salomon adında bir deri tüccarı, 1892 yılında, karısını ve beş 

çocuğunu da şirkette birer pay sahibi yaparak, Salomon & Co Ltd şirketini kurdu. 

Şirketin toplam 20.007 payının 20.001 adedi Salomon’a, 6 adedi de birer tane 

olmak üzere karısı ve beş çocuğuna aitti. Aile üyeleri şirket faaliyetlerinde etkin 

bir rol üstlenmek niyetinde değildi, daha çok Şirketler Kanunu’nun (Companies 

Acts) o dönemde şart kıldığı asgari yedi kurucu sayısının sağlanması için birer 

paya sahip olarak şirkete katıldılar. Salomon aynı zamanda şirketin fiilen tek 

yöneticisi idi. Aslında bu aşamada Salomon’un iki ticari uğraşısı olduğu 

söylenebilir; biri öteden beri meşgul olduğu ayakkabı ticareti, diğeri de, yedi 

ortağı ve yöneticisi Salomon olan yeni kurulmuş bu şirket. Salomon’un bundan 

sonraki icraatının ise, tüzel kişilik ve sınırlı sorumluluk bakımından önemli 

                                                 
79

  1987 A.C. 22.  
80

  DAVIES, s. 5, 35, 36; OCHS, s. 183; ALAN DIGNAM/JOHN LOWRY, Company Law, New 

York 2009, Oxford University Press., s. 21; MARCUS LUTTER, Missglückte 

Rechtsangleichung: das Chaos der Ein-Personen-Gesellschaft in Europa, in: Festschrift für 

Hans Erich Brandner zum 70. Geburtstag, Köln 1996, s. 84;  AT’TARAWNEH, s. 183; 

WEIGUO HE, Legal Transplantation of the One-man Company From Canada to China, 

http://lsa.mcgill.ca/aplam/ChineseArticles/Legal%20Transplantation%20of%20the%20One-

man%20Company%20From%20Canada%20to%20China.pdf, s. 15; HILPERT de, bu kararla 

fiilî tek kişi ortaklığının tanınmış olmasını “faktische Anerkennung der one-man company” 

ifadeleriyle dile getirmiştir. HILPERT, s. 41.  
81

  DAVIES, s. 36. Yazar aynı zamanda bu karar ile tek kişi ortaklığının, Yönergeden neredeyse 

yüzyıl önce hukuken tesis edilmiş olduğunu da ileri sürmüştür. Bu konuda ayrıca bkz. 

AT’TARAWNEH, s. 183; HE, s. 16. 

http://lsa.mcgill.ca/aplam/ChineseArticles/Legal%20Transplantation%20of%20the%20One-man%20Company%20From%20Canada%20to%20China.pdf
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sonuçları olmuştur. Bu da, Salomon’un, sahibi olduğu deri işletmesini yeni 

kurulan şirkete satması oldu
82

. 

 Kaydedilmesi gereken, gerçekte bu satım işleminde, işletme sahibi 

Salomon’un satış pazarlığını, Salomon & Co Ltd şirketinin temsilcisi olan 

Salomon ile yapmış olması ve bunun sonucunda Salomon’un her iki tarafta da yer 

alması nedeniyle fiyatın yüksek olarak kararlaştırılmış olmasıdır. Deri 

işletmesinin değeri Salomon tarafından 39. 000 £ olarak biçildi. Bu bir deri 

işletmesi için oldukça yüksek sayılabilecek bir bedeldi. Nihayetinde Salomon 

aynı zamanda işletmeyi satın alan şirketin de yöneticisi olduğundan fiyata itiraz 

da vaki olmadı. Bununla birlikte Salomon’un yegâne dâhiyane fikri bu değildi. 

Deri işletmesine değer olarak biçilen 39.000 £’un ödenmesi şu şekilde 

kararlaştırıldı: 9.000 £ nakit olarak, 20.000 £ Salomon’un (her biri 1 £’dan) 

şirketteki hisselerinin karşılığı olarak ödenmiş oldu ve kalan 10.000 £ da şirketin 

Salomon’a borcu olarak kaydedildi ve bu borç için de şirketin duran 

malvarlıklarının tamamı üzerinde rehin tesis edildi ki, böylece Salomon, Salomon 

& Co Ltd şirketinin borçlanması halinde alacaklılar arasında ilk sırayı alacaktı. 

Böylece Salomon şirket paylarının aile üyelerine ait olan 6 tanesi dışında 

tamamının da sahibi oldu
83

.  

 Deri işletmesi bakımından görünüşte, işletme dışında bulunan isme “Ltd” 

ibaresinin eklenmesinden başka bir değişiklik yoktu, ancak hukuken her şey 

değişmişti. Bu değişiklikten önce ürün sağlayıcılar ve müşteriler borçlardan 

şahsen sorumlu olan Salomon ile ticaret yapmakta iken, değişiklikten sonra bizzat 

Salomon tarafından temsil edilen Salomon & Co Ltd ile ticaret yapmak 

durumunda kaldılar. Müşteriler ve ürün sağlayıcılar aynı yüzle, fakat farklı bir 

kişilikle iş yapar oldular. Salomon da artık şahsen sorumlu değildi, sınırlı 

sorumluluk imkânından yararlanıyordu. Salomon sadece şirketin borçlarından 

sorumlu olmamakla kalmamış, aynı zamanda şirketin rehinli alacaklı sıfatıyla 

birinci sıradaki alacaklısı olmuştu. Şirket işlerinin iyi gitmemesi ve borçlanması 

                                                 
82

  DIGNAM/LOWRY, s. 18; DAVIES, s. 34; OCHS, s. 183; AT’TARAWNEH, s. 182; HE, s. 15. 
83

  DIGNAM/LOWRY, s. 18; DAVIES, s. 34; AT’TARAWNEH, s. 182; HE, s. 15. 
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halinde Salomon’un hiç bir sorumluluğu olmayacaktı ve üstüne geride kalmış bir 

şirket malvarlığı olursa alacaklı sıfatıyla onu da kendisi için talep edecekti
84

. 

 Anılan hukukî değişiklikten sonra şirket ticarî faaliyetlerinde sıkıntı 

yaşamaya başladı. Salomon şirketten olan rehinli alacaklarını Broderip adlı kişiye 

devrederek nakit sıkıntısını gidermek istedi, ancak yine de işler düzelmedi ve 

alacaklı Broderip, şirketin iflasını istedi. Ancak şirkette, Broderip’in alacaklarını 

karşılamaya yetecek malvarlığı değeri bulunmadığından, Broderip, kendi 

işletmesini şirkete dönüştüren Salomon’un şahsen sorumlu tutulmasını talep etti. 

Broderip, şirketin bir hile eseri, Salomon için basit bir düzen olduğunu ileri sürdü. 

Mahkeme bu talebi incelerken, şirket içinde Salomon’un ve aile üyelerinin 

konumunu, Salomon’un şirketi kurmaktaki sebebini değerlendirdi. Mahkemenin 

görüşüne göre, altı aile üyesinin hiçbirinin şirket işlerinde yer almak gibi bir 

niyeti yoktu ve sadece kanunen gerekli asgari yedi kişilik kurucu  şartının yerine 

gelmesi için, saman adam işleviyle şirkete katılmışlardı. Bu, Şirketler 

Kanunu’nun gerçek amacına aykırı idi. Şirket, basit bir hile düzeni ve Salomon 

için bir sahtekârlık aracı, bir emanetçi ya da göstermelik bir kişi olarak 

tasarlanmıştı. Salomon daima işin gerçek sahibi olarak kalmıştı. Böylece 

Salomon’un şahsen bu borcu ödemesine karar verildi. Salomon’un temyiz etmesi 

üzerine karar, Lordlar Kamarası tarafından oybirliği ile bozuldu. Kararda şirketin 

1844 tarihli Joint Stock Companies Act’a göre geçerli olarak kurulduğu, bu 

kanunun sadece en az bir paya sahip asgari yedi kurucunun bulunmasını şar t 

kıldığı, payın dağılımı ya da her bir ortağın şirkette hatırı sayılır ölçüde payı 

bulunması konusunda bir şart olmadığı; kanunda kurucuların iyi niyeti ya da 

bağımsız hareket etme gücü olması gerektiği hakkında bir hüküm bulunmadığı, 

hile durumu olmadıkça kurucuların saiklerinin önemli olmadığı, bu nedenle deri 

işletmesinin Salomon’un şahsına değil, şirkete ait olduğu, şirketin Salomon için 

bir araç olmadığı, aksine Salomon’un şirketin temsilcisi olduğu ifade edildi. Lord 

Macnaghten de, hukuken, şirketin, ortaklarından tamamen farklı bir kişi 

olduğunu, şirketleşmeden sonra işletme faaliyetinin aynen eskisi gibi devam  
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  DIGNAM/LOWRY, s. 18; DAVIES, s. 34. 
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edebileceğini, aynı kişilerin faaliyeti idare edebileceğini ve kazancı alabileceğini, 

ancak buna rağmen hukuken, şirketin bu kişilerin bir ajanı ya da bu kişiler için bir 

mutemed olmadığını, ortakların da şahsen, kanunda düzenlenenler dışında, şirket 

borçlarından sorumlu olmadığını belirtmiştir
85

. 

 Konumuz bakımından bu kararın önemi, gerçekte (fiilen) şirket tek ortağa 

ait olduğu, diğer ortakların sadece kanundaki asgari şartı yerine getirmek için 

bulundukları, tek kişinin hem şirket paylarının yüzde doksan dokuzuna sahip 

olduğu, hem şirketin fiilen tek yöneticisi ve temsilcisi hatta tek çalışanı olduğu 

bilindiği halde söz konusu şirketin geçerli olarak kabul edilmesidir. Nitekim 

öğretide de, fiilî tek kişi ortaklığının (effective one-person company) tanındığı 

karar sıfatıyla kabul görerek hukuk tarihinde yerini almıştır
86

.  

 Tek kişi ortaklığının tanınmasının Lee v. Lee’s Air Farming Ltd. davası
87

 ile 

de teyit edildiği söylenmiştir. Lee adında bir kişi 1954 yılında Lee’s Air Farming 

Limited ismiyle bir şirket kurdu. Şirketteki pay adedi, her biri 1 £ nominal 

değerden 3.000 £ idi ve Lee bu payların 2.999 adedine sahip iken, sadece bir pay 

Lee’nin avukatına verildi, çünkü Yeni Zelenda Şirketler Kanunu en az iki kurucu 

şartını aramaktaydı. Lee şirketin hem tek yöneticisi hem de tek çalışanı idi. Bir 

taraftan kendisi adına diğer taraftan şirketi temsilen bir hizmet sözleşmesi yaptı. 

Buna göre Lee aylık 1.500 £ ücretle şirketin pilotu olarak çalışacaktı. Böylece 

Lee hem şirket paylarının neredeyse tamamının (bir pay hariç) sahibi, hem 

şirketin tek yöneticisi hem de tek çalışanı oldu. İş Kanunu’ndan doğan bir 

yükümlülük gereği şirket aynı zamanda Lee için sigorta primi ödemekteydi. 

Talihsiz bir uçak kazasında hayatını kaybeden Lee geride eşi ile dört çocuğunu 

bıraktı. Lee’nin eşi İşçi Tazminatı Kanunu 1922’ye göre eşinin hayatında işçi 

olarak çalıştığı, primlerinin de ödendiği iddiasıyla işçinin ölümü ile işçinin 

ailesine ödenmesi gereken tazminatı talep etti. İlk olarak davayı karara bağlayan 

Yeni Zelenda Mahkemesi, Lee’nin konumunu inceleyerek onun şirket çalışanı 
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  DIGNAM/LOWRY, s. 20, 21; DAVIES, s. 34; OCHS, s. 184; FERRAN, s. 14, 15; 

AT’TARAWNEH, s. 182; HE, s. 15. 
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  Bu konudaki görüşler için bkz. s. 25, dpn. 80.  
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  [1961] A.C. 12, PC.  
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olamayacağını şirket hisselerinin neredeyse tamamına sahip olduğunu ve şirketin 

yöneticisi olduğunu, bir kişinin kendi kendini çalıştıramayacağını belirterek talebi 

reddetti. Bunun üzerine karar Londra’daki Privy Konsey’de temyiz edildi. 

Konsey şirket ile Lee’nin hukuken ayrı kişiler olduğunu, böylece de bir tarafta 

şirket diğer tarafta Lee olmak üzere bir sözleşme yapılabileceğini, bunun da 

geçerli olduğunu, yapılan sözleşmeye göre Lee’nin şirketin işçisi olduğunu, 

bunun bir işveren-işçi ilişkisi doğurduğunu belirterek kararı bozdu ve Lee’nin dul 

eşinin tazminat hakkı olduğuna hükmetti
88

. 

 İngiliz hukukunda tek kişi ortaklığının (ilk kuruluş şeklinde) limited 

şirketler için kabul edilmesi 15 Temmuz 1992 tarihinde
89

 Yönergenin İngiliz 

hukukuna alınması ile gerçekleşmiş
90

, anonim şirketler için kabul edilmesi ise 

The Companies Act 2006 ile olmuştur. Bu kanunun 38. maddesinde, iki ya da 

daha çok ortaklı şirketlere ilişkin yürürlüğe giren hükümlerin, gerekli 

uyumlaştırma ile bir kişi tarafından kurulan ya da sadece tek ortağı olan şirketlere 

de uygulanacağı belirtilerek, tek kişi ortaklığı, bu kanun kapsamında olan bütün 

şirketler için mümkün hale getirilmiştir. Anonim şirketler de bu şirketlerden 

biridir
91

.  

 C. Diğer Hukuk Çevrelerinde Kabulü 

 Tek kişi ortaklığının baştan kuruluş yoluyla oluşturulabilmesine izin verilmesi 

birçok Avrupa ülkesinde Ortaklıklar Hukuku Yönergesinin iç hukuklara alınması 

yoluyla gerçekleşmiştir
92

 
93

.  
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  DIGNAM/LOWRY, s. 23, 24; DAVIES, s. 201, 202; HE, s. 16. 
89

  Bu tarihe kadar İngiliz Şirketler Kanunu (The Companies Act 1986) m. 1, şirket kuruluşu için en 

az iki ortağın varlığını şart koşmaktaydı. Bu tarihte yapılan The Companies (Single Member 

Private Limited Companies) Regulations 1992 (No. 1699) ile The Companies Act 1985’in 1. 

maddesine 3A alt bölümü ilave edildi ve limited şirketlerde kurucu sayısı bire indirildi.  
90

  VANESSA EDWARDS, The EU Twelfth Company Law Directive, Comp. Law. 1998, 

19(7), 213. 
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  DAVIES, s. 5. 
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  Yönergenin değiştirilen 1. maddesinde, Yönergenin, aşağıdaki şirket türleri ile ilgili olarak üye 

ülke hukuklarına uygulanacağı belirtilmiş, değişiklikle bu sayım 1. maddeden alınarak, 

Yönergeye ilave edilen Ek 1’de (Annex I) yapılmış ve Birliğe sonradan dahil olan Bulgaristan, 
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da, “Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, Belçika’da “Societe privee a responsabilite 

limitee/de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”; Danimarka’da 
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 Avrupa Birliği üyesi olmayan İsviçre’de de tek kişilik limited ve anonim 

ortaklık, İsviçre Borçlar Kanunu’nda 16 Aralık 2005 tarihinde yapılan ve 1 Ocak 

2008’de yürürlüğe giren değişikliklerle kabul edilmiştir
94

. Bu değişikliğe ilişkin 

Kanun Tasarısı gerekçesinde, mevcut durumda tek kişi ortaklıklarının mümkün 

olmadığı (İBK m. 775), kanunun limited şirket kuruluşu için en az iki ortağı gerekli 

gördüğü, ancak uygulamada sıklıkla saman adamlar (Strohleuten) yardımıyla fiilen 

bunun gerçekleştirildiği; sonradan tüm payların bir ortak elinde toplanması halinde 

ise, uygulamada buna müsaade edildiği
95

, ancak yine de bir ortağın ya da 

                                                                                                                                          
“Anpartsselskaber”; İspanya’da “Sociedad de responsabilidad limitada”; Fransa’da “Societe a 

responsabilite limitee”; Yunanistan’da “Etaireia periorismenis efthynis”; İrlanda’da “Private 

company limited by shares or by guarantee”; İtalya’da “Societa a responsabilita limitata”; 

Lüksemburg’da “Societe a responsabilite limitee”; Hollanda’da “Besloten vennootschap met 

beperkte aan-sprakelijkheid”; Portekiz’de “Sociedade por quotas”; Birleşik Krallık’ta “Private 

company limited by shares or by guarantee”. 
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  Yönerge yürürlüğe girdiği tarihte, birlik ülkelerinden sadece, Danimarka (1973’ten beri), Federal 

Almanya (1980’den beri), Fransa (1985’ten beri), Hollanda (1986’dan beri) ve Belçika’da 
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Yunanistan, İtalya, İrlanda ve Birleşik Krallık ise tek kişi ortaklığını kabul etmemekteydi. Bkz 

ECKERT, Einpersonen-GmbH, s 55; MARCUS LUTTER, Europäisches Unternehmensrecht – 

Grundlagen, Stand und Entwicklung nebst Texten und Materialien Zur Rechtsangleichung, 

Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftrecht, Sonderheft 1, 4. Aul., Walter de 

Gruyter, Berlin, New York 1996, s. 274, 275; OCHS, s. 29, dpn 4 ve orada anılan eserler; 

DRAGANA RADENKOVIC JOCIĆ, “A Single Member Company: Convenient Or Not For The 

Founders, Economics And Organization, Vol: 2, N. 3, 2005, s. 211; VINCENT J.G. POWER, 

Twelfth EEC Company Law Directive, I.C.C.L.R. 1990, 1(3), s. 44-45. 
94

  BG vom 16. Dez. 2005 (GmbH-Recht sowie Anpassungen im Aktien-, Genossenschafts-, 

Handelsregister- und Firmenrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2007 4791 4839; BBl 2002 

3148, 2004 3969). 
95

  İsviçre Federal Mahkemesi’nin 15.1.1919 tarihli kararının
 
(BGE 45 II 33) bu ülkede tek kişi 

ortaklığına olumlu bir şekilde bakıldığının ve geçen yüzyılın başından beri böyle bir şirketin 

geçersizliğinin düşünülmediğinin işareti olduğu belirtilmiştir. TEKİNALP, Tek Ortaklı 

Şirketler, s. 583. Karara göre: “Tek aktifi bir arsa olan bir gayrimenkul şirketinin hisselerinin 

tamamının kanuna karşı hile teşkil edecek şekilde devri gayrimenkul satımı değil, geçerli bir 

menkul satımıdır. Vergi medenî hukuk dışı bir sorundur. Bir şirketin tamamının bir şahsın elinde 

toplanması o şirketin feshine yol açmaz”. Kararın çevirisi için bkz. ŞENER AKYOL, Medeni 

Hukukla İlgili İsviçre Federal Mahkemesi Kararları (BGE 38 II-BGE 47 II), Fakülteler 

Matbaası, İstanbul 1980, s. 109. Öğretide de, OR 625 II düzenlemesinin tek kişi ortaklığının 

fiilen ve hukuken mevcut olmasına izin verdiği belirtilmiştir. Buna göre tek kişi ortaklığına 

kanunen izin verilmeyen dönemde İsviçre hukukunda, OR 625 I en az üç kurucunun varlığını 

şart koşmaktaydı. Ortak sayısının üçün altına inmesi durumunda ise OR 625 II’ye göre, bir pay 

sahibinin ya da alacaklının talebi üzerine mahkeme, verilen sürede kanuna uygun duruma 

getirilmeyen şirketin feshine karar verebilirdi. Bu hükümden anlaşılan, tek kişi anonim 

ortaklığının kendiliğinden batıl olmadığı, aksine şartlara göre hâkim tarafından feshine karar 

verilebileceği idi. Hâkim feshe karar vermek zorunda olmadığından, kanun dolaylı olarak tek 

kişi anonim ortaklığını tanımış olmaktaydı. Zira kural olarak, şirketin feshi, ne ayrılan ortağın ne 

http://www.admin.ch/ch/d/as/2007/4791.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/ff/2002/3148.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/ff/2002/3148.pdf
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alacaklının mahkemeden şirketin feshine karar verilmesini isteyebileceği (İBK m. 

775/II) belirtildikten sonra, bireysel işletmeci için bir hukuk formuna ihtiyaç 

duyulduğunun açık olduğu, bu sebeple de Tasarı ile hem anonim şirketlerde hem de 

limited şirketlerde tek kişi ortaklığına izin verildiği, bunun da, komşu ülke 

hukukları ve Avrupa Birliği yönergeleriyle uyumlu olduğu ifade edilmiştir
96

. 

 İsviçre Borçlar Kanunu m. 625’in yeni haline göre, anonim şirket bir ya da 

daha fazla gerçek ya da tüzel kişi yahut başka bir ticaret şirketi tarafından 

kurulabilir. Madde hükmünde diğer ticaret şirketleri ile kastedilen kolektif ya da 

komandit şirketlerdir. Bu şirketlerin ayrıca zikredilmesinin nedeni de, tüzel kişiliği 

haiz olmamalarıdır. Hüküm tamamen aynı ifadelerle sadece anonim şirket 

(Aktiengesellschaft) ibaresi yerine limited şirket (Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung) ibaresi konularak limited şirketler bakımından İBK m. 775’de tekrar 

edilmiştir.  

 Avrupa Birliği ülkeleri içinde Yönerge ile tanınan seçim hakkını kullanarak 

münferit müteşebbisin faaliyetleri için sınırlı sorumlu işletme modelini kullanmaya 

devam eden Portekiz de, bu modele gösterilen ilginin azlığı nedeniyle 1997 yılında 

tek kişilik limited şirket kuruluşuna izin vermiştir
97

.  

 Tek kişi ortaklığı İspanya’da, sonradan bütün payların tek elde toplanması 

yoluyla mevcuttu. Ancak tek kişi tarafından kurulabilmesi ilk defa Limited 

Şirketler Kanunu’nda 1995 yılında yapılan bir değişiklikle oldu. 1.6.1995 tarihinde 

yürürlüğe giren değişikliklerde AB yönergeleri de dikkate alınmış ve Birlik hukuku 

ile uyum sağlanmaya çalışılmıştır
98

.  

 Tek kişi limited ortaklığı Fransız hukukunda 1985 tarihinden itibaren mevcut 

olup, 12.07.1999 tarihinde yürürlüğe giren 99-587 sayılı kanunla da, basitleştirilmiş 

                                                                                                                                          
de alacaklıların menfaatine görülmüştür. Bu bir talebe bağlıdır ve bu aşamada tek kişi ortaklığı 

fiilen ve hukuken mevcuttur. FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, Schweizerisches 

Aktienrecht, s. 960. 
96

  Bkz. Botschaft zur Revision des Obligationenrechts (GmbH-Recht sowie Anpassungen im 

Aktien-, Genossenschafts-, Handelsregister- und Firmenrecht) vom 19. Dezember 2001,  

http://www.admin.ch/ch/d/ff/2002/3148.pdf  Ayrıca değişiklikle yeni işletmelerin kurulmasının 

kolaylaşacağı da vurgulanmıştır. Bkz. BOTSCHAFT, s. 3258. 
97

  STEPHAN STIEB, Zulassung der Einpersonen-GmbH in Portugal, GmbHR 1997, H. 6, R 95. 
98

  STEFAN MEYER, Das neue GmbH Gesetz in Spanien, GmbHR 1995, H. 6, s. 435, 436.  

http://www.admin.ch/ch/d/ff/2002/3148.pdf
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anonim ortaklığın (societe apr actions simplifiee/SAS), tek kişi ortaklığı (societe 

par actions simplifiee unipersonnelle/SASu) olarak kurulması kabul edilmiştir
99

.  

 Yönerge, İtalya’da 1993 yılında
100

, Lüksemburg’da 1992 yılında milli 

hukuklara alınmış ve tek kişi ortaklığı kabul edilmiştir
101

.  Avusturya’da ise bu, 

1996 yılında gerçekleşmiştir
102

. 

 Avrupa dışında tek kişi ortaklığı konusunun çok önceleri tartışıldığı bir ülke 

de Arjantin’dir. Henüz 1940 yılında sınırlı sorumlu işletme modelinin yeni bir 

hukukî yapı olarak kabul edilmesi teklifinin reddedildiği Arjantin’de, tek kişi  

ortaklığı da 1949 yılında öneri konusu edilmiştir. Bundan sonra 1972 yılında birden 

fazla sayıda reform taslağında tek kişi ortaklığına yer verilmişse de, tamamı 

başarısız olmuştur
103

. Afrika ülkeleri bakımından da, 1993 yılında bu ülkeler 

tarafından yapılan ve hukuk uyumlaştırmasını amaçlayan Ohada Sözleşmesi ile 

sözleşmeye taraf ülkelerce tek ortaklı şirketin hem limited hem de anonim şirketler 

bakımından kabul edilmesi kararlaştırılmıştır
104

.  

 D. Türk Hukukunda Tek Kişi Ortaklığı  

 Tek kişi ortaklığı farklı ülkeler tarafından değişik zamanlarda kabul 

edilmiştir. Oluşma şekline göre de ya baştan sadece bir kişi tarafından kurularak 

ortaya çıktığını ya da sonradan payların tek elde toplanması sonucu meydana 

geldiğini görüyoruz. Örneğin Almanya’da henüz baştan kuruluş yoluyla tek kişi 

ortaklığının kabul edilmediği dönemlerde, çok yaygın olarak, şirket birden fazla 

kişi tarafından kurulduktan hemen sonra payların tek ortağa devredildiğini ve bu 

                                                 
99

  CHRISTIAN KLEIN, Änderung des französischen Gesellschaftrechts: die vereinfachte 

Aktiengesellschaft (SAS) als Einmanngesellschaft, RIW 1999, s. 750.  
100

  Yönergenin İtalya’da kabulüne ilişkin açıklamalar için bkz. BRUNO COVA,  Italy: Company 

Law: Implementation of EC Directives, I.C.C.L.R. 1993, 4(6), s. 115, 116. 
101

  LUTTER, Europäisches Unternehmensrecht, s. 275. 
102

  Bkz. HANS-GEORG KOPPENSTEINER, Zur Neuregelung der Einmann-GmbH in Österreich, 

in: Festschrift Claussen, 1997, s. 213; Kanun no: BGBI 1996/304.  
103

  Bkz. DANIEL MOEREMANS/CORNELIUS RENKEN, Die Einmann-GmbH und 

Gläubigerschutz in Argentinien, RIW 1991, s. 737. 
104

  İnc. PASCAL K. AGBOYIBOR, Harmonisation of Business Law In Africa, I.C.C.L.R. 

1995, 6(1), s. 20.  
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şekilde tek kişi ortaklığı oluşumunun hukuk düzeni tarafından da kabul edildiğini 

biliyoruz.  

 Türk hukuku ve uygulamasında tek kişi ortaklığının ne zaman ve hangi yolla 

kurulduğu konusunda; bu yapının en baştan bir kişi tarafından kuruluşunun en 

azından anonim şirket şeklinde kurulmuş olan kamu iktisadi teşekkülleri 

bakımından kabul edilmiş olduğu söylenebilir. Ancak bu, sadece kamu iktisadi 

teşekküllerine mahsus olan, istisnaî bir durumdur
105

. Bu istisnaî duruma dayanarak, 

bu suretle bir kurum olarak tek kişi ortaklığının Türk hukukunda tanınmış olduğu 

sonucuna varmak güçtür.  

 Belirtilen durum dışında bir şirketin kurulabilmesi için en az iki kişinin 

bulunması zorunludur. Kuruluş için, âdi şirket, kollektif şirket ve adi komandit şirket 

ile limited şirkette en az iki kişinin varlığı şart iken; bu sayı anonim ve paylı 

komandit şirkette beş, kooperatiflerde ise yedidir (BK m. 520, TBK m. 620; TK m. 

153, 155, 243, 277, 479; 504 KoopK 2). Ayrıca ortak adedinin kanunen belirlenmiş 

sayının altına düşmesi de ticaret şirketlerinin tamamında bir sona erme sebebi olarak 

düzenlenmiştir (TK m. 199, 200, 243, 434/4, 479 ve 504)
106

.  

 İlk kuruluş bakımından durum böyle olmakla, sonradan ortak sayısının bire 

düşmesi yoluyla da olsa, tek kişi ortaklığının Türk hukukunda mevcut olup olmadığı 

incelenmelidir. Öğretide, TK hükümlerine göre geçici süreliğine de olsa, tek kişi 

ortaklığının mevcut olabileceği belirtilmiştir. Ayrıca payların tek kişi elinde 

toplanması sonucu sonradan oluşan tek kişi ortaklığının ülkemizde ilk defa yaklaşık 

1926 tarihli Eski Ticaret Kanunu’nun 443. maddesi hükmü ile tanınmış olduğu da 

söylenebilir
107

. Maddeye göre: “Şirketin teşekkülü kat’isinden sonra, hissedarân beş 

kişiden aşağıya tenezzül eder ve bu hâl bir sene devam ederse, alâkadar her şahıs, 

şirketin feshini mahkemeye müracaat ile talep edebilir”. Hüküm uyarınca, pay sahibi 

sayısı beşten aşağı düşse ve hatta şirkette tek pay sahibi kalsa dahi şirket en azından 

                                                 
105

  Bu konudaki açıklamalar için bkz. s. 123 vd. 
106

  Anonim ve limited şirketlerden farklı olarak, bu durum, şahıs şirketleri ve sermayesi paylara 

bölünmüş komandit şirket bakımından, YTK’da da aynen muhafaza edilmiştir (YTK m. 211, 

213, 257, 258, 564). 
107

  TEKİNALP, Tek Ortaklı Şirketler, s. 589, 590. 
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bir sene varlığını olduğu gibi devam ettirir: ne münfesih olur, ne de tüzel kişiliğini 

kaybeder. Hatta payların tek elde toplanmasına yol açan hukuki işlemler de
108

 

geçerliliğini korur. Sadece bir yıl geçtikten sonra ilgili herkes fesih davası açabilir. 

Böylece bir yıllık süre boyunca şirketin tek ortaklı olarak normal faaliyetine devam 

etmesi ve tek ortağın bu süre zarfında sınırlı sorumluluk imkânından yararlanması 

söz konusu olmaktadır.  

 Şimdi Ticaret Kanunu’nda, sonradan oluşma şekliyle olsa da, tek ortaklı bir 

şirketin varlığına olanak tanınıp tanınmadığına bakalım. 

 1. Anonim Şirketlerde 

 Anonim şirketlerde pay sahibi sayısının beşten aşağı düşmesi, şirket için bir 

infisah sebebidir (TK m. 434/I, b. 4). Buna göre, pay sahibi sayısı dörde, üçe ya da 

bire düştüğünde şirket infisah eder. Bundan başka, gerçek (hakiki) pay sahiplerinin 

sayısının beşten aşağı düşmesi de, şirket için bir fesih sebebidir ve bu ihtimalde, pay 

sahiplerinden veya şirket alacaklılarından birinin yahut Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı’nın talebi üzerine, mahkeme, şirketin durumunun kanuna uygun hale 

getirilmesi için uygun bir müddet tayin eder ve buna rağmen durum düzeltilmezse 

şirketin feshine karar verir (TK m. 435)
109

. Bu ikinci halde görünüşte beş pay sahibi 

                                                 
108

  Şirketin sonradan tek ortaklı hale gelmesi payın satım sözleşmesiyle devri ile şirketin kendi 

paylarını iktisabı sonucu, çıkma ya da çıkarılma yolu ile yahut da mirasa bağlı olarak 

gerçekleşebilir. Şirketin tek ortaklı hale gelmesinin diğer bir yolu da, azınlık pay sahiplerine ait 

payların hâkim pay sahibi tarafından satın alınmasıdır. Azınlığa ait tüm payların satın alınması 

işleminden (squeze out) sonra şirket tek kişi ortaklığına dönüşmektedir. YTK’da bu durum 208. 

maddede düzenlenmiştir. Buna göre: “(h)âkim şirket, doğrudan veya dolaylı olarak bir sermaye 

şirketinin paylarının ve oy haklarının en az yüzde doksanına sahipse, azlık şirketin çalışmasını 

engelliyor, dürüstlük kuralına aykırı davranıyor, fark edilir sıkıntı yaratıyor veya pervasızca 

hareket ediyorsa, hâkim şirket azlığın paylarını varsa borsa değeri, yoksa 202 nci maddenin 

ikinci fıkrasında öngörülen şekilde belirlenen değer ile satın alabilir”. Benzer bir düzenleme 

Alman hukukunda da mevcuttur. § 327a AktG uyarınca, sermayenin yüzde doksan beşini elinde 

tutan çoğunluk pay sahipleri, diğer pay sahiplerinin (azınlık pay sahipleri/Minderheitsaktionäre) 

paylarını satın almak suretiyle onları şirketten çıkarabilirler. Çıkarma (squeze out) konusunda 

bkz. PASLI, Devralma, s. 313 vd.; HASAN PULAŞLI, Alman Hukukunda Büyük Pay 

Sahiplerinin Azınlığı Şirketten Çıkarma Hakkı, Bilgi Toplumunda Hukuk – Ünal Tekinalp’e 

Armağan, C. I, Beta yay., İstanbul, 2003, s. 650 vd. 
109

  Ortaklığın sona erme sebepleri fesih ve infisah olarak iki gruba ayrılır. Her iki kelime de Arapça 

olup, birincisi etken çatılı ikincisi edilgen çatılıdır (öznesi belirtilmeyen). İnfisah, yasada ve/veya 

esas sözleşmede düzenlenen sebeplerden birinin gerçekleşmesi ile karar alınmasına veya ihbarda 

bulunulmasına gerek olmaksızın şirketin kendiliğinden sona ermesidir ve sebebin gerçekleştiği 

andan itibaren ileriye doğru (ex nunc) hüküm doğurur. Fesih ise, ortaklığın varlığına iradî olarak 

son vermedir. Bu irade, ortakların veya ortakların şahsî alacaklılarının iradesi ya da yargısal 
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vardır, fakat hakiki pay sahiplerinin sayısı beşin altındadır. Örneğin şirket tek bir 

kişinin hâkimiyetine geçer ve diğer dört kişi de gerçekte pay sahibi olarak devam 

etme iradeleri olmadığı halde salt asgari sayının mevcudiyeti için şirkette pay sahibi 

olarak kalmaya devam ederlerse, bu durumda bir fiilî tek kişi ortaklığının mevcut 

olduğundan söz edilebilir. Ancak daha önce de belirtildiği gibi bu, gerçek anlamda 

bir tek kişi ortaklığının varlığının kabul edilebilmesi için yeterli değildir. Bunun için, 

şirkette şeklen tek ortak bulunmalı ve tek ortağın varlığına rağmen, faaliyetlerine 

devam eden şirketin borçlarından yalnızca şirket, kendi malvarlığı ile sorumlu 

olmalıdır. Oysa TK m. 435 düzenlemesi, şirkette şeklen beş pay sahibinin bulunduğu 

ancak bunların bazılarının gerçekten şirkette pay sahibi olmak iradesini taşımadıkları 

ihtimalini kapsamaktadır. Bu durumda, sonradan oluşma yoluyla tek kişi ortaklığının 

mevcut olup olamayacağı konusunda TK m. 435 dikkate alınmamalıdır. Bunun için, 

tek kişi ortaklığının kabul edilmiş olduğuna TK m. 435 hükmünü dayanak gösteren 

görüşe katılamıyoruz
110

. Yine de burada kastedilen, fiilî tek kişi ortaklığının 

mevcudiyeti ise, bu durumda TK m. 435 düzenlemesinin tam da fiilî tek kişi 

ortaklığını yasaklamakta olduğu
111

, bu sebeple fiilî tek kişi ortaklığının da bu 

hükümle hedeflendiği söylenemez. Bu durumda olsa olsa geçici süreliğine geniş 

anlamda bir tek ortaklı şirketten söz edilebilir
112

. Sonradan kuruluş yoluyla gerçek 

                                                                                                                                          
irade (mahkeme kararı) olabilir. Diğer bir ifadeyle fesih, yasa ve/veya esas sözleşmede yer alan 

sebeplerden birine dayanarak bu yetkiye sahip olanlar tarafından anonim ortaklığın sona 

erdirilmesidir. Bkz. TEKİNALP (POROY/ÇAMOĞLU), N. 1546, N. 1554. 
110

  TK m. 435’ten yola çıkarak tek kişi ortaklığının tanınmış sayılacağının bazı yazarlarca kabul 

edildiği yönünde bkz. POROY (TEKİNALP/ÇAMOĞLU), N. 478b. Ayrıca bkz. GÜL 

OKUTAN NILSSON, Tek Kişi Ortaklığı, Türk Hukukunun Avrupa Birliği Hukukuna 

Uyumu - Acquis Communautaire’nin Alınması - Açıklamalar, Değerlendirmeler ve 

Öneriler (Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Ünal Tekinalp), İstanbul 2001, s. 590. 
111

  İMREGÜN de, bu hükümle, anonim ortaklıkların gerçek anlamda bir ortaklık olduğunun 

vurgulanması ve “tek kişi ortaklığı“ halinde, bireysel tacirin kişisel sınırsız sorumlu olması 

kuralını bertaraf etmeye yarayan hukuksal bir form olarak kullanılmaması amacı güdüldüğünü 

belirtmiştir. OĞUZ İMREGÜN, Anonim ortaklıklar, Yenilenmiş 4. Bası, Yasa Yayıncılık A.Ş., 

İstanbul 1989, s. 477, 478. BAHTİYAR ise, TK m. 435 ile fiilî tek kişi ortaklığının engellenmek 

istendiğini isabetle tespit etmiş, ancak açıklamalarının devamında, durumun düzeltilmesine veya 

mahkemenin fesih kararı vermesine kadar geçecek süre içerisinde ortaklık paylarının tek kişide 

olacağının açık olduğunu belirtmiştir. Bkz. MEHMET BAHTİYAR, Anonim Ortaklık 

Anasözleşmesi, Beta, İstanbul 2001, s. 73. Ancak yukarıda açıkladığımız gibi, TK m. 435, 

şirkette şeklen beş pay sahibinin bulunduğu ihtimali düzenlemiş olduğundan, yazarın görüşünü 

paylaşamıyoruz.  
112

  Bkz. YANLI, Perdenin Kaldırılması, s. 140.  
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anlamda tek kişi ortaklığının oluşup oluşmaması bakımından dikkate alınacak olan, 

belirtildiği gibi, şirkette şeklen de tek kişinin bulunmasıdır. 

 TK m. 434/I, b. 4 düzenlemesine dönersek; pay sahibi sayısının beşten aşağı, 

diyelim bire düştüğü andan itibaren şirket kaydının Ticaret Sicili’nden terkin 

edileceği ana kadar, şirket her halde belli bir süre tek ortaklı olarak varlığını devam 

ettirecektir. Her ne kadar TK m. 438 hükmüne uygun olarak, infisah sebebi 

gerçekleştiğinde (konumuz bakımından şirket tek ortaklı hale geldiğinde), yönetim 

kurulu durumu ticaret siciline tescil ve ilan ettirmek zorunda ise de, yönetim 

kurulunun bu görevini belli bir süre ihmal etmesi halinde, şirketin tek ortakla devam 

edeceği süre uzayacaktır.  

 Henüz tasfiye haline girmediği dönemde şirket normal faaliyetine bir tek kişi 

ortaklığı olarak, tasfiye aşamasına kadar devam edecektir. Yönetim kurulu vazifesini 

ifa ettiğinde ya da şirketin infisahının tespiti talebi üzerine mahkemece bir tespit 

kararı verildiğinde bu defa şirket tasfiye sürecinde tek ortaklı olarak hayatını devam 

ettirecektir. Bu aşamada şirket ehliyeti tasfiye gayesiyle sınırlı olacak ve normal bir 

anonim şirket gibi faaliyetlerine devam etmeyecek, ancak tasfiye gayesi için gerekli 

olması halinde yeni işler yapabilecektir
113

.  

 Pay sahibi sayısının şeklen beşin altında düşmesinin ortaklığın kendiliğinden 

sona ermesine yol açmadığı
114

 -en azından belli bir süre için- kabul edilirse, ortaklık 

şeklen de tek pay sahibi ile devam ettirilebilecektir. Bu şekilde ortaklık tüzel kişiliği 

ayakta tutulmakta ve ticaret hayatına güven korunmaktadır. Böylece, Türk 

hukukunda anonim ortaklıklar bakımından gerçek anlamda tek kişi ortaklığına 

dolaylı olarak izin verilmiş olduğu TK m. 434 ve tasfiye hükümlerine dayalı olarak 

söylenebilir
115

. Bu görüşe varılmasının diğer bir gerekçesi olarak da, pay sahibi 

                                                 
113

  TK m. 439/II: Tasfiye haline giren şirket, pay sahipleriyle olan münasebetlerinde dahi, tasfiye 

sonuna kadar ve ehliyeti, 232 nci madde hükmü mahfuz olmak kaydiyle tasfiye gayesiyle mahdut 

olarak hükmi şahsiyetini muhafaza ve ticaret unvanını (tasfiye halinde) ibaresini ilave suretiyle 

kullanmakta devam eder. 
114

  Yüksek Mahkeme de, bir kararında, anonim şirketlerde pay sahibi sayısının beşten aşağı olması 

halinde şirketin faaliyetine devam edebileceğini ve şirketin otomatik olarak münfesih 

olmayacağını açıklamıştır (Yarg. 11. HD. 27.12.1985, E. 7060, K. 7313. Batider, Haziran 1985, 

C. XIII, S. 1, s. 170, 171).  
115

  Bkz. OKUTAN NILSSON, Tek Kişi Ortaklığı, s. 590. 
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sayısı bire düşmesine rağmen, tek ortağın sorumluluğunun sınırsız hale gelmesi gibi 

bir düzenlemenin yapılmamış olması gösterilebilir. Ortak sayısının bire düşmesi 

halinde gerçek anlamda (sınırlı sorumluluk imkânından yararlanacak şekilde) tek kişi 

ortaklığının oluşmasını arzu etmeyen bazı hukuk sistemlerinde, şirkette tek ortak 

bulunduğu sürece, bu kişinin tüm şirket borçlarından sınırsız olarak sorumlu olacağı 

hükme bağlanmıştır
116

. 

 2. Limited Şirketlerde 

 TK m. 504/II uyarınca, ortak sayısı bire iner ya da zorunlu organlardan biri 

mevcut olmaz ve uygun bir süre içinde bu eksiklik tamamlanmazsa, ortaklardan her 

biri mahkemeden ortaklığın feshine karar verilmesini isteyebilir. TK m. 504/II 

hükmüne göre ortak sayısının bire düşmesi bir fesih sebebi oluşturduğundan, sayının 

bire düşmesi kendiliğinden tüzel kişilikte bir değişikliğe yol açmaz, fesih 

edilmedikçe limited şirket tek ortaklı olarak hayatına devam eder. Bir fikre göre bu, 

kanunun tek kişi ortaklığına izin verdiği ve bu şirket tipinin hukuken de tanındığı 

şeklinde yorumlanabilir
117

.  

 Hatta kanunda geçen ve mahkemeye takdir hakkı tanımayan hükme rağmen, 

alacaklının talebinde haklı menfaati yoksa mahkemenin fesih davasını 

reddedebileceği, zira anonim şirketlerden farklı olarak, ortak sayısının bire inmesinin 

sırf alacaklı ile ortakları alakadar edeceği, 435. madde gereğince anonim şirketlerde 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na da feshi talep hakkı tanınmışken, 504. maddenin bu 

bakımdan sakıt olduğu, limited şirkette ortak sayısının bire düşmesi ile kamu 

menfaatlerinin ihlal edilmiş olmayacağı, 504. madde hükmünün Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı’na feshi talep hakkı vermemiş olmasının da bu fikri teyit ettiği, netice 

olarak ortak sayısının bire inmesi ile ortakların ve alacaklıların menfaatleri ciddi bir 

                                                 
116

  Arjantin hukukunda durum böyledir. Bkz. MOREMANS/RENKEN, RIW 1991, s. 737. 

Lüksemburg hukukunda da, anonim şirkette ortak sayısı bire düştüğünde şirket en geç, bu 

tarihten itibaren altı ay içinde tasfiye edilecektir ve bu süre içinde, şirketin tasfiye haline girdiği 

ilan edilinceye kadar tek ortak şirket borçlarından dolayı sınırsız sorumlu olacaktır. OMAIA 

ELWAN/DIRK OTTO, Die Vereinigung aller Aktien in einer Hand im luxemburgischen 

Aktienrecht, RIW 1994, s. 728. 
117

  HALİL ARSLANLI, Ticaret Kanunu Şerhi, İkinci Kitap- Yedinci Fasıl, Limited Şirketler 

(Madde 503-556), Fakülteler Matbaası, İstanbul 1962, s. 36, 37; POROY 

(TEKİNALP/ÇAMOĞLU), N. 1640a. 
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tehlikeye maruz bırakılmıyorsa, fesih davasının reddedilebilmesi gerektiği dahi 

belirtilmiş ve bu yolla tek ortaklı kalan limited şirketin devam edebileceğine işaret 

edilmiştir
118

.  

 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ise bir kararında, aksi yönde sonuca varmıştır
119

 

120
. Karara göre; TK m. 504/I’in açık hükmüne göre limited şirkette en az iki ortağın 

bulunması zorunludur. Her ne kadar madde 504/II ile ortak sayısının bire inmesi 

halinde uygun bir süre içinde bu eksikliğin tamamlanması olanağı tanınmışsa da, bu 

hüküm, birinci fıkranın emredici niteliğini değiştirmez; kanun koyucu tarafından aksi 

istenilseydi, bu, özel bir düzenleme ile açık bir şekilde sağlanabilirdi. Kanun koyucu, 

m. 504/II’de uygun bir süre içerisinde eksikliğin tamamlanmasını şart koşmakla 

limited şirketin tek ortaklı bir şirket şeklinde devam etmeyeceğini de açıkça 

belirtmiştir; ilgili bakanlığa şirketin feshini isteme hakkının tanınmamış olması da bu 

sonucu değiştirecek bir düzenleme değildir. Limited şirketlerde sadece bir ortakla 

şirketin devamına imkân tanınması halinde, o şirket gerçek niteliği itibariyle bir kişi 

firması haline dönüşmüş olacağı için, sınırsız sorumluluk ilkelerine tâbi olması 

gerektiği halde, kalan tek ortak sınırlı sorumluluktan yararlanabilecektir. Kanun 

koyucunun amacının bu olmadığı ise açıktır. 

 Anılan kararda Yargıtay ilgili dairesi, tek kişi ortaklığının geçici süreliğine olsa 

da varlık kazanamayacağı hususunu bir tarafa bırakarak, daha ziyade, TK m. 504/II 

hükmünden yola çıkarak, tek kişi ortaklığının -bir kurum olarak- Türk hukukunda 

tanındığının söylenemeyeceği görüşünü ortaya koymuş; hukuk dogmatiği açısından, 

sınırlı sorumluluk ayrıcalığından yararlanılabilmesi için, şirkette en az iki ortağın 

bulunmasının zorunlu olduğunu belirtmiştir. Mevcut TK hükümleri çerçevesinde 

ilgili dairenin görüşüne katılmak kaçınılmaz görünmektedir. Gerçekten kanunun 
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  ARSLANLI, Limited Şirketler, s. 37, 38. 
119

  Yargıtay 11. HD’nin 29.11.1991 tarih ve 3056/6358 sayılı kararı. Karar için bkz. ERDOĞAN 

MOROĞLU/ABUZER KENDİGELEN, Notlu-İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu ve İlgili 

Mevzuat, Tümü İle Gözden Geçirilmiş ve Güncelleştirilmiş 9. Baskı, XII Levha, İstanbul 2010, 

s. 438. Kararın tam metni için bkz. Yargıtay Kararları Dergisi, Şubat 1992, C. 18, S. 2, s. 225).  
120

  Konuya ilişkin görüşler, ayrıntılı değerlendirme ve örnek Yargıtay kararları için bkz. MEHMET 

HELVACI, İki Kişilik Limited Ortaklıkta Haklı Sebeple Ortaklıktan Çıkma ve Yargıtay’ın 

Görüşü Hakkında Bazı Düşünceler, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk 

Araştırmaları,  C. 9, S. 1-3, 1995, s. 361 vd.  
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birbirini takip eden iki maddesinde birbirini teyit eder şekilde, limited şirketin iki 

veya daha fazla kişi tarafından kurulabilecek bir şirket olduğunun (TK m. 503) ve 

ortakların sayısının ikiden az olamayacağının (TK m. 504/I) hükme bağlanmış 

olması, kanun koyucunun tek kişilik limited şirketi, bir kurum olarak, gerek ilk 

kuruluş gerek sonradan ortak sayısının bire düşmesi şeklinde kabul etmediğini sarih 

bir şekilde ortaya koymaktadır.  

 Bununla birlikte, TK m. 504/II’nin düzenleme tarzından tek kişi ortaklığının 

geçici bir süre için de olsa varlığını devam ettireceği
121

 ve bu süre boyunca son kalan 

ortağın şirket faaliyetlerinden doğan borçlardan şahsen ve sınırsız olarak sorumlu 

olmayacağı söylenmelidir. Burada tek kişi ortaklığının bir müessese olarak 

kabulünden değil, sadece fiilen şirketin belli bir süre tek ortakla devam 

edebileceğinden söz edilmektedir. Zira kanun koyucu sınırlı sorumluluk için en az iki 

kişinin bulunmasını zorunlu tutmuş, ancak şirkette tek ortak kaldığı durumlar için bu 

ortağın doğan borçlardan sınırsız olarak sorumlu olacağı yönünde bir hüküm de 

sevketmemiştir. 

 3. Kollektif ve Komandit Şirketlerde 

 Kollektif şirket ve komandit şirketin tek kişi ortaklığı olarak bulunup 

bulunamayacağı ya da bu şirketlerde de tek ortakla kuruluşa veya kurulduktan sonra 

ortak sayısı bire düştüğünde şirketin devamına izin verilip verilemeyeceği sorusu 

gündeme gelebilir. Hatta bu soruyu adi şirketi kapsayacak şekilde genişletmek de 

mümkündür. Hemen belirtelim, tek kişi ortaklığının çıkış noktası bireysel 

müteşebbislere sınırlı sorumluluk imkânını tanımak olduğundan ve tek kişi 

                                                 
121

  ÇAMOĞLU da, tek kişi ortaklığının, hukuk hayatının istisnaî bir varlığı olduğunu, istisnaî şartlar 

mevcut olduğu sürece devam edebilen, geçici ve anormal bir hukuk müessesesi olduğunu; TK m. 

504 göz önünde bulundurulduğunda, ortak sayısı bire inen bir ortaklığın alacaklıları durumu 

öğrenip fesih davası açıncaya ve fesih hükmü verilinceye kadar geçen sürede şirketin tek kişi 

ortaklığı olarak devam edebileceğini, böylece geçici nitelikte de olsa, hukukumuzda tek kişi 

ortaklığına rastlamanın mümkün olduğunu belirtmiştir. ERSİN ÇAMOĞLU, Limited 

Ortaklığın Sınırlı Sorumluluğu Karşısında Şirket Alacaklılarının Aktif Korunması 

(Yayınlanmamış Doçentlik Tezi), İstanbul 1969, s. 98, 99. HELVACI’nın görüşüne göre de, 

kanun koyucu ekonomik bir bütün olan işletmenin korunması amacı ile TK m. 504/II’de yer alan 

hükmü getirmiş ve feshi talep edilinceye kadar ve feshi talep edidikten sonra olmak üzere, geçici 

bir süre limited ortaklığa (tek ortaklı olarak) hayat hakkı vermek sureti ile iki kişilik limited 

ortaklıklarda da haklı sebeple çıkma olanağının doğmasına yol açmıştır. HELVACI, İki Kişilik 

Limited Ortaklıkta Çıkma, s. 374.  
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ortaklığının kabulüne kadar, sınırlı sorumluluk ayrıcalığının, ancak birden fazla kişi 

tarafından kurulan ve tüzel kişiliği haiz sermaye şirketlerinin ortaklarına 

tanınabileceği kabulü mevcut olduğundan tek kişi limited ya da anonim ortaklığı için 

çaba harcanmış, gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bu noktadan hareketle, 

ortaklarının şirket borçlarından sınırsız sorumlu olduğu kollektif şirketlerin çok 

ortaklı olması ile tek ortaklı olması arasında bir fark görülmemiştir. Sözgelimi bir 

kollektif şirketin tek kişi ile kurulması ya da tek ortakla varlığını devam ettirmesi, 

geride kalan ortağın hukukî durumunda bir farklılık oluşturmamakta ya da bireysel 

müteşebbisin tek ortaklı bir kollektif şirket kurmasını özendirecek bir yönü 

bulunmamaktadır. Nihayetinde bir kişinin bir kollektif şirketin tek ortağı olması ile 

bir ticarî işletme işletmesi arasında, umulan menfaat (sınırlı sorumluluk imtiyazına 

sahip olma) bakımından bir fark yoktur. Oysa ticari işletmesini tek başına, bir limited 

şirket çatısı altında işleten kişi, şirketler hukukunun ortaklara tanıdığı en önemli 

imtiyaz olan sınırlı sorumluluk imkânına sahip olmaktadır. Bu kapsamda, bir 

kollektif şirketin tek ortaklı olarak da kurulmasını gerekli ve cazip kılacak yeterli 

sebep bulunduğu söylenemeyecektir. 

 Mevcut durumda Türk hukukunda, şahıs şirketlerinin ve bir sermaye şirketi 

olan sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin, tek kişi ile kurulması (BK 520, 

TBK m. 620; TK 153, 155, 243, 475) ve yaşaması (özellikle TK 199, 200, 243 ve 

475) olanaklı değildir
122

. Bu şirketlerde kişi çokluğuna özel olarak sınırlı sorumluluk 

imtiyazı bağlanmamış olduğundan, ortak sayısının kanunen belirlenen sayının altına 

düşmesi de ayrıca bir sona erme sebebi olarak sayılmamıştır. Ancak hemen 

hatırlanmalı, bu şirketlerde ortakların kişiliği ön planda olduğundan, kanunen aranan 

sayı eşiğinde bir değişiklik olmasa da, bir ortağın şirketten çıkması, çıkarılması, 

ölmesi ya da kısıtlanması zaten şirket için bir sona erme sebebidir. Netice itibariyle 

                                                 
122

  Bkz. TEKİNALP, Tek Ortaklı Şirketler, s. 580. Bu durum YTK ile de değişmemektedir. Bkz. 

YTK m. 211, 213, 257, 258, 304, 564. Alman hukukunda ise paylı komandit şirketin 

(Kommanditgesellschaft auf Aktien/KGaA) tek kişi ortaklığı şeklinde hayatına devam 

edebileceği hakim görüş tarafından kabul edilmektedir. Buna göre, şirketin kuruluşundan sonra, 

sınırsız sorumlu ortak şirketin tüm paylarını elde ederse, kanunun hedeflediği amaç yerine 

gelmektedir. Bu da, tamamı taahhüt edilmiş sermayeden başka en az bir gerçek kişinin şirket 

alacaklılarına karşı şahsen ve sınırsız sorumlu olmasıdır. Bkz. JOHANNES SEMLER/ 

JOHANNES PERLITT, in Münchener Kommentar zum Aktiengesetz,  Band 8: §§ 278-

328,  Verlag C. H. Beck/Verlag Franz Vahlen, 2. Aufl., München 2000, Rn. 30, 31.  
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bu şirketlerde belli bir süreliğine de olsa şirkette tek kişi kaldığında tek kişi 

ortaklığının mevcut olduğu söylenebilir. Ancak bu şirketlerde kalan ortak zaten 

sınırlı sorumluluktan yararlanma olanağından mahrum olacağından gerçek anlamda 

bir tek kişi ortaklığından söz etmek mümkün olmayacaktır.   

 Bu noktada, iki kişilik ortaklıkta, ortaklardan birinin şirketen çıkarılmasını 

gerektiren haklı sebeplerin mevcut olması halinde, diğer ortağın talebi üzerine 

mahkemenin fesih veya tasfiyeye hükmetmeksizin şirkete ait bütün iş ve işlemleri ve 

şirket varlıklarını alacak ve borçları ile beraber davacı ortağa terk ve tahsisini 

düzenleyen TK m. 199’un (YTK m. 257), tek kişi kollektif ortaklığına kapı açtığı 

akla gelebilirse de, burada şirketin tek ortaklı hale gelmesinin söz konusu olmadığını, 

düzenlemenin amacının şirket varlıklarının, tasfiye edilmeksizin hak ve borçlarıyla 

beraber davacı ortağa geçirilmesi olduğunu, şirket varlığını iktisap eden ortağın bu 

malvarlığını ortaklık çatısı altında değil, kendi işletmesi olarak işletmeye devam 

edeceğini, bu sebeple hükmün tek kişi kollektif ortaklığının mevcudiyetine gerekçe 

olamayacağını belirtelim. 

 Adi ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin
123

 tek ortaklı 

olamayacağına bir gerekçe olarak da, bu şirketlerde en az bir komandite bir de 

komanditer ortağın bulunmasının zorunlu olması gösterilebilir. Buna göre bu 

şirketlerin yapısı tek kişi ortaklığına izin vermemektedir
124

. Bir kişinin aynı anda 

hem komandite ortak hem de komanditer ortak olarak şirkette bulunması kanuni 

düzenlemeye açık aykırılık teşkil eder
125

.  
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  YTK m. 184 ve 124 hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, tek ortaklı bir anonim şirketin 

sermayesi paylara bölünmüş bir komandit şirkete dönüşmesi sonucu, sermayesi paylara 

bölünmüş şirketin tek kişi ortaklığı haline gelebileceği söylenebilirse de, bu şirketin en az iki kişi 

ile kurulabileceğini düzenleyen YTK m. 568 (2) hükmü karşısında bu görüşü savunmak güç 

olacaktır. Her ne kadar YTK m. 124’te, tür değiştirmede, semaye şirketlerinde ortakların asgari 

sayısına ilişkin hükümlerin uygulanmayacağı düzenlenmişse de, buradaki “sermaye 

şirketleri”nden kastedilenin anonim ve limited şirket olduğu kabul edilmelidir. Üstelik yukarıda 

belirtildiği gibi, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde iki tür ortağın bulunmasını 

zorunlu kılan YTK m. 564 hükmü de, bu şirketlerin tek ortaklı olmasına engeldir.  
124

  TEKİNALP, Tek Ortaklı Şirketler, s. 580.  
125

  NÄGEL, s. 162. 
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III. TEK KİŞİ ORTAKLIĞINA YÖNELTİLEN 

ELEŞTİRİLER – TERCİH EDİLME NEDENLERİ 

 A. Eleştiriler - Değerlendirme  

 1. Genel Olarak  

 Tek kişi ortaklığı bugün tartışmasız bir şekilde benimsenmiş olmasına rağmen, 

bu, kolay ve eleştirisiz olmamıştır. Hatta bazen eleştiriler çok ağır bir dille ifade 

edilmiştir. Bir yazar, tek kişi ortaklığı için, ekonomi hukukçularının bir yaratması, 

ekonomi hayatının bir kanseri derken
126

, başka bir yazar, tek kişi ortaklığının 

benimsenmesinin, kanunun gayri meşru çocuğunun meşrulaştırması (Legitimierung 

dieses uneheliches Kindes des Gesetzes) ve bilerek yanlış yöne gidilmesi olduğunu 

söyleyebilmiştir
127

. 

 Aşağıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, bu yeni yapının sayısız faydası ve 

avantajları bulunması, olumsuz yönleri olmadığı anlamına gelmemektedir; tek kişi 

ortaklığı mükemmel olduğu için değil, olumlu yönleri, cevap verdiği ihtiyaçlar, 

olumsuz yönlerine baskın çıktığı için kabul edilmiştir.  

 Tek kişi ortaklığına yönelik tepkilerin, aleyhine gösterilen nedenlerin 

değerlendirilmesi de, hem bu yapının benimsenmesinin yerinde olup olmadığını daha 

iyi inceleme imkânı verecek hem de onu daha verimli hale getirmek, aksayan 

yönlerini gidermek için gerekli tedbirlerin tespit edilebilmesine imkân sağlayacaktır. 

Bu aynı zamanda bir zorunluluktur.  
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  HANS BERG, Schadenersatzanspruch des GmbH-Alleingesellschafters bei einem Schaden der 

Gesellschaft, NJW 1974, s. 935. 
127

  ULRICH MEYER-CORDING, Der Kritiker der Einmann-GmbH –ein Rufer in der Wüste?, JZ 

1978, s. 10. Hatta yazar, tek kişi ortaklığında ahlaka aykırı olacak şekilde bir çifte kişilik 

oluştuğunu da ileri sürmüş ve bu durumu, İskoç yazar Robert Louis Stevenson’ın “The Strange 

Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde” adlı eserinden sonra dilde yerleşmeye başlayan “Jekyll and 

Hyde” deyimi ile dile getirmiştir. Bu deyim bir kişinin biri kötü diğeri iyi olmak üzere farklı 

kişiliklere sahip olmasını ve bir durumdan diğerine, iyi ya da kötü kişiliğini ortaya çıkarmasını 

ifade etmektedir. Bkz.: http://en.wikipedia.org/wiki/Strange_Case_of_Dr_Jekyll_and_Mr_Hyde.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Strange_Case_of_Dr_Jekyll_and_Mr_Hyde
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 2. Teorik Eleştiriler 

 Tek kişi ortaklığının kabul edilmesine karşı çıkanların hareket noktalarından 

birini, bu yeni yapının hukuk teorisi bakımından gerekçelendirilememiş olduğu 

iddiası oluşturmaktadır. Bu eleştiri tamamen haksız da değildir. Federal Mahkeme de 

bir kararında
128

 bu hususa açıkça işaret etmiş ve tek kişi ortaklığının hukuk teorisi 

bakımından ikna edici bir şekilde gerekçelendirilememiş olmasına rağmen 

uygulamada ortaya çıkan ihtiyaç nedeniyle kabul edilmesi gerektiğine 

hükmetmiştir
129

 
130

.  

 Tek kişi ortaklığının teorik olarak şüphe ile karşılanmasının temelinde, şirketin 

bir kişi birliğini (birden fazla kişinin varlığını) gerektirdiğine dair geleneksel 

algılama
131

 ve ayrıca tüzel kişiliğin de ancak kişi birliği yapısına dayanması gerektiği 

                                                 
128

  Karar hakkında bk. s. 22, dpn. 65, 66. 
129

  Ayrıca bkz. UWE JOHN, Die Gründung der Einmann-GmbH, Köln 1987, s. 2, 3. Bunun gibi, 

bazı yazarlar da, tek kişi ortaklığının teorik olarak anlaşılmasının zor olduğunu kabul etmekle 

birlikte, teorik tartışmaların bir yararının olmadığını, pratik bir sonuca götürmediğini ifade 

etmişlerdir. Bkz. ULF R. SIEBEL, Die “gefährliche” Einmanngesellschaft, JZ, 1953, s. 724. 

Diğer taraftan tek kişi ortaklığının kanun koyucular tarafından kabul edilmesinden sonra teorik 

tartışmalara gerek olmadığı yönündeki düşünceler de eleştirilmiş ve bu yapıya kanunen açıkça 

izin verilmiş olmasının, tek kişi ortaklığının niteliği ve hukuk politikası bakımından 

meşrulaştırma temelleri üzerinde düşünmeyi gereksiz kılmadığı, zira birçok münferit sorunun 

çözümünün buna bağlı olduğu belirtilmiştir. Bkz. WOLFGANG SCHILLING, Die “gefährliche” 

Einmanngesellschaft II, JZ, 1953, s. 725; JOHN, s. 2, 3. Bizce de, kanunî düzene bağlanmış olsa 

da, yeni bir kurumun teorik olarak da açıklanmaya çalışılması, ileride ortaya çıkabilecek 

sorunların çözümünde ve kanunun yorumlanmasında yararlanılacak önemli bir araç olarak kabul 

edilmeli ve boş bir çaba olarak görülmemelidir.  
130

  Bu çerçevede, hukukun geleneğe ve geçmiş devirlerde sağlanmış olan tecrübelere ve yıllar boyu 

müspet ve verimli bir şekilde çalışan müesseselere özel değer verdiğinin bir gerçek olduğu, 

ancak zaman içinde belli müesseseleri yeniden gözden geçirmek ve ihtiyaçlara cevap veren yeni 

kuralları koymaktan çekinmemek gerektiği, bu hareket tarzının aynı zamanda hukuka saygıyı 

sağlayacağı, hukukun çizdiği sınırların kişileri hileli hareketlere sevk ettiği takdirde, bilhassa 

konuyu yeniden tartışıp değerlendirmek gerektiği, genel ahlak kurallarına, ekonomik 

zorunluluklara toplumun genel menfaatlerine ters düşmeyen yeni kuralların benimsenmesinde 

yarar bulunduğu, hukukçulara düşen ödevin de yeni ihtiyaçları cevaplandıracak yeni modeller 

oluşturmak olduğu, haklı olarak, dile getirilmiştir. REŞAT ATABEK, Tek Ortaklı Şirket, 

Batider, C. XIV S. 1, 1987, s. 26. 
131

  Nitekim bu geleneksel algılamayı ispatlayacak şekilde, tek kişi ortaklığının şirketler hukukunun 

özel hukuk kişi birliklerine ilişkin geleneksel algılamasına bir istisnaî görünüm oluşturduğu 

söylenmiştir. FEZER, s. 611. Şirketin bir kişi birliğini zorunlu kıldığı düşüncesine paralel olarak, 

özellikle Belçika, Fransa, Portekiz ve İspanya gibi ülkelerde şirketin ancak bir sözleşme ile 

kurulabileceği ve varlığını devam ettirebilmesi için de sözleşme ilişkisinin devam etmesi 

gerektiği ve tek kişi kaldığında şirketin kendiliğinden sona ereceği ve tasfiye edileceği görüşü 

hâkimdi. Buna karşılık Danimarka, Almanya, Avusturya ve Hollanda gibi ülkelerde ise, en 
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anlayışı yatmaktadır
132

. Bu görüşte olanlara göre tek kişi ortaklığı, tüzel kişinin 

niteliği ile uyuşmamaktadır. Bu bakış açısı dikkate alınarak tüzel kişinin bir birlik 

yapısını zorunlu kıldığı fikri kabul edilirse, tek kişi ortaklığını hukuk teorisi 

bakımından açıklamak mümkün olmayacaktır
133

.  

 Hemen belirtelim, bu teorik şüpheler ve endişeler tek kişi ortaklığının gerek ilk 

kuruluş gerek sonradan payların tek elde toplanması yoluyla oluşması şeklinde 

ortaya çıkmasına ve kabul edilmesine engel olamamıştır
134

. Ayrıca bu eleştiriler 

yüksek bir sesle cevaplandırılmış ve tek kişi ortaklığı çeşitli görüşlerle 

açıklanmıştır
135

.  

 Tüzel kişiliğin zorunlu olarak bir kişi birliğine dayanması gerektiği görüşü 

eleştirilmiştir.  Buna göre eğer tüzel kişilik zorunlu bir ortaklıksal yapıya (birlik 

yapısına) dayandırılmak istenirse, bu noktada kanun koyucunun ortaklığı birden fazla 

kişi ile mümkün ve uygun gören kabulü yanlış anlaşılmış demektir. Kanunun bugüne 

kadar ortaklık için birden fazla kişinin varlığını gerekli görmesi, bunu mecbur 

tuttuğu, ortaklığın ve tüzel kişiliğin niteliği gereği mutlaka birden fazla ortağın 

bulunmasını zorunlu gördüğü anlamına gelmez
136

. Anonim şirket ya da limited şirket 

formundaki bir birlik çok ortakla oluşturulabilir. Kanun, birden fazla kişi ile ortaklık 

kurulmasını mümkün kılmıştır, ancak bunu zorunlu tutmamıştır. Birden fazla kişi 

tarafından oluşturulan bir ortaklık yapısı sadece çok sık karşılaşılan bir durumdur, 

                                                                                                                                          
azından şirketin sonradan tek ortaklı hale geldiğinde yaşamına devam etmesinde bir sakınca 

görülmemekteydi. Bkz. LUTTER, Chaos der Ein-Personen-Gesellschaft, s. 81. 
132

  Bir tüzel kişiliğin bulunabilmesi için birden çok kişinin müşterek iradelerine ihtiyaç bulunduğu, 

bir gerçek kişinin tek başına irade beyanıyla tüzel kişiliği oluşturabilmesinin modern hukuk 

anlayışıyla bağdaşmadığı ifade edilmiştir. Bkz. ATABEK, Tek Ortaklı Şirket, s. 26. AYİTER 

de, tüzel kişiliğin (hükmî şahsiyet) unsurlarının, öncelikle bir insan veya mal topluluğu, ikinci 

olarak da bir teşkilat olduğunu belirtmiştir. NUŞİN AYİTER, Türk Medenî Kanunu ve 

Borçlar Kanununda Elbirliği Ortaklıkları (İştirak Halinde Mülkiyet), Yeni Desen Matbaası, 

Ankara 1961, s. 3, 4.  
133

  NÄGEL, s. 104. Aşağıda açıklandığı üzere tüzel kişiliğin ancak bir kişi birliğine tanınabileceği 

Savigny tarafından oluşturulan gerçek birlik teorisi sahiplerince ileri sürülmüştür. Bkz. s. 46. 
134

  Tek kişi ortaklığının kanun koyucular tarafından kabul edilmesi artarak devam etmiştir. Tek kişi 

ortaklığını kabul eden ülkeler hakkında bkz. s. 29 vd. 
135

  Esasen teorilerin ancak hukuki kurumların belli yönlerini açıklayabildiği, bunun tek kişi ortaklığı 

için de geçerli olduğu ve bu nedenle tek kişi ortaklığının, teorilerden bağımsız ele alınarak 

pozitif hukuk temelli açıklanması gerektiğini belirtenler de olmuştur. OBERHOZLER, s. 5. 
136

  NÄGEL, s. 104; ERICH SCHANZE, Einmanngesellschaft und Durchgriffshaftung, Alfred 

Metzner Verlag, Frankfurt Am Main 1975, s. 25 vd. 
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ancak bu, tüzel kişiliğe sahip olacak şekilde oluşturulan her bir yapı için mecburî bir 

unsur değildir
137

.  

 Böylece vurgulanabilir ki; tüzel kişilerin varlığı, bir kişi çokluğunu zorunlu 

kılmamaktadır. Bir yapının tüzel kişiliğe de sahip olacak şekilde tek bir kişi 

tarafından oluşturulabilmesi mümkündür
138

. Bunun için vakıf, önemli bir örnek 

oluşturmaktadır ve bir yapının tüzel kişiliğe sahip olabilmesi için, tek bir kişiye dahi 

gerek olmadığını göstermektedir. Kişisiz tüzel kişi olabilirken, tek kişi tarafından bir 

tüzel kişi oluşturulmasında bir engel görülmemelidir. 

 Ayrıca aşağıda görüleceği üzere
139

 tek kişi ortaklığının tüzel kişilik 

teorilerinden varsayım nazariyesi (fiktif teori) ile açıklanması mümkündür. Bu 

teoriye göre, insan dışındaki bir varlığa ya da yapıya hukukî kişiliğin verilebilmesi 

ancak müspet hukukun (pozitif hukuk) bir işlemi ile olabilir. Tüzel kişilik yapay 

olarak oluşturulan, varsayımın sonucu olan bir kişiliktir. Varsayım teorisince ortaya 

konulan tüzel kişiliğin müspet hukuk tarafından tanınabileceği (kanunlarla bir yapıya 

tüzel kişilik verilebileceği) fikri sayesinde, bir birliğin (kişi birliğinin), hukuki 

kişiliğe sahip olmak için şart olmadığı, kişi birliği olmayan tek kişi ortaklığının da 

tüzel kişiliğe sahip olabileceği söylenebilmektedir. Buna göre bir sermaye şirketinin 

hukuki kişiliği, o şirket ortaklarının bir kişi çokluğu oluşturmasından bağımsızdır, 

sadece kanun koyucunun o yapıya tüzel kişilik imkânını çeşitli gerekçelerle tanıyıp 

tanımamasına bağlıdır, hukukî kişilik için kişi çokluğuna gerek yoktur
140

. Ayrıca 

tüzel kişilik için bir kişi birliğini şart gören görüş, yukarıda belirtildiği gibi, 

vakıfların durumunu da açıklayamamaktadır. Her ne kadar vakıflarda bir mal 

                                                 
137

  NÄGEL, s. 104, 105, Ayrıca tüzel kişiliğin mutlaka bir kişi birliğine dayanması gerektiği 

söylendiğinde, hangi sayıdan itibaren ortak sayısının birliğin ortaklıksal niteliği için yeterli 

olacağı da açık değildir. En az iki kişilik bir şirketin mi, yoksa üç ya da dört kişilik bir şirketin 

mi tüzel kişinin doğası gereği olduğu kararının verilememesine bağlı olarak hangisinin tüzel kişi 

ile uyuşmadığının açıklanması gerekirdi. NÄGEL, s. 105.  
138

  NÄGEL, s. 105. Nitekim bu yönde, birden çok kişiyi gösteren sayılarda bir sihir olmadığı ve üç 

kişinin tüzel kişiliğe (ve sınırlı sorumluluğa) sahip olabileceğini, ancak tek kişi için bunun 

mümkün olmadığını söyleyen bir kamu kuralı da olmadığı dile getirilerek, tüzel kişilik için kişi 

çoğunluğunun zorunlu olmadığı vurgulanmıştır. İnc. R. T. LATTY, A Conceptualistic Tangle 

and One or Two Man Corporation, N.C.L. Rev., 34 (1956), s. 477.  
139

  Bkz. s. 93. 
140

  Bkz. FEZER, s. 610.  
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topluluğu bulunsa da, yine de bir kişi birliğinin bulunmadığı açıktır ve kanun 

koyucular buna rağmen vakıflara tüzel kişilik tanımaktadır
141

.  

 Buna karşılık gerçek birlik teorisine göre, bir kişi birliğinin gerçekliği bir 

kişinin gerçekliğine eştir. Kişi birliğinin hukuki ehliyeti onun sosyal bir mefhum 

(olgu/fenomen) olarak varlığına dayanmaktadır. Bir yapının tüzel kişiliğe sahip 

olmasının şartı, bir kişi birliği olmasıdır. Tüzel kişiliğe sahip bir yapı/bir organizma 

tek üyeli olarak varlığını devam ettiremez, çünkü tek bir kişi bir ortak iradeye, grup 

iradesine sahip olamaz. Buna göre tek kişi ortaklığı, mantıksal bir saçmalık, tuhaf bir 

durumdur
142

. 

 Tek kişi ortaklığına hukuk teorisi bakımından diğer bir açıklamayı da amaca 

özgü malvarlığı teorisi getirmektedir. Bu görüşe göre hukuken bağımsız bir amaca 

özgü malvarlığı tüzel kişiliği sağlayabilir. Hukuk öznesi olarak da, öznesiz özel 

malvarlığı önerilmektedir. Bu teori aynı zamanda tek kişi ortaklığını açıklamak için 

Schilling tarafından geliştirilen özel malvarlığı teorisinin de temelini 

oluşturmuştur
143

.  

 3. Pratik Bir İhtiyaç Olmadığı Görüşü 

 Tek kişi ortaklığının gerçekten gerekli olup olmadığı da sorgulanmıştır. Tek 

kişi ortaklığına karşı sert itirazlarda bulunan Meyer-Cording, Almanya’da tek kişi ile 

limited şirket kurulabilmesinin kabul edilmesinden önce yayınlanan yazısında, 

Federal Mahkeme’yi eleştirmiş, mahkemenin, tek kişi ortaklığı aleyhine kavramsal 

eleştiriler dışında bir itirazın olmadığı, yapının ekonomi için zararsız olduğu ve 

pratik bir ihtiyaca cevap verdiği gerekçelerini doğru bulmadığını belirtmiştir
144

. Bu 

çerçevede yazar, tek kişi ortaklığının pratik bir “ihtiyaç” olduğunun 

savunulamayacağı, tek başına işletmecilerin sınırlı sorumluluğa sahip olma 

isteklerinin böyle bir ihtiyacın var olduğu sonucunu doğurmayacağı, ancak genel 

                                                 
141

  Bir kişinin irade beyanıyla bir tüzel kişiliğin oluşturulması yasalar tarafından mutlak olarak 

engellenmemiştir. Bir kişi tek başına vakıf kurabilir ve vakıf da tüzel kişiliğe sahip olur. 

ATABEK, Tek Ortaklı Şirket, s. 26. 
142

  Bkz. FEZER, s. 610; WOLFGANG SCHILLING, Die Einmanngesellschaft und das 

Einzelunternehmen mbH, JZ, 1953, s. 165. Gerçek birlik teorisi için ayrıca bkz. s. 92. 
143

  Bkz. FEZER, s. 610. 
144

  MEYER-CORDING, s. 10.  
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kamunun menfaati varsa bundan söz edilebileceği, genel kamunun menfaatinin ise 

dikkate alınmadığı görüşünü dile getirmiştir. 

 Yazar ayrıca Federal Mahkeme’nin itirazları hafife aldığını, onları kavramsal 

itirazlar diyerek geçiştirdiğini, gerçeğin böyle olmadığını, eleştirilerin aynı zamanda 

temel ilkelere dayalı, düzen politikası ile ilgili ve sosyal olduklarını ileri sürmüştür. 

Sosyal market ekonomisinde işletmecilerin ve onların girişimlerinin önemli bir yere 

sahip olduğunu, özellikle iş ve iş sahası oluşturmada büyük katkılarının bulunduğunu 

kabul eden yazar, girişimcilerin de bu sayede yüksek kazançlar elde ettiklerini, buna 

karşılık ise, teşebbüslerinin başarısız olması halinde sorumluluğu taşımaları 

gerektiğini, bu riskin kazancı da meşrulaştıran bir unsur olduğunu, işletmecinin tüm 

malvarlığı ile sorumlu olması gerektiğini ifade etmiştir. Hem ona göre bu, aynı 

zamanda, aşağıda değerlendirilmiş olan hâkimiyet ve sorumluluğun birbirine bağlı 

olması ilkesinin de bir gereğidir
145

. 

 Bu eleştirinin değerlendirilmesinde öncelikle, bugün gelinen noktada, tek kişi 

ortaklığının münferit müteşebbislerin ekonomik faaliyetleri için gerekli olan ideal bir 

organizasyon (teşkilat) biçimi olarak kabul edildiği, bu yapıya ihtiyaç duyulup 

duyulmadığı sorusunun geçen zamanda yaşanan tecrübeler göz önünde 

bulundurulunca günümüzde daha kolay cevaplandırılabileceği; tek kişi ortaklığının 

kanunlarda açıkça kabul edildiği ülke sayısının çokluğunun, halen de ülkemiz gibi bu 

yapıyı açıkça düzenleme gayretlerinin varlığının, örneğin Avrupa Birliği hukukunda 

bu yapıya özel önem verilmesinin, Almanya gibi bazı ülkelerde 1 milyon adete 

yaklaşan limited şirketlerin neredeyse yarısının tek kişilik limited şirket şeklinde 

kurulmuş olmasının
146

, gerçekten tek kişi ortaklığının, ülke ekonomileri, yatırımın ve 

istihdamın artırılması, girişimci ruhun desteklenmesi için ne denli önemli olduğunu 

ortaya koyduğu ifade edilmelidir.  

 Elbette tek kişi ortaklığının günümüzde yaygın bir şekilde kabul edilmesi 

aşamasına kolay ulaşılmamıştır. Hatta bu yapı kanun koyucular tarafından kabul 

edildikten sonra dahi eleştiriler sona ermemiş, bazı yönlerden artarak devam etmiştir. 

                                                 
145

  MEYER-CORDING, s. 10.  
146

  Bkz. s. 85, dpn. 276. 
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Neticede ekonomik dinamikler tek kişi ortaklığının hukuken de düzenlenmesini 

zorunlu hale getirmiştir. Hukuk düzenlerinin açıkça izin vermediği dönemlerde bile 

uygulama kendi çözümlerini üretmiş, görünüşte ortaklar (saman adamlar) yardımıyla 

tek kişi ortaklıkları kurularak, ekonomik faaliyetler bu çatı altında icra edilmiştir. 

Ayrıca üst başlık altında incelendiği üzere, tek kişi ortaklığına karşı yöneltilen teorik 

endişe ve eleştiriler de birçok bakımdan cevaplandırılmıştır.  

4. Şirket Unvanı Nedeniyle Alacaklıların Zarara Uğratılacağı 

Endişesi 

 Tek kişi ortaklığı aleyhinde dile getirilen olumsuzluklardan biri de, tek kişi 

ortaklıklarında ticaret unvanında şirket kelimesinin kullanılmasının üçüncü kişileri 

yanıltabilecek olmasıdır. Nitekim şirket unvanlarında üçüncü kişileri yanıltacak 

ibarelere yer verilmesi yasaklanmıştır (Örneğin TTK m. 48/I; HGB § 18 II)
147

. 

Unvanda şirket kelimesinin bulunmasını alacaklılarda bu şirketin çok ortaklı olduğu, 

bu nedenle itibara layık olduğu yönünde bir izlenim oluşturacağı, bunun ise kötüye 

kullanmalara neden olabileceği ifade edilmiştir
148

. 

 Gerçekten, sınırlı sorumluluk sistemine rağmen, işletme faaliyetini bir şirket 

çatısı altında yürütmenin üçüncü kişiler üzerinde genelde olumlu bir etkisinin olması 

sosyolojik bir olgudur. Şirket sayesinde, üçüncü kişiler nezdinde kurumsal bir 

yapının varlığı, devamlılığı ve buna güvenileceği izlenimi oluşturulmaktadır.  

 Kanımızca da haklı olan bu kaygıya rağmen, limited ya da anonim şirket 

şeklinde kurulabilen tek kişi ortaklıkları ticaret unvanında şirket kelimesinin 

                                                 
147

  TK m. 48/I: “Tacirin hüviyeti ve işletmenin genişlik ve ehemmiyeti yahut mali durumu hakkında 

üçüncü şahıslarda yanlış bir kanaatin meydana gelmesine mahal verecek mahiyette veya 

hakikata yahut amme intizamına aykırı olmamak şartiyle her ticaret unvanına, işletmenin 

mahiyetini gösteren veya unvanda zikredilen kimselerin hüviyetlerini belirten yahut muhayyel 

adlardan ibaret olan ilaveler yapılabilir.”. 

Tek başına ticaret yapan hakiki şahıslar ticaret unvanlarına bir şirketin mevcut olduğu zannını 

uyandıracak ilaveler yapamazlar“.  

Görüldüğü üzere hem unvanda bulunacak ilavelerin üçüncü kişileri yanıltacak şekilde olması 

yasaklanmış hem de tek başına ticaret yapan kişilerin bir şirketin mevcut olduğu zannını 

uyandıracak ilaveler yapamayacağı hüküm altına alınmıştır. Kanun koyucu da bu hükümlerle 

unvanda şirket kelimesinin bulunmasının üçüncü kişiler nezdinde olumlu bir etkiye, bir itibara 

sahip olduğunu kabul etmiş ve hakkı olmayan kişilerin şirket kelimesini kullanmalarını 

engellemek istemiştir.  
148

  MEYER-CORDING, s. 11. 
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bulunması bir zorunluluk olduğu halde, bu yapıyı kabul eden sistemlerde unvana, tek 

kişiye vurgu yapılmasını sağlayıcı bir ilave yapma mecburiyeti öngörülmemiştir. 

Bunun yerine, üçüncü kişilerin bu durumdan zarar görmeleri, getirilen kamuya 

açıklama yükümlülükleri ile engellenmeye çalışılmıştır. Örneğin Yönerge ile bütün 

payların tek bir kişinin elinde toplanması sonucu bir şirketin tek kişi ortaklığına 

dönüşmesi halinde, bu durumun tek kişi ortağın kimliği ile birlikte tescil edilerek 

halka duyurulması gereği düzenlenmiştir. YTK’da ve Alman Hukuku’nda da bu 

yönde düzenlemeler mevcuttur
149

. Bu başarıldığında, yani alacaklıların korunması 

tek kişi limited ya da anonim ortaklıklarında daha iyi olduğunda, tek kişi ortaklığı 

unvanında şirket kelimesinin bulunmasının da yanıltıcı olmayacağı, zira, üçüncü 

kişilerin sadece ihtiyaçları olduğunda, kendileri için bir faydası olduğunu 

düşündüklerinde şirketin çok ortaklı olup olmadığı ile ilgilenecekleri belirtilmiştir
150

. 

 İfade edildiği üzere haklı olan bu kaygı, gerekli görülürse, alacaklıkları 

koruyucu bir tedbir olarak, şirket unvanına, şirketin tek ortaklı olduğunu gösteren bir 

ibarenin konulması zorunlu tutularak giderilebilir
151

. Böylece tek kişi ortaklığı 

istenirse bu eleştiriden kurtarılabilir. Nitekim her ne kadar nihai olarak Yönerge 

metnine alınmamışsa da, Yönerge taslağının 2a maddesinde, şirket mektup ve sipariş 

formlarında, şirketin tek ortaklı olduğunun zorunlu olarak gösterilmesi gerektiği 

yönünde bir hüküm bulunduğuna işaret edilmiştir
152

.  

5. Yetki ve Sorumluluğun Birlikte Yürüyeceği (Yararlananın 

Sorumluluğu da Taşıması Gerektiği) İlkesine Aykırılık İddiası 

 Tek kişi ortaklığı aleyhine görüş açıklayanların temel dayanaklarından biri, bu 

yapının yetki/hâkimiyet ile mesuliyet el ele yürür (Einheit/Gleichlaufs von Herrschaft 

und Haftung) ilkesine
153

 aykırı olduğu, işletme faaliyetinin başarısızlığa uğraması 

                                                 
149

  Bkz. aşa. s. 153, 159, 169. 
150

  JOHN, s. 5, 6. 
151

  Konuya ilişkin değerlendirmelerimiz için bkz. aşa. s. 193, 194.  
152

  Bkz. GÜNTER CHRISTIAN SCHWARZ, Europäisches Gesellschaftsrecht, Nomos 

Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2000, s. 325. Tek kişi anonim ve/veya limited ortaklığının 

ticaret unvanı konusunda ayrıca bkz. s. 196, 197.  
153

  Bir kişinin ekonomik kararlarının ve faaliyetlerinin olumlu sonuçlarından yararlandığı gibi 

olumsuz sonuçlarına da katlanması gereğinin, yüzyıllar boyu haysiyetli tacir olmanın bir 
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riskinin haksız olarak alacaklılar üzerine geçirilmiş olduğu gerekçesidir
154

. Bu görüş 

sahiplerine göre, tek kişi ortaklığında nimet-külfet dengesi bozulmuştur; şirket 

vasıtasıyla kazanç sağlayan ortak olduğu halde, riskin alacaklılar ve şirketle ilişki 

halindeki üçüncü kişiler üzerinde bırakılması ahlâken de kabul edilebilir değildir
155

. 

Bir şirketin hâkim ortağı sorumluluğu üstlenmeli, kendi teşebbüsünün riskini 

omuzlarında taşımalı, şirket borçlarından sınırsız sorumlu olmalıdır. Kişi ekonomik 

faaliyetlerini hem kişiliği hem de tüm malvarlığı ile yürütmelidir. Şirket yönetiminde 

söz sahibi olmayan alacaklıların, şirket çalışanlarının, buna rağmen nihaî olarak 

oluşacak zararın sorumluluğunu taşıyacak olmaları açıklanamaz
156

. Ticaret 

şirketlerinde ortaklara sınırlı sorumluluk imkânının tanınmasının nedeni, bu 

şirketlerde ortakların yönetime katılmalarının, karar alma mekanizmalarında yer 

almalarının kural olarak mümkün olmamasıdır, tek kişi ortaklığında ise durum 

farklıdır. Tek ortak şirkette tam hâkimiyete sahiptir; ortaklar kurulunun yetkilerine 

sahiptir, çok zaman kendisi şirketin tek yöneticisi olabilir ya da şirket yöneticilerine 

                                                                                                                                          
göstergesi olduğu görüşü için bkz. GÜNTHER WÜST, Das Problem des Wirtschaftens mit 

bescharänkter Haftung, JZ 1992, s. 710. 
154

  Bununla birlikte, çok ortaklı şirketler bakımından ortakların sınırlı sorumluluğu ile riskin 

alacaklılar üzerine geçmesinin her zaman çok olumsuz olmayacağını ifade edenler de olmuştur. 

Onlara göre, ortaklar sınırsız olarak sorumlu olduğunda dahi alacaklıların riski tamamen 

kaybolmaz. Bu defa ortakların ekonomik gücünün bulunup bulunmadığı önem kazanır. Çoğu 

zaman tek tek ortakların ekonomik gücünün bulunup bulunmadığının araştırılması ise, sadece 

şirketin mali ve ekonomik durumunun araştırılmasından daha zahmetli ve masraflıdır. Üstelik 

alacağın talep edilmesinde bir tek şirkete karşı dava açmak yerine çok sayıda olabilecek ortaklara 

karşı hukuki süreci başlatmak ve yürütmek gerekecektir. Bkz. FERRAN, s. 23; aynı yönde bkz. 

HENRY HANSMANN/REINER KRAAKMAN, The Essential Role of Organizational Law, 110 

Yale L. J. 387, 393 (2000). s. 399 vd. Bu görüşün tek kişi ortaklıkları bakımından tamamen 

geçerli olmadığı açıktır.  
155

  Bir kişinin kendi borçlarından tüm malvarlığı ile sorumlu olmasının ahlakî bir gereklilik olduğu 

yönünde bkz. WOLFGANG WEINDEL,  Die Vereinigung aller Aktien und Geschäftsanteile 

in einer Hand: (Die Einmanngesellschaft), Heidelberg 1930, s. 18. 
156

  MEYER-CORDING, s. 10; OCHS, s. 46. Bu durumu bir gerçek kişinin finansal durumunun tek 

ve bütünlük arz eden niteliği doktrini ile açıklayanlar da olmuştur. Buna göre bir kişi iki ayrı 

kişilik ya da sorumluluk sahibi olamaz. Diğer bir ifadeyle bir kişinin hem kendisi için hem de 

işletmesi için ayrı ayrı borçları olamaz, borçları tektir, bütün borçların sahibi kendisidir ve 

kaynağına bakılmaksızın tamamından tüm malvarlığı ile sorumludur. Sorumluluğu sınırlamak 

ancak başka kişilerle şirket kurmak yoluyla mümkündür. Bkz. AT’TARAWNEH, s. 179; 

NÄGEL, s. 105.  

https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=1/TTL=21/SHW?FRST=29
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=1/TTL=21/SHW?FRST=29
http://www.worldcatlibraries.org/search?q=au%3AVolker+Ochs&qt=hot_author
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talimatlar verebilir
157

. Bu nedenle işletme faaliyetlerinden bizzat sorumlu 

olmalıdır
158

. 

 Aynı şekilde, tek kişi ortaklığında tek kişinin şirketteki konumu sayesinde, 

şirket malvarlığının şahsî menfaat için kullanılması, şirketin içinin boşaltılması gibi 

eylemlerin
159

 kolay bir şekilde gerçekleştirilebileceği; çok ortaklı limited şirketlerde 

nihayetinde, şirket işlerinin yürütülmesinden sorumlu olan yöneticilerin ve diğer 

ortakların sermayenin getirilmesini ve korunmasını sağlayabilecekleri, bu konuda bir 

denetimin varlığından söz edilebileceği, ancak tek kişi ortaklığında böyle bir iç 

denetim düzeninin bulunmadığı, bundan da alacaklıların zarar göreceği ifade 

edilmiştir
160

. 

 Görüldüğü üzere yapılan eleştirilerde tek kişi ortaklığında tek kişinin 

hâkimiyetine vurgu yapılmış, haklardan yararlananın sorumluluğu da taşıması 

gerektiği ifade edilmiş ve durumun çok kişilik ortaklıklarda farklı olduğu hususunun 

altı çizilmiştir. Yapılan eleştirilerden hemen sonra durumun çok kişilik ortaklıklarda 

farklı olduğuna değinilmesinin nedeni, bugün artık sermaye şirketlerinde ortakların 

sınırlı sorumluluğu meselesinin tartışma götürmeyecek bir şekilde yerleşmiş 

olmasıdır. Henüz şirket ortakları için sınırsız sorumluluğun bulunmadığı dönemlerde 

                                                 
157

  Tek kişi ortaklığında tek kişinin kendi iradesinden ayrı, bağımsız olarak bir birlik/şirket iradesini 

oluşturmasının mümkün olmadığı, tek kişi ile tek kişi ortaklığının iradesinin farklı olmasının 

mümkün olmadığı da söylenmiştir. DAMKÖHLER, s. 6, 7.  
158

  MEYER-CORDING, s. 10. 
159

  Şirket alacaklılarına zarar verici tipik işlemler arasında; tek pay sahibinin diğer işleri için 

gereğinden fazla teminat sağlanması, şirket malvarlığı ile kişisel malvarlığının karışması, şirket 

malvarlığının uygun olmayan fiyatlarla elden çıkarılması gibi işlemler sayılabilir. 

AT’TARAWNEH, s. 179. 
160

  WEINDEL, s. 18; TOMAS BRINKMANN, Begrenzte Haftung der Einmann-GmbH in 

Gründung? GmbHR 1982, s. 270; AT’TARAWNEH, s. 179; GRUNDMANN/FLORIAN 

MÖSLEIN, European Company Law-Organization, Finance and Capital Markets, 

Intersentia, Anwerpen-Oxford 2007, s. 178; HE, s. 7; MEYER-CORDING, s. 10, 11. Özellikle 

şirket karşısındaki güçsüz alacaklıların ve şirket çalışanlarının durumuna vurgu yapılmış, 

bunların zarara uğratılma ihtimalinin daha yüksek olduğu, zira güçlü alacaklıların şirketten ya da 

ortaktan alacakları için ayrıca şahsî ya da aynî teminat alabilecekleri, güçsüz alacaklıların ise bu 

imkândan yoksun oldukları, şirketin iflası gibi hallerde alacaklarına kavuşmalarının çok güç 

olacağı söylenmiştir. MEYER-CORDING, s. 10, 11; DIGNAM/LOWRY, 47; aynı yönde HE, s. 

7. Yine bu görüş sahiplerine göre, güçsüz alacaklılar bakımından asgarî sermayenin artırılması 

da pek etkili olmayacaktır. Ayrıca bu alacaklılar için perdeyi aralama sorumluluğu yolunu 

işletme imkânı bulunduğunun söylenmesinin de yeterli değildir; hem perdeyi aralama tam olarak 

kabul edilmemiştir, ispatı zordur hem de masraflı bir yoldur. Güçsüz alacaklıdan bu yola 

başvurmasını istemek doğru olmaz. MEYER-CORDING, s. 10, 11. 
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de ortakların sınırlı sorumluluğu meselesi çok tartışılmış, eleştirilmiş, fakat bugün 

gelinen noktada tamamen kabul edilmiştir. Aslında meselenin tek kişi ortaklığında 

sadece tek kişinin bulunmasına indirgenmiş olması yerinde bir yaklaşım değildir. 

Sorun sadece tek kişi ortaklığı ile ilgili olmayıp, sınırlı sorumluluğun mümkün 

olduğu bütün şirketlerde mevcuttur. Nitekim yapılan eleştirilere verilen cevapların en 

başında da, durumun çok kişi ortaklıklarında da farklı olmadığı, bir kişinin yanına 

sadece sayıyı tamamlamak için bir ya da birden fazla kişi (görünüşte ortak/saman 

adam) alarak bir limited ya da anonim şirket kurmasının çok kolay ve sık karşılaşılan 

bir durum olduğu
161

, bu durumda da şirketin gerçek hâkiminin bu kişi olduğu, sözü 

edilen suiistimallerin de bu şekilde kolayca gerçekleştirilebileceği, şirkette çok 

sayıda ortağın mevcudiyetine dayalı olarak bulunduğu ileri sürülen iç denetim 

mekanizmasının çok zaman pratikte mevcut olmadığı gelmektedir
162

. Şu halde 

kanımızca da, mesele esas itibariyle bütün şirketler bakımından ortaklara sınırlı 

                                                 
161

  Bundan başka hâkimiyet ve sorumluluğun birlikteliği kuralının kaynağı ve ne derece dikkate 

alınması gerektiği de sorgulanmıştır: Bu temel ilkenin örneğin Alman şirketler hukukunda 

geçerli olup olmadığı en azından sorgulanabilir bir durumdur, bu ilkenin, şirketin tek ortağının 

sınırlı sorumluluğunu ortadan kaldırabilip kaldıramayacağı da şüphelidir. Ayrıca, şirkete az 

miktarda bir payla bir azınlık dahil olduğunda, kendisine sorumluluğun bağlandığı 

“hâkimiyet”ten hemen vazgeçmek de bu öğreti ile bağdaşmaz. Eğer hâkimiyet-sorumluluk 

birlikteliği itirazsız olarak ortaya konulmak isteniyorsa, bu durumda sadece limited ya da anonim 

şirketin tek kişi ortağının sorumluluğunun sınırsız olduğu söylenmemeli, bu kural çok ortaklı 

şirketlerde dahi hâkim durumda olduğu kabul edilen bütün kişilere uygulanmalı, yani onlar da 

şahsen/sınırsız olarak sorumlu tutulmalıdır. Bu şekilde şirketin gerçek yapısını (hâkimiyet 

durumunu) ortaya koymayı amaçlayan bir inceleme/değerlendirme Alman şirketler hukukunda 

mevcut değildir. Bu inceleme büyük çaba ve masrafı gerektirmesi ve hukuk güvenliğini 

zedeleyecek olumsuz sonuçları nedeniyle reddedilmiştir. Kanun koyucu tek kişiye ve/veya 

hâkim ortağa sınırlı sorumluluk imkânını vermeyerek onu bu imkândan mahrum edebilirdi. Oysa 

kanun koyucu böyle yapmamıştır. Bu durumda, bu genel kural (hâkimiyet ile sorumluluğun el 

ele yürümesi) yardımı ile kanun boşluklarının doldurulmak istenmesi yerinde değildir. Bu kural 

doğrudan uygulanabilir bir kanun hükmü/hukuk kuralı değildir. Bundan dolayı,  mevcut hukuk 

bakımından tek kişi ortağın sınırlı sorumluluğu kuralını ihlal edici şekilde kullanılamaz. 

NÄGEL, s. 105, 106. Yine bunun gibi, sınırlı sorumluluğun, ancak “hâkim olan sorumlu 

olur/wer herrscht, haftet” ilkesinin hukuk sisteminin bir parçası olmaması halinde mümkün 

olacağı, tek kişi ortaklığına izin verilerek de tercihin bu yönde yapılmış olduğu söylenmiştir. 

KARL KREUZER, Probleme des Gläubigerschutzes in der GmbH-Reform, DB 1978, s. 828. 
162

  Bu eleştiriler yanıtlanırken, daima aynı durumun çok kişi ile kurulan ortaklıklarda da söz konusu 

olduğu, kanun koyucunun bu ortaklıklarda ortakların sorumluğunun belli bir tutarla 

sınırlanmasına cevaz verdiği, tek kişi ortaklığında farklı davranmayı gerektiren bir durumun 

bulunmadığı, mesela bir baba ile oğlunun bir limited şirket kurarak aynı sonuca ulaşabilecekleri 

söylenmektedir. Hatta şirket sözleşmesini değiştirebilecek çoğunluğun bulunduğu, hâkimiyetin 

sağlandığı durumlarda dahi aynı durum vardır, denilmiştir. Bkz. WEINDEL, s. 18. Ayrıca bkz. 

KLAUS KLEINERTZ, Missbrauch der Haftungsbeschrânkung bei der GmbH (Zugleich ein 

Beitrag zur Missbrauchslehre und zur Durchgriffshaftung), Diss. Köln 1967, s. 12.  
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sorumluluk imkânının tanınıp tanınmamasıyla ilgilidir. Bu ise, çok önce açıklığa 

kavuşturulmuştur ve ortakların sınırlı sorumluluğa sahip olması kuralı kesin olarak 

benimsenmiştir
163

.  

 Diğer bir anlatımla, bu eleştiriye cevap verirken, kanun koyucuların limited ve 

anonim şirketlerde sınırlı sorumluluk sistemini kabul etmelerinin nedenlerine 

bakmak gerekir
164

. Bu nedenlere örnek olarak, sermayenin ekonomiye 

kazandırılması, girişimci ruhun teşvik edilmesi, iktisadi yaşamın canlandırılması, 

istihdamın sağlanması, üretimin teşvik edilmesi gösterilebilir
165

. Kanun koyucunun 

bir görevi de, herkesin menfaatine olarak ekonomiyi iyileştirmektir. Bir Federal 

Mahkeme kararında
166

 belirtildiği gibi, hukuk insan hayatına hizmet etmeli ve uygun 

organizasyonları onların tasarrufuna sunmalıdır
167

. Tek kişi ortaklığının çok rağbet 

görmesi ekonomi için olumsuz bir durum değildir. Kanun koyucu ancak 

mağduriyete, kötüye kullanmaya yol açtığı zaman duruma müdahale etmelidir. Tek 

kişi ortaklığına karşı duranlar, bir kişinin, tek başına, iki kişiye nazaran daha çok 

yanlış davranışta bulunacağını, bu sebeple tek kişi ortaklığının ekonomi için tehlikeli 

ve zararlı olduğunu söylemişlerdir. Oysa bu sonuca varmak anlamsızdır. Aynı durum 

çok kişi ortaklıkları için de geçerlidir. Ayrıca tek kişi ortaklığına karşı alacaklı olan 

kişi düzenli olarak şirketin durumu hakkında bilgi edinebilir ve gerekli görürse ilave 

                                                 
163

  Bu konuda bkz. s. 19 vd.   
164

  İnc. s. 61 vd.  
165

  Bkz. CHRISTIAN GLOGER, Haftungsbeschränkung versus Gläubigerschutz in der GmbH, 

Rechtsvergliechende Studie zum deutschen und brasilianischen Recht, Carl Heymans 

Verlag, Köln/Berlin/München 2007, s. 13. Buna paralel olarak tek kişi ortaklıklarının kabul 

edilmesinin en önemli gerekçelerinden biri olarak küçük ve orta ölçekli işletmeler için icraat 

programının kabulü gösterilmiştir. Bkz. s. 145. Bu aynı zamanda bir anlamda küçük ve orta 

ölçekli işletmelerin teşviki ve korunması anlayışının, alacaklının korunması ilkesinin önüne 

geçmiş olduğu şeklinde de yorumlanabilir. TEKİNALP, Tek Ortaklı Şirketler, s. 589.  
166

  BGH NJW 53, 781.  
167

  Almanya’da tek ortaklı sınırlı sorumlu şirketin başlangıçta şüphe ile karşılanmış olduğu, yöneten 

(işleten) kişinin bunun sonuçlarından sınırsız sorumlu olması gerektiği öğretisinin hâkim olduğu, 

dogmatik açıdan bazı tereddütleri davet etse de bazı pratik değerlendirmelerin ve ekonomik 

ihtiyaçların Almanya’da da ağır basıp öğretiyi etkilediğinin görüldüğü hatırlanmalıdır. Bkz. 

TEKİNALP, Tek Ortaklı Şirketler, s. 584.  
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teminatlar isteyebilir. Şirketteki ortak sayısı da şirketin güvenilirliğini belirlemede 

önemli bir ölçü değildir
168

. 

 Şirketin çok ortaklı olması ile tek ortaklı olması arasında sınırlı sorumluluk 

imkânının tanınması bakımından bir fark bulunmadığına işaret eden görüş sahipleri 

ayrıca, tek kişi ortaklığında da alacaklıları koruyan hükümlerin mevcut olduğuna, 

hatta bu ortaklıklar bakımından üçüncü kişileri koruyucu özel hükümlere yer 

verilmiş olduğuna göndermede bulunmuşlardır
169

. Bunun gibi tek 

ortağın/işletmecinin malvarlığıyla şirketin/işletmenin malvarlığının birbirinden 

ayrılmasının etkili hukukî önlemlerle sağlanabileceğine inanılmış ve ayrılık ilkesi 

geliştirilmiştir. Ayrıca perdenin kaldırılması kuramındaki gelişmenin de tehlikelerle 

mücadelede ümit verici olduğu vurgulanmıştır
170

.  

 Son olarak belirtelim, sınırlı sorumluluğun kabulünün savunulması amacıyla, 

tek başına ticari faaliyette bulunan kişilerin dahi, kendi malvarlıkları ve işletmeleri 

üzerinde sözü edildiği derecede kesin bir hâkimiyete sahip olmadıkları ifade edilerek, 

onların bile sınırsız sorumlu olmalarının tartışılabileceği ileri sürülmüştür. Bu görüşe 

göre, bir malikin sahibi olduğu eşya üzerindeki ayni hâkimiyeti sınırsız değildir, eşya 

üzerinde istenildiği gibi tasarrufta bulunma yetkisi hukuki düzenlemelerle, özellikle 

vergi hukuku ve iş hukuku düzenlemeleri ile çeşitli şekillerde sınırlandırılmıştır. 

Bunun gibi şirket yöneticisi olarak şirketin kaderini etkileyen kişilerin hâkimiyet 

imkânları daima işletme ile ilgili tehlikelerle baş edecek genişlikte değildir. İşletmeci 

ve/veya hâkim ortak vasıtası ile olan bir hâkimiyet böylece sadece sınırlı olabilir
171

. 

 

                                                 
168

  SIEBEL, gefährliche Einmanngesellschaft, s. 725. Ayrıca, adım adım, bir limited şirkette 

bulunan kişi çokluğunun iyi bir şirket yönetimi için şart olmadığı ve malvarlığının ayrılığı 

ilkesinin istendiği şekilde burada da korunamadığı anlayışının yerleştiği belirtilmiş; gizli kâr 

paylaşımı gibi durumların çok ortaklı şirketlerde de mahkeme kararları ve öğreti tarafından 

ortaya konulduğu, bu bakımdan çok ortaklı bir şirket ile tek ortaklı bir şirket arasında bir fark 

bulunmadığı ileri sürülmüştür. LINDEMANN, s. 17, 18.  
169

  JOHN, s. 9. Bu çerçevede tek kişi limited (ya da anonim) ortaklığının da çok ortaklı olanlar gibi, 

birer limited (ya da anonim) şirket olduğu, bu ortaklığı ortaya çıkaran ve meşrulaştıran 

sebeplerin limited şirketler hukuku hükümlerinin aynısı olduğu belirtilerek, çok ortaklı bir 

şirketin ortaklarına sınırlı sorumluluk imkânının tanınması ile bir şirketin tek ortağına bu 

imkânın tanınmasının gerekçeleri arasında bir fark olmadığı ortaya konulmuştur. JOHN, s. 8, 9. 
170

  TEKİNALP, Tek Ortaklı Şirketler, s. 590.  
171

  NÄGEL, s. 106.  
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6. Şirket Malvarlığı İle Şahsî Malvarlığın Ayrılmasının Güçlüğü 

 Şirket malvarlığı ile tek ortağın kişisel malvarlığının tam olarak ayrılmasının 

güç olduğu yönündeki eleştiri de esasen, bir kişinin ekonomik faaliyetlerinden 

tüm malvarlığı ile sorumlu olması gerektiği düşüncesinin bir uzantısıdır. Diğer bir 

deyişle, bir kişinin kendi girişiminden sınırsız sorumlu olması gerektiği 

düşüncesinin bir gerekçesi de, kişinin şahsî malvarlığı ile ekonomik faaliyetlerine 

tahsis ettiği malvarlığının birbirinden ayrılmasının zor olmasıdır. Bu düşünceye 

göre, bir kişinin birbirinden farklı statülere sahip iki ayrı malvarlığı olamaz
172

.  

 Bir kişinin malvarlığını, farklı tek kişi ortaklıkları altında karışık bir yapıya 

dahil etmek suretiyle, alacaklılarda farklı izlenimler oluşturarak, onları tehlikeye 

atabilecek olması ihtimali de, bu çerçevede dile getirilmiş diğer bir endişedir
173

.  

 Yine bu alandaki eleştirilerin bir kısmı da, şirketin kuruluşundan önceki 

aşamaya ilişkindir. Buna göre ön şirketin malvarlığı ile kurucunun şahsî 

malvarlığının itirazdan uzak bir şekilde ayrılması mümkün değildir. Bu 

imkânsızlık nedeniyle, sermayenin gerektiği gibi şirkete getirilmesi de 

sağlanamayacaktır
174

.  

 Bu endişe ve eleştirilerin haklılık payı olduğu kuşku götürmez. Çok ortaklı 

şirketlere nazaran, tek ortaklı bir şirkette anılan endişelerin daha çok hissedilmesi 

gerçeği karşısında, çözüm olarak bu şirketlerde, diğer şirketlere göre ilave ve 

daha etkili tedbirlerin alınması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Nitekim bu yönde 

alınan tedbirler olduğu gibi, kabul görmediği halde önerilen tedbirler de 

mevcuttur
175

.  

 

                                                 
172

  Tek kişi ortaklığının, malvarlığı teorisinin temel ilkesi olan, aynı kişinin iki ayrı malvarlığına 

sahip olamayacağı prensibine aykırı olduğu belirtilmiş; ancak yine bu eleştiriye cevap olarak da, 

şirket ile tek ortağın iki ayrı kişi oldukları ve her bir malvarlığının hukuken ayrı malikinin 

bulunduğu ifade edilmiştir. MOREMANS/RENKEN, s. 737. 
173

  WEINDEL, s. 18. 
174

  Bkz. JOHN, s. 11.  
175

  Bu tedbirler için bkz. s. 191 vd.  
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7. Kötüye Kullanma Aracı Olması Endişesi 

 Şirket alacaklılarına karşı, sadece ortaklığın sorumlu olacağı gerçeği göz 

önünde bulundurulduğunda, tek kişi limited (ya da anonim) ortaklığının bir 

kötüye kullanma aracı olarak kullanılabileceğinden endişe edilmiştir
176

. Bu 

endişenin temelinde, bir kişinin iki kişiden daha kolay yanlış yapacağı fikri 

yatmaktadır. Bu anlayışa sahip olanlara göre, gerek sermayenin şirkete 

getirilmesi, gerek korunması bakımından, birden fazla kişinin mevcudiyeti, sadece 

bir ortağın bulunması haline göre daha emniyetlidir
177

, bu halde şirket içinde diğer 

ortaklar tarafından işletilebilecek bir iç denetim ve kontrol mekanizması vardır
178

; 

birden çok kişinin hukukî ve cezaî sorumluluğa tâbi kılınması kötüye kullanmaları 

daha etkili bir şekilde önleyecektir
179

.  

 Bu endişe hakkında ilk söylenmesi gereken, ortaklara sınırlı sorumluluk 

imkânının tanınmış olduğu çok ortaklı anonim ve limited şirketlerde de aynı 

endişenin mevcut olduğudur. Bugün artık limited ya da anonim şirket ortaklarının 

şirket borçlarından dolayı sorumluluklarının sınırlı olduğu hususu köklü bir şekilde 

yerleşmiştir ve tartışmasız kabul edilmektedir. Çok kişilik ortaklıklar bakımından 

                                                 
176

  Açıklamalar için bkz. NÄGEL, s. 106; JOHN, s. 5, 6. Tek kişi ortaklığının, sınırlı sorumluluk 

ilkesi sayesinde, kişileri güçlerinin ötesinde ticari faaliyette bulunma yönünde teşvik edebileceği, 

ayrıca hileli yollara başvurmaya da neden olabileceği ifade edilmiştir. AT’TARAWNEH, s. 185. 
177

  WERNER FLUME, Die GmbH-Einmanngründung, ZHR 146 (1982), s. 205. 
178

  ULRICH BURGARD, Die Förder- und Treupflicht des Alleingesellschafters einer GmbH, ZIP 

2002, s. 828. Yazar ayrıca, kanunun limited şirketleri tanzim ederken, azınlığın, çoğunluğun 

şirketi zarara uğratacak davranışlarına engel olması, bir sınır oluşturması düşüncesinden hareket 

ettiğini, azınlığın bu sınırlayıcı işlevinin tek kişi ortaklığında bulunmadığını, şirketi zarara 

uğratacak fiil ve işlemlerin tek kişi ortaklığında özellikle daha tehlikeli olduğunu belirtmiş ve bu 

görüşe dayanak olarak dört gerekçe sıralamıştır: 1. Tek kişi ortaklığında şirketin sermaye 

toplama ve belli bir sermayeye sahip olma özelliği zayıflamıştır. Zira bu yapının tercih 

edilmesinin nedeni sınırlı sorumluluk sisteminden yararlanmaktır. 2. Bu yapıda şirket içi 

danışma ve denetim bulunmamaktadır. Tek ortak ile şirket yönetimi aynıdır, tek ortak dilediği 

kararı alabilmektedir. 3. Tek kişi ortaklığında, çoğunluğun, şirket malvarlığını ve şirket 

fırsatlarını azınlığın aleyhine olarak kullanmasını engelleyici kurallar bulunmamaktadır. Muhalif 

bir azınlık, dolaylı olarak şirket alacaklılarının korunmasına da katkıda bulunacaktır. 4. Şirket 

yapısını dilediği gibi belirleme gücü tek ortağın elindedir. Dilerse şirket sözleşmesini değiştirir, 

dilerse şirketin feshine karar verir. BURGARD, s. 828. Aynı yönde bkz. SCHWARZ, 

Europäisches Gesellschaftsrecht, s. 330. 
179

  Anonim şirketler bakımından da, benzer kaygıların dile getirilmiş olduğu hususunda bkz. 

LORENZ FASTRICH, Die Einpersonen Aktiengesellschaft und neure Entwicklungen, 

İstanbul Ticaret Odası, Sermaye Şirketleri Reformu Semineri-Tek Kişi Anonim Şirketi ve 

Anonim Şirketler Hukukunda Yeni Gelişmeler Tebliği, İstanbul 07.06.2007, s. 3. 
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dile getirilemeyen bu endişenin, tek kişi ortaklığı vesilesiyle gündeme taşınması ve 

şirkette tek bir kişinin bulunması hususuna vurgu yapılması doğru bir yaklaşım 

değildir
180

. Her şeyden önce, şirkette birden fazla ortak bulunması, iç denetime 

imkân sağlasa da, her zaman bir güvence oluşturmaz. Zorunlu asgari sayıyı sağlamak 

için, görünüşte ortaklardan yararlanılmasında bir zorluk bulunmadığı gibi, bazen tek 

bir kişinin ekonomik durumu gerekli güvenceyi sağlamaya yeterli olabilir
181

. Ayrıca 

kötüye kullanmaları önlemek için yapılması gereken, kötüye kullanmaların 

önlenmesi ve alacaklıların korunması yollarını düşünmek ve bu yönde gerekli 

tedbirleri almak, en azından istenen korumanın çok ortaklı şirketlerdekinden daha az 

etkili olmamasını temin etmektir
182

. Nitekim Yönergede ve millî hukuk 

düzenlemelerinde bu konuda ayrıntılı kurallar getirilmiştir. 

8. Ortağın, Şirketin Ayrı Bir Tüzel Kişiliğe Sahip Olduğu 

Gerçeğini Algılayamaması 

 Şirket ortaklarının, şirketin ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olduğu hukuki gerçeğini 

tam algılayamamaları, şirketi bir aile işletmesi ya da tek kişi işletmesi gibi görerek, 

buna göre yönetme anlayışına sahip olmaları da, tek kişi ortaklığı bakımından bir 

çekince sebebi olarak sayılabilir. Özellikle aile şirketi şeklinde yapılanmış olan çok 

ortaklı limited ve anonim şirketlerde dahi, genellikle aynı zamanda şirket yöneticisi 

de olan ortaklar şirket malvarlığı üzerinde diledikleri gibi tasarrufta bulunma 

eğilimindedirler. Bu kişiler, örneğin şirket muhasebesinden diledikleri zaman 

                                                 
180

  Nitekim YTK’da, tek kişi ortaklığına izin verilmesinin gerekçelerinden biri olarak, herhangi bir 

şirket türü ne kadar kötüye kullanılabilir ve muvazaa aracı olabilirse, tek kişilik şirketin de o 

kadar kötüye kullanma ve muvazaa konusu olabileceği belirtilmiştir. TASARI-GEREKÇE m. 

338. 
181

  Bundan başka, salt şirketin çok pay sahipli olmasının, bu kişilerin ekonomik durumu hakkında 

bir fikir vermediğine de işaret edilmiştir. Bkz. BERND BÖSERT, Das Gesetz für kleine 

Aktiengesellschaften und zur Deregulierung des Aktienrechts-Ein Überblick über 

Hİntergrund und Inhalt, DStR 1994, s. 1424. 
182

  Öğretide de, tüzel kişilik vasıtasıyla, işletme malvarlığı ile şahsî malvarlığın ayrılmasının, 

kendiliğinden (bizatihi/per se) kötü bir durum olmadığı; her ne kadar tek katılım, tek hâkimiyet 

ve ayrı rejimlere tâbi malvarlıklarının bulunduğu bu durumun kötüye kullanılması ve birlik içi 

denetim mekanizmalarının da bu yapıda, çok kişi ortaklıklarında olduğu gibi işletilememesi 

mümkün ve muhtemel ise de, bunun, sadece koruma mekanizmaları üzerinde düşünmeyi 

gerektirebileceği, fakat tek kişi ortaklığını hukuk hayatı dışına çıkarmak için yeterli bir sebep 

olmayacağı ortaya konulmuştur. KARSTEN SCHMIDT, Gesellschaftsrecht, 4. Aufl., Carl 

Heymanns Verlag KG, Köln/Berlin/Bonn/München 2002, s. 1244; NÄGEL, s. 107; OKUTAN 

NILSSON, Tek Kişi Ortaklığı, s. 590. 
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makbuz dahi imzalamadan nakit çekimi yapmakta, şirket muhasebecisi sonradan 

kasa durumuna göre alınmış bu paraları muhasebeleştirmektedir. Bu anlayışın çok 

yaygın olduğu bir sistemde, tek ortağın, şirket işletmesinin hukuken de kendi 

işletmesiymiş gibi hareket etmesi, şirket malvarlığı ile kendi şahsî malvarlığı 

arasında bulunması gereken ayrımı kavrayamaması mümkün ve olasıdır. Bunun 

sonucu olarak da, şirket alacaklılarının, çalışanların ve diğer ilgili kişilerin daha 

kolayca zarara uğratılması söz konusu olabilecektir. Bu durumun düzeltilmesi de 

yine alacaklıların korunması mekanizmalarının geliştirilmesi suretiyle 

sağlanabilecektir.  

 Hemen burada, tek kişi ortaklığı bakımından üçüncü kişilerin korunması 

amacıyla, çok kişi ortaklıklarından farklı olarak yapılabilecek özel düzenleme ve 

kuruluş formalitelerinin tek kişi ortaklığının tercih edilirliğini olumsuz yönde 

etkilemesinin, kişileri görünüşte ortaklar yardımıyla çok ortaklı şirket kurmaya 

sevketmesinin mümkün ve muhtemel olduğunu da belirtelim. Diğer bir ifadeyle, 

sınırlı sorumluluk ayrıcalığının bir bedeli olarak, tek kişi ortaklığında söz konusu 

olan kuruluş formaliteleri, sermayenin getirilmesi ve korunmasına dair özel 

düzenlemeler ve kamuya açıklama yükümlülüklerinin dengesiz bir şekilde 

öngörülmesi bu ortaklık yapısının seçilmesinde caydırıcı bir etkiye sahip 

olabilecektir
183

. Bu husus yapılacak düzenlemelerde göz önünde bulundurulmalıdır.  

B. Tek Kişi Ortaklığının Tercih Edilmesinin Nedenleri  

 1. Genel Olarak Şirket Kurumuna Duyulan İhtiyaç  

 a. Genel Açıklama 

 İlerleyen bölümlerdeki açıklamalarımızda da görüleceği üzere, tek kişi 

ortaklığı, özellikle Avrupa Birliği’nin konuya dair çıkardığı Onikinci Ortaklıklar 

Hukuku Yönergesinden sonra, çok yaygın olarak benimsenmiş, ülke kanunlarında 

yerini almış, hakkında çok sayıda yüksek mahkeme kararı verilmiş ve öğretide de 

kapsamlı olarak incelenerek, konuyla ilgili çok sayıda monografik eser, makale 

yayınlanmış, şirketler hukuku kitaplarında da meseleye geniş yer verilmiştir. Nitekim 

                                                 
183

  Bu konuda bkz. DAVIES, s. 50, 51.  
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ülkemizde de YTK ile Türk hukukundaki yerini almıştır. Ayrıca bu yapı ekonomi 

hayatının oyuncuları tarafından da çok sık tercih edilen bir organizasyon şekli 

olmuştur.  

 Tek kişi ortaklığına hukuken ve ekonomik olarak bu denli itibar edilmesi ve 

yapının bu derece rağbet görmesi nedenlerinin araştırılarak tespit edilmesi zorunlu 

olmuştur
184

. Mevcut durumda, tek kişi ortaklığı, limited ya da anonim şirket olarak 

kurulabilmektedir. Tek kişi limited ya da anonim ortaklığı da nihayetinde birer 

ticaret şirketi olduğundan, bu organizasyon şeklinin daha iyi anlaşılabilmesi ve tercih 

edilmesindeki nedenlerin ortaya konulabilmesi için öncelikle sermaye şirketlerine 

duyulan ihtiyacın, sermaye şirketlerinin diğer organizasyon türlerinden daha çok 

rağbet görmesinin sebeplerinin, bu şirketlerin ekonomi ve toplum içindeki yerinin, 

yararlarının belirlenmesi şarttır. Nitekim Yönergede de, tek kişi ortaklığına alternatif 

olabilecek şekilde, işleteninin sorumluluğunun sınırlı olduğu işletme modeli de 

tavsiye edilmiş olmasına rağmen, bu organizasyon biçimi hukuk düzenlerinde ve 

ekonomi çevrelerinde kabul görmemiş, aksine limited şirket ya da anonim şirketin 

tek kişi ile oluşturulması şekli benimsenmiştir. Bu da limited ve anonim şirketlerin 

varlık nedenlerinin ortaya konulmasının tek kişi ortaklığı yapısının anlaşılabilmesi 

için ne denli gerekli olduğunu göstermektedir.  

 Şu halde tek kişi ortaklığı kurumunun açıklanabilmesi için, önce neden 

sermaye şirketlerinin var olduğu, bu şirketlere duyulan ihtiyacın ne olduğu  genel 

olarak ortaya konulacak, sonra bir adım daha ileri gidilerek, çok ortaklı limited ve 

anonim şirketler ticarî faaliyetlerin yürütülmesi için ekonomi aktörlerinin hizmetine 

âmade iken, neden bu defa bir de bu yapıların tek kişi ile oluşturulabilmesine 

gereksinim duyulduğu izah edilecektir.  

                                                 
184

  BROMBACH eserinde, hukuk sistemlerinin ekonomik hayatta ortaya çıkan bütün gelişmeleri 

kurala bağlamalarının, düzenlemelerinin hemen ve her zaman mümkün olmadığını, özellikle tek 

kişi ortaklığında bunun böyle olduğunu, iktisadî yaşamda ortaya çıkan müesseselerin sonradan 

hukuken düzenlendiğini, bu nedenle tek kişi ortaklığı açıklanırken önce ekonomi için önemine, 

nedenlerine bakılması, sonra hukuki olarak açıklanmasına geçilmesi gerektiğini vurgulamıştır. 

BROMBACH, s. 1, 2. Tek kişi ortaklığının asıl kabul edilme nedeninin, ekonomik faaliyetler 

için (özellikle münferit müteşebbislerin faaliyetleri için) uygun bir araç oluşturma çabası 

olduğunu, bu bakımdan bu ortaklığın sahip olduğu tüzel kişilik ve sınırlı sorumluluk unsurlarının 

birlikte, örneğin “sınırlı sorumlu işletme” seçeneğine tercih edildiğini belirtmiştik.  
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 Sermaye şirketlerinin ortaya çıkış nedenleri olarak, ekonomik faaliyetlerin 

(işletme faaliyetlerinin) basit, az masraflı ve etkin bir yapı içinde icra edilebilmesinin 

mümkün kılınması, ticarî faaliyetlerin devamlılıklarının korunması, girişimciler 

üzerindeki riskin azaltılması sayesinde ekonomik gelişmenin ve istihdamın 

sağlanması, sermaye temini ve yatırımların teşvik edilmesi, kamu yararına olan bazı 

işlerin şirketler vasıtasıyla daha elverişli olarak yapılabileceğine olan inanç ön plana 

çıkmaktadır.  

 Sayılan bu amaçların şirket üzerinden gerçekleştirilebileceğine olan inancın 

temelinde, sermaye şirketlerinin sahip olduğu tüzel kişilik ve ortakların sınırlı 

sorumlu olması unsuru yatmaktadır. Zaten tek kişi ortaklığı denildiğinde de, -bu 

yapıda kişi birliği, ortak amaç gibi şirketlerin klasik unsurlarının bulunmaması da 

dikkate alındığında- akla gelen en temel iki unsur tüzel kişilik ve sınırlı 

sorumluluktur. Tek kişi ortaklığı, özellikle bireysel müteşebbisler ile küçük ve orta 

ölçekli işletmelerin ekonomik faaliyetlerini (işletme faaliyetlerini) sürdürebilmeleri 

için en elverişli yapıyı oluşturma amacıyla düzenlenmiş ve şirketler hukuku sistemi 

içindeki yerini almıştır. 

 İşletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için, sınırlı sorumlu işletme modelinin 

ya da başka bir yapının benimsenmeyerek, şirketlerin ve bu kapsamda tek kişi 

ortaklığının tercih edilmesinin en başta gelen nedenlerinin, bu yapının temel taşları 

olan tüzel kişilik ve sınırlı sorumluluk olduğunu belirtmiştik. Bunun dışında, payların 

devredilebilir olması ve işletme faaliyetinin devamlılığının sağlanması, şirket 

malvarlığı ile ortakların malvarlığının ayrılmasının temini, usulî masrafların 

azalması, bu yapının işletme işlerinin yürütülmesi için bir faaliyet organizasyonu 

sağlaması, işletmeye kaynak temin edilmesinin bir aracı olması, vergi 

avantajlarından yararlanma imkânı sunması, itibar sağlaması gibi sebepler de 

sayılmalıdır. Bu bölümde sadece, şirketin ve bu çerçevede tek kişi ortaklığının rağbet 

görmesinin sebepleri üzerinde durulacak, tek kişi ortaklığının şirket tanımından 

çıkarılan unsurlar karşısındaki yeri aşağıda ayrı bir başlık halinde incelenecektir
185

. 

 

                                                 
185

  Bkz. aşa. s. 87 vd.  
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 b. Sınırlı Sorumluluk 

 Müteşebbislerin, özellikle şirket ve bu kapsamda tek kişi ortaklığı kurmak 

istemelerinin en önemli ve temel sebebinin, bu şirketlerde mevcut olan sınırlı 

sorumluluk imkânından yararlanmak olduğu ifade edilmiştir
186

 
187

. Modern 

ekonominin karmaşık bir hâl alması ve riskin de artmış olması nedeniyle sınırlı 

sorumluluğa duyulan ihtiyaç bugün daha çok hissedilmektedir
188

. Münferit işletme 

sahibi, işletmenin borçlarından tüm malvarlığı ile sorumlu iken, işletme faaliyetini 

bir şirket çatısı altında sürdüren kişi sadece önceden bildiği, göz önüne aldığı, 

ödediği ya da ödemeyi taahhüt ettiği belli bir sermaye ile sınırlı olarak sorumluluk 

taşımaktadır
189

. Özellikle tek kişi limited ya da anonim ortaklığının tercih edilmesi 

bakımından, bir şirket kurmak için başka kişilerin de katılımına ihtiyaç duymayan, 

şirkette başka kişilerin de bulunmasından doğacak birçok sorunla mücadele etmek 

zorunda kalmayan bir kişinin, işletme faaliyetini, sınırsız sorumlu olacak şekilde 

yürütmek yerine, bir şirket çatısı altında yürütmeyi tercih edeceği açıktır.  

 Sınırlı sorumluluk sayesinde riski azaltmak mümkün olduğundan yatırımcılar 

teşvik edilmekte, cesaretlendirilmekte ve bu yolla girişimci ruhun ortaya çıkması 

                                                 
186

  HİRŞ, s. 197; HALİL ARSLANLI, Anonim Şirketler I - Umumî Hükümler, 3. Bası, 

Fakülteler Matbaası, İstanbul 1960, s. 6; ATABEK, Tek Ortaklı Şirket, s. 25; POROY 

(TEKİNALP/ÇAMOĞLU), s. N. 45; JÖRN BECKER, Das gesellschaftsrechtliche 

Wettbewerbsverbot in der Einmann-GmbH: zugleich ein Beitrag zu Begründung und 

Umfang der Treupflicht, Frankfurt am Main, Lang, 1997, s. 93;  BURGARD, s. 828; 

KRAUSE, s. 96; KEMAL ÇEVİK, “Fransız ve Türk Hukukunda Tek Ortaklı Şirket / Sınırlı 

Sorumlu Ticari İşletme”, Prof. Dr. Ali Bozer’e Armağan, Ankara 1998, s. 40; NÄGEL, s. 105; 

DIGNAM/LOWRY, s. 9; FEZER, s. 611; UWE HÜFFER, Vorgesellschaft, Kapitalaufbringung 

und  Drittbeziehungen bei der Einmanngründung – Rechtsfragen nach dem Entwurf der 

Bundesregierung zur Änderung des GmbHG, ZHR 142 (1978), s. 488. KENDİGELEN de, diğer 

şirketleri anonim şirkete dönüştürmeye yönelten nedenleri incelediği makalesinde, bu 

nedenlerden ilkinin sınırsız (kişisel) sorumluluktan kurtulma düşüncesi olduğunu tespit etmiştir. 

Bkz. ABUZER KENDİGELEN, Diğer Ticaret Şirketlerini (Kollektif, Komandit ve Limited 

Şirketleri) Anonim Şirkete Dönüştürmeye Yönelten Sebepler, Makalelerim, Cilt I, 1998-2001, 

İkinci Bası, Arıkan, İstanbul 2006, s. 2. Sınırlı sorumluluğun mümkün olmasının da tüzel kişilik 

sayesinde olduğu hatırlanmalıdır.
 
 

187
  Hemen burada sınırlı sorumluluğun sadece sermaye şirketlerinde bulunduğunu, şahıs şirketleri 

olarak tabir edilen şirketlerde ise ortakların şirket borçlarından dolayı sınırsız sorumlu olduğunu 

belirtelim. Şahıs şirketi-sermaye şirketi ayrımı için bkz. aşa. s. 120 vd.  
188

  FERRAN, s. 1; AT’TARAWNEH, s. 180; NÄGEL, s. 232. Sınırlı sorumluluğun ekonomik 

avantajları konusunda bkz. GLOGER, s. 22.  
189

  NÄGEL, s. 232; DAMKÖHLER, s. 54; WEINDEL, s. 22. 

https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Das
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=gesellschaftsrechtliche
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Wettbewerbsverbot
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=in
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=der
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Einmann-GmbH
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=zugleich
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=ein
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Beitrag
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=zu
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Begr%D3ndung
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=und
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Umfang
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=der
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=2/TTL=2/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Treupflicht
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sağlanmaktadır
190

. Elbette, kişilerin, girişim başarısız olduğunda evlerini ya da 

otomobillerini kaybetmeyecek olmaları, onlarda girişim ruhunu canlandırmakta
191

; 

yine ortakların her şeylerini kaybetme ihtimalinin bulunmaması, yöneticilerin işleri 

daha cesur ve atak bir şekilde  yürütmelerini temin etmektedir
192

. Aynı şekilde, sınırlı 

sorumluluğun bilincinde olan ortaklar yönetim işlerini delege etmekte, yönetim işini 

uzman kişilere bırakmakta daha rahat olmaktadırlar: Deyim yerindeyse ortakların 

gözü arkada kalmamaktadır
193

. Ayrıca bu yolla şirket yöneticilerinin denetimi için 

daha az masraf yapılmakta ve zaman harcanmaktadır
194

. 

 Kişilerin sınırlı sorumluluk nedeniyle yatırıma daha çok meyletmeleri 

sonucunda yeni iş sahalarının açılacak olması, işsizliğin azalması, genel ekonomik 

zenginliğin artması ve böylece kamunun bunda kazançlı olması da yine sınırlı 

sorumluluğun bir faydası olarak zikredilmiştir
195

.  

 Nitekim ondokuzuncu yüzyılın ortalarında sınırlı sorumluluk sisteminin kanun 

koyucu tarafından kabul edilip edilmemesi tartışması yapılırken, kanun koyucu için 

daha ağır düştüğü görünen gerekçe de, sınırlı sorumluluğun meslekî anlamda 

yatırımcı ya da girişimci olmayan halkı yatırıma teşvik edeceği ve onların küçük 

birikimlerinin yüksek meblağda sermaye gerektiren (millî tren hatlarının kurulması 

gibi) kapsamlı projelerin hayata geçirilmesinde kullanılabileceği gerekçesi olmuştur. 

Pek de yatırımı düşünmeyen büyük halk kitleleri, eğer sahip oldukları her şeyi 

                                                 
190

  FERRAN, 13, s. 20. Yazar ayrıca, özellikle sınırlı sorumluluğun ticari faaliyetlerde yenilikler 

yapılması ve yeni girişimlerin yapılabilmesi için serbest bir alan oluşturduğunu belirtirken; 

bunun bazen aşırı bir güvenle, büyük risklerin alınmasına neden olabileceğini, bunun sonucu 

olarak da teşebbüsün başarısızlığa uğraması sonucu alacaklıların büyük zarara uğratılacağını 

belirtmiştir.  
191

  DIGNAM/LOWRY, s. 9.  
192

  DIGNAM/LOWRY, s. 47. 
193

  HENRY HANSMANN/REINIER KRAAKMAN (Paul Davies, Gerard Hertig, Klaus Hopt, 

Hideki Kanda, Edward Rock), The Anatomy of Corporate law, Oxford University Press, 

Newyork 2005, s. 1, s. 10; FERRAN, s. 20. Yazar ayrıca kişilerin sınırlı sorumluluk sayesinde 

işletme yönetimine dahil olmadan pasif olarak yatırım yapma isteklerinin arttığını da belirtmiştir. 

FERRAN, s. 20. 
194

  Bkz. GLOGER, s. 22; HANSMANN/KRAAKMAN, Organizational Law, s. 424. 
195

  FERRAN, s. 21; AT’TARAWNEH, s. 181; GLOGER, s. 24.  
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kaybetme ihtimali bulunsa, herhangi bir şirkete ortak olmayacak ya da şirket payı 

satın almayacaklardı
196

. 

 Sınırlı sorumluluk sistemine sahip işletmelerde, alacaklıların sadece o 

işletmenin malvarlığı durumunu araştırmaları yeterli olmakta, işletmenin/şirketin 

ortaklarının da şahsî malvarlığını araştırmalarına gerek bulunmamaktadır. Ortakların 

sınırsız sorumlu olduğu şirketler bakımından bu iş daha zahmetlidir, sadece şirketin 

değil, ortakların şahsî ekonomik güçlerinin de araştırılması gerekir
197

. 

 Yine sınırlı sorumluluk sayesinde bir sermaye piyasası oluşabilmektedir. 

Paya sahip olanların sınırsız sorumlu olduğu kabul edilse, payların değeri ancak 

pay sahiplerinin ekonomik durumuna göre oluşabilirdi ve bir sermaye piyasasından 

da söz edilemezdi. Böylece sınırlı sorumluluk, şirket paylarının herkes için aynı 

olan bir bedelden sermaye piyasalarında el değiştirebilmesini de sağlamaktadır
198

. 

 Tek kişi ortaklığı sayesinde, bir kişinin malvarlığını çeşitli bölümlere 

ayırmasının; birden fazla işletmesinde, her bir işletmenin riskini, belli bir 

malvarlığı değeri ile sınırlayabilmesinin de mümkün olduğuna işaret edilmelidir
199

.  

c. Devredilebilir Pay - İşletme Faaliyetinin Devamlılığı  

 Ticaret şirketlerinin, bu çerçevede tek kişi ortaklığının tercih edilmesinin 

önemli nedenlerinden biri, tüzel kişilik sayesinde, işletme faaliyetinin 

devamlılığının sağlanmasıdır. Özellikle belirli işletme faaliyetleri uzun vadede belli 

bir sermayenin getirilmesini ve teşkilatlanmayı gerektirmektedir. Bu ise, ancak 

kaderi işletmecisinden önemli ölçüde bağımsız olan bir yapı marifetiyle mümkün 

olur
200

. Şirket yapısı içinde işletme faaliyeti, kendini oluşturan münferit 

unsurlardan bağımsızlaşacak, ortaya toplu bir değer çıkacak ve bu değer nesilden 

                                                 
196

  DAVIES, s. 194; FERRAN, s. 21. Bu dönemde büyük işletmeler tarafından, pay sahiplerine 

sınırlı sorumluluk imkânının verilmesi baskısı da yapılmıştır. Bu şekilde ekonominin hukuka yön 

verme etkisi bir kez daha görülmüştür. Bu çerçevede sınırsız sorumluluğun orta ve büyük ölçekli 

şirketlerde ortaklar için pratik olmadığı da söylenebilir. AT’TARAWNEH, s. 181. 
197

  HANSMANN/KRAAKMANN, Organizational Law, s. 424. 
198

  DIGNAM/LOWRY, s. 47; DAVIES, s. 194, 195.  
199

  DAMKÖHLER, s. 54; WEINDEL, s. 22. 
200

  NÄGEL, s. 237. 
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nesile aktarılarak artacaktır
201

. Böyle bir birlik, malvarlığı değerlerinin parçalara 

ayrılarak, bütün halinde iken ifade ettikleri anlamı ve icra ettikleri işlevi 

kaybetmeleri haline kıyasla çok daha arzu edilen bir durumdur. Bu şekilde ortak 

değişikliği, ortağın fiil ehliyetini kaybetmesi, hastalanarak çalışamayacak duruma 

gelmesi ya da hayatını kaybetmesi işletmenin devamlılığına, oluşan değerin 

korunmasına zarar vermez; ortaklar gelir gider, ancak şirket devam eder
202

 
203

. Bu 

bakımdan tek kişi ortaklığı da, işletmesinin kendisinden sonra da devam etmesini 

ve/veya devam ettirilmesini arzu eden kişiler için en uygun araç olmaktadır
204

. 

 Payların tam olarak devredilebilir olması ticaret şirketlerini (anonim ve 

limited şirketler) diğer şirket türlerinden ayırmaktadır. Payların kolayca 

devredilebilir olması, işletme faaliyetinin kesintiye uğramadan ve pay sahiplerinin 

                                                 
201

  Bu sayede müşteri çevresi (peştemaliye/good-will), kiracılık hakkı gibi değerlerin de korunması 

sağlanabilecektir. 
202

  NÄGEL, s. 237, 238; DAVIES, s. 42; DIGNAM/LOWRY, s. 10; FEZER, s. 611; HÜFFER, s. 

Drittbeziehungen bei der Einmanngründung, s. 488. Elbette ortakların tamamının birden 

ölmesi ya da cezaevine konulması gibi durumlar şirketin kaderini de etkileyecektir. Ancak yine 

de bu durumlar dahi şirketin otomatikman sona ermesi anlamına gelmez. Yine şirket 

sözleşmesine şirketin belli bir süre için olacağı yazılabilir, ancak bu da bir tercih meselesidir. 

Tüzel kişiliğin faydasını tartışmalı yapmaz. Üstelik şirketin hayatı için bir süre belirlenmiş olsa 

bile, bu sürenin dolması ile şirket derhal sona ermez, ortaklar isterse şirket varlığı devam eder. 
203

  Bir kişinin bir işletmeyi şahsen işletmesi halinde, o kişinin ölümü, iflası, hacir altına alınması 

işletmenin devam etmemesi/edememesi sonucunu doğurabilir. Adi şirketler bakımından da bir 

ortağın ölümü, iflası, hacir altına alınması, hatta kendi isteğiyle işletme faaliyetine son vermesi, 

işletmenin sona ermesi sonucunu doğurur (BK m. 535, TBK m. 639). Bu ihtimalde ortaklığın 

tasfiyesi gerekeceğinden işletme de hayatına devam edemez (BK m. 538 vd., TBK m. 642 vd.). 

Kollektif şirketlerde de yine ortağın ölümü (TK m. 185/I atfıyla BK m. 535, TBK m. 639; TK m. 

195/I), tasfiye payının haczi (TK m. 185/I atfıyla BK m. 535/I, b. 2), iflası (TK m. 185/I atfıyla 

BK m. 535/I, b. 2; TK m. 185/I, b. 5), kısıtlanması (TK m. 185/I atfıyla BK m. 535/I, b. 2) kural 

olarak şirketin sona ermesini ve tasfiye edilmesini gerektirir. Adi komandit şirketlerde de TK m. 

267 atfıyla durum aynıdır. Sadece komanditer ortak bakımından bazı farklılıklar mevcuttur (TK 

m. 255). Buna karşılık anonim şirketlerde ortağın ölümü, iflası, kısıtlanması, şirketteki payının 

haczi şirketin sona ermesi ve tasfiye edilmesi sonucunu doğurmaz;  limited şirketlerde ise 

sadece, ortaklardan birinin iflası ya da şirketteki payının haczi halinde şirketin sona ermesi 

gündeme gelebilir (TK m. 522/I).  
204

  NÄGEL, s. 238; FEZER, s. 611; HÜFFER, Drittbeziehungen bei der Einmanngründung, s. 

488; THOMAS WACHTER, Vertregungsfragen bei der Gründung einer Einpersonen-GmbH, 

GmbHR 2003, s. 660. Tek kişi ortaklığının neden işletme faaliyeti için uygun bir araç olduğuna 

dair ayrıntılı açıklamalar için bkz. THOMAS RAISER, Das Unternehmen als Organisation, 

Kritik und Erneuerung der juristischen Unternehmelehre, Walter De Gruyter & Co, Berlin 

1969, s. 47 vd.; Dine, Janet M.: The EC Company Law Harmonisation Programme, 

I.C.C.L.R. 1990, 1(4), s. 126. 



 
65 

 

kimliklerindeki değişikliklerden etkilenmeden devam etmesini sağlamaktadır
205

. 

Diğer ortaklık türlerinde yaygın olan ve ortaklardan birinin ayrılması sonucu ortaya 

çıkan durum bu şirketlerde söz konusu olmaz. Bu, aynı zamanda, pay sahiplerinin 

malvarlığı değerlerinin kolayca nakde çevrilebilmesini ve bu yolla farklı 

yatırımlara sahip olunabilmesini sağlamaktadır
206

.  

d. Malvarlığı Ayrılığının Sağlanması 

 Anonim ve limited şirketlerde mevcut olan tüzel kişiliğin önemli 

faydalarından biri de, şirketin bizzat hak ve borç sahibi olabilmesi, şirket malvarlığı 

ile ortakların malvarlığının bariz bir şekilde ayrılmasının sağlanabilmesidir
207

. 

Örneğin tüzel kişiliği bulunmayan âdi şirketlerde şirkete ait bir malvarlığı yoktur, 

bir araya getirilen malvarlığı değerleri üzerinde ortaklar iştirak halinde (elbirliği) 

                                                 
205

  Anonim şirketlerde kıymetli evrak niteliğinde bir senede bağlanmamış (çıplak) payların devri 

için, yazılı temlik sözleşmesi (Bkz. ARSLANLI, Umumi Hükümler I, s. 150; TEKİNALP 

(POROY/ÇAMOĞLU, N. 767a; ABUZER KENDİGELEN, Adi Şirket, Ticaret Şirketleri ve 

Kooperatife İlişkin Payların Devrinde Şekil, Makalelerim Cilt I, 1986-2001, İkinci Bası, 

Arıkan, İstanbul 2006, s. 233); nama yazılı hisse senedine bağlanmış paylarda ciro ve teslim (TK 

m. 416/II); hamile yazılı senede bağlanmış paylar da ise, senedin teslimi  (TK m. 415) gerekir. 

Bundan başka, hamiline yazılı senet sahibi dışında, şirkete karşı ancak pay defterinde kayıtlı kişi 

pay sahibi olacağından,  payı devralanın pay defterine kaydedilmesi gerekir (TK m. 416/II, 

417/IV). Kural olarak anonim şirket, payı devralanı pay defterine kayıttan kaçınamaz. Ancak 

bunun kanundan kaynaklanan bazı istisnaları olduğu gibi (TK m. 404/I, limited şirketler 

bakımından m. 520/III), ana sözleşme ile de payın devri belli şartlara bağlanabilir (TK m. 418/I). 

Sebep gösterilmeksizin kayıttan imtina olunabileceği şartı dahi ana sözleşmeye konulabilir (TK 

m. 418/II). Anılan hükümlerden anlaşılacağı gibi, kısıtlayıcı durumların varlığına rağmen 

anonim şirketlerde payın devri kolaydır.  

Limited şirketlerde ise devir biraz daha zordur. Payın devri ancak devralanın pay defterine 

kaydedilmesiyle hüküm ifade eder. Bunun yapılabilmesi için de, payın devrine ilişkin 

sözleşmenin yazılı olması, imzaların noter tarafından onaylanması ve ortakların sayı olarak 

dörtte üçünün bu devre onay vermesi gerekir. Bu ortakların ayrıca şirket sermayesinin de dörtte 

üçüne sahip olması aranır (TK m. 520). Buna “çifte çoğunluk” ilkesi denilmiştir. 

Kollektif şirketlerde, şirket sözleşmesinde hüküm yoksa pay, ancak bütün ortakların muvafakat 

etmesi halinde (oybirliği) devrolunabilir. Zira payın devri ortaklık sözleşmesinin değişikliği 

niteliğindedir. Devir sözleşmesi yazılı olmalı, imzalar noter tarafından onaylanmalıdır. Payın 

devrinin dış ilişkide hüküm doğurması ise tescil ve ilanla olur. Adi komandit ortaklıkta da, 

ortaklar arasındaki değişiklikler konusunda, TK m. 267’nin genel atfı ile kollektif ortaklıklara 

ilişkin kurallar uygulanacaktır. ÇAMOĞLU (POROY/TEKİNALP), N. 314. 
206

  HANSMANN/KRAAKMAN, The Anatomy of Corporate law, s. 10; DIGNAM/LOWRY, s. 

10; DAVIES, s. 44, 45; FERRAN, s. 24.  
207

  Hatta tüzel kişiliğin özünün, medeni hukukta işaret edilen “bağımsız mamelek/malvarlığı” 

olduğu söylenmiştir. HANSMANN/KRAAKMAN, The Anatomy of Corporate law, s. 7.   
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maliktir
208

 
209

. Tüzel kişiliği haiz ticaret şirketlerinde ise sermaye olarak şirkete 

getirilen malvarlığı değerleri hukuken bizzat şirkete aittir ve ortakların bu değerler 

üzerinde şahsen doğrudan tasarruf yetkileri yoktur
210

. Ortak durumundaki 

değişiklikler (payın devri, ortağın şirketten çıkması, çıkarılması, ölümü) de, kural 

olarak, ticaret şirketlerinde şirketin malvarlığı durumunda değişiklik yapmaz, paylar 

el değiştirebilir, ancak malvarlığı aynı kalır
211

.  

 Tüzel kişilik sayesinde, bir kişinin şirkete sermaye olarak getirdiği malvarlığı 

değerleri, o kişinin şahsî alacaklılarınn taleplerine karşı korunmuş olur. Bir ortağın 

şahsî alacaklıları, alacaklarını doğrudan şirket malvarlığından talep edemezler, ancak 

ortağın payının satılması sonucu alacaklarını alabilirler ki, bu durumda yine şirketin 

varlığı ve malvarlığı durumu korunmuş olur
212

. Örneğin anonim şirkette kişi şahsen 

                                                 
208

  Elbirliği ortaklığı ancak kanundan doğar. Kanun ya hukuki bir olayın neticesi olarak elbirliği 

ortaklığını emreder (tereke üzerinde birden fazla kişinin mirasçı sıfatıyla hak sahibi olması gibi) 

ya da bazı sözleşmelerden dolayı tarafların bir malvarlığı ile olan ilişkilerini bir elbirliği ortaklığı 

olarak düzenler. Kanun uyarınca elbirliği ortaklığına yol açan sözleşmeler sınırlıdır. Adi şirket 

de (BK m. 520-541, YTK m. 520-645), kanun tarafından elbirliği ortaklığı olarak tanzim 

edilmiş, sadece ortaklara bunu paylı ortaklık olarak düzenlemek imkânı verilmiştir. AYİTER, 

Elbirliği Ortaklıkları, s. 69, 90. 
209

  Tüzel kişilik ile elbirliği ortaklığı arasındaki farkın, birincisinde tek tek ortakların iradesinden 

farklı bir iradenin mevcut olması, ikincisinde ise, münferit ortakların iradesinden bağımsız 

organik bir iradenin mevcut olmaması olduğu yönünde bkz. AYİTER, Elbirliği Ortaklıkları, s. 

8.  
210

  Her ne kadar, ortakların şirket malvarlığı üzerinde hukuken tasarrufta bulunmaları mümkün 

değilse de, ortakların şirket malvarlığı üzerinde ekonomik mülkiyete (wirtschaftliches Eigentum) 

sahip olduğu kabul edilmektedir. Bkz. ÖMER TEOMAN, Anonim Ortaklıkta İntifa Senetleri, 

İstanbul Üniversite Kitabevi, İstanbul 1978, s. 46; BURGARD, s. 829. Ortakların şirket payları 

üzerinde ekonomik mülkiyete sahip olmaları, şirketin bir hak öznesi olması yanında aynı 

zamanda bir hak nesnesi olmasıyla açıklanabilir. Şirket bir taraftan kendi malvarlığının maliki 

olarak hak öznesidir; ancak diğer taraftan da ortakların şirket paylarının maliki olması sebebiyle, 

mülkiyet hakkının nesnesi olmaktadır. Şirket ortakların sahip oldukları pay mülkiyeti hakkının 

nesnesi (konusu) olduğundan, şirketin sahibi olduğu malvarlığı üzerinde de pay sahiplerinin 

dolaylı olarak mülkiyet hakkı doğmaktadır. Neticede şirket tasfiye edildiğinde borçlar 

ödendikten sonra kalan malvarlığı payın maliklerine verilecektir. Zira pay sahipleri şirket payları 

üzerindeki mülkiyet hakkının öznesi konumundadırlar. Mülkiyet hakkı, hakkın özne ve nesneleri 

ve özellikle şirketin, hem hakkın öznesi hem de nesnesi olması hakkında bkz. BURAK 

GEMALMAZ, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı, Beta, İstanbul 2009, s. 

28 vd. ve özellikle s. 146.  
211

  İstisnaen de olsa, ortağın şirketten ayrılmasının şirket malvarlığında bir azalmaya neden olması 

mümkündür. Bu duruma örnek olarak, mevcut TK’da ortağın şirketten çıkması veya 

çıkarılmasında sermayenin azaltılması hükümlerinin uygulanması (TK m. 551), YTK’da haklı 

sebeple şirketin feshini isteyen azınlığın, paylarının bedeli ödenerek çıkarılması (YTK m. 531) 

gösterilebilir.  
212

  DIGNAM/LOWRY, s. 47, 48; DAVIES, s. 41. Tüzel kişilik, şirket malvarlığını, pay sahiplerinin 

şahsî alacaklılarına karşı korurken; sınırlı sorumluluk pay sahiplerinin malvarlığını şirket 
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iflas ederse, şahsî alacaklılar payların satılmasını sağlayabilir ancak doğrudan şirket 

malvarlığının sattırılmasını talep edemezler.  

 Bu şekilde tüzel kişiliğe sahip olan şirketin malvarlığının hem ortakların 

malvarlığından hem de diğer şirketlerin malvarlığından ayrılabilmesi ile aynı kişi ya 

da kişiler tarafından farklı faaliyetlerin farklı şirketler çatısı altında yapılması da 

mümkün olmaktadır ve bu yolla her bir şirketin alacaklılarının borçlu şirket hakkında 

daha kolay bilgi edinmesi mümkün olmaktadır
213

. Örneğin sermaye sahipleri uğraşı 

alanları olan otel işletmesi ve petrol işletmesini iki ayrı şirket çatısı altında 

yapılandırırlarsa, otel işletmesi faaliyetinde bulunan şirketin alacaklıklarının sadece 

bu işletme hakkında bilgi sahibi olmaları hem daha kolay hem de yeterli olacaktır. 

Ancak her iki faaliyet aynı şirket çatısı altında yürütülseydi bu defa şirket tüm 

faaliyetlerden doğan borçların tamamından sorumlu olacaktı; örneğin petrol işi 

nedeniyle şirketten alacaklı olan kişi, şirket otelinin satılarak alacağının tahsilini 

talep edebilecekti. Bu da alacaklılara şirketin tüm faaliyetleri hakkında bilgi sahibi 

olma zorunluluğu getirecekti
214

 
215

.  

e. Faaliyet Organizasyonu  

 Şirketler hukukunun bir amacı da, işletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için, 

basit, etkili ve az masraflı bir yapının oluşturulmasıdır
216

. Bu, aynı zamanda tek kişi 

ortaklığı ile de ulaşılmak istenen hedeftir. Bu çerçevede bir taraftan şirket ortak 

                                                                                                                                          
alacaklılarına karşı korumaktadır. HANSMANN/KRAAKMAN, The Anatomy of Corporate 

law,  s. 7, 8.  
213

  İşletmenin değişik bölümlerinin işlevsel şirketlere ayrılabilmesi ile bağımsız muhasebe de 

sağlanabilir. Bkz. FERRAN, s. 13, 14.  
214

  HANSMANN/KRAAKMAN, Organizational Law, s. 399 vd. Bu çerçevede tek kişi 

ortaklığının sadece sorumluluğun sınırlandırılması amacına hizmet etmediği, aynı zamanda 

münferit tacirin işletmesinin bağımsızlaştırılmasına da imkân sağladığı ifade edilmiştir. Bkz. 

NÄGEL, s. 238.  
215

  Benzer şekilde, bir kişinin muhtelif işletmelerinden birinin, diğerleri kâr ederken zarar etmesi 

durumunda, zarar eden işletme nedeniyle bu kişinin iflâs etmesi halinde, kârlı işletmelerin 

faaliyetinin de durabileceği, bunun ise genel olarak ekonomiye zarar getireceği ve özellikle kârlı 

işletmelerin çalışanlarını mağdur edeceği; oysa her bir işletmenin ayrı ayrı tüzel kişiliğe sahip 

olması halinde bu sonucun ortaya çıkmayacağı söylenmiştir. ATABEK, Tek Ortaklı Şirket, s. 

26.  
216

  Şirketler hukukunun ilk ve en önemli katkısının da bu noktada kendisini gösterdiği; bu katkının 

ise, yeni bir hukuk kişisi meydana getirerek, işletmeye (firmaya) sahip olan kişilerden, ürün 

sağlayıcılarından ve müşterilerden bağımsız, sözleşmelere aracılık eden bir yapı oluşturmak 

olduğu ifade edilmiştir. HANSMANN/KRAAKMAN, The Anatomy of Corporate Law, s. 6, 7.  
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ve/veya yöneticilerine şirket yönetimi ve teşkilatlanmasında önemli ölçüde bir 

serbesti ve esneklik sağlanması arzu edilmekte iken, diğer taraftan işletme ile ilgili 

kişilerin, bu kapsamda ortakların, alacaklıların ve çalışanların korunması 

amaçlanmaktadır. Münferit müteşebbislerin de böyle bir organizasyona ihtiyaç 

duyabileceği açıktır
217

. Özellikle el sanatını gerektiren işlerle uğraşan işletmeler ve 

hizmet sektöründe faaliyet gösterenler için tek kişi ortaklığının ideal bir yapı 

oluşturduğu söylenmelidir
218

. Bu çerçevede terzilik ya da kasaplık yapanlar; 

berberler, tesisatçılar, manavlar; lokanta, pastane işleten kişiler ve benzeri işlerle 

uğraşanlar da, işletme faaliyetini, ikinci bir kişiye muhtaç olmadan, tek kişi 

limited ya da anonim ortaklığı çatısı altında yürütebileceklerdir. Münferit 

müteşebbisler tarafından kurulabilecek bir şirket türü oluşturulması aynı zamanda 

şirket kurma özgürlüğünün de bir gereğidir. 

 Ayrıca işletme faaliyetinin yeniden organizasyonunu (yapılandırılmasını) 

sağlayan yöntemler olarak sayabileceğimiz birleşme, nev’i değiştirme ve bölünme  

işlemlerinin de ancak şirketler üzerinden gerçekleştirilebileceğini
219

, bu yeniden 

yapılandırma ve organizasyon araçlarının da ekonomik faaliyetlerin 

yürütülmesinde çok önemli işlevleri olduğunu belirtelim
220

.  

f. İşletmeye Kaynak Sağlanması 

 Şirket mekanizmasının şirkete malî kaynak sağlamak amacı ile kullanılması 

da mümkündür
221

. Şirketin, hukuk sistemlerinde kabul edilmesinin en önemli 

                                                 
217

  Tek kişi ortaklığına imkân tanınması, aynı zamanda, işletme sahiplerini, işletme faaliyetlerini 

şirket yapısı altında yürütmeye teşvik edecektir. EDWARDS, s. 212. 
218

  Bkz. WERNER DRIESEN, EG-Harmonisierung des Rechts der Einmann-Gesellschaften, 

GmbHR 1991, s. R 17- R 18; WERNER DRIESEN, 100 Jahre GmbH-Gesetz: Neues Recht für 

die Einpersonen-GmbH, MDR 1992, H. 4, s. 325.  
219

  Bununla birlikte, Türk hukukunda, mevcut duruma göre hal böyle ise de, YTK m. 194’te ticari 

işletmelerin de bir ticaret şirketiyle birleşebileceğinin ve bir ticaret şirketine dönüşebileceğinin 

düzenlenmiş olduğunu belirtelim.  
220

  Bölünme tanımı ve yeniden yapılandırma modeli nitelemesi için bkz. MEHMET HELVACI, 

Anonim Ortaklıkların Bölünmesi (Yeniden Yapılandırma Modeli Olarak Bölünme), Beta, 

İstanbul 2004, s. 32 vd. Bölünme gibi birleşme ve tür değiştirmenin de birer yeniden yapılanma 

türü olarak nitelendirildiği yönünde bkz. HÜLYA COŞTAN, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 

Hükümlerine Göre Anonim Şirketin Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Yoluyla 

Yeniden Yapılanmasında Alacaklının Korunması, BTHAE, Ankara 2009, s. 1, 31 vd. 
221

  DAVIES, s. 48; FERRAN, s. 1. 
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nedenlerinden birisi olarak, sermaye temini gösterilmiştir
222

. Tek kişi 

ortaklığında, küçük tasarrufların sermaye olarak yatırım için bir araya getirilmesi 

söz konusu değilse de, özellikle anonim şirketlere tanınan tahvil ihraç etme 

imkânı burada zikredilmelidir. TK m. 420 uyarınca, anonim şirketler, ödünç para 

bulmak için itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere tahvil 

çıkarabilirler. Tahvil ihracı, yatırımların, geniş halk kitlelerinin küçük tasarrufları ile 

finanse edilebilmesinin bir yolu olarak görülmüştür
223

. Bu da, şirketin tercih edilirliği 

bakımından sayılması gerekli diğer bir sebeptir. 

g. Vergi Avantajları 

 Ticari faaliyetlerini bir limited ya da anonim şirket çatısı altında yürüten 

kişilerin, faaliyetlerini şahsen ya da bir şahıs şirketi çatısı altında yürüten kişilere 

nazaran, vergi mükellefiyeti bakımından bazı avantajlara sahip olması da, kişileri, 

ekonomik faaliyetlerini anonim ya da limited şirket şeklinde yürütme yönünde teşvik 

etmektedir. Örneğin ülkemiz bakımından, vergi mevzuatı incelendiğinde limited ya 

da anonim şirket çatısı altında faaliyette bulunan kişilerin, aynı faaliyeti şahıs olarak 

sürdürenlerden daha az vergi ödeyecekleri görülmektedir
224

.  

 Bilindiği üzere, KVK m. 1’de sermaye şirketlerinin kazançlarının, kurumlar 

vergisine tâbi olduğu düzenlenmiştir. Kurumlar Vergisi Kanunu m. 32 uyarınca, 

kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden yüzde 20 oranında alınır. Ekonomik 

faaliyetlerini şahsen yürüten kişiler ise, gelir vergisi mükellefidirler. GVK’nın 103. 

maddesi uyarınca bu kişilerin gelirleri, gelirin miktarına göre % 35’e varan oranlarda 

vergilendirilebilmektedir. Örneğin, geliri 50.000-TL’den fazla olan bir tek kişi 

ortaklığı için vergi oranı yüzde 20 iken, bir münferit tacir için bu oran yüzde 35 

olmaktadır.  

 Limited ve/veya anonim şirket ortağı olmanın, vergi yönünden başka 

avantajları da sayılmıştır: Vergi ve SGK gibi kamu borçlarından dolayı sınırlı 

                                                 
222

  DIGNAM/LOWRY, s. 9. 
223

  KENDİGELEN, Dönüştürmeye Yönelten Sebepler, s. 7.  
224

  ŞÜKRÜ KIZILOT, Şimdi Şirket Kurmak Daha Avantajlı, Hürriyet Gazetesi 20 Haziran 2006 

tarihli nüshası, Mali Yaklaşım Köşesi.  
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sorumluluk, hatta anonim şirketlerde ortakların hiç bir sorumluluğunun olmayışı; 

gelir vergisi mükelleflerine kıyasla, gider kaydı yönünden ilave avantajlar, taşınmaz 

satışlarında vergi avantajı, bazı meslek kollarında faaliyetin şirket olarak 

yürütülmesinde stopaja tâbi olmama gibi
225

.  

 h. İtibar Sağlaması 

 Şirketlerin tercih edilmesinin diğer bir nedeni olarak da, işletme faaliyetinin bir 

şirket çatısı altında yürütülmesinin, unvanda limited şirket ya da anonim şirket 

ibarelerinin bulunmasının, teşebbüse üçüncü kişiler nezdinde itibar (=prestij) ve 

güvenilirlik sağlayacağına olan inanç ve bundan yararlanma düşüncesi olduğu da 

belirtilmiştir
226

 
227

. Bu bile tek başına girişimci için şirket formunu seçmede 

belirleyici neden olabilir
228

.  

ı. Toplum Refahı Düşünceleri 

 Şirketler hukukunun amacının, pay sahiplerinin, çalışanların, şirketle ticari 

işlemde bulunanların (ürün satıcıları ve müşteriler) ve mümkün olduğu kadar diğer 

üçüncü kişilerin (yerel toplumlar ve  yararlanabilecek diğer çevreler) toplam refah 

                                                 
225

  ŞÜKRÜ KIZILOT, Yeni Kurumlar Vergisi İle Birlikte Şirketleşme Daha Avantajlı, Yaklaşım, 

Temmuz 2006, S. 163, s. 31 vd. Sayılan hallere şu avantajlar ilave edilebilir: Anonim ve limited 

şirketlerin, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmaz ve iştirak hisselerinin 

satışından doğan kazancın yüzde 75’inin kurumlar vergisinden müstesna olması;  en az iki tam 

yıl süreyle kurumların aktifinde yer alan taşınmaz ve iştirak hisselerinin satışının KDV’den muaf  

tutulması; iştirak hissesi, bir anonim şirketin hissesi ise ve “hisse senedi” ya da “ilmühaber” 

bastırılmışsa, iki yıllık süre aranmaksızın, hisse senetlerinin veya ilmühaberlerin tesliminin, 

KDV’den müstesna olması; işletmeler bünyesinde gerçekleştirilen yeni teknoloji ve bilgi 

arayışına yönelik, araştırma ve geliştirme (AR-GE) harcamaları tutarının tamamının gider 

kaydedilebilmesi; bir anonim ya da limited şirketin, başka bir anonim veya limited şirketin 

sermayesindeki payı nedeniyle elde ettiği kazancın kurumlar vergisinden müstesna tutulması; 

anonim ve limited şirketlerin yıl içinde yaptıkları bağışların, bu bağışın nereye yapıldığı ve 

mahiyetinin ne olduğuna bağlı olarak, kısmen veya tamamen kurum kazancından indirilebilmesi. 

Avantajlar ve avantajların düzenlendiği hükümler için bkz. ŞÜKRÜ KIZILOT, Şirketlerle İlgili 

Özel Vergi Avantajları, Hürriyet Gazetesi 21 Nisan 2010 tarihli nüshası, Mali Yaklaşım 

Köşesi.  
226

  Esasen şirket unvanlarında “limited” ibaresinin bulunması, şirket ile ilişkiye girmesi muhtemel 

kişileri ortakların sınırlı sorumluluğu konusunda uyarmak amacını taşısa da, günlük hayatta bu 

ibarenin bundan çok farklı olarak algılandığı, şirket kelimesiyle birlikte bu ibarenin işletmenin 

büyüklüğü ve istikrarı (devamlılığı) konusunda üçüncü kişiler nezdinde olumlu bir izlenim 

bıraktığı da ifade edilmiştir. Bkz. DAVIES, s. 38, dpn. 17. 
227

  Bankalar nezdinde itibar sağlama düşüncesinin de tek kişi ortaklığının tercih edilmesinde etken 

bir sebep olduğuna işaret edilmiştir. ATABEK, Tek Ortaklı Şirket, s. 25.  
228

  DIGNAM/LOWRY, s. 10.  
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seviyesini yükseltmek, böylece bütün toplumun menfaatlerine hizmet etmek olduğu 

söylenmiştir
229

.  

 Bu çerçevede, bizzat şirketi kuranlar/ortaklar yanında, devletlerin, yürütme 

görevini üstlenen hükümetlerin de ekonomik faaliyetler için özellikle şirket 

kurumunun tercih edilmesini teşvik ettiklerini görmekteyiz. Elbette şirket 

kurucularının yegâne amacı azami düzeyde kâr elde etmektir. Devletin/kanun 

koyucuların şirketi teşvik etmekteki gâyesi ise; istihdamın, yatırımların artması, 

makro ölçekte ekonominin gelişmesidir.  

 Şirketler hukukunun amaçlarının daha dar olması gerektiği, özellikle asıl 

amacın şirketin en iyi şekilde pay sahiplerinin menfaatine hizmet etmesini sağlamak 

olduğu, biraz daha özelleştirirsek; asıl amacın pay sahiplerinin ekonomik 

kazanımlarını artırmak olduğu ifade ve iddia edilmişse de, denilebilir ki; esasen pay 

sahiplerinin ekonomik menfaatlerinin en yüksek seviyede sağlanması, sosyal refah 

seviyesinin de artmasını sağlayacaktır. Bu bakımdan kanun koyucular şirket kurumu 

ile yakından ilgilenmişler, onun kuruluşunu hızlandırıcı, kolaylaştırıcı ve teşvik edici 

düzenlemeler yapmışlardır. Vergi açısından getirilen teşvik edici düzenlemeler de 

dahil olmak üzere, kanun koyucunun bu yaklaşımı da şirket kurumunun ekonomik 

faaliyetler için bir organizasyon olarak seçilmesinde/tercih edilmesinde etkili 

olmuştur.  

2. Özellikle Tek Kişi Ortaklığının Tercih Edilme Nedenleri 

 a. Genel Olarak 

 Yukarıda genel olarak tüm sermaye şirketleri için geçerli olan, ancak aynı 

zamanda bir şirket olarak tek kişi ortaklığı için de gündeme gelebilecek yararlardan 

ve sebeplerden söz ettik. Şimdi bir adım daha ileri giderek, çok kişi ile limited şirket 

ya da anonim şirket kurmak suretiyle de, kişilerin bu avantajlardan yararlanabilmesi 

mümkün iken neden bir de, sadece tek kişi ile şirket kurulabilmesine izin verildiğinin 

sebepleri ortaya konulmaya çalışılacaktır. Özellikle şirketin tek kişi ile kurulması 

haline özgü olan bu hallerin/faydaların açıklanması ile tek kişi ortaklığına duyulan 
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  HANSMANN/KRAAKMAN, The Anatomy of Corporate law, s. 18. 
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ihtiyacın, bu yapının benimsenmesinin nedenlerinin daha iyi anlaşılması 

hedeflenmektedir.  

 b. Şirket İhtilaflarından Kaçınma 

 Ekonomik faaliyetlerini tek başına yürütmek isteyen kişiler dahi, şirket 

kurabilmek amacıyla, kuruluşta gerekli asgarî sayıyı sağlayabilmek için başka 

kişilerle birlikte hareket etmek zorunda kalmakta; bu da sonradan şirket içinde birçok 

ihtilafın ortaya çıkmasıyla sonuçlanabilmektedir. Tek kişi ortaklığının önemli 

faydalarından ve tercih edilmesinin ana sebeplerinden biri de, şirket içinde ortaya 

çıkabilecek ortaklar arası ihtilaflardan kaçınma imkânı vermesidir
230

 
231

. 

 Anonim şirketlerin en mühim probleminin, ekalliyet (azınlık) ve ekseriyet 

(çoğunluk) menfaatlerinin telif edilmesi (âdil bir şekilde uzlaştırılması/dengelenmesi) 

olduğu genel olarak kabul edilmiştir
232

 
233

. Gerçekten, çoğunluk ilkesinin geçerli 
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  MUZAFFER EROĞLU, Türk Hukukunda Tek Ortaklı Şirketler, Legal Hukuk Dergisi, Nisan 

2008, S. 64, s. 1259. FASTRICH, s. 11; HE, s. 10; Azınlık pay sahipleri, iptal davası açarak 

yapısal değişiklikleri uzun zaman engelleyebilir, azınlığın varlığı birçok konuda daha temkinli 

olmayı gerektirir, masraflı bir takım kuralların uygulanması gereği ortaya çıkar ki, bunlar tek kişi 

ortaklığında söz konusu olmaz. Azınlık pay sahiplerinin, kendilerine tanınan hakları bir şantaj 

malzemesi olarak kullanmaları ve bunun karşılığında, haksız kazanç sağlamaları da görülen 

olaylardandır. FASTRICH, s, 10; HAYDAR ARSEVEN, Anonim Ortaklıklarda Genel Kurul 

Kararlarına Karşı Kötüniyetle Açılan İptal Davasının Müeyyideleri, Halil Arslanlı’nın Anısına 

Armağan, İstanbul 1978, s. 277 vd. 
231

  Bir şirket türü tercih edilirken üç kıstasın dikkate alınması gerektiği, bunlardan birinin de, 

sermayeyi getiren kişiler arasındaki anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği ölçütü olduğu ifade 

edilmiştir. Tek kişi ortaklığının bu testi rahatlıkla geçeceği söylenmelidir. Diğer iki kıstas da, 

sermaye ve en az riskin nasıl sağlanacağıdır. DIGNAM/LOWRY, s. 9. 
232

  ARSLANLI, Anonim Şirketler – Umumî Hükümler I, s. 5; OĞUZ İMREGÜN, Anonim 

Şirketlerde Pay Sahipleri Arasında Umumî Heyet Kararlarından Doğan Menfaat 

İhtilâfları ve Bunları Telif Çareleri, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul 1962, s. 4; ERDOĞAN 

MOROĞLU, Anonim Ortaklıkta Çoğunluk Pay Sahiplerinin Azınlık ve İmtiyazlı Pay 

Sahiplerine Karşı Korunması, Makaleler I, 2. Baskı, Beta, İstanbul 2001, s. 215. HELVACI da, 

sorunu, anonim ortaklıkların en önemli problemlerinden birinin de azınlık hakları olduğu 

şeklinde ifade etmiştir. Bkz. MEHMET HELVACI, Anonim Ortaklıkta Ticaret Kanunu’ndan 

Kaynaklanan Azınlık Haklarının Hukukî Niteliği ve Tanımı, Prof. Dr. Oğuz İmregün’e 

Armağan, İstanbul 1998, s. 298. Anonim ortaklıkta azınlık pay sahipleri ile çoğunluk pay 

sahipleri arasında mevcut olan çatışmanın, şirket tarafından, sahiplerine birbirinden farklı haklar 

tanıyan payların ihracı halinde, farklı kategori pay sahipleri arasında daha da belirgin bir hâl 

alacağına da işaret edilmiştir. ABUZER KENDİGELEN, Anonim Ortaklıkta Yönetime 

Katılma Haklarında İmtiyaz, Beta, İstanbul 1999, s. 182.  
233

  Bu temel sorun giderek, kurumsal yönetim anlayışının ortaya çıkmasında da etken olmuştur. 

PASLI, anonim ortaklıklar hukukun en önemli sorunlarının başında gelen ve kurumsal yönetim 

anlayışının ortaya çıkmasına yol açan etkenin de, ortaklık yönetiminin dışında kalan azınlık pay 

sahiplerinin mülkiyet haklarının korunması, onların, kontrolü elinde bulunduran pay sahibi 
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olduğu, diğer bir ifadeyle çoğunluğun, pay sahiplerinin taahhütlerinin artırılması gibi 

istisnaî durumlar hariç, her türlü kararı alabildiği (TK m. 372, 378/I, 388), alınan 

kararların, karara iştirak etmeyen veya muhalif kalan pay sahiplerini dahi bağladığı 

(TK m. 379) anonim ortaklıklarda, çoğunluk-azınlık mücadelesi çok sayıda sorunu 

beraberinde getirmektedir. Sorunların çözümünde yaklaşım genellikle, işin de doğası 

gereği, azınlığın çoğunluğa karşı korunmasının yollarının aranması şeklinde olmuş, 

bu yaklaşım kanun koyucu tarafından da benimsenmiş ve şirkette belli oranda 

sermayeye sahip pay sahipleri azınlık olarak nitelendirilerek
234

, bu pay sahiplerine 

çeşitli haklar tanınmıştır
235

. TK m. 310, 341, 348, 356, 366, 367 ve 377 bu yöndeki 

hakları sevkeden hükümlerdir. Bununla beraber, her hak gibi, azınlık haklarının da 

kötüye kullanılması, bu yolla çoğunluğun zarara uğratılması mümkün ve 

muhtemeldir. Bu da, çoğunluğun, azınlık karşısında korunmasını gündeme 

getirmekte
236

, bu şekilde iki taraflı bir mücadele durumu ortaya çıkmaktadır.  

                                                                                                                                          
tarafından zarara uğratılmaması yani güçlünün güçsüzü ezmesinin önlenmesi çabası olduğunu, 

kurumsal yönetim çerçevesinde konulan kurallarda bu amacın, doğrudan veya dolaylı etkisi 

bulunduğunu ifade etmiştir. Bkz. ALİ PASLI, Anonim Ortaklık Kurumsal Yönetimi 

(Corporate Governance), Gözden Geçirilmiş 2. Bası, Çağa Hukuk Vakfı Yay., İstanbul 2005, s. 

198. Hal böyle olunca, bir anlamda anonim ortaklığı yönetenlerle, bu yönetimden etkilenenler 

(pay sahipleri ve diğer ilgililer) arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallardan oluşan bir sistem 

olarak tanımlanan kurumsal yönetimin (Bkz. PASLI, Kurumsal Yönetim, s. 36), tek ortaklı 

şirketler bakımından birçok yönden uygulama alanı bulmayacağını söylemek yanlış olmaz.  
234

  Ortaklık sermayesinin onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınmış olan azınlık hakları, 

TEOMAN tarafından, “azınlığın tek yanlı irade açıklamaları ile kullanılan ve kural olarak genel 

kurulun onayına bağlı bulunmayan haklar” olarak tanımlanmışken; HELVACI, azınlık haklarını, 

“azınlığın tek yanlı irade açıklamaları ile ve kural olarak yöneltildiği organın onayına bağlı 

bulunmadan kullanılan, hakkın kötüye kullanılması denetimine tâbi olan hakları”, şeklinde 

tanımlamıştır. Bkz. ÖMER TEOMAN, Azınlığın Bilanço Görüşmelerinin Ertelenmesini İsteme 

Hakkı (TTK m. 377) Konusundaki Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi, Otuz Yıl Ticaret 

Hukuku, - Tüm Makalelerim- Cilt II, 1982-2001, Beta, İstanbul 2001, s. 130; HELVACI, 

Azınlık Hakları, s. 309. Halka açık anonim ortaklıklarda bu hakkın ödenmiş sermayenin en az 

yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılacağını da belirtelim (Sermaye 

Piyasası Kanunu m. 11 b. 8). 
235

  Azınlığın çoğunluğa karşı korunmasına hizmet eden araçlarla ilgili olarak bkz. ARSLAN 

KAYA, Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Bilgi Alma Hakkı, BTHAE , Ankara 2001, s. 7 

vd.; SEDA ULAŞ KISA, Anonim Ortaklıkta Yaşanan Çıkar Çatışmasının Azınlıkta Kalanlara 

Zarar Vermemesi İçin Öngörülen Önleyici Hukuki Araçlar, Bilgi Toplumunda Hukuk-Ünal 

Tekinalp’e Armağan, C. I, Beta, İstanbul 2003, s. 507 vd.  
236

  Çoğunluğun azınlığa karşı korunması ve azınlığın, gerek şirketi gerek çoğunluk pay sahiplerini 

zarara uğratabileceği hallerle ilgili olarak bkz. MOROĞLU, Çoğunluk Pay Sahiplerinin 

Korunması, s. 215 vd.; ALİHAN AYDIN, Anonim Ortaklıkta Çoğunluk Pay Sahiplerinin 

Azınlığa Karşı Korunması, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 

1999, s. 34 vd. Aynı şekilde, imtiyazlı pay sahiplerinin de, sahibi oldukları imtiyazları ortaklık 

ve çoğunluk aleyhine olarak kullanmaları söz konusu olabileceği gibi, ana sözleşme 
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 Görüldüğü üzere çok ortaklı şirketlerde ortaya çıkan üç temel ihtilaftan biri, 

pay sahiplerinin kendi aralarında söz konusu olmaktadır. Diğer iki ihtilaf ise; 

yöneticiler ile pay sahipleri arasında, pay sahipleri ile alacaklılar ve çalışanlar 

arasında ortaya çıkmaktadır
237

.  Bir kişinin şirketin tek ortağı ve tek yöneticisi 

olmasının mümkün olduğu tek kişilik şirketlerde ise, bu üç temel ihtilaftan ikisi 

(yöneticiler ile pay sahipleri arasında, pay sahiplerinin kendi aralarında) söz konusu 

olmaz
238

. Azınlığı çoğunluğa karşı ya da tersine çoğunluğu azınlığa karşı koruma 

ihtiyacı -doğal olarak- bulunmaz. Bunun gibi, tek pay sahibinin, “eşit işlem ilkesi”, 

“hakların sakınılarak kullanılması ilkesi” gibi hareket alanını kısıtlayıcı kurallarla 

bağlı olması şeklinde bir durum da bulunmaz
239

. Bu ise, girişimciler için çok elverişli 

bir durumdur. Özellikle ülkemiz uygulamasında birçok şirketin şirket içi ihtilaflar 

nedeniyle sona erdiği veya erdirildiği, iş yapamaz hale geldiği, ortak ya da pay 

sahiplerinin çok uzun süre şirket içi ihtilaflardan doğan hukukî süreçlerle uğraşmak 

zorunda kaldığı düşünülürse, konunun önemi daha iyi anlaşılır
240

.  

 Çoğunluk ilkesinin geçerli olduğu limited şirketlerde de
241

 ortaklara tanınan 

bazı hakların kullanılması sonucu oluşabilecek ihtilaflar mevcuttur
242

 ve bunlar tek 

                                                                                                                                          
değişikliklerinin ve özellikle sermaye artırımının uygulanmasının, imtiyazlı pay sahiplerinin 

onayına bağlanmış olması da (TK m. 389 ve 391) kötüye kullanmalara yol açabilecek, böylece 

çoğunluk, azınlığın tehditleri ile karşı karşıya kalabilecektir. MOROĞLU, Çoğunluk Pay 

Sahiplerinin Korunması, s. 217, 218. 
237

  HANSMANN/KRAAKMAN, The Anatomy of Corporate Law, s. 2. 
238

  Pay sahibi ile alacaklılar ve çalışanlar arasındaki ihtilaf ise tek kişi ortaklığında daha çok önem 

kazanmaktadır ve tek kişi ortaklıkları bakımından özellikle alacaklıkları koruyucu ek bazı 

düzenlemelere yer verilmektedir. 
239

  Anılan ilkelerle ilgili olarak bkz. N. FÜSUN NOMER ERTAN, Anonim Ortaklıkta Eşit 

Davranma (Eşit İşlem) İlkesi, Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul 1998, s. 469 vd. 

Eşit işlem ilkesi, YTK m. 357 (1)’de de, “(p)ay sahipleri eşit şartlarda eşit işleme tâbi tutulur” 

cümlesiyle ifadesini bulmuştur.  
240

  Bu çerçevede, kilitlenme/deadlock olarak adlandırılan ve ortaya çıkması ihtimaline binaen 

çözüme ilişkin çok sayıda hükmün pay sahipleri sözleşmesine konulmasına neden olan durumun 

da tek ortaklı şirketlerde gündeme gelmeyeceğine işaret edelim. İnc. JASON G. ELLIS, 

Solutions To Deadlock In U.K. Companies, I.C.C.L.R. 1998, 9(3), s. 78. 
241

  TK m. 536/III uyarınca, limited şirketlerde ortaklar kurulunda bir kararın alınabilmesi için, 

ödenmiş esas sermayenin hiç olmazsa yarısından fazlasını temsil eden ortakların (mutlak 

çoğunluğun) müzakere edilen husus lehine rey vermiş olması gerekir. Ortaklık sözleşmesinde 

daha yüksek bir nisap öngörülmemişse, sözleşme, sermayenin üçte ikisini temsil eden ortakların 

kararıyla değiştirilebilir (TK m. 513/I), şirket de, esas sermayenin dörtte üçünü oluşturan bir 

çoğunluk tarafından verilecek kararla sona erdirilebilir (TK m. 549/b.2).  
242

  Bu haklar arasında; her bir ortağa tanınmış olan ve muhik sebeplere dayalı olarak, aynı zamanda 

ortak olan müdürün görevden alınmasını talep etme hakkı (TK m. 543, 161); haklı sebeplere 
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kişi ortaklığında söz konusu olmayacaktır
243

. Yine azınlık hakları bakımından da 

limited şirketlere ilişkin hükümlerde, azınlık kavramından sadece 538. maddenin 

ikinci fıkrasında
244

 söz edildiği görülmekte ise de, anonim şirket hakkındaki 

hükümlere yollamada bulunulan düzenlemelerde söz konusu olan azınlık haklarının, 

bünyesine uyduğu oranda ve şekilde limited ortaklıklarda da geçerli olması gerektiği 

söylenmiştir
245

. 

 Son olarak, tek kişi ortaklığında pay sahiplerinin toplantıya davet edilmesi gibi, 

masraflı işlemlerden de kurtulma imkânı bulunduğunu belirtelim. Ayrıca genel kurul 

toplantısı istenilen yerde yapılabilir. Yine masraflı işlemler dışında, belli sürelerin 

beklenmesi gibi durumlar da bulunmamaktadır. Örneğin anonim şirketlerde, bilanço 

gibi belgelerin toplantıdan onbeş gün önce şirket merkezinde hazır edilmesi, 

toplantıya davetin en az iki hafta önce yapılması gibi zorunluluklar da söz konusu 

olmaz. Bundan başka şirket için hayati öneme sahip ana sözleşme değişiklikleri de 

hızlı bir şekilde yapılabilecek, örneğin ihtiyaç halinde kısa sürede bir sermaye 

artırımı kararı alınabilecektir.  

 c. Ekonomik Mülahazalar  

 Tek kişi ortaklığının benimsenmesinde temel gerekçe, bu yapıya duyulan 

ekonomik ihtiyaçtır. Alman Federal Mahkemesi’nin tek kişi ortaklığına onay veren 

kararlarındaki gerekçesi de, bu yapının ekonomi için yararlı olması, ekonomik bir 

ihtiyaç olmasıdır. Mahkemeye göre,
246

: “Tek kişi ortaklığı hukuk teorisi bakımından 

                                                                                                                                          
istinaden şirketin feshine karar verilmesini isteme hakkı (TK m. 549/4); ortakların, ortaklığın 

müdürü ve varsa denetçileri aleyhinde TK m. 309 gereğince sorumluluk davası açma hakkı (TK 

m. 556 atfıyla); ortaklar kurulu kararlarının iptali için dava açabilme hakkı (TK m. 536/IV, 381) 

sayılabilir.  
243

  Örneğin limited şirketlerde payın devri için dörtte üçlük “çifte çoğunluk” gerekli olduğundan, 

şirket sadece iki kişilik olsa ve birinin sermayesi çok cüz’i bir oranda olsa bile, diğerinin payını 

devredebilmesi ikinci kişinin onayına bağlıdır ve bu büyük ihtimalle sermaye sahibine karşı bir 

şantaj aracı olarak kullanılabilir. Bunun gibi bir karar alınabilmesi için oybirliğinin arandığı 

hallerde de durum böyledir (Örneğin TK m. 530/I). Tek kişi ortaklığında, bu ikinci kişiye ihtiyaç 

bulunmadığından, böyle durumlar da vaki olmaz.  
244

  TK m. 538/II: “Esas sermayenin onda birini temsil eden ortak veya ortaklar, toplantının 

maksadını göstermek suretiyle, umumi heyetin toplantıya çağırılmasını yazılı olarak istiyebilir”. 
245

  Bkz. MEHMET EMİN BİLGE, Limited Ortaklıkta Azınlığın Korunması, Prof. Dr. Erdoğan 

Moroğlu’na 65. Yaş Günü Armağanı, İstanbul 1999, s. 118 vd. 
246

  BGH 21, 373, 384: “Die Bedenken, die gegen die Einmanngesellscahft erhoben worden sind … 

wenden sich gegen ein Gebilde, das rechtstheoretisch zwar nicht überzeugend begründbar ist, 
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ikna edici bir şekilde gerekçelendirilebilmiş bir yapı olmamasına rağmen, örf ve adet 

hukuku tarafından tanınmış ve halk ekonomisi bakımından da zararsız bir yapı 

olduğundan, bu yapı için uygulamada ortaya çıkan bir ihtiyaç vardır ve bu yapıya 

karşı kavramsal olanlar dışında esaslı eleştiriler de yapılmamıştır”.  

 Görüldüğü üzere bu ortaklığa duyulan pratik gereksinimler, onun kabul 

edilmesinde de birinci gerekçe olarak zikredilmektedir
247

. Bu yapının örf ve adet 

hukukunda tanınmış olması da (gewohnheitsrechtlichen Anerkennung), hali hazırda 

tek kişi ortaklığının yaygın bir şekilde kullanılıyor olduğunu göstermektedir.  

 Benzer şekilde, Yönergede de, bu yapının küçük ve orta ölçekli işletmeler için 

Avrupa Birliği İcraat Programı çerçevesinde kabul edildiği belirtilmiştir
248

. 

Komisyona göre, Avrupa Topluluğunda bulunan işletmelerin % 92’den fazlası on 

kişiden az insanı istihdam eden küçük ölçekli işletmelerdir ve bu da istihdama büyük 

ölçekli şirketlerden daha çok katkı sağlamaktadır. Tek kişi ortaklıkları genellikle 

                                                                                                                                          
das aber gewohnheitsrechtlich anerkannt und volkswirtschaftlich unschädlich ist; für die 

Einmanngesellschaft besteht ein praktisches Bedürfnis, gegen das ausser begrifflichen Bedenken 

nichts Durchgreifendes geltend gemacht werden kann”. Ayrıca bkz. BGHZ 31, 263 f.; 56, 97, 

103=JZ 1972, 20. 
247

  FERİT AYİTER, Tek Adam Şirketi, İzmBD, 1942, s. 390. Tek kişi ortaklığının tercih 

edilmesindeki yaygın uygulamanın da, bu yapıya duyulan ekonomik ihtiyacın ispatı olduğu 

belirtilmiştir. FEZER, s. 611.  
248

  NÄGEL, s. 233; Fransız hukukunda tek kişi ortaklığının kabul edilmesi gerekçelerinden biri 

olarak da, her şeyden önce, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, işletmecilerine 

sınırlı sorumluluk imkânının tanınması gösterilmiştir. STEFAN WEYAND, Zur Einführung der 

Einmann-GmbH in Frankreich, RIW 1986, s. 419. Alman hukukunda da tek kişilik anonim 

şirket kuruluşunu öngören kanun değişikliğinin başlıca gerekçesi olarak, orta ölçekli işletmeler 

için anonim şirket örgütlenmesinin önü açılarak Alman ekonomisinin güçlendirilmesi 

gösterilmektedir. Bu noktada, orta ölçekli işletmelerin, anonim şirketlere ilişkin mevcut 

düzenlemelerin çok büyük ölçüde borsaya kayıtlı ve çok sayıda küçük pay sahipli şirketleri hedef 

aldığı ve katı şekil şartlarının öngörüldüğü yönündeki eleştirileri dikkate alınmıştır. Anonim 

şirketlere ilişkin yasal düzenlemelerin esnek olmayan yapısının da orta ölçekli işletmelerin 

limited şirket türünü tercih etmelerine neden olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenlerle yapılan 

kanun değişikliği ile özellikle az sayıda ortaklı ve borsaya kayıtlı olmayan anonim şirketleri, 

limited şirketlere yakınlaştıran bir dizi düzenleme öngörülmüştür. Anonim şirketler hakkındaki 

düzenlemelerde tanınan esnekliklerin “küçük” anonim şirketler tarafından borsaya giriş öncesi 

bir ısınma dönemi olarak değerlendirilmesi de öngörülmüştür. Düzenlemelerin ardından anonim 

şirket sayısında gözlemlenen artış kanun koyucunun anonim şirketleri özellikle orta ölçekli 

işletmeler açısından cazip hâle getirme amacına ulaştığı şeklinde yorumlanmıştır. Bu çerçevede 

anonim şirket yapılanmasına ilginin arttığı ve sermaye piyasaları üzerinden önemli ölçüde 

kaynak sağlandığı vurgulanmıştır Bkz. ÇELİK, s. 181. 
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küçük ve ortak ölçekli işletmelere hitap etmektedir. Bu işletmeler Avrupa 

Topluluğundaki bütün şirketlerin işlem kapasitesinin 2/3’ünü oluşturmaktadır
249

.  

d. “Diğer Ortaklar”a İhtiyaç Olmayan Durumlar  

 Tek kişi ortaklığının ekonomik faaliyetler için çok uygun bir hukukî yapı 

olduğunu belirttik. Bu yapıya duyulan ihtiyaçlar çeşitlidir ve diğer başlıklarda da 

buna değinilmektedir. Burada vurgulanmak istenen, özellikle şirkette başka bir 

ortağın bulunmasına ihtiyaç bulunmayan haller için, tek kişi ortaklığının deyim 

yerindeyse biçilmiş kaftan olduğudur.  

 Dernek, vakıf, iktisadi devlet teşekkülü, üniversite ve belediye gibi kuruluşların 

amaçlarını gerçekleştirmek için bir şirket kurarken -çoğu kez- başka bir ortağa veya 

ortaklara ihtiyaç duymadıkları; hatta yanlarına bir ortak almalarının çoğu kez 

konumları, temsil ettikleri menfaatler ve nitelikleriyle de bağdaşmayabileceği; bu 

kuruluşların saman adam kullanmalarının da tabi oldukları kanunları dolanmak, 

menfaatlerini başkalarıyla paylaşmak anlamı taşıyabileceği; bu gibi hallerde mutlaka 

asgarî ortak sayısının şart olmasının da iyi bir hukuk politikasının sonucu olmayacağı 

ifade edilmiştir
250

.  

 Almanya’da anonim şirketler bakımından da tek kişi ortaklığının kabul 

edilmesi gerekçesinde, mevcut düzenlemeye göre en az beş kurucunun gerekli 

olduğu, bu sayının seçilmesinin bilinçli bir gerekçesinin bulunmadığı, amacın gerek 

hukukî sorumluluk gerek cezaî sorumluluk bakımından en az beş kişinin mevcut 

olmasının sağlanması olduğu, ancak kişi sayısının fazla olmasının doğrudan, onların 

ekonomik güçlerinin mevcut olduğu ve fiilen üstlendikleri sorumluluğu taşıyabilecek 

durumda oldukları sonucunu doğurmadığı; buna rağmen bazen tek kurucu olduğunda 

bu tek kurucunun üzerinde tasarruf ettiği malvarlığı değerlerinin gerekli sorumluluğu 

almaya ve sermayeyi ödemeye tek başına yeterli olabileceği ifade edilmiş ve bu 
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  Bkz. JOCIĆ, s. 211, 212. 
250

  TEKİNALP, Tek Ortaklı Şirketler, s. 595. Ayrıca bkz. LINDEMANN, s. 18, 19. 
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çerçevede aslında kişi çokluğunun hedeflenen amacın gerçekleşmesi için gerekli 

olmadığı sonucuna varılmıştır
251

. 

 Tek kişi ortaklığının önemli bir işlevi de kamu hizmetlerini görecek devlet 

işletmelerinin yapılanabilmesine imkân sağlamasında görülür. Özellikle kamu 

hizmetindeki tren ve otobüs işletmelerinin, gaz, elektrik, su dağıtımı yapan kamuya 

ait işletmelerin yapılanmasında önemli bir işlevi vardır
252

.  

 Yine tek başına ekonomik faaliyette bulunmak isteyen, bunu yalnız 

gerçekleştirme imkânına sahip olan kişilerin, asgarî kurucu sayısı şartı nedeniyle, 

yanlarına saman adamlar almak zorunda bırakılmalarının da yerinde bir tutum 

olmadığı ifade edilmiştir
253

. 

e. Bireysel Müteşebbislerin Fon Oluşturma Yeteneğinin 

Artması  

 Tek kişi ortaklığına olan ilginin artmasının bir nedeni olarak da, bireysel 

müteşebbislerin ekonomik durumlarının iyileşmesi ve kişilerin tek başlarına belli bir 

sermayeye sahip olarak bunu yatırımda, girişimlerinde kullanabilmeleri 

gösterilmiştir
254

. Böylece sermayenin temini için başkalarının katkısına gereksinim 

duymayan kişiler, çıkması muhtemel ihtilaflardan da kurtulma imkânı sunan tek kişi 

ortaklığını tercih etmektedirler. 
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  § 2 AktGE, BT-Dr. 12/6721, s. 6. Gerekçe ve açıklamalar için bkz. LUDWIG 

AMMON/STEPHAN GÖRLITZ, Die kleine Aktiengesellschaft, Hamburg 1995, s. 29; 

MARCUS LUTTER, Das neue Gesetz für kleine Aktiengesellschaften und zur Deregulierung 

des Aktienrechts, AG 1994, H. 9, s. 430; MARINA PLANCK, Kleine AG als Rechtform-

Alternative zur GmbH, GmbHR 1994, H. 8, s. 502.  
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  BROMBACH, s. 6, 7; WEINDEL, s. 23; LINDEMANN, s. 18, 19; ULRICH EISENHARDT, 

Gesellschaftrecht, 11. Auflage, Verlag C.H. Beck, München, 2003, s. 428. 
253

  TEKİNLAP, Tek Ortaklı  Şirketler, s. 595. 
254

  HE, s. 8, 9. 
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f. Toplu Hukuki İşlemlere Konu Olma 

 Tek kişi ortaklığı sayesinde şirket malvarlığının toplu olarak hukukî işlemlere 

konu olması mümkün olmaktadır. Bu da, malvarlığı değerlerinin ayrı ayrı devri 

halinde söz konusu olacak masraflı devir işlemlerinden kurtulmayı sağlar
255

.  

 Bir işletmenin satış yoluyla başkasına devri istendiğinde; işletme içindeki 

taşınır, taşınmaz, motorlu taşıt gibi ayınların; alacak, marka, patent gibi hakların ayrı 

ayrı, her birinin tâbi olduğu usule göre devredilmesi gerekmektedir
256

. Örneğin Türk 

hukukunda mevcut durumda, taşınmazlar için resmî senet düzenlenmesi (MK m. 

706) ve tapuya tescil (MK m. 705/I, 1013), taşınırlar için zilyetliğin nakli (MK m. 

763), alacaklar için yazılı temlik sözleşmesinin (BK m. 163/I, TBK m. 184/I) 

yapılması şarttır. Oysa tek kişi ortaklığı durumunda, şirket paylarının devri ile bu 

sağlanmış olacaktır.  

 Türk hukukunda mevcut hukukî durumda hâl böyle ise de, YTK m. 11/3 ile 

getirilen yeni düzenlemeye işaret edilmelidir. Anılan madde hükmüne göre: “Ticarî 

işletme, içerdiği malvarlığı unsurlarının devri için zorunlu tasarruf işlemlerinin ayrı 

ayrı yapılmasına gerek olmaksızın bir bütün hâlinde devredilebilir ve diğer hukukî 

işlemlere konu olabilir. Aksi öngörülmemişse, devir sözleşmesinin duran 

malvarlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret unvanı ile diğer fikrî mülkiyet 

haklarını ve sürekli olarak işletmeye özgülenen malvarlığı unsurlarını içerdiği kabul 

olunur. Bu devir sözleşmesiyle ticarî işletmeyi bir bütün hâlinde konu alan diğer 

sözleşmeler yazılı olarak yapılır, ticaret siciline tescil ve ilân edilir”. Madde 

hükmünden anlaşıldığı üzere, ticarî işletmenin içerdiği malvarlığı unsuları için ayrı 
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  NÄGEL, s. 237; KÜBLER, s. 306; TEKİNALP, Tek Ortaklı Şirketler, s. 596, 597; WEYAND, 

s. 419; LUKAS HANDSCHIN/CHRISTOF TRUNIGER, Die neue GmbH, Schulthess, Zürich 

2006, s. 32. 
256

  Türk hukuku bakımından, mevcut hukukî düzende, kanun koyucunun ticarî işletmenin 

aktiflerinin devri açısından BK m. 179’da (TBK m. 202) bir küllî halefiyet öngörmediği, 

dolayısıyla işletmeye dahil aktiflerin tamamının devir sözleşmesinin yapılması ile veya tek bir 

tasarruf muamelesiyle birlikte kendiliğinden devralana geçmesinin de söz konusu olmadığı; 

anılan nedenle ticarî işletmeye dahil olan aktif unsurların tamamının devrinin de, cüzi intikal 

hükümleri kapsamında ayrı ayrı gerçekleştirilmesinin zorunlu olduğu ifade edilmiştir. Bkz. 

ABUZER KENDİGELEN (HÜSEYİN ÜLGEN/ÖMER TEOMAN/MEHMET 

HELVACI/ARSLAN KAYA/N. FÜSUN NOMER ERTAN): Ticari İşletme Hukuku, Vedat 

Kitapçılık, İstanbul 2006, N. 527.  
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ayrı tasarruf işlemleri yapılmasına ihtiyaç kalmayacaktır. Ancak bunun için 

sözleşmenin yazılı olması
257

, ayrıca ticaret siciline tescil ve ilan edilmesi gerekir
258

.   

 Tek kişi ortaklığı, miras durumunda da işletmelerin dağılmadan devamına 

imkân tanımaktadır. Bir kişi, malvarlığı ile işletmesini bir tek kişilik limited ya da 

anonim şirket bünyesine alarak, daha sonra payları mirasçılara vermek suretiyle 

sonradan işletmenin bir aile işletmesi şeklinde devam etmesini sağlayabilir. Netice 

itibariyle aile üyeleri miras paylarına karşılık olarak şirkette miras payları oranında 

paya/ortaklık hakkına sahip olurlar ve şirket işleriyle bizzat uğraşmak istememeleri 

halinde de dışarıdan yönetici tayin ederek işletme faaliyetinin yürütülmesini temin 

edebilirler. Bu yolla hem terekenin paylaşılması kolay olarak gerçekleşmiş olur hem 

de başarılı işletmelerin sona ermesi engellenmiş olur
259

 
260

.  

 Ayrıca daha önce de belirtildiği gibi
261

, tek kişilik anonim ya da limited şirket 

malvarlığı birleşme, nev’i değiştirme ve bölünme gibi işlemlere konu olabilecek, bu 

yolla işletme kolayca yeniden yapılandırılabilecektir. Bu hususu da tekrar etmiş 

olalım.  

                                                 
257

  KENDİGELEN, hükmün, işletmenin bir bütün olarak devrini konu alan sözleşmenin yazılı 

olarak yapılması gerektiği yönündeki ilk halini eleştirmiş ve bunun, devre konu olan ticarî 

işletmede, devri daha ağır bir şekle tâbi tutulmuş bir unsurun (örneğin taşınmazın) devrinde de 

yazılı şeklin yeterli olup olmayacağı meselesini çözüme kavuşturmadığını ve bu konuda bir 

tartışmaya yol açabileceğini belirtmiştir. Bkz. KENDİGELEN (Ülgen, Ticari İşleme Hukuku), s. 

169, N. 517. Maddenin eleştirilen ilk hali, daha sonra nihai metinde yukarıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
258

  Hükmü değerlendiren ARICI, YTK madde 11 (3) hükmü ile aktiflerin devrinde kolaylık 

sağlanmak istenmesini temel düşünce olarak olumlu bulduğunu, ancak aktiflerin her birinin tâbi 

olduğu genel kurallar bertaraf edilirken, bunların yerine neyin ikame edildiğinin açıkça ortaya 

konulması gerektiğini, bu konuda ticaret sicilinden yararlanılabileceğini ve ticaret siciline 

aktiflerin geçişi bakımından kurucu işlev yüklenmesi gerektiğini belirtmiştir. M. FATİH ARICI, 

Ticari İşletmenin Aktif ve Pasifi İle Devri, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2008, s. 215. 
259

  NÄGEL, s. 237; HANDSCHIN/TRUNIGER, s. 32. Örneğin, dört kardeşten birinin babalarına ait 

işletmeyi, onun ölümünden sonra devam ettirmesi, işletmeyi devralarak diğer mirasçılara 

haklarını ödemesi mümkün olmayabilirdi. Ancak tek kişi ortaklığı miras geçişini 

kolaylaştırmaktadır. Bütün mirasçılar miras paylarını şirket payı olarak alabilir ve işletmeyi 

devam ettirmek isteyen mirasçı da böylece şirket yöneticisi olarak tayin edilebilir. Örnek için 

bkz. FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, s. 961.  
260

  Tabi bu durumda mirasçıların nihaî olarak mirastan doğan haklarına tam olarak ulaşamama 

ihtimali bulunduğuna da işaret edilmelidir. Özellikle ülkemiz uygulamasında şirket işleriyle 

doğrudan ilgilenen ortak ve/veya yöneticilerin diğer ortakların haklarını izale edecek şekilde 

uygulamalarda bulundukları bir gerçektir.  
261

  Bkz. yuk. s. 67.  
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 g. Yüzde Yüz Katılımlı Yavru Şirketler Oluşturma 

 Tek kişi ortaklığının tercih edilirliğini artıran diğer bir sebep olarak da, bağlı 

işletmeler için elverişli bir yapı sağlaması gösterilmiştir
262

. Tek kişi ortaklığı 

sayesinde yüzde yüz katılımlı yavru şirketler oluşturulması ve bağlı işletmeler içinde 

doğması muhtemel ihtilafların önlenmesi ve/veya azaltılması mümkündür
263

. Tek 

kişi ortaklığı ile işletmenin belli kısımlarının bölünme yoluyla ayrı şirketler halinde 

örgütlenmesi de olanak dahilindedir.   

 YTK gerekçesinde de, tek kişilik anonim şirketin şirketler topluluğunda çatı 

şirket olarak kullanılabileceği, kurumsallaşmaya yardımcı olabileceği tespiti 

yapılmıştır
264

. 

 Bu şekilde ana şirket ve onun ortakları için çifte sınırlı sorumluluk koruması 

sağlanmaktadır. Ana şirketin ortakları bu şirkette zaten sınırlı sorumlu iken, ana 
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  FEZER, s. 611; AMMON/GÖRLITZ, s. 32; ATABEK, Tek Ortaklı Şirket, s. 25; KÜBLER, s 

306; FRANK WOOLDRIDGE, A Simplified Legal Regime For Small And Medium-Seized 

German Public Companies, Comp. Law. 2001, 22(1), s. 27; HÜFFER, Drittbeziehungen bei 

der Einmanngründung, s. 488; HANDSCHIN/TRUNIGER, s. 32; ANDRÉ, s. 3. Tek kişi 

ortaklığı bağlı işletmeler oluşturmaya hizmet eden bir organizasyon biçimidir. Örneğin büyük bir 

işletmede petrol maddesinin çıkarılması, işlenmesi ve pazarlanması için üç ayrı şirket kurulabilir. 

Bu sayede her biri sadece kendi malvarlığı ile sorumlu olur. Bkz. BROMBACH, s. 5. Tek ortaklı 

limited şirketi, holding ortaklıkların da faydalanabileceği, şirket gruplaşmalarına hizmet eden bir 

ortaklık türüdür. Ayrıca bir tek kişilik ortaklığın başka bir tek kişilik ortaklık kurması yoluyla 

ortaklık gruplarının oluşturulması da mümkündür. Her ne kadar Yönergenin hazırlanması 

aşamasında tüzel kişilerin kurdukları tek kişi ortaklıklarının başka tek kişi ortaklıkları kurmasına 

ve böylece bir tek kişilik ortaklık zinciri oluşturulmasına izin verilmemesi önerilmişse de, bu 

uygulamaya imkân veren ülkelerde herhangi bir sorun yaşanmadığı ve bir ortaklık zinciri 

kurmayı amaçlayanların bunu tek kişi ortaklığı kurma yerine çoğunluk payını elde etme yoluyla 

da yapabilecekleri, dolayısıyla da bu yasaklamanın etkisiz olacağı gerekçeleriyle öneri 

reddedilmiştir. Bkz. OKUTAN NILSSON, Tek Kişi Ortaklığı, s. 587, 588. 
263

  LINDEMANN, s. 21. Tek kişi ortaklığı yapısı kullanılarak ana şirket-yavru şirket ilişkisi 

kurulduğunda, normalde ortaya çıkabilecek, azınlığın korunması kaygısından kaynaklanan 

zorluklarla karşılaşılmayacaktır. Bkz. FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, 

Schweizerisches Aktienrecht, s. 962. 
264

  TASARI-GEREKÇE, m. 338. Hemen burada, tek kişi ortaklığı çatısı altında işletmeler arası 

merkezi yoğunlaşmanın da, sağlanabileceğini belirtelim. Merkezi yoğunlaşma ya da diğer adıyla 

ekonomik yoğunlaşma durumunda, birden fazla işletmenin tek bir merkezden yönetilmesi söz 

konusu olmaktadır. PASLI, Devralma, s. 298. Bunun çeşitli faydaları vardır: Ekonomik 

tamamlama (malın üretimi, ambalajlanması, pazarlanması, tanıtılması, sigortalanması gibi 

faaliyetlerin tamamının grup içinde halledilmesi), rizikonun paylaştırılması, kârın aynı grup 

içinde kalması, finans kolaylıklarının mevcut olması, rekabet edilebilirliği sürdürme gibi. 

POROY (TEKİNALP/ÇAMOĞLU), N. 1998. Buna göre, yoğunlaşma ekonomik açıdan 

ulaşılmak istenen bir durumdur. Yoğunlaşma, ana ortaklığın bir tek kişi ortaklığı olduğu, bir 

bağlı işletmeler sistemi modeli ile de gerçekleştirilebilecektir. Böylece birden çok ortaklık bir 

merkezden (tek kişi ortaklığı) tarafından yönetilebilecektir (merkezî yoğunlaşma). 
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şirketin kendisi de yavru ortaklıkta sınırlı sorumluluk imtiyazına sahip olmaktadır
265

. 

Yani bir saf holding yapısı içinde ana şirket doğrudan faaliyette bulunmayıp, diğer 

şirketlere katılma yoluyla faaliyette bulunursa, bu şekilde ana şirketin ortakları hem 

şahsen sınırlı sorumluluktan yararlanmakta hem de ana şirket yavru şirketin bir ortağı 

olarak, bu şirkete karşı sadece sermaye tutarı ile sınırlı olarak sorumlu olmaktadır. 

Bu şekilde yavru şirketin alacaklısı, ana şirketi sorumlu tutamaz. Elbette burada 

perdeyi aralama yolu ile sorumluluk ya da bağlı işletmeler hukukundan doğan 

sorumluluk (YTK m. 202) durumlarının söz konusu olabileceği hatırda tutulmalıdır.  

h. Yabancı Sermaye Yatırımlarında Şirket Türleri Arasındaki 

Rekabet 

 Dünya ekonomisinde yaşanan küreselleşme sonucunda şirketler hukuku 

sistemleri arasında bir rekabet başlamış; cazip ve yeterli bir şirketler hukuku 

sistemine sahip olmak, diğer hukuk sistemleri ile rekabet etmek için gerekli 

olmuştur. Bu iki yönlüdür: hem millî şirketlerin milletlerarası piyasalarda etkin bir 

şekilde faaliyet göstermesi, hem de yabancı yatırımın teşvik edilmesi
266

. Şirket türleri 

ve hukuk düzenleri arasında söz konusu olan bu rekabetin de, tek kişi ortaklığının 

kabul edilmesinde etkili olduğu söylenmelidir
267

. Özellikle AB’ye üye ülkeler 

arasında bir şirket türü rekabeti yaşanmaktadır ve Avrupa Adalet Divanı’nın Inspire 

Art kararından
268

 sonra rekabet iyice artmıştır. Anılan kararla birlikte, üye ülkelerden 

birinde kurulan bir şirketin diğer üye ülkelerde de, bir şirket olarak kabul edilmesi ve 

özgürce ticari faaliyetlerde bulunabilmesine izin verilmesi zorunlu hale gelmiştir. 
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  DIGNAM/LOWRY, s. 48.  
266

  H. D. FOSTER “Company Law Theory in Comparative Perspective: England and France, Am. 

J. Comp. L. (American Journal of Comparative Law) 2000, 48, s. 575. 
267

  JOCIĆ, s. 212. Hukuk düzenleri arasında rekabet olduğu konusunda bkz. HELKE 

DRENCKHAN, Die Schweizer GmbH-Reform 2007, GmbHR 2006, H. 22, s. 1191. Özellikle 

yabancı yatırımın teşvik edilmesi bakımından, yabancı yatırımcı çoğu zaman sermayesinin 

tamamına sahip olduğu bir şirket kurmak istemektedir ki, tek kişi ortaklığı da bunun için en 

uygun modeldir. TEKİNALP, Tek Ortaklı Şirketler, s. 596; ÇELİK, s. 164. 
268

  Inspire Art (ECJ Case C-167/01; 30 September 2003). Karara göre, herhangi bir üye ülkede 

tescilli bir şirketin başka bir üye ülkede faaliyete bulunmak üzere idare merkezini taşıması, orada 

şube ve/veya yavru şirketler aracılığıyla ticari faaliyetlerde bulunması, şirket kurma ve ticarî 

faaliyette bulunma özgürlüğü çerçevesinde mümkün olmalıdır. Karara konu olay ve daha geniş 

bilgi için bkz. FATİH AYDOĞAN, Federal Almanya’da Limited Şirketler Kanunu’nda 

(GmbHG) Yapılan Değişiklikler-Yenilikler (MoMIG), Batider, Eylül 2009, C. XXV, S. 3, s. 

400 ve dpn. 28. 
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Hâl böyle olunca müteşebbisler için en uygun şirket türünü düzenlemek ve onların 

kullanımına sunmak konusunda bir rekabet ortaya çıkmaktadır. Örneğin Alman 

GmbH’sı ile İngiliz Limited’i büyük bir rekabet içindedir
269

. Nitekim Alman 

GmbHG’i 2008 yılında değiştirilirken, değişiklik nedenleri arasında, diğer AB 

ülkeleri şirket türleri ile olan rekabette Alman şirket türlerini yarışabilir duruma 

getirme gerekçesi vurgulanmış ve bunlar arasında tek kişi ortaklığında mevcut bazı 

ek külfetlerin kaldırılması da öngörülmüştür
270

. 

ı. Tek Kişi Ortaklığı Yapısına Özgü Tedbirlerin Alınmasının 

Kolaylaşması 

 Tek kişi ortaklığının hukuken kabulünün bir gerekçesi ve yararı da, bu 

yapının kabulü ile zaten fiilen mevcut olan tek kişi ortaklıklarına özgü tedbirlerin 

(sermayenin korunmasında, kamunun bilgilendirilmesinde) daha kolay 

alınabilmesi, özel bir yapı olduğu için özel kuralların getirilmesinin daha kolay 

olması, kapsamının net olarak belirlenebilmesine imkân sağlaması olarak tespit 

edilmiştir
271

. 
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  Fransa’da basitleştirilmiş paylı ortaklığın (Societe Par Actions Simplifiee) kabul edilmesinde de 

bu rekabet etkili olmuştur. İşletmeler arası ekonomik yoğunlaşma ya da yabancı hukuklarda 

yerleşik terim ile “ekonomik konsantrasyon” (concentration economique) hareketi, Avrupa 

Birliği ülkeleri arasında ilgi çekici bir rekabet sürecinin doğumuna yol açmıştır:  “Hukuksal 

rekabet, daha açık bir anlatım ile ortaklıklar hukuku rekabeti”. MÜGE TEKİL, Fransız 

Ortaklıklar Hukukunda Bir Yenilik – Basitleştirilmiş Paylı Ortaklık, (Societe Par Actions 

Simplifiee), Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul 1998, s. 609 vd. 
270

  Belirtildiği gibi, anılan rekabet bilhassa İngiliz limited şirketi ile Alman limited şirketi arasında 

yaşanmıştır. Bu rekabet Almanya’da limited şirketleri düzenleyen kanunda (GmbHG) uzun bir 

aradan sonra 2008 yılında yapılan değişikliklerin de önemli gerekçelerinden biri olmuştur. 

Limited Şirketler Hukukunu Modernleştirme ve Kötüye Kullanmalarla Mücadele Kanunu 

(Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von 

Missbräuchen/MoMİG) 23.10.2008 tarihli Federal Almanya Resmî Gazetesi’nde 

(Bundesgesetzblatt/BGBI I 2008, 2026) yayınlanarak, 1.1.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Anılan kanunla yapılan değişikliklerden biri de, tek kişi kuruluşlarında şart kılınan, katılma 

payının ödenmemiş kısmı için teminat gösterme yükümlülüğünün, GmbHG § 7 II cüm. 3 

hükmünün ilgası ile kaldırılmasıdır. Anılan kanunla yapılan değişiklikler, getirilen yenilikler 

konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. AYDOĞAN, MoMIG, s. 392 vd.; AYHAN KORTUNAY, 

Alman Limited Şirketler Hukukundaki Yeni Gelişmeler ve Türk Hukukuna Yönelik Bazı 

Tespitler, Batider, Eylül 2009, C. XXV, S. 3, s. 317 vd. 
271

  WEINDEL, s. 19. 



 
84 

 

i. Tek Kişi İşletmesinin Çok Ortaklı Bir Şirkete Dönüşmesi  

 Bireysel olarak ticarî faaliyette bulunan bir kişi, faaliyetine başka kişilerin 

katılımıyla devam etmek isterse, bu kişilerle bir şirket kurmak zorunda kalacaktır. 

Bu ise müteşebbisleri, diğer kişilerin katılımıyla yeni yatırımlarda bulunmaktan 

vazgeçmeye itebilir. Eğer bir kişi işletme faaliyetini tek kişi ortaklığı yapısı altında 

sürdürürse, şirketine yeni ortak kabul etmek (paylarından bir kısmını yeni ortağa 

devretmek) suretiyle başka kişilerin şirkete katılımını kolaylıkla sağlayabilir ve 

işletme faaliyeti hiç bir aksamaya uğramadan devam eder. Tek kişi limited ya da 

anonim ortaklığının çok kişi ortaklığına dönüşmesinde, kamuya açıklama dışında bir 

formalite bulunmamaktadır. Şirketin tür değiştirmesi (nev’i değişikliği) gibi bir 

durum da mevcut değildir, şirket normal hayatına, bu defa birden fazla kişinin 

varlığıyla devam eder
272

.  

 İşletme faaliyeti için bir şirket türünün seçilmesinde dikkate alınabilecek 

hususlardan birisi de ileride borsada faaliyet göstermek istenilip istenilmediğidir
273

. 

İşletmeciler orta ya da uzun vadede borsada bulunmayı arzu edebilir. Böyle bir 

durumda tek ortaklı bir anonim şirket kurulması, tam da amaca hizmet edecek bir yol 

olacaktır. Bu sebeple, tek pay sahipli bir anonim şirketin kolayca borsa şirketine 

dönüşebileceği ifade edilmiştir
274

.  

 k. Kültürel-Sosyal Yapı 

 Tek kişi ortaklığının bazı toplumların sosyal ve kültürel yapısına uygun bir 

model olduğu da söylenmiştir. Bazı toplumlarda aile ilişkilerinin, bazen de büyük bir 

şirketin küçük ortağı ya da üst düzey yöneticisi olmak yerine kendi şirketinde tek 

ortak ve yönetici olmak isteğinin ya da takım ruhunun yokluğunun tek kişi 

ortaklığının seçilmesi için bir sebep olduğu belirtilmiştir
275

. Ülkemiz açısından da, 

                                                 
272

  NÄGEL, s. 109; JOHN, s. 4, 5. Aynı şekilde, çok ortaklı bir şirketin tek kişi ortaklığına 

dönüşmesinde de bir zorluk yoktur ve bu, bir nev’i değişikliği anlamına gelmemektedir.  
273

  Bir şirket türü seçilirken esas alınması gerekli kriterler hakkında bkz. AXEL JÄGER, 

Aktiengesellschaft unter besonderer Berücksichtigung der KGaA, Rechtliche Grundlagen - 

Finanzierung - Management und Haftung, Verlag C.H. Beck, München 2004, s. 14 vd. 
274

  TEKİNALP, Tek Ortaklı Şirketler, s. 596. 
275

  HE, s. 9, 10. 
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işletme sahiplerinin asgarî ortak sayısını sağlamak için eşlerini ya da çocuklarını 

ortak yaptıkları, nihayetinde aile içi çekişmeler nedeniyle şirketlerin sona erdiği sık 

rastlanan bir olgudur. Bu da tek kişi ortaklığının tercih edilirliğini artırabilecek bir 

etkendir.  

l. Yasaklamaların Gerçekçi Olmaması (Fiilî Tek kişi 

Ortaklıklarının Mevcudiyeti)  

 Tek kişi ortaklığının nihaî olarak kabulünde pratik ihtiyaçların, ekonomik 

sebeplerin etkili olduğunu ve özellikle ilk kuruluş şeklinde oluşturulmasına izin 

verilmesinin uzun zaman aldığını tespit ettik. Tek kişi ortaklığının fiilen ortaya çıkışı 

aslında kanunen kabulünden çok öncedir ve zamanla sıklıkla karşılaşılan bir olgu 

haline gelmiştir. Görünüşte ortaklar (saman adam) yardımıyla birçok fiilî tek kişi 

ortaklıkları ortaya çıkmış, bu yapı uzun zamandır ekonomik bir gerçeklik 

(wirtschaftliche Realität) haline gelmişti
276

. Kanun koyucuların bu yapıyı açıkça 

tanımaları, gerçekte, mevcut-fiilî durumun -deyim yerindeyse- hukukîleştirilmesi; 

varlığı uzun zamandır kabul edilen bir olgunun kanun tarafından tanınması anlamına 

gelmektedir. Neticede tek kişi ortaklığının bir düzene bağlanması zorunluluk haline 

gelmişti. 

 Şu halde tek kişi ortaklığının değişik ülke kanunlarında düzenlenmesini 

tetikleyen önemli etkenlerden birisinin de, bu yapının hali hazırda ekonomik ve ticarî 

faaliyetler için, fiilen yaygın bir şekilde kullanılması gerçeği olduğu söylenmelidir
277

 

                                                 
276

  Tek kişi ortaklığının yargı ve öğreti tarafından kabul edildiği ancak, henüz açık kanunî 

düzenlemeye tâbi tutulmadığı 1980 yılında, Almanya’da tüm limited şirketlerin yaklaşık yüzde 

yirmibeşinin tek kişi limited ortaklığı olduğu belirtilmiştir. KARL KREUZER, Die 

Gläubigerschutzbestimmungen der GmbH-Novelle für die Einmann-GmbH und die GmbH u. 

Co., ZIP 1980, s. 722. Aynı tespit 1977 yılında da yapılmış ve tüm limited şirketlerin neredeyse 

dörtte birinin tek ortaklı olduğu söylenmiştir. Bkz. ULRICH IMMENGA, Der neue 

Referentenentwurf zum GmbH-Gesetz, BB 1977, s. 957. 2008 yılına gelindiğinde ise  

Almanya’daki limited  şirketlerin  neredeyse yarısının tek kişi limited ortaklığı olduğu tespit 

edilmiştir. Bkz. MARKUS PEIFER, Die Pflichtenstellung des  Alleingesellschafters  gegenüber  

der GmbH, GmbHR 20/2008, s. 1074. 
277

  Bkz. KARAYALÇIN, s. 190; ATABEK, Tek Ortaklı Şirket, s. 26; FLUME, 

Einmanngründung, s. 205; UWE HÜFFER, Das Gründungsrecht der GmbH – Grundzüge, 

Fortschritte und Neuerungen, JuS 1983, s. 168; NÄGEL, s. 26; HE, s. 12, 13; AT’TARAWNEH, 

s. 181; ÇEVİK, s. 55; ÇELİK, s. 177; FEZER, s. 611. Almanya’da bu ortaklığın ilk kuruluş 

yoluyla da kabul edilmesinde diğer bir etken de, mevcut durumda, sonradan payların tek elde 

toplanması halinde şirketin sona ermeyip tek kişi ortaklığı olarak hayatına devam edebileceğinin 
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278
. Tek kişi ortaklığının fiilen ortaya çıkışına ve yaygın olarak kullanılmasına göz 

yuman hukuk sistemlerinin ya buna karşı engelleyici düzenlemeler yapmaları ya da 

mevcut durumu hukukî hale getirmeleri kaçınılmazdı
279

. Kanun koyucular da, tek 

kişi ortaklığının zikredilen olumlu yönlerinin olumsuz yönlerine galip geldiği ve 

kişilerin kanunun dolanılması (kanuna karşı hile) anlamına gelen fiilî tek kişi 

                                                                                                                                          
kabul edilmesi idi. Görünüşte ortaklar yardımıyla şirket kurulduktan sonra bütün paylar tek bir 

ortağa devredilmekteydi. Bu kuruluş şekli izin verilmeyen bir durum da değildi. Ayrıca bu tür 

kuruluş kanuna karşı hile ya da muvazaalı bir işlem olarak da görülmemekteydi. Zira kuruluş 

için gerekli bütün şartlar sağlanmaktaydı. Kurucuların amacı da en baştan ileride şirket paylarını 

tek bir kişiye devretmekti. Bu şekilde tek kişi limited şirketi sonradan bütün payların tek elde 

toplanması suretiyle oluşabilirken, limited şirketin tek kişi tarafından kurulamayacağını 

söylemenin makul/mantıklı olmayacağı görüşü ortaya konuldu. Böylece hukuki durumu zaten 

mevcut olan (fiilî) duruma uydurmaktan daha uygun bir şey yoktu. FEZER, s. 611; JOHN, s. 70, 

71; NÄGEL, s. 124; FASTRICH, s. 4; HÜFFER, Das Gründungsrecht der GmbH, s. 168; 

Ammon, Görlitz, s. 30; UWE HÜFFER, Vorgesellschaft und Einmanngründung, in: Roth, 

Günter H. (Hrsg.), Die Zukunft der GmbH vor dem Hintergrund der deutschen und 

österreichischen Novellen vom 1.1.1981, Wien 1983, s. 169; BERNHARD NAGEL, Deutsches 

und europäisches Gesellschaftrecht, Eine Einführung, Verlag Franz Wahlen, München 2000, 

s. 164; GEORG CREZELIUS, Sheingeschäfte und Strohmanngeschäfte, insbesondere im 

Steurrecht, Gesetz-Recht-Rechtsgeshichte, Festschrift für Gerhard Otte zum 70. Geburtstag, 

München 2005, s. 43. Yine Almanya uygulamasında, sonradan payların tek kişi elinde 

toplanması yolu ile oluşan ve faal olmayan tek kişi ortaklıklarının tüm paylarını satın alma 

(Mantelkauf) durumları ile karşılaşılmaktaydı, ancak bu yöntemde yine de bir takım usûli 

yükümlüklerin bulunması, örneğin ortaklar kurulunun toplanarak usulüne uygun şekilde karar 

almasının gerekmesi kişilerin yeni bir organizasyon yapısına ihtiyaçları olduğunu ortaya çıkardı. 

Bu ihtiyaca cevap verilmesi de tek kişi kuruluşunun kabul edilmesi ile gerçekleşti.  Bu konuda 

bkz. FLUHME, s. 10 vd.; NAGEL, Deutsches und europäisches Gesellschaftrecht, s. 164. 

 Ülkemiz bakımından da, ATABEK, 1980 yılında yayınlanan makalesinde, ülkemizde muhtelif 

nedenlerle birçok sermaye şirketinin paylarının bir kişinin elinde toplandığının bir gerçek 

olduğunu, beş kişilik şekil şartına uyulması için önemli bir güçlükle karşılaşılmadığını, gerçek 

pay sahibi adedinin beşten az olmasına rağmen bunun sakıncalı bir durum oluşturmadığını, bir 

kamu zararının meydana gelmiş olmadığını, Türk toplumunda tek ortaklı anonim şirketlerin 

kurulmasını icap ettiren ekonomik durumların mevcut olduğunu, muvazaalı yollara 

başvurulmadan ihtiyacın gerekli düzenlemeler yapılarak giderilmesinin uygun olacağını 

belirtmiştir. REŞAT ATABEK, Şirket Paylarının Bir Kişinin Elinde Toplanması, Batider, 

C. X, S. 3, 1980, s. 657.  
278

  Almanya’da anonim şirketler bakımından da, bu yapının örnekleri, tek kişi anonim ortaklığının 

kanun tarafından 1994 yılında kabul edilmesinden önce görülmekteydi. Buna da sıklıkla bağlı 

işletmelerde rastlanmaktaydı. Sigorta mevzuatı her bir sigorta alanı için ayrı bir şirketin varlığını 

zorunlu tuttuğu için, örneğin hayat sigortası, hasar sigortası, sağlık sigortası gibi sigorta alanları 

tek bir anonim şirket çatısı altında yürütülemiyordu. Bu da Alman sigorta şirketlerinin bağlı 

işletmeler halinde yapılanmasına ve hayat sigortası ile uğraşan şirketlerin, hastalık sigortası, 

emtia sigortası alanlarında yüzde yüz yavru şirketler oluşturmalarına  yol  açtı. Bu yüzde yüz 

yavru şirketler, tek kişi anonim ortaklığından başka bir şey değildi. Aynı şekilde, örneğin 

Volkswagen AG, Skoda, Seat, Bentley gibi çok sayıda yüzde yüz yavru şirketlere sahipti. 

FASTRICH, s. 3, 4. 
279

  Aslında bunu engellemeye yönelik düzenlemelere rastlanmıyor da değil. Örneğin TK’da anonim 

şirketler bakımından, gerçek pay sahibi sayısının beşten aşağı düşmesi halinde bunun bir fesih 

sebebi olacağı düzenlenmiştir. Bu hükümden aynı zamanda, kanunun da, görünüşte ortak (saman 

adam) olgusunu tersinden ifade ile kabul ettiği anlaşılmaktadır.  
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ortaklıklarına yönelmek zorunda bırakılmasının doğru olmadığı sonucuna varmış 

olduklarından, tek kişi ortaklığını açıkça kabul eden düzenlemeleri hayata 

geçirmişlerdir 
280

 
281

.  

 Tek kişi ortaklığını kabul eden YTK’nın Tasarı gerekçesinde de, tek kişi 

ortaklığının, uydurma pay sahibi yaratmak şeklindeki hile-i şer’iyye kapılarını 

kapattığı için hukuki dürüstlüğe ve gerçekliğe de uygun olduğu belirtilmiştir
282

. 

Buna göre, gerekçede ön plana çıkarılan sebeplerden biri de, yine hukukî durumun 

gerçek duruma uygun hale getirilmesi ve kanunun dolanılması hallerine son 

verilmesidir.  

 Neticede, genel olarak tüm toplumun menfaatine olacağı düşüncesiyle hukuk 

tarafından oluşturulmuş şirket kurumunun iyi işletilmesinde, hileli durumların 

önlenmesinde de toplumun menfaati vardır. Bu nedenle hukuk düzenlerinin, gerçek 

hayatta ortaya çıkan sorunları/durumları görmezden gelmek yerine çözüme 

bağlayıcı şekilde düzenlemeleri, ilgili herkesin, şirketler bakımından; tüketicilerin, 

müşterilerin, ürün sağlayıcıların, çalışanların, ortakların ve nihayetinde tüm 

toplumun yararınadır. Bu bakımdan fiilen mevcut olan tek kişi ortaklığının bir 

düzene bağlanması yerinde olmuştur.  

 

 

 

 

                                                 
280

  İngiliz hukukunda tek kişi ortaklığının kabulünün bir gerekçesi olarak da, görünüşte ortaklara 

duyulan ihtiyacın giderilmesi gösterilmiştir. Bkz. HUGH FRASER, Director’s Interests In 

Contracts: Fair And Foul Dealing, Comp. Law. 1994, 15(2), 48. YTK Tasarısı bakımından 

yapılan bir değerlendirmede de, tek kişi ortaklığının kabul edilmesinin yerinde olduğu ifade 

edilmiş ve buna gerekçe olarak da, anonim ortaklığın en az beş kurucu ile kurulması 

zorunluluğunun yapay kurucular bulunmasına yol açtığı tespiti gösterilmiştir. EROĞAN 

MOROĞLU, Türk Ticaret Kanunu İle Yürürlük ve Uygulama Kanunu Tasarıları - 

Değerlendirme ve Öneriler, Genişletilmiş 6. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2009, s. 136. 
281

  Tek ortaklı şirket kuruluşunun kabulü “aralanmış olan kapının ardına kadar açılması” olarak 

nitelendirilmiştir. Bkz. IMMENGA, s. 958.  
282

  TASARI-GEREKÇE, m. 338.   
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IV. ŞİRKET TANIMI VE UNSURLARI BAKIMINDAN TEK 

KİŞİ ORTAKLIĞI, TEK KİŞİ ORTAKLIĞININ ANONİM 

YA DA LİMİTED ŞİRKET OLARAK KURULMASI VE 

TÜRÜ, KİŞİ ŞİRKETLERİ - SERMAYE ŞİRKETLERİ 

AYRIMINDA YERİ 

A. Şirket Tanımı ve Unsurları Bakımından Tek Kişi Ortaklığı 

(Özellikle Sermaye Şirketleri Yönünden) 

 1. Genel Olarak 

 Tek kişi ortaklığı yeni bir şirket türü olmayıp, -farklılıklarına rağmen- bir 

limited ya da anonim şirket şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda ayrı bir 

tek kişi ortaklığı kavramından değil, tek kişi limited ya da anonim ortaklığından 

söz etmekteyiz. Bununla birlikte, tek kişi limited ya da anonim ortaklıklarının çok 

kişi ile kurulan limited ya da anonim ortaklıklardan farklı olan yönlerinin tespit 

edilmesi ve bu sayede bu yapının şirketler sınıflandırılmasındaki yeri, farklı bir tür 

ve/veya model olup olmadığı ve farkları ile benzerliklerinin tespit edilmesi 

zorunludur. Bunun yapılabilmesi için de, şirketin tanımı ve unsurları karşısında tek 

kişi ortaklığının durumu ortaya konulmalıdır.   

 Özel hukuk anlamında ortaklık, genel olarak, sözleşmeyle kurulan ve müşterek 

bir amacın elde edilmesine hizmet eden bir kişi birliği olarak tanımlanmakta; bu 

tanımdan çıkarılan unsurlar da; ortak amaç, bir sözleşmenin varlığı ve bir kişi birliği 

olarak sayılmaktadır
283

. Türk hukukunda şirket, Borçlar Kanunu’nun 520. 

maddesinde genel olarak tarif edilmiştir. Buna göre: “Şirket bir akittir ki onunla iki 

veya ziyade kimseler, saylerini ve mallarını müşterek bir gayeye erişmek için 

birleştirmeği iltizam ederler”. Bu tanımdan da, şahıs (kişi) birliği, akit (sözleşme), 

sermaye, müşterek amaç ve affectio societatis unsurları çıkarılmıştır
284

.  

                                                 
283

  ARTHUR MEIER-HAYOZ/ PETER FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht mit 

neuem Recht der GmbH, der Revision und der kollektiven Kapitalanlagen, Verlag Stämpfli 

AG, Bern 2007, s. 2, OBERHOLZER, s. 6.  
284

  POROY (TEKİNALP/ÇAMOĞLU), N. 26; ERDOĞAN MOROĞLU, Âdi Şirkete Dair, 

Makaleler II, Arıkan, İstanbul 2006, s. 259 vd.  
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 Genel olarak şirket için geçerli olan bu tanım ve unsurlar özellikle limited ve 

anonim şirketleri, yani sermaye şirketlerini tam olarak ifade edememektedir. Bu 

şirketler bakımından tüzel kişilik ve sınırlı sorumluluk unsurlarının da zikredilmesi 

lazımdır
285

. TK m. 136’da limited ve anonim şirketlerin ticaret şirketlerinden olduğu, 

m. 137’de ticaret şirketlerinin tüzel kişiliğe sahip olduğu; anonim şirketin tarifinin 

yapıldığı 269. maddenin ikinci fıkrasında ortakların sınırlı sorumluluğunun 

vurgulandığı, limited şirketleri tarif eden 503. maddede ise ortakların sınırlı 

sorumluluğunun tanımın bir unsuru olarak sayıldığı görülmektedir. Özetle, sermaye 

şirketleri bakımından sayılan unsurlara, tüzel kişilik ve sınırlı sorumluluğun da 

eklenmesi şarttır.  

 Nitekim uluslararası literatürde sermaye şirketlerinin (business corporations) 

beş temel unsurunun bulunduğu, bunların da, tüzel kişilik, sınırlı sorumluluk, 

payların devredilebilirliği, kurul yapısı altında kurumsal yönetim (delegated 

management under a board structure) ve ekonomik mülkiyet (investor 

ownership/shared ownership by contributors of capital) olduğu ifade edilerek; tüzel 

kişilik ve sınırlı sorumluluk sermaye şirketlerinin temel unsurları arasında 

sayılmaktadır
286

.  

 Bununla birlikte, limited ya da anonim şirket şeklinde kurulabilen ve bir şirket 

olan tek kişi ortaklığının, varlığı millî ve milletlerarası hukukta tartışmasız kabul 

edilen bu beş temel unsurdan hangilerine sahip olduğu, hangilerine sahip olmadığı 

ortaya konulmalıdır. Mesele aynı zamanda mevcut şirket tanımının âkıbeti ile de 

ilgilidir. Şirketler hukukunun geleneksel anlayışlarından bir ayrılmayı ifade eden tek 

kişilik şirketin kabul edilmesi karşısında mevcut tanımın değiştirilmesi yoluna mı 

gidilmelidir; yoksa tek kişi ortaklığı ile ilgili bir istisna yapılarak tanım aynen 

muhafaza mı edilmelidir? Bu sorunun cevabı da tek kişi ortaklığının şirket unsurları 

karşısındaki durumunun belirlenmesi ile verilebilecektir.  

                                                 
285

  Sınırlı sorumluluğun limited ortaklığın varlık nedenlerinden biri olduğu yönünde bkz. 

ÇAMOĞLU, Sınırlı Sorumluluk, s. 500.  
286

  HANSMANN/KRAAKMAN, The Anatomy of Corporate law, s. 1. Örneğin anonim şirketler 

bakımından anonim şirketin temel unsurları arasında; korporatif karakter, tüzel kişilik, ortakların 

şirket borçlarından sorumlu olmaması (sınırlı sorumluluk) ve paylara bölünmüş esas sermaye 

sayılmıştır. Bkz. MARCUS LUTTER, in Aktiengesetz Kommentar, I. Band §§ 1-149, Verlag 

Dr. Otto Schmidt, Köln 2008, s. 154. 
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 2. Tüzel Kişilik 

 Alternatifi bulunmasına rağmen, işletme faaliyeti için özellikle tek kişi 

ortaklığının benimsenmesinin en önemli iki nedeni daha önce de belirtildiği gibi tüzel 

kişilik ve sınırlı sorumluluk olmuştur. Esasen tek kişi ortaklığının dayandığı yapı da, 

tüzel kişilik yapısıdır. Bu bakımdan tüzel kişiliğin tarihi gelişimi ve tüzel kişilik 

teorilerine kısaca değinmek; tek kişi ortaklığının teorik temelini ortaya koymak 

bakımından, hangi teori ile tek kişi ortaklığının açıklanabildiğini tespit etmek gerekli 

görülmüştür.  

 Tek kişi ortaklığının deyim yerindeyse yapı taşını oluşturan tüzel kişilik hayatın 

bir gereği olarak ortaya çıktıktan sonra hukuk sistemleri tarafından kabul edilmiştir. 

Tüzel kişilik (hükmî şahsiyet) denilen ve kendini oluşturan insan ya da malvarlığı 

değerlerinden ayrı bir kişiliği olan (hukukî kişilik/ Rechtspersönlichkeit/legal 

personality) yapıların ilk olarak, kiliselerin kendilerine bağışlanan malvarlığı 

değerlerinin maliki olarak tanınabilmek için bir araca ihtiyaç duymaları ve buna 

çözüm olarak da dini organlara varsayıma dayalı (farazî) bir kişilik tanınması sonucu 

ortaya çıktığı söylenmiştir
287

. 

 Kişilerin hayatı belli bir süre ile sınırlıdır ve bir kısım işlerin fert (birey) olarak 

başarılabilmesi mümkün değildir. Bazı işlerin başarılabilmesi ve belirli malvarlığı 

değerlerinin ortak bir amaç için kullanılmaya tahsis edilebilmesi için bir yapıya 

ihtiyaç duyulmuş ve bunun sonucu olarak tüzel kişilik ortaya çıkmıştır
288

. 

 Türk hukukunda tüzel kişi, ortak bir amacın sürekli olarak gerçekleşmesini 

sağlayacak örgütlenmeye sahip, kendisini oluşturanlardan bağımsız bir kişi ya da mal 

topluluğu olarak tanımlanmaktadır
289

. Hemen belirtelim, tüzel kişinin bir kişi 

                                                 
287

  FOSTER, s. 581.  
288

  OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, Kişiler Hukuku, s. 191. İnsanların tamamı dahi 

hemen hukukî kişiliğe sahip kabul edilmemiştir: Köleler bakımından söz konusu olduğu gibi. 

Belirli malvarlığı değerlerinin ve belli faaliyetlerin insan hayatına bağlı olmadan devam 

ettirilebilmesi, varlığı belirli bir zamanla sınırlı olmayan kurumların bulunması ihtiyacı sonucu, 

hukuk sistemleri insan dışında başka farazî kişilere de hukukî kişilik tanımak durumunda 

kalmıştır. Ticaret şirketlerine tüzel kişilik verilmesi de kanun koyucuların ekonominin 

gelişmesine yönelik arzularının, kişilerin ve sermayenin bir araya gelmesini sağlayacak bir yapı 

oluşturmak suretiyle sağlanmak istenmesinin sonucudur. WEINDEL, s. 9. 
289

  OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, Kişiler Hukuku, s. 192. 

http://www.dict.cc/deutsch-englisch/Rechtspers%C3%B6nlichkeit.html
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topluluğu olarak tanımlanması halinde, tanım, tüzel kişilik tanınan tek kişi limited ya 

da anonim ortaklıklarını kapsamayacaktır. Hukukumuzda yapılan bu tanımın aşağıda 

açıklanan gerçek birlik teorisinin izahına uygun olduğu görülmektedir. Ancak tek 

kişi anonim ve limited ortaklıklarının tüzel kişiliğe de sahip olacak şekilde kanunen 

hukukumuzda tanınmasıyla birlikte bu tanımın da yeniden gözden geçirilmesi 

gerekebilecektir. Bu çerçevede, tek kişi ortaklığının en iyi açıklanabildiği teori ise 

yine aşağıda görüleceği üzere varsayım teorisi olmaktadır.  

 Tek kişi ortaklığının en önemli unsuru olan tüzel kişilik de, hayatın gerekleri 

karşısında hukuk sistemleri tarafından tanınmış, bazı yapılara hak ve borç sahibi 

olabilme, malvarlığı edinebilme gibi nedenlerle tüzel kişilik verilmiş, daha sonra 

hukuk bilimcileri bu yapıyı çeşitli görüşlerle (teorilerle) açıklama gayreti içine 

girmişlerdir
290

.  

 Tüzel kişiliği açıklamak amacıyla geliştirilen teorilerden en başta gelen iki 

teoriden birincisi varsayımsal kişilik teorisi (farazî nazariye/fiktionslehre/legal fiction 

theory) diğeri de gerçek birlik teorisidir (real Verbandspesönlichkeit/corporate 

realism)
291

.  

 Varsayım teorisine göre
292

 sadece insanlar gerçek kişi olabilir, şirketler ve tüzel 

kişiliğe sahip diğer yapılar varsayımsal kişilerdir. Teori, bütün hakların isnat 

                                                 
290

  Bu teorilerin bir etkisinin olup olmadığı, bir hukuk kaynağı sayılabilip sayılamayacakları 

tartışılmış ve ne bir mahkeme kararında bir olayın tüzel kişilik teorilerinden birine ya da diğerine 

göre çözüldüğüne ne de kanun gerekçelerinde, bir kanunî düzenlemenin bu teorilerden birine ya 

da diğerine uygun olarak yapıldığının belirtildiğine rastlandığı söylenerek, bu teorilerin kanun 

kaynağı sayılamayacağı, şirketler hukuku için bir açıklama da getiremedikleri sonucuna 

varılmıştır. STEPHEN W. MAYSON/DERECK FRENCH/CHRISTOPHER L. RYAN, 

Mayson, French & Ryan on Company Law, 2005-2006 Edition, Oxford University Press, 

Newyork 2006, s. 179.  
291

  OBERHOLZER, s. 4; WEINDEL, s. 8; OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, Kişiler 

Hukuku, s. 194; DANIEL ZIMMER, Legal Personality, VOC 1602-2002 400 Years of 

Company Law, Law of Business and Finance, Volume 6, Kluwer Legal Publishers- 2005, s. 

267. Bu iki teoriden başka bir de onay teorisi vardır. Buna göre tüzel kişilik ancak devletin 

onayı, izin vermesi ile gerçekleşebilir. Esasen bu görüş ile varsayıma dayanan görüş birbirine 

çok yakındır. Varsayım teorisinde de tüzel kişilik ancak devlet tarafından tanınırsa, kanun ile 

benimsenirse mümkün olur. FOSTER s. 582. Tüzel kişiliği açıklayan diğer bir teori de, amaca 

özgü malvarlığı teorisidir (Theory of the Zweckvermögen). Buna göre, bir tüzel kişi belli bir 

amaca tahsis edilmiş malvarlığı değerlerinden oluşur. Örneğin vakfın tüzel kişiliği bu teoriyle 

açıklanabilir. Bkz. ZIMMER, s. 268. 
292

  Teorinin (nazariye) kurucusu olarak Friedrich Carl von Savigny gösterilmektedir. NÄGEL, s. 

217; FOSTER, s. 583. 
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noktasının insan olduğu, ancak insanların hak ve borç sahibi olabileceği önermesine 

dayanmaktadır
293

. Gerçek kişiler dışındaki birliklere bir kişilik verilmek isteniyorsa, 

bu da ancak kanun ile, müspet hukuk (pozitif hukuk) ile mümkün olur ve varsayıma 

dayanır
294

. Devletin egemenlik hakkının kullanımının bir şekli olan, kanun tarafından 

tüzel kişilik tanınması işleminden önce bu birliklerin hukuk öncesi bir gerçeklikleri, 

varlıkları yoktur, kanun ile verilen kişilik de gerçek değil, yapaydır
295

. Teori 

sahiplerine göre, yararlı ya da gerekli görüldüğünde herhangi bir birliğe (kişi ya da 

mal birliği) tüzel kişilik imkânı hukuk düzeni tarafından verilir
296

.  

 Gerçek/realist birlik teorisine göre ise
297

 birden fazla kişi belli bir amaç için 

faaliyette bulunmak üzere bir araya gelirse, bu kişiler kendileri için ortak bir yapı 

oluştururlar, oluşan yapı (birlik) kendini oluşturan kişilerden farklıdır ve varsayımın 

ya da müspet hukukun bir sonucu değildir, işin doğasının sonucudur, farz edilmesine 

ya da hayal edilmesine de gerek yoktur. Hukuk düzeni bir birliğe kendiliğinden hayat 

veremez. Oluşan birlik gerçektir, doğal olarak mevcuttur; bu gerçekliğin sonucu, 

örneğin bir şirket, bir kişi gibi “gerçek”tir. Bu gerçeklik neticede hukuk tarafından da 

kabul edilmekte ve bu birliğe de gerçek kişilerle aynı haklar verilmektedir
298

. Her ne 

kadar bir birlik gerçek olduğu için hukuk düzeni tarafından tanınmaya muhtaç 

olmasa da; kendi kişiliğine sahip olması kendi varlığından kaynaklansa da, devlet ya 

da hukuk sistemi bu birliği tanıyarak onu onurlandırmalı, ona insanlarla eşit 

muamelede bulunmalıdır
299

. 

 Görüldüğü üzere gerçek birlik teorisine göre, sadece gerçekten (doğal olarak) 

kişiliği olanlar tüzel kişiliğe sahip olabilir, birden fazla kişinin oluşturduğu bir 

birlikte de bir birlik iradesi/grup iradesi mevcuttur ve bu birlik gerçektir. Onun için 

tüzel kişiliğe sahip olmalıdır. Ancak örneğin tek kişilik bir birlik olmaz, bu gerçek 

                                                 
293

  NÄGEL, s. 217; FOSTER, s. 583; OBERHOLZER, s. 4; ZIMMER, s. 267. 
294

  NÄGEL, s. 217; OBERHOLZER, s. 4; DAMKÖHLER, s. 28. 
295

  ZIMMER, s. 267. 
296

  MAYSON, FRENCH & RYAN, s. 175, 176; ZIMMER, s. 267. 
297

  Bu teori Otto von Gierke tarafından kurulduğu söylenmiştir. Bkz. NÄGEL, s. 218; 

OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, Kişiler Hukuku, s. 195. 
298

  FOSTER, s. 584; NÄGEL, s. 218.  
299

  NÄGEL, s. 218; ZIMMER, s. 268. 
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değildir, işin doğasına aykırıdır. Tek kişi ortaklığının onu oluşturan kişiden ayrı bir 

gerçekliği/varlığı olmaz.  Bu nedenle tek kişi ortaklığının tüzel kişiliği de olmaz
300

, 

tek ortağı olan bir şirket mevcut olamaz
301

. Bunun gibi yüzde yüz yavru şirketlerin, 

hiç bir faaliyeti olmayan âtıl şirketlerin de tüzel kişiliği olmaz.  

 Gelinen noktada hem tek kişi ortaklılarının hem de yüzde yüz hâkim olunan 

yavru şirketlerin tüzel kişiliğe sahip olmaları, gerçek birlik görüşünün hukukî 

durumu açıklamakta yetersiz kaldığını göstermektedir. Ayrıca bu görüş ile adi 

ortaklığın ya da tüzel kişiliği olmayan diğer birliklerin neden birçok hukuk 

sisteminde tüzel kişi olarak kabul edilmedikleri de açıklanamamaktadır
302

. 

 Varsayım teorisine göre ise, hukuk düzeni yararlı ve gerekli gördüğü her 

durumda, bir faraziye eseri olarak herhangi bir yapıya tüzel kişilik tanıyabilmektedir. 

Tek kişi ortaklığının da, özellikle, münferit müteşebbisler ile küçük ve orta ölçekli 

işletmelerin, ekonomik faaliyetlerini yürütecekleri yeni bir organizasyon şekline 

duydukları ihtiyaçtan doğduğunu ve bunun sonucunda hukuk düzenlerinin bu yapıya 

kuramsal temelleri zayıf olmasına rağmen tüzel kişi olma imkânı tanıdıklarını 

belirtmiştik. Bu durumda varsayım görüşünün, -tek kişi ortaklığının da tüzel kişiliğe 

sahip olması gerçeği karşısında- mevcut hukukî durumu daha iyi açıkladığını 

söylemek yanlış olmaz
303

. 

                                                 
300

  Tek kişi ortaklığının sonradan kurulma yoluyla oluşmasına, şirketin tek kişi kaldığı durumlarda 

varlığını bu şekilde devam ettirmesine karşı çıkanların da Gierke’nin gerçek birlik teorisine 

taraftar olanlar olduğu, buna gerekçelerinin de, modern ticaret şirketlerinin ancak kişi birliği 

şeklinde oluşabileceği, tek kişi ortaklığında ise bir kişi birliğinden söz edilemeyeceği, olduğu 

belirtilmiştir Bkz. DAMKÖHLER, s. 6, dpn. 1; FEZER, s. 610; OBERHOLZER, s. 5. Gierke’nin 

eserlerinde (S. Deutsches Privatrecht, Bd. I, S. 557; Die Genossenschaftstheorie und die deutsche 

Rechtsprechung, 1887, S. 833 vd.) tek kişi ortaklığına karşı olduğunu belirttiği WEINDEL 

tarafından da ifade edilmiştir. Bkz.  WEINDEL, s. 6, 7. 
301

  OBERHOLZER, s. 5; ANDRÉ, s. 69. Buna karşılık BGE’nin bir kararında, tek kişi anonim 

ortaklığının da her bir anonim ortaklık gibi varsayımsal olarak değil, gerçek olarak kişiliğine 

(reale Person) sahip olduğunun ifade edildiğini belirtelim. BGE 117 IV 266. Bkz. MEIER-

HAYOZ/FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, s. 49.  
302

  ZIMMER, s. 268.  
303

  MAYSON, FRENCH & RYAN, s. 175, 176. 
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 Netice olarak, tek ortaklı bir şirketin tüzel kişiliğe de sahip olacak şekilde 

mevcudiyetinin açıklanabilmesinin varsayım görüşünün kabul edilmesiyle mümkün 

olduğunu söyleyebiliriz
304

.  

 Bu tespit ve kanun koyucuların tek kişi ortaklığına tüzel kişilik tanıyan 

düzenlemeleri birlikte ele alındığında, tek kişi ortaklığının tüzel kişilik unsuru 

bakımından çok ortaklı limited ya da anonim ortaklıklardan farklılık taşımadığı, bu 

unsur bakımından ayrık bir durumun söz konusu olmadığı görülmektedir. 

 3. Sınırlı Sorumluluk 

 Tek kişi ortaklığı şeklinde kurulmalarına izin verilen limited ve anonim 

şirketlerde ortakların/pay sahiplerinin şirket borçlarından dolayı sorumluluğu 

bulunmamaktadır; şirkete karşı olan borçları da şirkete getirmeyi taahhüt ettikleri 

sermaye ile sınırlıdır. Şirket borçlarının sorumlusu anonim ya da limited şirketin 

bizzat kendisidir (TK m. 269, m. 503; AktG § 1 I; GmbHG § 13 II)
305

.  

 Sınırlı sorumluluk sisteminin benimsenmesinin nedeni, girişimciler üzerindeki 

riskin azaltılması, daha doğrusu, bu riskin başka kişiler (alacaklılar, şirket çalışanları 

vs.) üzerine geçirilmesi ile yatırımın, sermaye birikiminin, ekonomik gelişmenin ve 

istihdamın sağlanmak istenmesidir
306

.  

                                                 
304

  Bkz. OBERHOLZER, s. 5; WEINDEL, s. 12; KLEINERTZ, s. 10; ANDRÉ, s. 67. 
305

  TK m. 269: Anonim şirket, bir unvana sahip, esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüş olan 

ve borçlarından dolayı yalnız mamelekiyle mesul bulunan şirkettir. 

Ortakların mesuliyeti, taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile mahduttur. 

YTK m. 329 (2): Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete 

karşı sorumludur. 

TK m. 503: İki veya daha fazla hakiki veya hükmi şahıs tarafından bir ticaret unvanı altında 

kurulup, ortaklarının mesuliyeti koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile mahdut ve esas sermayesi 

muayyen olan şirkete limitet şirket denir. 

AktG § 1 I: Die Aktiengesellschaft ist eine Gesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit. Für die 

Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet den Gläubigern nur das Gesellschaftsvermögen. 

GmbHG § 13 II: Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet den Gläubigern derselben nur 

das Gesellschaftsvermögen. 
306

  Amerikan uygulamasında da, şirketlere ilk olarak izin verilmesinin nedeni olarak, bu imtiyazın 

verilmesinde kamu için belirli yararların olacağı düşüncesi, şirket olmadan bu yararların elde 

edilemeyeceği inancı gösterilmiştir. Daha sonraları devletin, sermayenin etkin kullanılması ve 

istihdam oluşturulması amacıyla da şirket imtiyazı verdiği belirtilmiştir. LOWELL WILLIAMS, 

Social Responsibility of Corporations: A Comparative Analysis Under The Corporation Laws of 



 
95 

 

 Ticarî faaliyetler/ekonomik teşebbüsler risk taşır. Bir girişim başarılı olabilir ve 

sermaye sahibine kazanç sağlayabilir. Bu yatırım için teşvik edici bir unsurdur. 

Bununla birlikte risk her zaman mevcuttur; bu da, girişimin başarısız olmasıdır. 

Bireysel olarak ticarî faaliyetlerde bulunulduğunda risk tamamen girişimcinin 

üzerindedir, girişimci ya da ortaklar oluşacak tüm borçlardan şahsen ve sınırsız 

olarak sorumlu olurlar. Bu kişilerin sınırsız olarak sorumlu tutulmamaları, riskin 

belirli bir tutarla sınırlandırılması halinde sermayelerini ekonomik faaliyetlerde daha 

istekli bir şekilde kullanacakları öngörülmüştür. Eğer girişim başarısız olursa, sadece 

belirlenen sermaye tutarı kaybedilmiş olacaktır. Bu noktada şirketler hukukunun 

ekonomi üzerinde doğrudan etkisi olduğu, işletmeleri destekleyebileceği ve onları 

teşvik edebileceği ya da tersinden aksi sonuca kişileri yönlendirebileceği fikrine 

varılmıştır. Böylece devletler, şirketler hukukunun işletmelerin kurulmasını ve 

işletilmesini, -kötüye kullanmalara karşı gerekli önlemler de alınarak- sağlaması 

gerektiği sonucuna varmışlardır. Yine bu şekilde yeni ticarî faaliyet alanlarının 

oluşturulması için yeni şirketlerin kurulması gerektiği, şirketler hukukunun da bunu 

sağlaması gerektiği görüşü hâkim olmuştur
307

. 

 Ekonomistlere göre şirket, sermayenin, ayrı hukuki kişiliği olan bir yapı içinde 

organize edilmesi yoludur. Onların gözünde şirket, ticari/ekonomik faaliyetleri 

organize etmeye ve bu arada ortakların sorumluluğunu, -şirketin tüm kontrolü ve kârı 

kendilerine ait olmasına rağmen- kaldırmaya yarayan bir araçtır. Bu açıdan, onlar 

için, bir şirketin tek bir ortak veya küçük ya da büyük bir ortaklar topluluğu 

tarafından sahip olunması arasında fark yoktur. Neticede şirketler hukuku ve birçok 

hukuk sistemi de bu ekonomik analizlere kulak vermiş ve şirket tüzel kişiliğini ve 

sınırlı sorumluluk sistemini kabul etmiştir
308

.  

 Tüzel kişilik ile sınırlı sorumluluk arasındaki ilişki bakımından, -kollektif 

şirketlerdeki istisnaî durum bir yana- sınırlı sorumluluğun, ayrı bir kişiliğin (tüzel 

                                                                                                                                          
The United States And The Federal Republic Of Germany, Columbia Journal of 

Transnational Law, (1972), s. 105.  
307

  MAYSON, FRENCH & RYAN, s. 11, 12.  
308

  AT’TARAWNEH, s. 181. 
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kişilik) mantıksal bir sonucu olduğu söylenebilir
309

. Tüzel kişilik, şirket malvarlığını, 

pay sahiplerinin şahsî alacaklılarına karşı korurken; sınırlı sorumluluk pay 

sahiplerinin malvarlığını şirket alacaklılarına karşı korumaktadır
310

. Tersinden 

ifadeyle tüzel kişilik ile sınırlı sorumluluk bir sistem oluşturmaktadır ve bu sisteme 

göre, pay sahiplerinin şahsî malvarlıkları onların şahsî borçlarının teminatını 

oluştururken; şirket malvarlıkları da şirketin borçlarının teminatını 

oluşturmaktadır
311

.  

 Tüzel kişilik unsurunda olduğu gibi, sınırlı sorumluluk unsuru bakımından da, 

tek kişi limited ya da anonim ortaklığı ile çok ortaklı limited ya da anonim şirketler 

arasında bir fark bulunmamaktadır. Her iki durumda da, şirket ortak ve/veya 

ortakları, şirket borçları nedeniyle, şirket alacaklılarına karşı sorumlu tutulamamakta; 

şirkete karşı da sadece getirmeyi taahhüt ettikleri katılım payı ile sınırlı olarak 

sorumlu olmaktadırlar. Buna göre, bu unsur bakımından, tek kişi ortaklığı tanımında 

bir farklılığa gidilmesine ihtiyaç bulunmamaktadır.  

 4. Kişi Birliği 

 Genel şirket tanımına göre kişi unsuru, şirkette birden faza kişinin bulunmasını, 

bir kişi birliğinin mevcudiyetini gerekli kılar
312

. Tek kişi ortaklığında ise bu unsur 

mevcut değildir. Yapılan kanunî düzenlemelerde limited ve anonim ortaklığın tek 

                                                 
309

  DIGNAM/LOWRY, s. 17.  
310

  HANSMANN/KRAAKMAN, The Anatomy of Corporate Law, s. 7, 8. Ancak ilginç bir 

şekilde sınırlı sorumluluğun güçlü alacaklı sınıfının lehine olduğu, pay sahiplerinin daha çok 

sorumluluk üstlendikleri de görülmektedir. Şöyle ki; sınırlı sorumluluk sayesinde riskin 

alacaklılar üzerine geçmesine tepki olarak bir kısım alacaklılar kendilerini daha iyi koruma 

ihtiyacı hissettiler. Bu nedenle de alacakları için aynî ve şahsî teminat talep ettiler. Örneğin şirket 

adına imzalanan bir kıymetli evrakı ortakların ya da yöneticilerin de şahsen borçlu olacak şekilde 

imzalamalarını şart koştular. Alacakları için taşınmaz ipotekleri talep etmeye başladılar. Elbette 

bunu ancak güçlü alacaklılar sağlayabilmektedir. DAVIES, s. 39, 197; DIGNAM/LOWRY, s. 

47; BRINKMANN, s. 271; FERRAN, s. 20. 
311

  HANSMANN/KRAAKMAN, The Anatomy of Corporate Law, s. 9. Şirket malvarlığının 

şirket borçlarının teminatını oluşturmasının şirketlerle ilgili iki önemli kuraldan biri olduğu, 

diğerinin de bu sermayenin korunmasının gerekliliği olduğu da ifade edilmiştir. 

HANSMANN/KRAAKMAN, The Anatomy of Corporate Law, s. 7.  
312

  Adi ortaklık sadece taraflarına borç yükleyen bir sözleşme olmayıp; aynı zamanda onlar arasında 

kişisel bağlılık (beraberlik), bir başka anlatımla, “şahıs birliği” kuran bir sözleşmedir. 

MOROĞLU, Adi Şirket, s. 258, 259. 



 
97 

 

kişi ile kurulabileceği ya da sonradan tüm payların tek kişi elinde toplanması sonucu 

tek ortaklı hale gelebileceği kabul edilmektedir. 

 Şu halde, tek kişi ortaklığında, genel şirket tanımından ve unsurlarından ilk 

ayrılığın kişi birliği unsuru bakımından söz konusu olduğu görülmektedir
313

. Tek kişi 

ortaklığında, doğal olarak, bir kişi birliği bulunmaz. Sözleşme unsurunda olduğu gibi 

bu unsur bakımından da eksiklik, tek kişi ortaklığı sözleşmesinin bir organizasyon 

(örgütlenme) işlemi olması özelliğine vurgu yapılarak giderilmeye çalışılmıştır
314

. 

Kanımızca kanunlarda bulunması zorunlu tutulan şirket sözleşmesinden farklı olarak, 

kişi birliği unsurunun bir şekilde tek kişi ortaklığında bulunduğunu/mevcut olduğunu 

açıklamaya çalışmak zorunlu değildir. Yukarıda açıklandığı gibi şirketin ve bu 

kapsamda tek kişi ortaklığının tüzel kişiliğe sahip olabilmesi için mutlaka bir kişi 

birliğine sahip olmasına gerek yoktur. Ayrıca tek kişi ortaklığının genel şirket 

tanımına ve unsurlarına uydurulması gibi bir zorunluluk da bulunmamaktadır. Bu 

yapı, deyim yerindeyse, nev’î şahsına münhasır bir yapı olarak kabul edilebilir. 

Nitekim aşağıda görüleceği üzere, genel unsurlardan sapma sadece sözleşme ve kişi 

unsurunda değil, müşterek amaç unsurunda da mevcuttur. Bu nedenle birçok yönden 

istisnaî nitelik taşıyan tek kişi ortaklığına, kişi unsuru bakımından da bir istisnaîlik 

tanınmasında sakınca görülmemelidir. Aksine bir çaba, zorlayıcı ve sonuçta da 

tatmin edici olmayan bir sonuca götürücü nitelikte olacaktır.  

 Aşağıda tartışılacağı üzere cevap verilmesi gereken soru, bu ve diğer 

farklılıklar nedeniyle genel olarak şirket tanımının da değiştirilmesi yoluna gidilerek, 

tek kişi ortaklığını da kapsayıcı yeni bir tanım belirleme yoluna mı gidilmesi 

gerektiği; yoksa tek kişi ortaklığı ayrık bir durum olarak kabul edilerek mevcut 

tanımın aynen korunmasının mı daha yerinde olacağıdır.  

 

 

 

                                                 
313

  Tek kişi ortaklığının, şirket tanımının bir unsuru olan kişi birliği ile çeliştiği yönünde bkz. 

MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, s. 4. 
314

  Bkz. ÇELİK s. 173. 
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 5. Sözleşme 

 Genel olarak şirketin temel unsuru sözleşmedir
315

. Borçlar Kanunu’nda da bu 

unsur vurgulanmıştır (BK. m. 520, TBK m. 620). Sözleşme unsuru çok ortaklı 

anonim ve limited şirketlerde de mevcuttur
316

. Ancak bu şirketlerde ortaklık 

sözleşmesinin (ana sözleşme-şirket sözleşmesi) hukuki niteliği tartışmalıdır
317

. 

Özellikle anonim şirket ana sözleşmesinin bir borçlar hukuku sözleşmesi niteliğinde 

mi, yoksa dernek tüzüğü gibi bir nesnel norm (statü) niteliğinde mi olduğu 

konusunda değişik görüşler bulunmaktadır
318

. Bu noktada tercih edilecek görüşe göre 

tek kişi limited ya da anonim ortaklığında sözleşme unsurunun bulunup 

bulunmadığına, bulunmakta ise niteliğinin ne olduğuna karar verilebilecektir.  

 Bilindiği üzere hukuk, dünyada olup biten bütün olaylarla ilgilenmemekte; 

ancak belirli olaylara ve insan ilişkilerine belli sonuçlar bağlamakta; bu olay ve/veya  

ilişkileri  farklı  şekillerde  nitelendirmektedir
319

. Şirket sözleşmesinin  imzalanması 

da hukukî sonuçları  olan  bir eylemdir. Kendisine sonuç bağlanan bütün olaylara 

                                                 
315

  Bir şirket ancak geçerli bir sözleşmenin varlığı halinde kurulabilir. MEIER-

HAYOZ/FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, s. 18. 
316

  Adi şirketlere ilişkin BK’nın 520 ilâ 541. (TBK 620 ilâ 645) maddeleri hükümlerinin, şirket 

nevinin mahiyetine uygun düştüğü ölçüde ticaret şirketlerine de uygulanacağı TK m. 138’de 

düzenlenmiş; TK m. 156 ve 244’te de, sözleşmesi kanuni şekilde yapılmamış veya sözleşmeye 

konması zorunlu olan kayıtlardan biri veya bazıları eksik yahut hükümsüz olan bir kollektif 

ve/veya komandit şirketin adi şirket hükmünde olduğu, hakkında BK m. 520-541 hükümlerinin 

uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Öğretide de, adi ortaklığın, hukukumuzda, ideal ve ekonomik 

amaçlı şahıs birliklerinin alt yapısı olarak kabul edildiği ve bu şahıs birliklerine doğrudan veya 

uygun düştüğü ölçüde (kıyas yoluyla) uygulanmasının öngörüldüğü belirtilmiştir. MOROĞLU, 

Adi Şirket, s. 257. 
317

  Ticaret şirketlerinin tamamında bir şirket sözleşmesinin bulunması zorunlu tutulmuştur. Bu 

zorunluluk kollektif şirketlerde TK 155. maddede, adi komandit şirketlerde kollektif şirketlere 

atıf yoluyla 244. maddede, anonim şirketlerde 279. maddede, sermayesi paylara bölünmüş 

komandit şirketlerde anonim şirketlere atıfla 477. maddede, limited şirketlerde ise 506. maddede 

düzenlenmiştir. Kanun bunlardan kollektif, adi komandit ve limited şirketlerde şirket mukavelesi 

(sözleşmesi) ifadesini kullanırken, anonim ve paylı komandit şirketlerde esas mukavele (ana 

sözleşme) ifadesi kullanılmıştır. Kooperatifler de, en az yedi ortak tarafından imzalanacak bir 

ana sözleşme ile kurulur (KoopK m. 2/I). 
318

  Bkz. BAHTİYAR, Anasözleşme, s. 15.  
319

  Hukukun sonuç bağladığı ilişkiler aynı zamanda farklı hukuk dallarının da konusu olmaktadır. 

Bir kişinin ailesi ile olan ilişkilerinde aile hukukuna, tüketici olarak dahil olduğu ilişkilerde 

tüketici hukukuna, işçi ya da işvereni ile olan ilişkilerinde iş hukukuna, maliki bulunduğu 

malvarlığı ile olan ilişkilerinde eşya hukukuna, ticarî faaliyetleri nedeniyle kurduğu ilişkilerde 

ticaret hukukuna tâbi olması gibi.  
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hukukî olay
320

, bunlar içinde insan  iradesi ya da davranışı ile meydana gelen  

bazılarına da hukukî fiil diyoruz
321

. Hukukî fiillerden bazıları hukukî işlem olarak 

adlandırılmaktadır
322

. Bir hukukî işlemden söz edilebilmesi, yani bir işleme hukuk 

tarafından bir sonuç bağlanabilmesi için ise, bir irade açıklamasına ihtiyaç vardır ve 

bu irade açıklamasının da arzu edilen sonuca yönelmiş olması gerekir
323

.  

 Şirket sözleşmesini imzalayanların bu imza ile bir irade açıklamasında 

bulundukları
324

 ve bu iradenin de, tüzel kişiliğe sahip yeni bir hukuk kişisi 

oluşturmak ve ortaklık denilen bu yapıda ortak (pay sahibi) sıfatına sahip olmak 

yönünde olduğu şüphesizdir. Hukuk hem şirket kurma işlemine hem de ortaklık 

sıfatına birçok sonuç bağlamıştır. Şu halde şirket sözleşmesinin bir hukukî işlem 

olduğunda tereddüt bulunmamak gerekir.  

 İşleme katılan kişilerin adedi bakımından hukukî işlemler, tek taraflı hukukî 

işlemler, iki veya çok taraflı hukukî işlemler olmak üzere ikiye ayrılmakta; iki ya da 

çok taraflı hukukî işlemler denilince sözleşmeler (akitler) ve kararlar akla 

gelmektedir
325

 
326

 . Tek kişi ortaklığı bir tarafa bırakılırsa, bir şirket sözleşmesinin 

                                                 
320

  Bir insanın doğması ya da ölmesi gibi. 
321

  Hukukî fiiller hukuka aykırı fiiller ve hukuka uygun fiiller olmak üzere ikiye ayrılır. Öldürmek, 

yaralamak, tahrip etmek gibi “haksız fiil” denilen fiiller hukuka aykırı fiillerdendir. Hukukî 

işlemler (sözleşmeler gibi) de hukuka uygun fiillere örnektir.  
322

  Hukukî olay, hukukî fiil ve hukukî işlemle ilgili geniş bilgi için bkz. SELAHATTİN SULHİ 

TEKİNAY/SERMET AKMAN/HALÛK BURCUOĞLU/ATİLLÂ ALTOP, Tekinay Borçlar 

Hukuku Genel Hükümler, Yeniden Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş Yedinci Baskı, Filiz 

Kitabevi, İstanbul, 1993, s. 35 vd.; M. KEMAL OĞUZMAN/ NAMİ BARLAS, Medenî 

Hukuk, Giriş-Kaynaklar-Temel Kavramlar, 15. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2008, s. 152 

vd. 
323

  İrade açıklamasının yönelmiş olduğu hukukî sonuç, bir hakkın veya hukuki ilişkinin 

kurulmasından, değiştirilmesinden, devredilmesinden veya ortadan kaldırılmasından ibaret 

olabilir. Hukuki işlem ile bireyler, diğer kişilerle doğrudan doğruya hukuki ilişkilerini kurar ve 

düzenlerler. Bu anlamda hukuki işlem, BK m. 19’da (TBK m. 26) düzenlenmiş bulunan irade 

özerkliğinin gerçekleştirilmesi aracıdır. Hukuki işlem belirli bir hukuki sonucun meydana 

gelmesine ve dolayısıyla belirli bir amacın gerçekleşmesine yönelik bir hukuki fiil türüdür. 

FİKRET EREN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Düzeltilmiş 12. Baskı, Beta, İstanbul 

2010, s. 111. 
324

  Psikolojik bir olay olan iradenin hukuki işlem ile istenen sonucu meydana getirebilmesi için 

bunun dış dünyaya yansıması, başkalarına ve özellikle muhatap veya diğer tarafa bildirilmesi, 

açığa vurulması, kısaca açıklanması gerekir. Bu ise ya irade beyanıyla ya da irade faaliyetiyle 

gerçekleşir. EREN, s. 112. İrade çeşitli araçlarla beyan edilir. Bunların başına kelimeler gelir. 

Kelimeler, sözlü veya yazılı olabilir. EREN, s. 118.  
325

  Bkz. TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 42 vd.; OĞUZMAN/BARLAS, s. 155 vd. 
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yapılabilmesi için en az iki kişinin bulunmasının şart olduğu ve bunun da borçlar 

hukuku anlamında bir sözleşme olduğu söylenebilir. Bununla birlikte BK’nın 

sözleşmelerle ilgili hükümlerinin, ikiden fazla kişinin irade beyanıyla kurulan şirket 

sözleşmesine ancak kıyasen uygulanabileceği
327

, bazı hukukî işlemlerde, işlemin, 

birden fazla kişinin irade beyanının birleşmesiyle oluştuğu, şirket kurmanın da böyle 

olduğu, bu hukukî muamelelere “toplu hukukî muamele” denilebileceği 

belirtilmiştir
328

. Yine bunun gibi şirket sözleşmesine benzer olan dernek tüzüğü için 

de kendine özgü ortak (toplu) bir işlem nitelemesi yapılmıştır
329

. 

 Şirket sözleşmesi, genel itibariyle klasik anlamda bir borçlar hukuku 

sözleşmesi olarak kabul edilse dahi, ikisi arasında önemli farklar bulunduğu açıktır. 

Klasik anlamda sözleşme, genellikle birbirinden farklı menfaat ve amaçlarla hareket 

eden kişiler arasında hukukî bir sonuç doğurmak ve özellikle bir borç ilişkisi kurmak, 

mevcut bir borçta değişiklik yapmak ya da onu tamamen ortadan kaldırmak için 

yapılan anlaşmadır
330

. Burada karşılıklı ve birbirine uygun iradelerin varlığı 

gerekir
331

. Şirket sözleşmesinde ise farklı menfaatlerle hareket etme yerine, ortak 

menfaat ve amaçlarla hareket etme vardır ve iradeler karşılıklı değil, aynı 

                                                                                                                                          
326

  Hukuki işlem, bir veya birden çok kimsenin hukukî bir sonuç doğurmaya yönelmiş irade 

beyanıdır. SAFA REİSOĞLU, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yirmibirinci Bası, Beta, 

İstanbul 2010, s. 46. Yalnız bir tarafın irade beyanıyla hukukî sonuç doğuran işlemlere “tek 

taraflı hukukî işlemler” denir [(Vasiyet (MK m. 531), mirasın reddi (MK m. 605), takas beyanı  

(BK m. 118, TBK m. 119) gibi]. Tek taraflı hukukî işlemler de ulaşması gerekli olanlar ve 

olmayanlar şeklinde ikiye ayrılır. Bazı tek taraflı hukuki işlemlerin (icap, kabul, takas, fesih 

ihbarı gibi) muhataba yöneltilmesi ve ulaşması gerekirken, bazı işlemlerin (vasiyet gibi) 

muhataba yöneltilmesine ve ulaşmasına gerek yoktur. REİSOĞLU, s. 47. Bir hukuki sonucun 

doğumu için birden çok kişinin irade beyanına ihtiyaç varsa çok taraflı hukuki işlemden söz 

edilir. Bunlar da sözleşmeler ve kararlardan oluşur. REİSOĞLU, s. 48. 
327

  OĞUZMAN/BARLAS, s. 156. TEKİNALP de, kuruluş işleminin, özellikleri olan bir sözleşme 

şeklinde nitelendirilmesine rağmen, Borçlar Kanunu’nun genel hükümlerinin intibak ettirilerek 

uygulanmasının görüş birliği halinde kabul edildiğini belirtmiştir. ÜNAL TEKİNALP, Banka 

Hukukunun Esasları, Beta, İstanbul 1988, s. 84. 
328

  OĞUZMAN/BARLAS, s. 157. 
329

  OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, Kişiler Hukuku, s. 255. Tüzük, önce kurucu 

üyelerin iradelerine dayanır. Fakat dernek kuruluşunu tamamladıktan sonra, kurucuların 

kişiliklerinden bağımsızlaşır ve tüzük, derneğin durumunu düzenleyen bir temel yasa niteliğine 

bürünür. Bu haliyle tüzük, dernek için bir objektif hukuk normu niteliğinde olup dernek ve 

üyeler için bağlayıcı kuralları içerir. OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, Kişiler 

Hukuku, s. 255. 
330

  TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, s. 43.  
331

  OĞUZMAN/BARLAS, s. 155. 
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yöndedir
332

. Bu sebeple, şirket sözleşmesinin klasik anlamda bir sözleşme olmadığı, 

kendine özgü bir toplu işlem olduğu görüşleri ortaya konulmuştur
333

.  

 Bu çerçevede, şirket sözleşmesinin çok taraflı bir sözleşme karakteri yanında, 

ona ilave olarak bir de kurucu belge (norm belge, statü, anayasa) niteliği taşıdığı 

belirtilmiş; buna gerekçe olarak da, şirket sözleşmesinin sadece onu imzalayanlar 

için değil, ileride ortak olması muhtemel herkes için geçerli olması, özellikle ticaret 

şirketlerinde kararların alınabilmesi, giderek sözleşmenin değiştirilebilmesi için 

oybirliğinin gerekli olmaması, oy çokluğunun yeterli olması gösterilmiştir. Bu görüşe 

göre, örneğin anonim şirket ana sözleşmesi bir taraftan sözleşme niteliği, diğer 

taraftan dernek tüzüğü gibi, bir kurucu belge (statü, objektif norm) olma özelliği 

taşımaktadır ve böylece her iki özelliği birden içermektedir
334

. Bu, karma görüş 

olarak da ifade edilebilir
335

.  

                                                 
332

  HÜFFER, Das Gründungsrecht der GmbH, s. 162; Çok tarafa borç yükleyen sözleşmelerin 

yegâne örneği ortaklık sözleşmeleridir. Bu tür sözleşmelerde taraflardan her biri borç altına girer, 

fakat bunlar karşılıklı borç doğuran sözleşmelerden değildir; çünkü tarafların edimleri arasında 

bir değişim ilişkisi bulunmamakta; katılanlar, ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere sözleşmeyi 

kurmaktadırlar. BAHTİYAR, Anasözleşme, s. 63. Adi ortaklıkta da, ortakların borçlanmasının 

amacı, karşılıklı sözleşmelerde olduğu gibi, diğer taraftan alacak hakkı kazanmak (yani edimleri 

değiştirmek) değil, ortak amaca ulaşmak için edimleri birleştirmektir. Şu halde, ortakların 

borçları arasında biri diğerinin ivazını (karşılığını) oluşturacak şekilde bir karşılıklılık yoktur. 

MOROĞLU, Adi Şirket, s. 261, 262. Ayrıca bkz. HALİL ARSLANLI, Kollektif ve Komandit 

Şirketler, Fakülteler Matbaası, 2. Bası, İstanbul 1960, s. 43.  
333

  Bkz. yuk. s. 101. TEKİNALP de, anonim ortaklıkta, kuruluş işleminin akdî karakterinden 

hareketle nitelendirilmeye çalışıldığını, ancak bu sözleşmenin bazı özellikler gösterdiğini, zira 

ortaklığın esas sözleşmesinin iradelerin karşılıklı teatisi ile değil, bir hedefe yöneltilmesi ile 

meydana geldiğini, bu sebeple, esas sözleşmenin iki taraflı olmayıp, menfaat birliği sözleşmesi 

niteliğinde olduğunu ve yeni bir hukukî kişi meydana getirmeye yönelik olduğu için de bir 

örgütleme sözleşmesi karakteri gösterdiğini ifade etmiştir. TEKİNALP, Banka Hukukunun 

Esasları, s. 84. Yazar, kitabının “Ünal Tekinalp’in Banka Hukukunun Esasları” adını taşıyan 

yeniden yazılmış ikinci basısında da, farklı ifadelerle banka anonim ortaklığı sözleşmesinin bir 

örgütlenme sözleşmesi olduğu sonucuna varmıştır. Bkz. ÜNAL TEKİNALP, Ünal Tekinalp’in 

Banka Hukukunun Esasları, Yeniden Yazılmış 2. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2009, s. 136. 

Aynı şekilde Alman hukukunda da, şirket sözleşmesinin bir organizasyon sözleşmesi olduğu 

söylenmiştir. Bkz. HÜFFER, Das Gründungsrecht der GmbH, s. 162. 
334

  Alman hukukunda da, şirket ana sözleşmesinin akit karakteri yanında organizasyon karakteri de 

taşıdığı, bir kere tescil edildikten sonra artık sadece bir akit olarak değil, hakları belirleyen 

nesnel kurallar olarak işlev gördüğü ifade edilmiştir. Bkz. EISENHARDT, Gesellschaftrecht, s. 

18. 
335

  Bugün hâkim olan fikir, dernek tüzüğü bakımından, yukarıda anılan iki teoriyi (norm teorisi –

sözleşme teorisi) birleştirme ve tüzüğün her iki cephesini birlikte görme yoluna gitmiştir. Bu 

sonuncu görüşe göre, dayandığı yetki kaynağı bakımından bir özel hukuk işlemi olan tüzük, 

içerik ve hukuki etki bakımından süresiz veya genellikle uzun süreli olarak öngörülmüş bulunan 

ve belirsiz bir kişiler topluluğuna yönelen soyut hükümler içermesi nedeniyle, kanunsal normlara 
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 Aynı yönde MOROĞLU, anonim ortaklık ana sözleşmesi ve hukukî niteliği 

konulu makalesinde, ana sözleşmenin, anonim ortaklığın temel düzenini oluşturan, 

ortaklığın iç ve dış ilişkileri ile pay sahiplerinin ortaklığa ve birbirlerine karşı hak, 

yetki ve yükümlülüklerini düzenleyen, şekle tâbi, katılıma açık, çok taraflı bir 

sözleşme olduğunu; niteliği itibariyle kurucuların birbirlerine yönelik irade beyanları 

(icap ve kabulleri) ile oluşan bir borçlar hukuku sözleşmesi karakteri taşıdığını 

belirtmiş; bunun yanında anonim ortaklığın organlarının, ehliyetinin sınırlarının, 

sermayesinin, paylarının ve pay senetlerinin, pay sahipleri ve üçüncü kişiler ile 

ilişkilerinin, pay sahiplerinin ortaklığa ve birbirlerine karşı hak, yetki ve 

yükümlülüklerinin ve ortaklığın sona ermesinin -kanunların emredici hükümleri 

çerçevesinde- ana sözleşme ile belirlendiğini, bu özellikleri ile ana sözleşmenin 

anonim şirketin anayasası durumunda olduğunu eklemiştir
336

.  

 İMREGÜN de, anonim ortaklık ana sözleşmesinin salt bir borçlar hukuku 

sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğini, zira anonim ortaklığın, sadece taraflar 

arasında bir akit değil, aynı zamanda yaşayan ve iktisadi yaşamın gereklerine ayak 

uydurmak zorunda olan bir organizma olduğunu; bu nedenle, değişen koşullara 

uymak için zaman zaman sözleşmenin değiştirilmesine ihtiyaç olacağını, bu 

değişiklikleri tüm pay sahiplerinin oybirliğine bağlamanın, gerçekte bunları 

olanaksız kılmak anlamına geleceğini; bu sebeplerle bugün, anonim ortaklık esas 

sözleşmesinin bir müessese niteliğini gösterdiğinin kabul edildiğini ifade etmiştir
337

.  

 O halde şirket sözleşmesinin, tarafların iradesinin belli bir sonuca yönelmesi ve 

hazırlanışı bakımından bir sözleşme (iki taraflı hukukî işlem) olduğu; ancak 

iradelerin ve menfaatlerin karşılıklı değil aynı yönde olması, emredici kanun 

hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla şirketin kuruluşu, yapısı ve işleyişi ile ilgili 

çok sayıda hüküm içermesi
338

 ve bu düzenlemenin ileride ortak olması muhtemel 

                                                                                                                                          
benzer özellikler taşımaktadır. Bkz. GÜL OKUTAN NILSSON, Anonim Ortaklıklarda 

Paysahipleri Sözleşmeleri, Çağa Vakfı Yayınları, İstanbul 2003, s. 87. 
336

  ERDOĞAN MOROĞLU, Anonim Ortaklık Anasözleşmesi ve Hukukî Niteliği, Makaleler II, 

Arıkan, İstanbul 2006, s. 11 vd. 
337

  İMREGÜN, Anonim ortaklıklar, s. 431. Aynı yönde, TEKİNALP, Banka Hukukunun 

Esasları, s. 84; BAHTİYAR, Anasözleşme, s. 29, 30, 31. 
338

  Şirket sözleşmesinde, şirketin unvanı, merkezi, konusu, sermaye miktarı, payların itibarî 

değerleri, katılma payları, özel menfaatler, şirket yönetiminin şekli, genel kurul toplantısında 



 
103 

 

herkes için geçerli olması, oybirliği ile değil oy çokluğu ile değiştirilebilmesi 

bakımından bir kurucu belge niteliği taşıdığı söylenebilecektir
339

.  

 Tek kişinin kendisi ile sözleşme yapması gibi bir durum olamayacağından ilk 

başta tek kişi ortaklıklarında sözleşme unsurunun da bulunmadığı söylenebilir. Bu 

noktada dikkat edilmesi gereken, tek kişi ortaklığında klasik anlamda birden fazla 

kişinin bir araya gelerek yaptıkları bir sözleşmeden bahsedilemeyeceği, ancak 

şirketin anayasası niteliğinde bir şirket sözleşmesinden bahsetmenin ise mümkün ve 

kanunî düzenlemeler uyarınca zorunlu olduğudur.  

 Şu halde limited ya da anonim şirket şeklinde kurulması kabul edilen tek kişi 

ortaklıklarında da kanun gereği şirket sözleşmesinin yapılması zorunludur. Karar 

verilmesi gereken şirket sözleşmesinin niteliğidir. Bunun klasik anlamda bir 

sözleşme olmadığı açıktır ve niteliği açıklanmaya muhtaçtır.  

 Genel kabul gören fikre göre, tek kişi ortaklığında şirket sözleşmesi tek taraflı 

bir hukukî işlem olarak kabul edilmelidir
340

. Bu da bir kuruluş işlemi/belgesi işlevi 

görecektir
341

. Tek taraflı bir hukuki işlem olarak kabul edilebilecek şirket 

sözleşmesinin dernek tüzüğü gibi
342

, deyim yerindeyse şirketin anayasası olarak 

kabul edilmesi gerektiği savunulmaktadır. Buna göre şirket sözleşmesi şirketin 

                                                                                                                                          
çağrının nasıl yapılacağı, şirkete ait ilanların şekli, şirketin süresi gibi şirketin yapısına, 

örgütlenmesine ve temel unsurlarına ilişkin birçok husus yer almaktadır. 
339

  Bkz. OKUTAN NILSSON, Paysahipleri Sözleşmesi, s. 82, 83; HÜFFER, Das 

Gründungsrecht der GmbH, s. 162. 
340

  FEZER, s. 613; HÜFFER, Das Gründungsrecht der GmbH, s. 162; JÄGER, s. 98; HÜFFER, 

Vorgesellschaft und Einmanngründung, s. 168; HÜFFER, Einmanngründung, s. 486; 

MARTIN MULERT, in Aktienrecht, Handbuch-Mustertexte-Kommentar, 3. Auflage, Carl 

Heymanns Verlag GmbH, Köln/Berlin/München 2007, s. 457; OBERHOLZER, s. 6, 7; 

KOPPENSTEINER, s. 213; D. WILHELM NOACK, Vollstreckungsrechtliche Fragen bei 

Einmann-GmbH, DB, Heft 5, 1.2.1980, s. 241; JOHN, s. 20; OKUTAN NILSSON, Tek Kişi 

Ortaklığı, s. 590. 
341

  GERALD SPINDLER/EBERHARD STILZ, Kommentar zum Aktiengesetz, Band 1 §§ 1-178, 

Verlag C.H. Beck, München 2007, s. 18.  
342

  Şirket sözleşmesinin hukuki niteliğinin Alman hukukunda dernek tüzüğünün hukuki niteliğine 

bağlı olarak değerlendirilmiş olduğu; farklı görüşlerin ileri sürüldüğü bu tartışmada hâkim 

görüşün, şirket sözleşmesini (dernek tüzüğüne paralel olarak) bir hukuki işlem olarak 

nitelendirmekte olduğu, tüzüğün oluşumundan sonra ise objektif hukuk gibi etki yaratacağına 

dikkat çekildiği ifade edilmiştir. OKUTAN NILSSON, Paysahipleri Sözleşmesi, s. 86, dpn. 47, 

ÇELİK s. 172.  
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temelini oluşturan bir kurucu belge niteliği taşıyacaktır
343

. Nitekim bu bakış açısı 

Alman AktG’te de kabul edilmiştir
344

. AktG § 2 hükmüne göre şirket sözleşmesi 

(esas belgesi) bir ya da daha fazla kişi tarafından oluşturulacaktır. Aynı şekilde 

GmbH § 1’de şirketin bir ya da daha fazla kişi tarafından kurulabileceği; ikinci 

paragrafta da şirket sözleşmesinin ortaklar tarafından (tek ortak varsa bu tek kişi 

tarafından) imzalanacağı hükme bağlanmıştır. Her ne kadar kanun metninde şirket 

sözleşmesi (Gesellschaftsvertrag) ifadesi kullanılmışsa da, bunun klasik anlamda 

karşılıklı akdedilen ve borç ilişkisi doğuran bir sözleşme olarak görülmediği, bir 

kuruluş belgesi olarak benimsendiği anlaşılmaktadır. YTK’da da aynı durumu 

görmek mümkündür.  

 Böylece şirket kavramının temellerinden sayılan sözleşme unsuru, tek kişilik 

şirketler açısından yerini tek taraflı bir işleme bırakmak zorunda kalmıştır
345

. Şirket 

sözleşmesinin örgütsel özelliği de, tek kişilik şirketin bir sözleşme ile değil, tek 

taraflı bir hukuki işlem ile kurulduğu gerçeğini ortadan kaldırmamaktadır. Bu 

nedenle, sözleşme teorisinin tek kişilik şirketler açısından zayıfladığı ve yerini tek 

taraflı işlem teorisine bıraktığının kabulü gerekmektedir
346

.  

 Sonuç olarak tek kişi anonim ya da limited ortaklığında da, kanun gereği bir 

şirket sözleşmesinin oluşturulmasının zorunlu olduğu, ancak bu sözleşmenin çok 

                                                 
343

  Genel olarak ana sözleşme için de aynı nitelemenin yapıldığı görülmektedir: Hukuki birliğin 

(tüzel kişiliğin) tüm üyelerine karşı, onların iradelerinden ayrı bir biçimde güce sahip olan ana 

sözleşme, herkes için bağlayıcı olan objektif hukuk normlarına benzetilmiştir. Böylece, organları 

gösteren, hak ve yetkileri sayan ve sınırlayan devlet anayasası gibi, ana sözleşme de bir hak ve 

yetkiler manzumesi olarak görülmüş, onun “Ortaklık Anayasası”nı veya temel normunu 

oluşturduğu özellikle vurgulanmıştır. Bkz. BAHTİYAR, Anasözleşme, s. 21 ve dpn 60’ta anılan 

yazarlar.  
344

  Alman hukukunda olduğu gibi, şirket oluşumunda sözleşme ilkesini kabul eden Fransız 

hukukunda da bu ilkenin tek kişilik şirketle ile bağdaşmaz özelliği “kurum teorisi” ile 

giderilmeye çalışılmıştır. Bu teoriye göre şirket, sözleşme özgürlüğünün bir yansıması olarak 

değil, hukuki bir kurum –institution legale – olarak nitelendirilmelidir. Her ne kadar kurum 

teorisi sözleşme teorisi karşısında kendini kabul ettirememiş ise de, tek kişilik şirketin 

yasallaşmasını bu teorinin resmen onaylanması şeklinde algılayanlar da olmuştur. Sonuç olarak, 

şirketin sıradan bir sözleşmeden farklı özellikleri olduğu ve kurum teorisinin sözleşme teorisini 

en azından mantıklı şekilde tamamladığı kabul edilmiştir. Bkz. OCHS, s. 110, 111. 
345

  Tek pay sahipli anonim şirketlerde esas sözleşmenin yerini, tek yanlı bir hukukî işlem olarak 

esas taahhütnamenin aldığı da ifade edilmiştir. TEKİNALP, Tek Kişi Ortaklığının Esasları, s. 

82. 
346

  ÇELİK, s. 70; OKUTAN NILSSON, Paysahipleri Sözleşmesi, s. 94, 95; OCHS, s. 46. 
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ortaklık şirketlerde olduğundan farklı olarak tek taraflı bir hukukî işlem olduğu ve 

şirket kurucu belgesi (norm/statü) niteliği taşıdığı söylenebilecektir.  

 6. Sermaye (Katılma) Payı 

 Şirketi oluşturan temel unsurlardan biri de, ortakların şirkete getirmek zorunda 

oldukları sermayedir (BK m. 520, 521, TBK m. 620, 621)
347

. İktisadî açıdan 

sermayesiz bir şirket düşünülemez. Özellikle sermaye şirketleri bakımından da, 

sınırlı sorumluluk sisteminin meşrulaştırılabilmesi için asgari bir sermayenin zorunlu 

tutulması hukuken şarttır. 

 Anonim şirketler bakımından, şirket esas sermayesi muayyen ve paylara 

bölünmüştür, ortakların sorumluluğu, taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile 

sınırlıdır (TK m. 269); özel kanunlarda aksine hüküm olmadıkça esas sermaye 

miktarı ellimilyar (=ellibin) Türk Lirasından aşağı olamaz (TK m. 272); şirketin esas 

sermayesinin miktarı ile her payın itibari kıymeti, ödeme suret ve şartları ana 

sözleşmeye yazılmalıdır (TK m. 279/II, 3). Limited şirketler bakımından da, limited 

şirketin tarif edildiği 503. maddede, tarifin unsurlarından biri olarak, ortakların 

sorumluluğunun koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı olması sayılmış; şirket 

sözleşmesine yazılacak hususlar arasında esas sermaye ile her ortağın koymayı 

taahhüt ettiği sermaye miktarlarının da bulunması gerektiği hükme bağlanmış (TK m. 

506/3); şirket esas sermayesinin en az beşmilyar (=beşbin) Türk Lirası olması şartı 

getirilmiştir (TK m. 507/I). Sermayeye katılma payına ilişkin hükümler, asgari 

sermayenin miktarı dışında
348

, YTK’da da varlığını korumuştur.  

 Görüldüğü üzere, anonim ve limited şirketlerde pay sahipleri (ortaklar) 

tarafından şirkete sermaye getirilmesi zorunlu olup, sermaye, şirketin temel 

unsurlarından birini oluşturmaktadır. Limited ya da anonim ortaklık şeklinde 

kurulması kabul edilen tek kişi ortaklığı bakımından da durum aynıdır. Sermaye 

unsuru bakımından, tek kişi ortaklığı ile çok ortaklı şirketler arasında bir farklılık 

                                                 
347

  Şirketler hukukunda sermaye kelimesi çeşitli anlamlarda kullanılmaktadır. Şirket bakımından bir 

taraftan varlığı zorunlu asgari sermayeyi (esas/çıkarılmış sermaye), diğer taraftan şirket 

malvarlığını ifade ederken; pay sahipleri bakımından, esas sermayeye katılma payı anlamında 

kullanılmaktadır.  
348

  YTK m. 580 (1) hükmü uyarınca, limited şirketin esas sermayesi en az onbin Türk Lirasıdır. 
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bulunmamaktadır. Her iki durumda da, kanunen öngörülen asgari sermayenin, hiç bir 

farklılık olmadan, şirkete getirilmesi zorunludur. Sermayenin getirilmesi ve 

korunması için mevcut olan tüm kurallar tek kişi ortaklığında da geçerlidir. Hatta tek 

kişi ortaklıklarında, bu yapının özel durumu nedeniyle, ilave bazı yükümlülüklerin 

söz konusu olduğunu görmekteyiz.  

 Bununla birlikte, şahsî emek ve ticarî itibarın şirkete sermaye olarak getirilmesi 

bakımından, tek kişi ortaklığı ile çok ortaklı şirketler arasında bir farklılık 

gözetilmesine gerek olup olmadığı, tek kişi ortaklığının -deyim yerindeyse- “kişisel” 

niteliği dikkate alındığında incelemeye değer görülmektedir.  

 Bilindiği üzere, TK m. 139 uyarınca, kanunda aksine hüküm olmadıkça ticaret 

şirketlerine sermaye olarak; para, alacak, kıymetli evrak ve menkul şeyler; marka, 

patent gibi sınaî haklar, taşınmazlar, taşınırlar, taşınmazların kullanma hakları, emek, 

ticarî itibar, ticarî işletmeler ve telif hakları gibi iktisadî değeri olan sair haklar 

getirilebilir.  

 Tek kişi anonim ya da limited ortaklığında da, uygun olduğu ölçüde, diğer 

anonim ya da limited ortaklıklara uygulanacak olan kurallar geçerli olduğuna göre, 

genel kabul gören görüş dikkate alınarak, bu şirketlere de şahsî emek ve ticarî 

itibarın sermaye olarak getirilemeyeceği belirtilmelidir
349

.  

 Şöyle ki; Ticaret Sicili Tüzüğü 62. maddesi, şirkete sermaye olarak paradan 

başka mal veya hak veya bir işletme yahut şahsî emek konulması halinde, bunların 

nelerden ibaret olduğu ve bunlara karşılık ne kadar hisse senedi verileceğinin anonim 

şirket ana sözleşmesinde açıkça gösterilmesinin şart olduğunu düzenleyerek, şahsî 

emeğin anonim şirketlere sermaye olarak konulabileceğini hükme bağlamış 

olmaktadır.  

 Bunun kabul edilemeyeceği öğretide farklı gerekçelerle ifade edilmiştir. Bir 

görüşe göre, her ne kadar TK m. 285’te, anonim ortaklıklara nakitten başkaca 

sermaye konulabilmesi mümkün görülmüş ve Ticaret Sicil Tüzüğü’nün 62. 

                                                 
349

  Şahsî emek ve ticarî itibarın anonim ve limited şirketlere sermaye olarak getirilemeyeceği görüşü 

için bkz. ARSLANLI, Anonim Şirketler, Umumî Hükümler I, s. 34; İMREGÜN, Anonim 

Ortaklıklar, s. 26; POROY (TEKİNALP/ÇAMOĞLU), N. 127b.  
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maddesinde de, açıkça, emeğin anonim ortaklıklara sermaye olarak konulabileceği 

hükme bağlanmışsa da, emek, anonim şirketlere sermaye olarak getirilemez. Zira 

yine TK m. 285’te, ortaklığın, tüzel kişiliği kazanmakla nakitten başkaca sermaye 

üzerinde malik sıfatı ile doğrudan doğruya tasarrufta bulunabileceği düzenlenmiştir 

ve bunun anlamı da, anonim ortaklıklara ancak mülkiyet hakkına konu olabilen ve 

devri kabil iktisadi değerlerin sermaye olarak konulabileceğidir. Emeğin böyle bir 

niteliğinin olmadığı ise açıktır. Emek, mülkiyet hakkına konu olamayacağı, 

başkasına devir de edilemeyeceğinden, anonim ortaklığa sermaye olarak da 

getirilemez. TST m. 62’nin bu hükmünü, tüzüğü hazırlayanların dikkatsizliğine 

vermek, uygulama alanı olmayan bir zuhûl olarak nitelemek gerekir
350

.  

 Diğer bir gerekçelendirmeye göre, bilançoda para ile kesin değeri 

verilemeyeceğine göre, katı esas sermayeli ortaklıklarda emek, katılma payı olarak 

konamaz. Eğer bir ortağın emeği çok önemli ise, kendisini hizmet veya vekâlet akdi 

ile ortaklığa bağlamak, hisse senedi veya hisse verilmesini ise, ortaklık dışı anlaşma 

ile halletmek gerekir. Ticari itibarda durum daha da tartışmalıdır. Bir anonim ortaklık 

dışarıya karşı ortaklık öz malvarlığı ile değerlendiğine göre, ancak hisse senetlerinin 

büyük bir kısmına sahip ortağın ticari itibarı, o da dolaylı olarak ortaklığın işine 

yarayabilir. Komanditer ortağın şahsî emeğini ve ticarî itibarını sermaye olarak 

koyamayacağı hüküm altına alınmış olan bir kanun sisteminde  (TK m. 246/II) hisse 

senedi sahibinin bunu yapabilmesi de ayrı bir tezat teşkil eder. Buna göre, TST m. 

62’deki ibarenin yanlışlıkla konulduğunun kabul edilmesi gerekir
351

.  

 Gerçekten ortakların şirkete karşı, taahhüt ettikleri katılma payının şirkete 

ödenmesinden ibaret olan borçları dışında, alacaklılara karşı bir sorumluluklarının 

bulunmaması, işletme faaliyetinin başarısız olması riskinin önemli ölçüde alacaklılar 

ve şirket çalışanları üzerinde bırakılması nedeniyle, esas sermayenin getirilmesi ve 

korunmasına özel önem atfedilmiş, bununla ilgili çok sayıda düzenleme yapılmıştır. 

Bu düzenlemelerde amaç, tescil ve ilan yoluyla üçüncü kişilere bildirilen ve şirkette 

var olduğu kabul edilen asgarî sermayenin korunması ve bu yolla şirketle hukukî 

                                                 
350
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işlemlerde bulunan kişilere en azından bu tutarda sermayenin şirkete getirildiğinin ve 

korunduğunun temin edilmesidir. Bu amaç, tek kişi anonim ya da limited 

ortaklıklarında önemini yitirmez; tam aksine, alacaklıkların riski, sadece tek ortak 

bulunması nedeniyle daha da artmış olduğundan, buna paralel biçimde daha çok 

önem kazanır. Şu halde tek kişi ortaklıklarında hâkim görüşten sapmayı gerektirecek 

bir özellik bulunmadığı gibi, aksine hâkim kanaatin kabulünü daha da gerekli kılan 

özel durumlar mevcut olduğundan, tek kişi anonim ya da limited ortaklıklarına da 

şahsî emek ve ticari itibarın sermaye olarak getirilemeyeceği sonucuna varılmalıdır.  

 Ayrıca tek kişi limited ya da anonim ortaklığının diğerlerinden farklı olarak bir 

şahıs şirketi niteliği taşımadıkları da buradan anlaşılmaktadır. Bu şirketlerde sınırsız 

sorumluluk bulunmadığından, alacaklıların teminatını oluşturan sermayenin 

değerinin denetime elverişli şekilde para ile ifade edilebilmesi, gerektiğinde de 

paraya çevrilebilmesi esası geçerlidir. Şahsî emek ve ticari itibarın bir piyasa değeri 

olamayacağından ya da en azından bu, denetlenebilir nesnel kriterlere göre 

belirlenemeyeceğinden tek kişi anonim ya da limited ortaklığına sermaye olarak 

konulamaz.  

 Nitekim YTK ile meseleye açıklık getirilmekte ve anonim şirketler bakımından 

342. maddede, limited şirketler bakımından  581. Maddede, hizmet edimleri ile 

kişisel emeğin şirkete sermaye olarak konamayacağı hükme bağlanmaktadır.  

 7. Ortak Amaç (Müşterek Gâye)  

 Borçlar Kanunu’nun 520. maddesinde, iki veya daha ziyade kimselerin 

mallarını ve emeklerini müşterek bir gâyeye erişmek için şirkette birleştirdikleri 

ifade edilerek “müşterek gâye”den söz edilmiş; ancak bu gâyenin ne olduğu 

açıklanmamıştır. Bu hüküm, ortakların şirkete ait bütün kazancı paylaşmak zorunda 

olduklarını hükme bağlayan 522. madde ile birlikte değerlendirildiğinde, müşterek 

amacın kazanç paylaşmak olduğu söylenebilir
352

. TK m. 271/I’de anonim şirketlerin, 

kanunen yasak olmayan her türlü iktisadî maksat ve konular için kurulabileceği 

hükme bağlanmış ve limited şirketler bakımından da bu hükme atıf yapılmıştır (TK 
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  Bkz. POROY (TEKİNALP/ÇAMOĞLU), N. 55;  HAYRİ DOMANİÇ, Adi-Kollektif ve 

Komandit Şirketler, Genişletilmiş 4. Bası, İstanbul 1988, s. 1. 
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m. 503/III). Hükümde geçen iktisadi maksat ile kastedilenin kazanç sağlama olduğu 

açıktır. Şirketlere ortak olmadaki amaç kazanç sağlamak ve bunu paylaşmak, diğer 

bir ifadeyle kâr elde etmektir. Nitekim öğretide anonim şirketler için, bu şirketin, son 

tahlilde pay sahiplerinin mülkiyeti
353

 ve onlara kazanç sağlama aracı olduğu; kazanç 

sağlamak ve bunu ortaklarına paylaştırmak amacını gütmeyen bir anonim ortaklığın 

düşünülemeyeceği, bir ticaret ortaklığı olmak hasebi ile anonim ortaklığın da, ancak 

ortaklarına kazanç paylaştırmak gayesi ile kurulabileceği (BK m. 520, TBK m. 620) 

ifade edilmiştir
354

.  

 Şu hâlde, anonim ya da limited şirket kurmaktaki ve kurulan şirketin iktisadî 

faaliyetlerde bulunmasındaki amacın, kâr elde etmek ve bunun paylaşılması 

olduğunu söylemek yanlış olmaz. Kazanç sağlama amacı hem şirketi kuran ortakların 

amacıdır hem de şirketin işletilmesi sırasında güdülen yegâne amaçtır. Adi 

ortaklıklar bakımından, bunun sadece amaç olarak değil de “ortak amaç” olarak 

belirtilmesinin nedeni, en az iki kişinin bulunmasının zorunlu olmasıdır. O halde 

amaç unsurunun tek kişi ortaklıklarında da bulunduğu, hem şirketi kuran tek ortağın 

amacının hem de şirketin işletilmesi sırasında takip edilen asıl amacın, diğer 

ortaklıklarda olduğu gibi kazanç sağlama olduğu, ancak tek kişi ortaklığında sadece 

bir kişi bulunması nedeniyle, müşterek bir amaçtan söz edilemeyeceği, bunun yerine 

ortağın amacı ya da şirketin amacı nitelemesinin yapılabileceği açıktır.  

 Müşterek amaç unsurunun, tek kişi ortaklığındaki varlığı öğretide de benzer bir 

şekilde açıklanmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede, çok ortaklı şirketlerdeki ortak 

amacın (gemeinsamen Zwecke) yerini tek kişilik şirketlerde birlik amacının (şirket 

amacı/Verbandszweck) aldığı söylenmiştir
355

. Buna göre, anılan amaç ne kişi 

birliğini ne de kişi çokluğunu gerektirir, çünkü bireylerin menfaatlerinin bütünü 

üzerine değil aksine bizzat şirketin menfaati üzerine yapılandırılmıştır. Bu yapı 

altında kaç kişinin bir araya geldiğinin ise önemi yoktur. Ayrıca şirket bünyesinde 
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  Ekonomik mülkiyet konusundaki açıklamalar için bkz. s. 66, dpn. 210. 
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  İMREGÜN, Anonim Ortaklıklar, s. 25. 
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bulunan amaç onun ortaklarının değil, doğrudan kendisinin amacıdır; ortağın amacı 

ile şirketin amacı tam olarak örtüşse bile, amaç, ortağın değil, şirketin amacıdır
356

.  

Görüldüğü üzere, tek kişi ortaklığında da şirketin kurulmasında ve işletilmesinde bir 

amaç vardır ve bu da, kâr elde etme amacıdır. Birden fazla kişi tarafından kurulan 

şirketlere nazaran farklı olan ise, amacın müşterek (ortak) olmamasıdır. Bu da 

kanımızca amaç unsuru bakımından tek kişi ortaklığı ile diğer şirketler arasında 

önemli bir fark olduğunun söylenebilmesi ya da tek kişi ortaklıklarında amaç 

unsurunun bulunmadığının belirtilebilmesi için yeterli değildir.  

 8. Affectio Societatis 

 Affectio societatis, şirketin kazanç sağlama gâyesini sağlamaya yönelik 

müşterek ve aktif gayret niyeti olarak tanımlanmakta ve şirketin zaruri unsurları 

arasında sayılmaktadır
357

. Hatta ortaklarda müştereken kazanmak ve kazanılanı 

paylaşmak, bu amaca yönelik faaliyete doğrudan veya dolaylı katılım niyeti yoksa 

şirketin de mevcut olmayacağı söylenmiştir
358

. Bu unsur tüm şirket türlerinde 

bulunmakla birlikte, sermaye ortaklıklarında, özellikle çok sayıda pay sahibi bulunan 

büyük anonim ortaklıklarda zayıflarsa da tamamen yok olmaz
359

. Gerçekten şirkete 

karşı sadece taahhüt ettikleri sermayeyi getirmek zorunluluğu bulunan ve başkaca bir 

yükümlülük ya da borç altında olmayan anonim şirket pay sahiplerinin şirket 

amacının gerçekleşmesi için ortak gayret göstermek mecburiyetinde olduklarını 

söylemek güçtür. Bu unsurun, daha ziyade şahıs şirketlerinde söz konusu olacağı 

açıktır
360

.   
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  OBERHOLZER, s. 6. 
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  ARSLANLI, Kollektif ve Komandit Şirketler, s. 31; DOMANİÇ, Adi-Kollektif ve Komandit 

Şirketler, s. 12. 
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  ARSLANLI, Kollektif ve Komandit Şirketler, s. 58. Ortaklar müşterek amacın gerçekleşmesi 
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  Bkz. POROY (TEKİNALP/ÇAMOĞLU), N. 55. 
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  Bkz. FATİH AYDOĞAN, Ticaret Ortaklıklarında Rekabet Yasağı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 

2005, s. 11. 
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 Şirket ortaklarının ortaklık amacının gerçekleşmesi için aktif şekilde gayret 

gösterme ve çalışma yükümlülüğü olarak tanımlanan bu unsur da, diğer 

ortaklıklardaki anlamıyla tek kişi ortaklığında bulunmaz
361

. Fransız hukukunda, tek 

kişilik şirketlerde affectio socetatis unsurunun, tek ortağın şirket kuruluşuna yönelik 

tek taraflı irade beyanı ile klasik bir şirket ortağı olarak davranma ve özellikle şahsî 

malvarlığı ile şirket malvarlığı arasındaki ayrıma saygı duyma yükümlülüğü olarak 

anlaşılması gerektiği ifade edilmektedir
362

.  

 Kanımızca, tek kişi ortaklığı da neticede kazanç sağlama amacıyla 

kurulduğundan, tek ortağın bu amacın sağlanması için gayret göstermesi, hiç değilse 

amacın gerçekleşmesini engelleyici davranışlardan kaçınması işin doğası gereğidir. 

Aksi düşünce şirketin kurulması amacıyla çelişirdi. Bu kapsamda tek kişi 

ortaklığında da, şirket amacının gerçekleşmesi için çaba gösterme anlamında affectio 

socieatatis unsurunun mevcut olduğu söylenebilecektir. Sadece burada da, müşterek 

amaç unsurunda olduğu gibi, müşterek bir çabadan değil, tek ortağın münferit 

çabasından söz edilmektedir.  

 

 9. Sonuç 

 Yapılan açıklamalar ışığında, mevcut şirket tanımından çıkarılan unsurlar da 

dikkate alınarak, tek kişi ortaklığının, diğer şirketlere nazaran yeri tespit edilmelidir. 

Bu tespit yapılırken de, mevcut şirket tanımının değiştirilerek, tek kişi ortaklığını da 

kapsayacak şekilde yeni bir tanım yapılmasının mı gerekli ve uygun olduğu; yoksa 

mevcut tanım ve unsurlar muhafaza edilerek tek kişi ortaklığının bir istisna olarak 

kabul edilmesinin mi daha yerinde olduğu meselesi çözümlenmelidir.  

 Görüldüğü üzere, klasik anlamda şirket unsurlarından olan kişi birliği, 

sözleşme, ortak amaç ve affectio societatis unsurları, çok ortaklı şirketlerdeki 

anlamıyla tek kişi ortaklığında bulunmamaktadır. Bu unsurlardan, kişi birliğinin 

doğal olarak tek kişi ortaklığında hiç bir şekilde bulunmadığı açıktır. Ancak diğer 
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unsurların bir şekilde tek kişi ortaklığına da uydurulmaya çalışıldığı görülmekte ve 

bunda belli ölçüde başarılı da olunmaktadır. Nitekim sözleşme unsuru bakımından 

tek kişi ortaklığında klasik anlamda karşılıklı borç ilişkisi doğuran bir sözleşme 

bulunmasa da, şirketin kurucu belgesi olarak bir şirket sözleşmesinin bulunduğu; 

ortak amacın yerini şirket amacının aldığı, affectio societatisin, tek ortak bakımından, 

amaç için çalışma ve buna uygun olarak hareket etme şeklinde anlaşılması gerektiği 

söylenebilir.  

 Bu noktada mevcut şirket tanımının akıbeti konusunda üç yaklaşımın gündeme 

gelebileceğini söyleyebiliriz.  Bu yaklaşımlardan birisi genel şirket tanımından çıkan 

unsurların bir şekilde tek kişi ortaklığına da uygulanabilmesi için bu unsurların biraz 

farklı yorumlanmasını öngörmekte ve böylece bu unsurların tek kişi ortaklıklarında 

da bulunduğunu ortaya koymaya çalışmaktadır. Nitekim yukarıda anılan intibak 

gayretleri bu yaklaşımın bir sonucudur. Buradan çıkan sonuca göre, tek kişi ortaklığı 

için şirketin mevcut genel tanımında ve unsurlarında bir değişiklik yapılması da 

gerekli değildir, zira tek kişi ortaklığının bu tanıma uydurulması mümkündür.  

 İkinci bir yaklaşım ise, şirket tanımından çıkan unsurların tek kişi ortaklığına 

uymadığı, bu nedenle, mevcut şirket tanımından vazgeçmek gerektiği yönündedir
363

. 

Bu durumda olması gereken, tek kişi ortaklığını da kapsayacak yeni bir şirket 

tanımının yapılmasıdır. Bunun için önerilen de, şirketin artık bir kişi birliği olarak 

tanımlanmasından vazgeçilmesi ve onun yerine bir kurum, bir organizasyon, bir 

teşkilat olarak tanınmasıdır. Bu sayede diğer sermaye şirketleri gibi tüzel kişiliğe 

sahip olan tek kişi limited ya da anonim ortaklıkları da çok kişilik ortaklıklarda 

olduğu şekilde tanımlanmış olacak, aralarında bir fark bulunmayacaktır
364

.  

 Bizce de daha uygun olan üçüncü bir yaklaşıma göre ise, mevcut şirket tanımı 

aynen muhafaza edilmeli ve tek kişi limited ya da anonim ortaklıkları istisnaî bir 
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  Tek kişi ortaklığının bir sözleşmeye dayanmaması, ortak amacın bulunmaması ve bir kişi birliği 
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durum, atipik bir şirket olarak kabul edilmelidir
365

. Ayrı bir şirket türü olmayan tek 

kişi ortaklığı ayrık bir durumdur ve bu şekilde ele alınmalıdır. Diğer bütün şirket 

türleri için geçerli olan tanımın sadece tek kişi ortaklığı dikkate alınarak, tek kişi 

ortaklığını da kapsaması amacıyla yeniden yapılmaya çalışılması, mevcut tanımdan 

vazgeçilmesi anlamlı olmayacaktır. Zira bu durumda yeni olan tek kişi ortaklığı 

yapısını da kapsamasını sağlamak amacıyla yapılacak bir değişiklik diğer şirket 

türlerinin teorik temelleri bakımından bulunması şart olan unsurlarının değiştirilmesi 

anlamına gelecektir. Sadece bu yeni yapının istisnai olarak ele alınması mümkün 

iken, diğer şirketlerin istisna konumuna düşürülmesi sistematik açısından da doğru 

değildir. Zira yapılmak istenen değişiklik neredeyse şirketin tüm unsurlarını 

kapsamaktadır: sözleşme, kişi birliği, ortak amaç ve affectio societatis. Üstelik 

bazılarınca belirtildiğinin aksine bu, şirket kavramının ve kurumunun sosyal ve 

hukukî algılamasına da tamamen terstir.  

 Şirket tanımının, diğer şirketler bir tarafa bırakılarak tek kişi ortaklığına göre 

yapılamayacağının, bu yapıya istisnai bir yer tanınarak, mevcut tanımları muhafaza 

etmenin gerekliliği şu noktada da kendisini göstermekte: Eğer şirket tanımını tek kişi 

ortaklığına göre yapalım dersek, bu defa genel kurul, yönetim kurulu, ortak, kârın 

paylaşımı gibi kavramları da buna göre tanımlamak ya da ifade etmek gerekir. Bu 

yola müracaat etmek ise tek bir ortaklık yapısı için diğer ortaklıkları dikkate 

almamak anlamına gelir.  

 Bu durumda tek kişi limited ya da anonim ortaklığı atipik (istisnai) bir yapı 

olarak kabul edilince şirketler sınıflandırılmasında da aynı şekilde ele alınacak ve 

ayrı bir tür oluşturmadığı kabul görecektir. Nitekim YTK Tasarısı gerekçesinde de,  
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tek kişilik limited şirketin bir tür değil, limited şirketin bir sınıfı olduğu 

belirtilmiştir
366

.  

 Nihai olarak, tek kişi ortaklığının bir tanımının yapılabilip yapılamayacağı 

konusunda ise, esasında tek kişi ortaklığı denildiğinde bugün için ya tek kişi limited 

ortaklığından ya da tek kişi anonim ortaklığından söz edildiği belirtilmelidir. Bu 

sebeple, tek kişi ortaklığı olarak bir tanım yapmak yerine tek kişi limited ortaklığının 

ya da tek kişi anonim ortaklığının bir tarifi verilmeye çalışılabilir.  Bu noktada da, 

aşağıda açıklandığı üzere, tek kişi anonim ya da limited ortaklığının ayrı bir şirket 

türü olmamasının, sadece bu şirketler için ayrı bir tanım yapılmasını gereksiz kıldığı 

söylenebilecektir. Zira yeni durumda, tek kişi ile limited ya da anonim şirket 

kurulabileceği kabul edildiğinde, limited ya da anonim şirketin bir tarifi verilirken, 

bu şirketlerin en az bir kişi tarafından kurulabileceğinin vurgulanması yeterli 

olacaktır.   

B. Tek Kişi Ortaklığının Anonim ya da Limited Şirket Olarak 

Kurulması ve Türü 

1. Tek Kişi Ortaklığının Anonim ya da Limited Şirket Şeklinde 

Kurulması - Kollektif Şirket Bakımından Değerlendirme 

 Çeşitli hukuk düzenlerinde tek kişi ortaklığının kabul edilmesine gerekçe 

olarak, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, bireysel işletmeciye 

ekonomik faaliyetlerini sürdürebileceği yeni bir organizasyon türü oluşturulması 

sebeplerinin gösterildiğini biliyoruz. Çıkış noktası itibariyle tek kişi ortaklığı için 

seçilen ideal şirket türü de, daha ziyade küçük ve orta ölçekli işletmelere göre 

tasarlanmış  limited  şirket  olmaktadır. Örneğin Yönergede, tek ortaklı şirketin 

uygulanacağı ülke şirket türleri düzenlenirken hep bu  ülkelerde mevcut limited 

ortaklık türleri sayılmıştır.  

 Kollektif ve komandit şirketin tek ortak tarafından kurulabilmesi ise kabul 

edilmemiştir. Bu durum hukuk politikası açısından değerlendirilebilir ve anonim ve 

limited şirketlere tanınan imkânın neden bu şirketlere de tanınmadığı sorgulanabilir. 

                                                 
366

  TASARI-GEREKÇE, m. 574.  
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Her ne kadar şirketler hukukunda gelişim sermaye şirketleri lehine olmuş ve yeni 

kollektif şirket kuruluşu nadiren gerçekleştiği gibi çok sayıda kollektif şirket de 

anonim ya da limited şirket türüne dönüştürülmüşse de, YTK ile sermaye şirketlerine 

getirilen/getirilmekte olan ek yükümlülük ve kısıtlayıcı düzenlemeler nedeniyle 

kollektif şirketlerin tercihinde bir artış olacağı öngörüsünde bulunulabilir. Bu 

durumda tek kişiye anonim ve limited şirket yanında kollektif şirket kurma 

imkânının tanınması da önerilebilir. Böylece, tek kişiye işletmesi için arzu ettiği 

organizasyon modelini seçmekte daha fazla seçenek sunulmuş olacaktır.  

 Hemen belirtelim ilk kuruluş yoluyla kollektif ya da adi komandit şirket 

kurulması hususu kabul görmemiştir. Diğer hukuk çevrelerinde olduğu gibi Türk 

hukukunda da durum aynıdır. YTK’da tek kişi anonim ve tek kişi limited ortaklığı 

kurulmasına izin verilmişken, tek kişi tarafından kollektif şirket kurulmasına 

müsaade edilmemiştir. Federal Almanya’da da kollektif ya da komandit şirketin tek 

kişi tarafından kurulması mümkün olmamakla birlikte, sonradan şirkette tek ortak 

kalması halinde şirketin tek ortakla devamına izin verildiği görülmektedir. Ancak bu 

hukuk düzeninde kollektif ve komandit şirketlerin tüzel kişiliği bulunmamakta olup, 

tartışma daha çok tüzel kişiliği haiz olmayan bir adi şirket/elbirliği ortaklığı 

(Gesamthandgesellschaft) yapısında tek ortağın kalıp kalamayacağı meselesi 

üzerinden yapılmaktadır
367

.  

 Netice itibariyle kollektif ve komandit şirketlerin de en baştan tek kişi ile 

kurulabilmeleri ya da şirkette tek ortak kaldığında varlıklarını devam ettirebilmeleri 

kabul edilmemiştir
368

. Aksi görüş savunulabilirse de, daha önce de belirttiğimiz 

üzere, tek kişi ortaklığının çıkış noktası bireysel müteşebbislere sınırlı sorumluluk 

imkânını tanımak olduğundan, ortaklarının şirket borçlarından sınırsız sorumlu 

                                                 
367

  THORSTEN SCHMIDT, Einmann-Personengesellschaften, 1. Aufl. Baden-Baden, Nomos 

Verl., 1998, s. 15 vd.; TORSTEN FETT/DOMINIK BRAND, Die sog. „Einmann-

Personengesellschaft” - Über die Vereinbarkeit des Grundsatzes vom Mehrpersonenverhältnis im 

Personengesellschaftsrecht mit den Besonderheiten des Erb- und Sachenrechts, NZG Heft 

2/1999, s. 45 vd. 
368

  Mevcut TK m. 199’un karşılığı olan YTK m. 257 kapsamında da, kollektif şirketin tek ortakla 

bir “kollektif şirket” olarak varlığını devam ettirmesinin mümkün olmadığını, YTK m. 257 

düzenlemesinin amacının şirket varlıklarının, tasfiye edilmeksizin, hak ve borçlarıyla beraber 

son kalan ortağa geçirilmesi olduğunu, şirketin tek ortak ile hayatını devam ettirmesine imkân 

tanınmamış olduğunu belirtelim. Konuyla ilgli bkz. yuk. s. 41. 



 
116 

 

olduğu kollektif şirketlerin çok ortaklı olması ile tek ortaklı olması arasında bu 

açıdan bir fark olmadığı söylenmelidir. Yine bu açıdan faaliyetini ticarî işletmesini 

bizzat işleterek yürüten kişi ile bir kollektif şirket çatısı altında yürüten kişi arasında 

bir fark olmayacaktır. İkinci ihtimalde şirket tüzel kişiliğinin sağladığı avantajlardan 

yararlanılmasının söz konusu olabileceği söylenebilirse de, bir kollektif şirketin tek 

ortaklı olarak da kurulmasını gerekli ve cazip kılacak avantajların bulunduğu 

söylenemeyecektir. Görüşümüz kollektif şirketin tek kişi ile kurulmasına ya da 

şirkette tek ortak kaldığında “kollektif şirket” olarak varlığını devam ettirmesine izin 

verilmesinde önemli bir menfaat bulunmadığı yönünde ise de, bunun hukuk 

politikası açısından bir tercih meselesi olduğunu, şu an itibariyle tercihin kollektif 

şirketlere tek ortakla kurulma imkânının tanınmaması yönünde kullanıldığını, bunun 

değişebileceğini ifade edelim.  

 Başlangıç noktamıza dönersek, tek kişi ortaklığı için ideal şirket türü olarak 

limited şirket kabul edildiği halde, hem Yönergede, üye ülkelerin tek ortaklı şirketin 

anonim şirket şeklinde kurulmasına izin verebileceği düzenlenmiş (Yön. m. 6) hem 

de çok sayıda ülkede anonim şirketlerin de tek kişi ile kurulabileceği kabul 

edilmiştir. Almanya, Hollanda, Avusturya, İtalya, İspanya ve İsviçre bu ülkelerden 

bazılarıdır. Buna karşılık, Fransa bugüne kadar, anonim şirketin (societe anonyme) 

en az yedi kişi tarafından kurulmasını zorunlu tutmaktadır.  Ancak  Fransa da,  

anonim  şirkete  benzeyen bir şirket türü  olan  Basitleştirilmiş  Paylı  Ortaklığı  

(Societe Par Actions  Simplifiee/SAS)  kabul etmiş ve bu türde tek kişi ortaklığına 

izin  vermiştir
369

. Ülkemiz bakımından  YTK’da da tek kişi  anonim ortaklığına izin 

verilmektedir.  

 Buna göre, tek pay sahipli bir anonim şirket, binlerce personele, yaygın bir 

örgüte ve kalabalık bir yönetim kuruluna sahip olabilir. Tek pay sahipli bir anonim 

şirkette bu pay sahibi bir gerçek kişi olabileceği gibi, bir tüzel kişi, binlerce pay 

sahibi bulunan, pay senetleri borsada işlem gören bir anonim şirket veya başka bir 

                                                 
369

  Bkz. FASTRICH, s. 9; SCHWARZ, Europäisches Gesellschaftsrecht, s. 327; JOCIĆ, s. 217; 

Basitleştirilmiş Paylı Ortaklık ile ilgili olarak bkz. FRANK WOOLDRIDGE (Çev. FATİH 

AYDOĞAN), Fransa ve Almanya’da Bazı Yeni Şirket Türleri, Prof. Dr. Özer Seliçi’ye 

Armağan, Seçkin, Ankara 2006, s. 582 vd.  
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sermaye şirketi de olabilir
370

. Böylece tek kişi ortaklığının küçük ve orta ölçekli 

işletme için öngörülmüş olma niteliği zayıflamakta hatta bazı örnekler bakımından 

bu tamamen ortadan kalkmaktadır.  

 Tek kişi anonim ortaklığı fikri ve tatbikatı, tek kişi ortaklığının çıkış noktası ile 

bağdaşmadığı gibi, anonim şirketlerin öngörülme amacı ve işlevi ile de uyumlu 

değildir. Büyük işletmeler (büyük girişimler) için uygun bir şirket türü olan anonim 

şirketin klasik/geleneksel işlevi, sermayenin toplanması ve uzun süreli olarak belli 

bir amaca bağlanmasıdır
371

. Tek kişi anonim ortaklığında, atıl durumdaki küçük 

birikimlerin bir araya getirilmesinin söz konusu olmadığı açıktır.  

 Tek kişi anonim ortaklığının kabulünü eleştirenler de olmuştur. Ankara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nın, YTK Tasarının 

tümünü eleştirel bir gözle değerlendiren görüşünde; tek ortaklı anonim şirkete cevaz 

verilmesi hususunda çekimser kalınması gerektiği,  tek ortaklı limited şirketle 

yetinilmesinin doğru olacağı, YTK’nın 338. maddesinin gerekçesinde belirtilen 

hususların
372

 tek kişilik limited ortaklık tarafından gerçekleştirilmesinin mümkün 

olduğu gündeme getirilmiştir
373

. 

 Bununla birlikte, örneğin Türk hukuku ve uygulaması bakımından, büyük 

işletmelerin, büyük cirolu ve tesisli şirketlerin tek ortaklı olmalarına da bir engel 

                                                 
370

  TASARI-GEREKÇE, m. 338. 
371

  İMREGÜN, Anonim Ortaklıklar, s. 1, 2; KÜBLER, s. 158; Bkz. EISENHARDT, 

Gesellschaftrecht, s. 265, İMREGÜN anonim şirketin bu işlevini bir benzetme de kullanarak 

şöyle ifade etmiştir: “... anonim ortaklıklar kendi başlarına atalete mahkûm ve üretime elverişli 

olmayan küçük tasarrufları toplayarak büyük sermayenin oluşması ve bunların üretim 

alanlarına aktarılmasında en elverişli müesseselerdir. Böylece kişisel sermayelerle 

girişilemeyecek büyük girişimler anonim ortaklıklar aracılığıyla kolayca gerçekleştirilebilirler. 

Bu yönden anonim ortaklıklar barajlara, regülatörlere benzerler, tek başına işe yaramayan 

yağmur sularını toplar, biriktirir, düzenler ve sonra bunları, yararlı bir şekilde belirli alanlara 

yöneltirler”. İMREGÜN, Anonim Ortaklıklar, s. 1. 
372

  YTK m. 338’in gerekçesinde, tek ortaklı anonim veya limited şirketlerin, işletmeci vakıfların 

yolunu açacağından, kurumsallaşmanın uygun bir aracı olduğundan, başarılı ve yerleşik kimi aile 

şirketlerini dağılmaktan kurtaracağından söz edilmiştir. 
373

  AÜ HUKUK FAKÜLTESİ TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI, Türk Ticaret Kanunu 

Tasarısı Hakkında Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nca 

Hazırlanan Görüş, Batider, Aralık 2005, C. XXIII, S. 2, s. 224. Aynı eleştiri Prof. Dr. Sabih 

Arkan tarafından, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen “Türk 

Ticaret Kanunu Tasarısı” konulu konferansta da dile getirilmiştir. Konferansta sunulan bildirilen 

ve yapılan tartışmalar kitap halinde yayınlanmıştır. Bkz. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 

Konferansı, Bildiriler-Tartışmalar, 13-14 Mayıs 2005, Batider Yayınları, Ankara 2005, s. 51.  
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bulunmadığı, YTK’nın hem tek pay sahipli anonim hem de tek ortaklı limited şirkete 

imkân tanımasının sebebinin, somut olay gerçeğine uygun olarak ihtiyaçları 

karşılayabilmek düşüncesi olduğu, hukuk politikası bakımından bunun dikkate 

alınması gerektiği; sadece tek ortaklı limited şirkete yer veren bir ülkenin, halka 

açılma, tahvil ve diğer borçlanma senetlerini çıkarma, şarta bağlı sermaye  artırımı 

sisteminden yararlanma ve kayıtlı sermaye sistemini kabul etme istekleri karşısında 

yetersiz kalacağı; bu imkânın sadece limited şirkete açılmasını önerenlerin ileri 

sürdükleri bir gerekçe bulunmadığı belirtilmiştir
374

. Tek kişi anonim ortaklığının 

kabulünün diğer bir gerekçesi olarak, anonim şirketlerin piyasada limited 

şirketlerden daha çok itibar görmesi, daha ciddi ve daha yetkin bir iş hayatı aktörü 

olması gösterilmiştir
375

.  

 Netice itibariyle tek kişi anonim ortaklığı, hem en baştan tek kişi ortaklığına 

yüklenen işlev hem de anonim ortaklığa yüklenen işlev ile bağdaşmadığı hâlde, çok 

sayıda ülke tarafından kabul görmüştür. Burada yine, bir bakıma pratik bazı düşünce 

ve değerlendirmelerin kuramsal kavrayışlara üstün gelmiş olduğunu, yapılan 

düzenlemelerin özellikle ilk başta ilkeler bazında gerekçelendirilemese de 

uygulamaya yönelik kaygılar öne çıkarılarak kabul edilmiş olduğunu görmekteyiz. 

Kanımca da, her ne kadar tek kişilik limited ortaklık, tek kişi ortaklığının 

oluşturulma gerekçeleri göz önünde bulundurulduğunda, ihtiyaca cevap verebilecek 

ise de, tek kişilik anonim ortaklığın sağlayabileceği pratik faydaları tamamen göz 

ardı etmemek gerekir. Bu çerçevede anonim şirketlerin de tek kişi ile 

                                                 
374

  TEKİNALP, Tek Ortaklı Şirketler, s. 599, 609-610. Yazar ayrıca, tek ortaklı limited şirket ile 

yetinilebilmenin mümkün olabileceği görüşünün, belki de tek ortaklı şirketin küçük işletmeler 

için düşünülmüş olduğu izleniminin etkisi altında kalmasının ürünü olduğunu; görüş sahiplerini 

Yönergenin başındaki, KOBİ’lere ilişkin gerekçenin yanıltmış olabileceğini belirtmiştir. Böylece 

yazar tek kişi ortaklığının esasında küçük ve orta ölçekli işletmeler için öngörülmüş bir yapı 

olduğu fikrine katılmadığını ifade etmiştir. TEKİNALP, Tek Ortaklı Şirketler, s. 599. 
375

  WOLFGANG HÖLTERS/JENS BUCHTA, Die “kleine” AG –geeignet für Mittelstand und 

Konzerne?, DStR 2003, H. 3, s. 83; HANS-JOACHIM PRIESTER, Die kleine AG-ein neuer 

Star unter den Rechtsformen?, BB 1996, H. 7, s. 333. Tek kişi anonim ortaklığının, ayrıca, 

belli bir pay eşiğine ulaşan pay sahibinin, şarta bağlı olmaksızın diğer payları satın alması 

halinde söz konusu olacak ortaklıktan çıkarma (squeeze out) ve azınlığın paylarını satarak 

şirketten çıkma (sell out right) halinde de faydalı olacağı söylenebilir. Bu konuda bkz. PASLI, 

Devralma, s. 320, 332. Ayrıca, YTK’da ayrılma hakkı ile ilgili olarak bkz. YUSUF Z. 

SÖNMEZ, Anonim Ortaklıklarda Pay Sahibinin Ortaklıktan Ayrılma Hakkı, Beta, İstanbul 

2009, s. 186 vd.  
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kurulabilmesini, başta Almanya olmak üzere diğer ülkelerdeki örnekleri de dikkate 

alarak,  ileriye doğru atılmış bir adım olarak kabul edip, uygulamayı beklemek 

yerinde olacaktır.  

 2. Tek Kişi Anonim ve Tek Kişi Limited Ortaklığının Türü 

 TK’nın, ticaret şirketlerini düzenleyen ikinci kitabı, ticaret şirketlerinin 

türlerini (nev’ilerini) sayan madde ile başlamaktadır. Buna göre ticaret şirketleri, 

kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerinden ibarettir (TK m. 

136). Aynı sayım YTK’da da korunmuştur. Bu hükümle, birleşmenin yalnız aynı 

nev’iden olan şirketler arasında mümkün olduğunu düzenleyen 6762 sayılı TK m. 

147/I birlikte değerlendirildiğinde, mevcut TK sisteminde her bir ticaret şirketinin 

ayrı bir “şirket türü” oluşturduğu söylenmelidir. Şirket türlerinin belirli ve sınırlı 

sayıda olması nedeniyle bu türler dışında bir şirket kurulamaması, bazı hususları bir 

şirketten diğerlerini başka bir şirketten almak suretiyle ara tür oluşturulamaması, bir 

tür seçildiğinde o türe ilişkin tüm kurallara bir bütün olarak uyulmasının zorunlu 

olması, ancak kanunun müsaade ettiği sınırlı ölçüde kanuni düzenden ayrılınabilmesi 

ve bir türden başka bir türe geçilebilmesi için yeni türe ait kuruluş merasimine 

uyulmasının gerekmesi (6762 sayılı TK m. 152)  şirketlerde nev’i/tür meselesinin 

önemini göstermektedir.  

 Bu çerçevede tek kişi ortaklığının ayrı bir şirket türü oluşturup oluşturmadığı, 

örneğin tek kişilik bir anonim ortaklıktan çok ortaklı bir anonim şirkete geçişin bir 

tür değişikliği olup olmadığı cevaplanması gereken sorulardır.  

 Şirketin türü ifadesini dar anlamda kullandığımızda, yapısı kanun tarafından 

emredici hükümlerle belirlenmiş ticaret ortaklıkları biçimlerini (modellerini) 

anlamaktayız
376

. Birleşecek şirketlerin aynı türden olması gerektiğini ifade ederken 

ve nev’i değiştirmeden söz ederken de, tür/nevi kavramını dar anlamda kullanıyoruz. 

Görüldüğü üzere, şirket türleri ortak sayısına ya da başka ölçütlere göre değil, kanun 

tarafından ve sayma yoluyla oluşturulmuştur. Bu açıdan tek kişi ortaklığı adiyle ayrı 

bir şirket türünden söz edilemez. Tek kişi ile kurulmasına izin verilen şirket hangi 
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  TEKİNALP (POROY/ÇAMOĞLU), N. 165. 
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türe ait ise tek kişi ortaklığının da o türe ait olduğu kabul edilmelidir. Limited ve 

anonim şirketlerin tek kişi tarafından kurulabilmesi kabul edildiğine göre, tek kişi 

limited ortaklığı “limited şirket” türünden; tek kişi anonim ortaklığı da “anonim 

şirket” türünden farklı, ayrı bir şirket türü oluşturmaz, neredeyse aradaki tek yapısal 

fark, birinin sadece tek kişi ile kurulabilmesidir
377

. Bu çerçevede tek kişi anonim ya 

da limited ortaklığının çok ortaklı hale gelmesi TK m. 152 anlamında bir nev’i/tür 

değişikliği değildir ve çok ortaklı hale gelmek için ayrı bir merasime de gerek 

yoktur. Birleşme bakımından da, tek kişilik bir limited ya da anonim şirket ile çok 

ortaklı bir limited ya da anonim şirket TK m. 147’de düzenlenen aynı nev’iden olma 

şartını gerçekleştirmiş olduklarından, birleşmelerine engel yoktur.  

 Bu durumda şirket türü bakımından, tek kişi limited ya da anonim ortaklığı ile 

çok ortaklı şirketler arasında dar anlamda bir fark olmadığını tespit etmiş 

bulunuyoruz. Öğretide bir de geniş anlamda tür tanımı yapılmıştır
378

. Buna göre, 

kanuni tipi model olarak alan ancak ondan gereğince kanunun izni çerçevesinde 

sapan, uygulamanın yarattığı sınıflar geniş anlamda ayrı bir tür oluştururlar. Bu 

çerçevede tek kişi ortaklığı da geniş anlamda bir tür olup, dar anlamda kanuni türün 

ayrı bir sınıfıdır
379

.  

 

 

                                                 
377

  Tek ortaklı şirket, birden çok ortaklı bir şirketten herhangi bir farkı bulunmayan, onunla aynı 

yapısal-kurumsal düzene sahip, pay sahiplerinin veya organlarının aynı hakları, görevleri ve 

yetkileri haiz oldukları bir tüzel kişidir. Bu sebeple, diğer ulusal hukuklar gibi, YTK’da, tek 

ortaklı şirketi, organsal yapı bakımından birden çok ortaklı şirketlerden farklı bir düzenlemeye 

tâbi tutmamış, sadece tek ortaklı şirkette, şeffaflığı sağlayan, malvarlıklarının ayrılığını 

gerçekleştiren ve kötüye kullanmalara mani olan hükümlere yer vermiştir. TEKİNALP, Tek 

Ortaklı Şirketler, s. 597. 
378

  TEKİNALP (POROY/ÇAMOĞLU), N. 165. 
379

  YTK’da da, tek pay sahipli anonim ve tek ortaklı limited şirketin kuruluşuna, asgarî 

sermayesine, paylarına, organlarına, esas sözleşme değişikliklerine, finansal tablolarının 

düzenlenmesine, pay sahiplerinin veya ortakların haklarına, payların devrine, tasfiyesine ve 

bunun gibi konulara ilişkin özel hükümler bulunmamaktadır. Tek kişilik anonim şirket, halka 

açık veya borsa anonim şirketi gibi, anonim şirket türü içinde sadece bir sınıftır, yoksa bir tür 

değildir. Tek ortaklı limited şirket için de aynı yargı geçerlidir. TEKİNALP, Tek Ortaklı 

Şirketler, s. 597. 
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C. Tek Kişi Anonim ya da Limited Ortaklığının Kişi şirketi - 

Sermaye Şirketi Ayrımındaki Yeri  

 Bir ayrıma göre ticaret şirketleri, şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri olarak iki 

sınıfa ayrılmaktadır
380

. Bu ayırım Türk hukuku bakımından da geçerlidir. Türk 

Ticaret Kanunu ticaret şirketlerini saymış, ancak şahıs şirketi, sermaye şirketi ayırımı 

yapmamıştır. Bununla birlikte mevzuatımızda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu’nda
381

 sermaye şirketleri açıkça sayılmıştır. KVK m. 1’de sermaye 

şirketlerinin kazançlarının kurumlar vergisine tâbi olduğu düzenlenmiş, ikinci 

maddede de, TK hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, limited ve sermayesi 

paylara bölünmüş komandit şirketlerin sermaye şirketi olduğu hükme bağlanmıştır. 

Bunun gibi, Gelir Vergisi Kanunu’nun
382

 81/3. maddesinde kollektif ve adi komandit 

şirketlerin sermaye şirketlerine dönüşmesinden bahsedilmiş, örnek olarak da kollektif 

ve komandit şirketlerin anonim şirket haline dönüşmesi gösterilmiştir.  

 Yine İcra ve İflas Kanunu’nun
383

 179. maddesi
384

 sermaye şirketleri ile 

kooperatiflerin iflası başlığı ile sermaye şirketleri ile kooperatiflerin iflasını 

düzenlemektedir. Hükümde sermaye şirketleri açıkça zikredilmemiş olmakla birlikte; 

anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler 

                                                 
380

  Alman hukukunda şahıs şirketleri olarak, adî şirket (Gesellschaft bürgerlichen Rechts), kollektif 

şirket (offene Handelsgesellschaft), adi komandit şirket (Kommanditgesellschaft) ve limited 

şirket ve ortakları komandit şirketi (GmbH & Co KG); sermaye şirketleri olarak da, anonim 

şirket (Aktiengesellschaft), paylı komandit şirket (Kommanditgesellschfat auf Aktien) ve limited 

şirket (Gesellschaft mit bescharänkter Haftung) sayılmıştır. Bkz. EISENHARDT, 

Gesellschaftrecht, s. 18. GmbH & Co KG olarak bilinen şirket yapısı Alman hukukunda yaygın 

olarak tercih edilmektedir. Bu yapıda adi komandit ortaklığın sınırsız sorumlu olan ve komandite 

(komplementär) ortak olarak adlandırılan ortağı bir limited şirket olmaktadır. Bkz. 

EISENHARDT, Gesellschaftrecht, s. 228 vd. Tek kişi ortaklığı yapısının GmbH & Co KG 

şirketinin oluşturulmasında da kullanıldığı ve tek kişi ortaklığının bu yapıda  komandite limited  

ortak olarak yer almakta olduğu da belirtilmiştir. Bkz. WALTER BAYER, in GmbH-Gesetz 

Kommentar, 16. neue bearbeitete und erweiterte Auflage, Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln 2008, 

s. 70. Ayrıca bkz. TEKİNALP, Tek Kişi Ortaklığının Esasları, s. 43. 
381

  RG. 21.06.2006/26205 
382

  RG 06.01.1961/10700  
383

  RG 19.06.1932/2128 
384

  Değişik madde: 17.07.2003 - 4949 S.K./49. md. 
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düzenlenmektedir. Ayrıca 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu
385

 m. 2/1’de de, 

sermaye şirketi olarak kurulmuş kredi müesseselerinden bahsedilmiştir.  

 Mevcut TK’nın aksine, YTK’nın 124 (2). maddesinde de şahıs şirketleri ve 

sermaye şirketleri ayrı ayrı sayılmış; kollektif ve komandit şirketin şahıs; anonim, 

limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin sermaye şirketi olduğu 

belirtilmiştir.  

 Bu ayrım, ortaklığın düzeni ile yapısında ve ortakların hak ve borçlarının 

belirlenmesinde sermaye unsurunun veya kişisel unsurların ağır basması, 

düşüncesine dayanmaktadır
386

.  

 Şahıs şirketlerinde ortaklar şirket borçlarından kişisel, sınırsız ve müteselsilen 

sorumludur (TK m. 178, 179) ve önemli olan, sermaye değil, ortakların kişiliğidir. 

Bunun sonucu olarak her ortak şirketi yönetme ve denetleme hakkına sahiptir. 

Ortaklık sözleşmesi ancak oybirliği ile değiştirilebilir. Ortaklığa girme ve çıkma da 

oybirliğine tâbidir. Ortaklarından birnin ölümü veya iflâsı, esas itibariyle ortaklığın 

son bulmasına yol açar. Kişi ortaklıklarının tipik örneği kollektif ortaklıktır
387

. Adi 

şirket ile adi komandit şirket de kişi ortaklıklarıdır
388

.  

 Sermaye şirketlerinde önemli olan sermayedir, ortakların kişiliği arka 

plandadır. Ortakların şirkete karşı sorumluluğu taahhüt etmiş oldukları katılma payı 

ile sınırlıdır. Şirket borçlarından, şirketin kendisi tüm malvarlığı ile sorumludur. 

Kural olarak payın devri kolaydır, kısıtlanmamıştır. Bir ortağın ölümü, iflası, 

kısıtlanması şirket için bir sona erme sebebi değildir. Şirketi yönetme hak ve yetkisi 

tüm ortaklara değil, yönetim organına aittir. Ortakların bilgi alma ve denetleme hakkı 

sınırlıdır. Şahıs şirketlerindeki oybirliği kuralının yerini, sermaye şirketlerinde oy 

                                                 
385

  RG 28.07.1971/13909 
386

  Bkz. POROY (TEKİNALP/ÇAMOĞLU), N. 35; ERDOĞAN MOROĞLU, Oy Sözleşmeleri, 

Gözden Geçirilmiş 4. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2007, s. 1, dpn. 1. Ayrıca bkz. ABUZER 

KENDİGELEN, Kişi Ortaklıklarının Sermaye Ortaklıklarına Dönüştürülmesinin Sonuçları, 

Makalelerim Cilt I 1986-2001, İkinci Bası, İstanbul 2006, s. 147 vd.  
387

  Bkz. POROY (TEKİNALP/ÇAMOĞLU), N. 35. 
388

  POROY (TEKİNALP/ÇAMOĞLU), N. 36; KENDİGELEN, Dönüştürülmenin Sonuçları, s. 

147. Adi ortaklığın, kişi unsurunun ağır bastığı, diğer deyişle ortakların kişisel özelliklerinin ön 

plana çıktığı bir şirket tipi olmakla “kişi ortaklıkları-sermaye ortaklıkları klâsik ayrımı açısından 

bir “kişi ortaklığı” niteliği taşıdığı yönünde ayrıca bkz. NAMİ BARLAS, Adî Ortaklık 

Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri, 2. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2008, s. 8.  
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çokluğu almıştır. Sermaye şirketlerinin tipik örneği anonim şirketlerdir
389

. YTK m. 

124 (2)’de de sayıldığı gibi, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş 

komandit şirket sermaye şirketleridir. 

 Elbette sermaye şirketleri grubunda sayılan bazı şirketlerin, şahıs şirketlerine 

benzeyen yönleri vardır. Örneğin  limited şirkette payın devri zorlaştırılmıştır, 

mevcut TK m. 540 uyarınca, kural olarak bütün ortaklar yöneticidir
390

. Buna  karşılık 

adi komandit şirkette  komanditer ortağın  durumu anonim  şirket ortağı gibidir.  

 Tek kişi ortaklığının bir şahıs şirketi mi yoksa sermaye şirketi mi olduğu 

meselesi, tek kişi ile kurulabilen şirket türüne göre belirlenir. Tek kişi tarafından 

kurulabilen limited ya da anonim ortaklıkların birer sermaye şirketi olduğu göz 

önünde bulundurulursa, tek kişilik limited ya da anonim şirketlerin de sermaye 

şirketleri olduğu sonucuna varılır. Her ne kadar tek kişi ortaklığında sadece bir ortak 

bulunması nedeniyle, kararların doğal olarak oybirliği ile alınması gibi bazı 

yönlerden şahıs şirketlerine benzerlik olsa da, bu durumlar tek kişi limited ya da 

anonim ortaklığının sermaye şirketi olarak kabulüne mani değildir. Neticede bazı 

özel haller dışında, çok ortaklı şirketler için geçerli düzen tek kişi ortaklığı için de 

aynen geçerli olacaktır. Örneğin tek kişi limited ya da anonim ortaklık kazançları da 

kurumlar vergisine tâbi olacaktır. Ayrıca tek kişi ortaklığının her zaman çok ortaklı 

hale gelmesi mümkün olduğundan, sadece tek ortak varken şahıs şirketi sayılması 

çok ortaklı olunca sermaye şirketi olarak nitelenmesi gibi bir durumun kabulü 

mümkün olmaz. Böyle bir kabul hukuk güvenliğine de aykırıdır.  

V. TEK KİŞİ ANONİM ORTAKLIĞI OLARAK İKTİSADİ 

DEVLET TEŞEKKÜLLERİ  

 Tek kişi ortaklığının açıklanan durumunu (sermaye şirketi olması) teyit etmek 

bakımından, devlet kurumları için (iktisadi devlet teşekkülleri için) yapılan istisna ve 

uygulamaya bakılabilir. Kamu iktisadi Teşebbüsleri için getirilmiş istisnaya rağmen, 
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  Bkz. POROY (TEKİNALP/ÇAMOĞLU), N. 35; MOROĞLU, Oy Sözleşmeleri, s. 1, dpn. 1. 
390

  Bununla birlikte mevcut TK m. 540’ın karşılığı olan YTK m. 623 hükmünde, aksi 

kararlaştırılmış olmadıkça, ortakların hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idareye ve 

şirketi temsile yetkili olduklarına ilişkin hükme yer verilmemiş olduğunu belirtelim.  
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kurulan bu şirketler bir anonim şirketten başkası olmamıştır. Yine anonim şirket 

olarak anılmışlar, anonim şirket olarak muamele görmüşler ve bir zorluk 

çıkmamıştır.  

 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2/1. 

maddesi uyarınca kamu iktisadi teşebbüsü (KİT)391, iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu 

iktisadi kuruluşlarının ortak adıdır. İktisadi devlet teşekkülü, sermayesinin tamamı 

devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan, kamu 

iktisadi teşebbüsüdür (233 sayılı KHK m. 2/2). Kamu iktisadi kuruluşu ise, sermayesinin 

tamamı devlete ait olup tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek 

üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve gördüğü bu kamu hizmeti dolayısıyla ürettiği 

mal ve hizmetler imtiyaz sayılan kamu iktisadi teşebbüsüdür (233 sayılı KHK m. 2/3)392. 

 Aynı KHK’nın 3/3. maddesi393 uyarınca, iktisadi devlet teşekkülleri, anonim şirket 

şeklinde de kurulabilir ve anonim şirket şeklinde kurulan iktisadi devlet teşekküllerinde 

Türk Ticaret Kanununun 277 nci maddesinde sözü edilen beş kurucunun bulunması şartı 

aranmaz394, genel kurul ve denetçiler bulunmaz. 

 Hükümden anlaşıldığı üzere bu madde ile ancak kanunda sayılı ticaret şirketleri 

türünden birinin seçilebileceği, bir tür tercih edildiğinde ona ilişkin tüm kurallara 

uyulması gerektiği, ara tür oluşturulamayacağı kuralına bir istisna getirilmiştir. Mevcut 

kanunî düzende bir anonim şirketin kurulabilmesi için en az beş kurucunun varlığı şart 

iken ve genel kurul ile denetçi de şirketin zorunlu organı iken, 233 sayılı KHK ile 

getirilen düzende bu gerekliliklerin iktisadi devlet teşekkülleri bakımından aranmayacağı 

                                                 
391

  Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) Kavramı, KİT’lerin gelişimi ve amaçları ile yapıları hakkında 

bilgi için bkz. H. ERCÜMENT ERDEM, KİT’lerin Tacir Sıfatı, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Döner 

Sermaye ve İşletmesi Yayınları, İzmir 1992.  
392

  Değişik: 24.11.1994 - 4046/34 md. 
393

  Değişik: 24.07.2000-KHK-615/1 m.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 02.11.2000 tarihli ve E.: 

2000/72, K.: 2000/46 sayılı kararı ile; Yeniden düzenleme: 25.01.2001-4622/1 md. 
394

  Yine Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye 

Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında 4603 sayılı Kanun’un 1/5. maddesinde de, bu bankalar 

bakımından Ticaret Kanunu’nun 277. maddesinin uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır. RG 

25.11.2000/24241. Bunun gibi, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 134. maddesinin üçüncü 

fıkrasında,  doğrudan ya da dolaylı olarak Fonun yönetim ve denetimini devraldığı bankaların 

veya şirketlerin ve/veya bu madde uyarınca yönetimini ve denetimini devir aldığı şirketlerin ve 

Fon iştiraklerinin ortak sayısının, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve özel kanunlarda belirtilen 

zorunlu ortak sayısının altına düşmesi hâlinde tüzel kişiliklerine halel gelmeyeceğinin hükme 

bağlandığını belirtelim. 
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hükme bağlanmış; böylece kanuni bir türden önemli ölçüde sapma olmuştur. Ayrıca 

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 20/C maddesinde de, 

özelleştirme programına alınan kuruluşların anonim şirkete dönüştürülmelerinde TK’nın 

kuruluşa ve genel kurul toplantılarına ilişkin hükümlerinin uygulanmayacağı hükme 

bağlanmıştır.  

 Konumuz açısından önemli olan, anonim şirket şeklinde kurulan iktisadi devlet 

teşekkülleri bakımından, asgari beş kurucu şartının aranmaması ve bu şekilde tek kişi 

ortaklığı kurulmasına imkân sağlanmış olmasıdır. Buradan yola çıkarak, ülkemizde, ilk 

kuruluş yoluyla tek kişi ortaklığı kuruluşunun, -sadece iktisadi devlet teşekkülleri için de 

olsa-, kabul edilmiş olduğu söylenebilir395.  

 T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi’nden anlaşıldığı üzere396, 

T.C. Ziraat Bankası 4603 sayılı Kanun ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim 

Şirketi’ne dönüştürülmüştür (Ana Sözleşme m. 1). Ana Sözleşme’nin “sermaye” başlıklı 

6. maddesine göre, Bankanın sermayesinin tamamı ödenmiş olup, hepsi Hazine’ye aittir. 

Görüldüğü üzere Ziraat Bankası da, ilk defa anonim şirket olarak kurulurken, kuruluş tek 

ortakla gerçekleştirilmiş ve tek ortak olarak da Hazine gösterilmiştir.  

 Örneğin Bakanlar Kurulu'nun 22.8.1990 tarih ve 90/822 sayılı kararı ile Türk Hava 

Yolları Anonim Ortaklığı, 28.05.1986 tarih ve 3291 sayılı Kamu İktisadi 

Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi Hakkında Kanun397 kapsamına alınarak, T.C. 

                                                 
395

  KİT’ler ve İktisadi Devlet Teşekkülleri tek kişi şirketlerinin Türk hukukunda fiilen varlıklarını 

sürdürmekte olduklarına örnek olarak gösterilmiştir. ÇEVİK, s. 51. Ayrıca, tek kişi ortaklığının 

hukukumuzda halen mevcut olduğu, İktisadi Devlet Teşekküllerinde ve özellikle bunların 

anonim ortaklık şeklinde kurulmaları zorunlu olan bağlı ortaklıklarında devletin tek ortak olduğu 

yönünde bkz. MOROĞLU, Tasarı Değerlendirme, 6. Baskı, s. 137. Tek kişi ortaklığı 

kuruluşuna izin verilmediği halde özel bir kanunla devletin tek ortak olduğu bir şirket kuruluşuna 

bir örnek de Avusturya hukukundan verilebilir. Henüz tek kişi ortaklığı kuruluşuna izin 

verilmeyen bir dönemde 1992 yılında, Avusturya’da, Avusturya Cumhuriyeti’nin (Republik 

Österreich) tek ortağı olduğu Federal Taşınmaz Limited Şirketi (Bundes-Immobiliengesellschaft 

m.b.H) kurulmuştu. Bkz. WOLF-DIETER ARNOLD, Die GmbH im österreichichen Recht, 

GmbHR 1993, s. 348. Bu tarihte Avusturya’da henüz Onikinci Ortaklıklar Yönergesi iç hukuka 

alınmamıştı.  
396

  Ziraat Bankası Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi için 

bkz.:http://www.zerbank.com.tr/pdf/Ana_Sozlesme.pdf 
397

  RG 03.06.1986/19126 
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Başbakanlık Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı tarafından tek ortaklı olarak 

kurulmuştur
398

.  

 Yine daha önce Sümerbank Teşekkülü olarak varlığını sürdüren Sümer Holding 

de, Bakanlar Kurulu’nun 3291 sayılı kanuna dayalı olarak, 87/12184 sayılı 

özelleştirme kararı ile Toplu Konut ve Kamu İdaresi Başkanlığı tarafından tek ortaklı 

bir anonim şirket olarak kurulmuş ve Sümer Holding Anonim Şirketi unvanını 

almıştır
399

. 

VI. TEK KİŞİ ORTAKLIĞININ BENZER YA DA SEÇENEK 

OLUŞTURAN KAVRAM VE KURUMLARLA İLİŞKİSİ  

 A. Genel Olarak  

 Tek kişi limited ya da anonim ortaklığının çok ortaklı limited ya da anonim 

ortaklıklardan farklı yönleri olduğunu, ancak ayrı bir şirket türü olmadığını tespit 

ettik
400

. Bu yapının ticari işletme (tacir işletmesi), sınırlı sorumlu işletme modeli, 

donatma iştiraki, vakıf ve dernek gibi benzer ya da alternatif kurum ve 

organizasyonlar karşısındaki durumu da ortaya konulmalıdır. Böylece tek kişi 

ortaklığının sadece şirketler karşısındaki yeri değil, diğer kurumlar karşısındaki yeri 

de belirlenmiş olacaktır. Örneğin Alman hukukunda tek kişi ortaklığının tacir, vakıf 

ve normal limited şirket arasında bir yerde durduğu belirtilmiştir
401

. Bu nedenle tek 

kişi ortaklığının “ne olduğu”nun tam olarak ortaya konulabilmesi için de, ne 

olmadığı ve diğer benzer kurumlar ve yapılardan farkları tespit edilmelidir.  

 B. Tek Kişi ortaklığı – Ticarî İşletme (Tacir) 

 Tek kişi limited ya da anonim ortaklığı ile tacirin ticarî işletmesi arasındaki 

temel fark, birincisinde ortağın kişiliğinden başka hak ve borç sahibi olabilen 

bağımsız bir kişilik (tüzel kişilik) bulunduğu halde, ikincisinde tacirin kişiliğinden 

                                                 
398

  Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Ana Sözleşmesi için bkz. 

http://wwwdownload.thy.com/download/investor_relations/articles_of_association/AnaSozlesme

_Turkce.pdf 
399

  Sümer Holding Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi için bkz.: 

http://www.sumerholding.gov.tr/Hsoz.swf 
400

  Bkz. yuk. s. 120. 
401

  Bkz. JOHN, s. 2, 3. 
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ayrı bir hak öznesinin bulunmamasıdır. Bunun sonucu olarak, tek kişi ortaklığının 

faaliyetlerinden doğan bütün hak ve borçlar şirket üzerinde doğar, şirket dava 

edebilir, dava edilebilir, malvarlığı sahibi olabilir iken; tacirin ticarî işletmesi bu hak 

ve sorumluluklara sahip değildir; bütün hak ve borçlar tacirin şahsında doğar, ancak 

tacir dava edebilir veya edilebilir.  

 Tek kişi ortaklığı bir ticarî işletme işletse dahi, tek ortağın tacir sıfatı 

bulunmaz, bu kişi işletme borçlarından şahsen sorumlu olmadığı gibi tacir olmanın 

diğer hüküm ve sonuçlarına da tâbi olmaz; kendi şahsî malvarlığı da işletmeden 

kaynaklanan borçlara karşı korunur, borçlardan sadece şirket, kendi malvarlığı ile 

sorumlu olur. Bir ticarî işletmeyi münferiden, kendi adına işleten kişi ise, tacir 

olmanın, iflasa tâbi olma (TK m. 20/I), ticarî örf ve âdetin hakkında mutlak olarak 

uygulanması (TK m. 2/III), ticaret unvanı seçme ve kullanma (TK m. 20/I), işletmeyi 

ticaret siciline tescil ettirme (TK m. 20/I), ticarî defterler tutma (TK m. 20/I), 

basiretli bir iş adamı gibi hareket etme (TK m. 20/II) gibi sonuçlarına şahsen 

muhatap olur
402

. İşletme faaliyetinin başarısız olması halinde, işletmenin 

borçlarından da şahsen ve tüm malvarlığı ile sorumlu olur
403

.   

 Bunun karşısında, tek kişi ortaklığında, başta asgari sermaye şartı ve kamuya 

açıklama hükümleri olmak üzere, sermayenin şirkete getirilmesi ve korunması 

yönünde çok sayıda özel düzenleme bulunmaktadır. Ticarî işletme bakımından ise, 

işletmeye tahsisi zorunlu asgari bir sermaye şartı bulunmadığı gibi, bunun korunması 

için de özel düzenlemeler mevcut değildir. Yine tek kişi ortaklığında, tek ortağın 

şahsî malvarlığı ile ortaklığın malvarlığı birbirinden ayrılmış iken (malvarlığının 

                                                 
402

  Sayılanlardan başka, tek kişi ortaklığının ortağı ile bir ticarî işletmeyi işleten kişi arasında, tacirin 

bütün işlerinin kural olarak ticarî iş olması (TK m. 21), ücret ve faiz isteme hakkı (TK m. 22), 

fatura ve teyit mektubunun içeriğini kabul etmiş sayılma (TK m. 23/II, III), ücret ve cezanın 

indirilmesini isteyememe (TK m. 24), ticarî satış ve trampalarda bazı özel kurallara tâbi olma 

(TK m. 25) gibi tacir olmaya bağlı hüküm ve sonuçlar bakımından da farklılık vardır.  
403

  Tacir olmanın hüküm ve sonuçları hakkında bkz. NOMER ERTAN (Ülgen Ticari İşletme 

Hukuku), s. 219 vd., N. 661 vd.; SABİH ARKAN, Ticarî İşletme Hukuku, Gözden Geçirilmiş 

ve Genişletilmiş Onüçüncü Baskı, BTHAE, Ankara 2009, s. 130 vd. 
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ayrılığı ilkesi); tacirin şahsî malvarlığı ile ticarî işletmesine tahsis ettiği malvarlığı 

arasında bir farklılık bulunmamaktadır (malvarlığının tekliği ilkesi)
404

.  

 Şu halde, bir ticaret şirketi olan tek kişi ortaklığı ile ticari işletme (tacir) 

arasında, başta tüzel kişilik ve sınırlı sorumluluk olmak üzere, önemli farklılıklar 

olduğu tespit edilmektedir.  

 C. Tek Kişi Ortaklığı - Sınırlı Sorumlu İşletme Modeli  

 Diğer kurumlardan farklı olarak, “sınırlı sorumlu işletme modeli” tek kişi 

ortaklığına bir alternatif olarak ortaya çıkmış; bu modelin, tek kişi ortaklığı yerine 

bireysel müteşebbislerin “organizasyon” ihtiyacını karşılayacak ideal bir yapı olduğu 

fikri ortaya atılmıştır. Onikinci Ortaklıklar Yönergesinin 7. maddesinde yapılan 

düzenleme ile de
405

, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler tarafından tek kişi ortaklığı 

modeli yerine, sınırlı sorumlu işletme modelinin tercih edilebileceği öngörülmüş, 

bunun yegâne şartı olarak da, tek kişi ortaklığı için söz konusu edilen düzenlemelerin 

bu tür işletmeler için de yapılması gereği gösterilmiştir. Hâl böyle iken, sınırlı 

sorumlu işletme önerisi rağbet görmemiş, üye ülkeler tarafından tercih edilmemiştir.  

 Yönergenin 7. maddesi sonradan lex Portugal olarak isimlendirilmiştir. Bunun 

sebebi, Yönergenin kabulünü takiben, sınırlı sorumlu işletme modelini kabul ederek 

düzenleyen tek üye ülkenin Portekiz olmasıdır. Portekiz düzenlemesinde bu yapı kısa 

adıyla E.I.R.L (Estabelecimento Individual de Responsabilidade Limitada) olarak 

isimlendirilmiştir
406

. Bununla birlikte Portekiz kanun koyucusu, sınırlı sorumlu 

işletme modelinin uygulamada pek de kabul görmediğini tespit ederek
407

, 1997 

                                                 
404

  Türk hukukunda tacirin ticarî işletmesine tahsis ettiği malvarlığının şahsî malvarlığından ayrı 

özel bir rejime tâbi olmadığı, tacirin borçlarından tüm malvarlığı ile sorumlu olduğu yönünde 

bkz. aşağıda s. 133, dpn. 423. 
405

  Onikinci Ortaklıklar Yönergesi m. 7: Bir üye ülke hukukunun, bir müteşebbisin, sorumluluğu 

sınırlandırılmış olan bir işletme kurarak faaliyette bulunmasına izin verdiği hallerde tek kişi 

ortaklığının kuruluşuna izin vermesine gerek yoktur. Ancak bunun şartı, bu tür işletmeler için, bu 

Yönergede ya da diğer Topluluk düzenlemelerinde tek kişi ortaklığı ile ilgili olarak alınan 

önlemlerin alınmış olmasıdır.  
406

  DRIESEN, Einpersonen-GmbH, s. 324. 
407

  Sınırlı sorumlu işletme modelinin uygulamacılar tarafından benimsenmediği, onun yerine 

işletmecilerin görünüşte ortaklar yardımı ile şirket kurma yolunu seçtiği tespiti için ayrıca bkz. 

SCHWARZ, Europäisches Gesellschaftsrecht, s. 328; LUTTER, Chaos der Ein-Personen-

Gesellschaft, s. 87. Sınırlı sorumlu işletme modelinin kaderinin Portekiz’de de,  
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yılının başında tek kişi limited ortaklığını ilk defa düzenlemiş, ancak yine de, sınırlı 

sorumlu işlemeye ilişkin hükümleri yürürlükten kaldırmamıştır. Bu da, Portekiz’i her 

iki modeli de aynı zamanda kabul etmiş olan yegâne birlik üyesi yapmıştır
408

. 

 Yönerge düzenlemesinden çok önce, henüz 1910 tarihinde Oskar Pisko, 

münferit müteşebbislere sınırlı sorumluluk imkânı tanınmasını önermiş ve buna 

ilişkin bir de kanun taslağı hazırlamıştır
409

. 

 Pisko’nun önerisinde şu kurallara yer verilmiştir
410

: Sınırlı işletme, bir tüzel 

kişi değildir, aksine işletme sahibinin amaca özgü ve amaçla bağlı özel bir 

malvarlığıdır
411

. İşletmenin unvanı “Sınırlı Sorumlu İşletme” (Einzelunternehmung 

mit beschränkter Haftung) ibarelerini içermelidir (Entw. §§ 1-4)
412

. İşletmeye asgari 

bir sermayenin tahsisi ve tescili zorunludur (Entw. § 3, 4 III). İşletme malvarlığının 

özel bir malvarlığı haline gelmesi, işletme sahibinin, sicil mahkemesine yapacağı ve 

tahsis edilen malvarlığı değerlerini tek tek sayacağı  bir hasretme (=tahsis etme) 

beyanı ile olacaktır (Entw. § 7). Özel malvarlığı içinde bulunan değerlerin üçüncü 

kişilere devrinin engellenebilmesi için koruyucu hükümler öngörülmüştür (Entw. § 

37 vd.). İşletenin malvarlığı ile işletmenin malvarlığının kesin çizgilerle ayrılmasına 

yönelik kurallar getirilmiştir. İşletme malvarlığı ancak işletmenin unvanının ilave 

edildiği bir hukuki işlem açıklaması ile borçlandırılabilir (Entw. § 41)
413

. İşletme 

                                                                                                                                          
Lichtenstein’daki gibi olduğu, hiç bir ekonomik anlam ve işlevinin söz konusu olmadığı, hatta 

bir “fiyasko” (flop) olarak nitelendirildiği de belirtilmiştir. Bkz. LINDEMANN, s. 27. 
408

  STIEB, Einpersonen-GmbH in Portugal, R 95. Özel bir malvarlığı ile sınırlı sorumluluk 

modelinin ekonomi hayatında bir öneminin olmadığı ve tam bir başarısızlık olduğu da aynı yazar 

tarafından bir başka raporda ifade edilmiştir. STEPHAN STIEB/STEUEROASE MADERIA, 

Zulassung von Einpersonen-Gesellschaften als Anreiz für ausländische Investoren, GbmHR 

11/1994, R 81.  
409

  FEZER, s. 612’den naklen: Pisko GrünhutsZ 37 (1910), 699 vd. (Entwurf S. 736 vd.).  
410

  Bkz. LINDEMANN, s. 26; ANDRÉ, s. 138 vd. Pisko tarafından önerilen düzenleme, GmbHG’in 

önemli unsurlarının alınması ve bunun tek kişilik işletmeye uyarlanması şeklinde ortaya 

çıkarılmıştır. ANDRÉ, s. 140. 
411

  Buna göre sınırlı sorumlu işletme bir hukuk öznesi değil, bir hukuk nesnesidir. Bkz. 

SCHILLING, Einzelunternehmen mbH, s. 166; LINDEMANN, s. 26; ANDRÉ, s. 140. 
412

  Burada atıf yapılan paragraf numaraları Pisko’nun Sınırlı Sorumlu İşletme Modeli Hakkında 

Kanun Taslağı“ (Entwurfs zu einem Gesetze über Einzelunternehmungen mit beschränkter 

Haftung) isimli taslak çalışmasına aittir. Bkz. LINDEMANN, s. 26, dpn. 129.  
413

  Pisko’nun projesine göre, tamamı ödenmiş asgari muayyen bir sermaye (200.000 kuron) ile 

kurulabilecek olan sınırlı sorumlu işletmenin sicile kaydedilmesi ve unvanında “mahdut 

mesuliyetli işletme” kelimelerinin bulunması lazımdır. Bkz. KARAYALÇIN, s. 191. 
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sahibi ancak net kazanca göre hesaplanan kârı alabilir, asgari sermaye azaltılamaz 

(Entw. § 43). Sadece işletme alacaklısı işletme malvarlığı üzerinde bir hak talebinde 

bulunabilir, işletme malvarlığı kişisel alacaklılara karşı korunmuştur (Entw. § 44). 

İşletme sahibinin şahsî alacaklısı kural olarak sadece onun şahsî malvarlığından 

alacağını alabilir (Entw. § 45). Taahhüt edilen sermaye işletmeye getirilmediğinde 

(Entw. § 50 I) ya da işleten hakkı olmadığı halde işletme kazancından pay aldığında 

(Entw. § 49) şahsî malvarlığına müracaat edilebilir. Sınırlı sorumlu işletme özel bir 

iflas usulüne tâbidir (Entw. § 53). İşletme devredilebilir (Entw. § 19) ve miras 

yoluyla kazanılabilir (Entw. § 23), ancak kiralamaya konu olmaz (Entw. § 22). 

Bundan başka, işletme sahibinin sorumluluğu işletme malvarlığı ile sınırlıdır (Entw. 

§ 48). Fakat bu sadece hukuki işlemler yoluyla oluşan borçlar için geçerlidir. Haksız 

fiil ve haksız fiil benzeri borçlarda şahsî malvarlığı ile sorumlu olma durumu aynen 

geçerlidir. Alacaklıların korunması bakımından, işletenin sorumluluğunun 

genişlemesi ve tüm malvarlığı ile sorumlu olması (Entw. 49 vd.), izin verilmeyen 

kazançlar ve hasretme açıklamasındaki yanlışlıklar nedeniyle söz konusu olur
414

. 

Pisko, ayrıca, sınırlı sorumlu işletme yanında, tek kişi ortaklığının varlığını reddetmiş 

ve tek ortaklı hale gelen şirketlerin infisahını düzenleyen bir hükmün de GmbHG’e 

konulmasını önermiştir
415

. 

 Portekiz’den çok önce sınırlı sorumlu işletme modelini benimsemiş olan 

Lichtenstein, Pisko’nun önerisini model alarak, 1926 yılında Medenî Kanun’da 

yapılan bir düzenleme ile (madde 834-896a), sınırlı sorumlu işletmeyi, hak ehliyetine 

sahip olmayan bir özel malvarlığı olarak kabul etmiştir
416

. Bu düzenleme 1926 

yılından 1980 yılına kadar yürürlükte kalmış, 15.04.1980 yılında yapılan bir reform 

ile ise, işlevsiz olduğu gerekçesiyle ilgâ edilmiştir
417

. 

 Şu halde, “sınırlı sorumlu işletme modeli”nin hukuk sistemleri tarafından tercih 

edilmediğini, tercih edilen bir-iki ülkede de neredeyse hiç uygulamasının 

                                                 
414

  Ayrıca bkz. SCHILLING, Einzelunternehmen mbH, s. 166. Liechtenstein’da bu modelin 

hukukî açıdan ölü doğmuş olduğu, tek bir sınırlı sorumlu işletmenin dahi ticaret siciline tescil 

edilmediği yönündeki tespit için bkz. KREUZER, Glaubigerschutzes, s. 828.   
415

  ANDRÉ, s. 140.  
416

  Bkz. FEZER, s. 612; KARAYALÇIN, s. 191; LINDEMANN, s. 26.  
417

  LINDEMANN, s. 27. 
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bulunmadığını ve neticede yürürlükten kaldırılmış olduğunu görüyoruz. Bu tespitin 

önemi, genel bir tecrübeyi göstermesi ve bu modeli tercih etmeyi düşünen/tartışma 

konusu eden hukuk düzenlerini uyarıcı bir etkisinin olmasıdır.  

 Hukuk düzenlerinin sınırlı sorumlu işletme modelini tercih etmemelerinin, 

bunun yerine tek kişi limited ya da anonim ortaklığını benimsemelerinin en başta 

gelen nedeni, -şirket kurumu işleyen bir mekanizma olarak mevcut olduğu halde- bu 

yapının düzenlenmesinin masraflı, zaman alıcı olacağı ve çok sayıda yeni soruna 

neden olabileceği endişesidir
418

. Gerçekten, şirket müessesesi çok eski tarihlerden 

beri mevcuttur ve tarihi gelişimi içinde kuruluşundan-tasfiyesine her türlü mesele 

kanunî düzenlemelere konu edilmiş; bunlar hakkında çok sayıda yargı kararı 

oluşmuş, öğretide de sayısız değerlendirmeler yapılmıştır. Neticede çok geniş bir 

hukukî müktesebât ortaya çıkmıştır. Bu sayede ekonomik faaliyetler için bir 

organizasyon türü olan şirketde ortaya çıkabilecek her türlü sorun bir şekilde 

cevaplanmış ya da cevaplandırılmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede, özellikle bireysel 

müteşebbisler için bir yapıya ihtiyaç duyulduğunda, yine şirket kurumundan 

yararlanılmış, yeni, bilinmeyen bir yapıdan uzak durulmuştur.  

 Bireysel müteşebbislerin organizasyon ihtiyacı, tek kişi limited ya da anonim 

ortaklığı ile cevaplandırıldığında, bu yeni yapının mevcut sisteme entegre edilmesi 

son derece kolay olmaktadır. Bu yapıya özgü istisnai bir kaç hal ayrıca 

düzenlendikten sonra, diğer bütün hallere mevcut düzenlemelerin uygulanacağı 

belirtilmekle yetinilmektedir. Bu sayede masraflı ve çok çaba isteyen yeni bir sistem 

oluşturulması gereğinden kurtulunmaktadır. Bu, sadece tacirlik sıfatı, tacir olmanın 

sonuçları, ticaret unvanı, iflasa tâbi olma, sorumluluk durumu, malvarlığının 

ayrılmasının temini, alacaklıların korunması, tescil, kamuya açıklama gibi birçok 

ticaret hukuku sorununun kolayca çözülmesini sağlamamakta; aynı zamanda diğer 

hukuk alanları ve mevzuatla bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek uyum sorununu da 

                                                 
418

  Almanya’da limited şirketler kanunu reformu yapılırken tek kişi ortaklığı yerine sınırlı sorumlu 

iletmenin kabul edilmesi gündeme getirildi. Ancak yapılan değerlendirmeler sonucunda, sınırlı 

sorumlu işletmenin bazı yeni sorunlara yol açacağı, buna karşılık tek kişi ortaklığından farklı bir 

yararının olmayacağı, tek kişi ortaklığının zaten mevcut ve geliştirilmiş olan ortaklık yapısına 

dayandırıldığı için tercih edilmesinin daha yerinde olacağı sonucuna varıldı. Bkz. HÜFFER, 

Drittbeziehungen bei der Einmanngründung, s. 490; KREUZER, Glaubigerschutzes, s. 828; 

LINDEMANN, s. 28; ANDRÉ, s. 11, 12. 
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halletmektedir. Münferit müteşebbis için gerekli olan bu yapıyı tek kişi limited ya da 

anonim ortaklığı olarak düzenlediğimizde, başta Türk Ticaret Kanunu olmak üzere, 

Vergi mevzuatında, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda, İcra ve İflas Kanunu’nda, 

Türk Medeni Kanunu’nda, Türk Borçlar Kanunu’nda, Türk Ceza Kanunu’nda, 

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da ve diğer mevzuatta yer alan ve genel 

olarak şirketi, sermaye şirketlerini ya da anonim yahut limited şirketi hedef tutan 

bütün düzenlemelerin kapsamına tek kişi limited ya da anonim ortaklığı da kural 

olarak dahil olmaktadır. Yeni yapıyı “sınırlı sorumlu işletme” olarak düzenlemek 

istediğimizde ise, başta ticaret hukuku mevzuatı olmak üzere diğer kanunlarda ve 

mevzuatta bu yeni yapının da tek tek düzenlenmesi ihtiyacı doğabilecek ya da en 

azından birçok konuda “sınırlı sorumlu işletme” bakımından bir boşluk doğması 

ihtimali gündeme gelebilecektir.  

 Örneğin, Ticaret Kanunu’na bulunan, taciri hedef tutan, ancak sınırlı sorumlu 

işletme modeli ile uyumlu olmayan hükümler değiştirilmek zorunda kalınacaktır. Bu 

çerçevede, tacirlerin her türlü borçlarından dolayı iflasa tâbi olduklarını düzenleyen 

TK m. 20; bir tacirin borçlarının ticari olmasının  asıl olduğunu hükme bağlayan TK 

m. 21, ticaret unvanının şeklini düzenleyen TK m. 43, defter tutmayı zorunlu kılan 

TK m. 66 gibi hükümlerde değişiklik yapılması zorunlu olacaktır.  

 Farklı bir alandan örnek vermek gerekirse; Türk Ceza Kanunu m. 157’de tacir 

veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri 

sırasında işledikleri dolandırıcılık suçunun nitelikli dolandırıcılık olacağı 

düzenlenmiştir. Eğer sınırlı sorumlu işletme ayrı bir müessese olarak düzenlenirse bu 

hüküm de buna uygun hale getirilmelidir. Sermaye şirketlerinin iflasını düzenleyen 

İcra ve İflas Kanunu m. 179 da bu kapsamda yeniden kaleme alınmalıdır.  

 Örnekleri çoğaltmak mümkündür. Hatta uyumlaştırılması gereken tüm 

mevzuatın tespitinde dahi güçlük bulunmaktadır. Görüldüğü üzere “sınırlı sorumlu 

işletme” modelinin ayrı bir organizasyon yapısı olarak düzenlenmek istenmesi 

beraberinde ciddi bir iş yükü ve çalışmayı getirir ve hukuk politikası bakımından 

tercihe şayan görülmemelidir.  
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 Bu yeni yapı, hukuk teorisi açısından da cevaplandırılması gereken sorunları 

bünyesinde barındırmaktadır. Sınırlı sorumlu işletme modelinin esasını, tüzel kişiliğe 

sahip olmayan
419

, işletmeye tahsis edilmiş, amaçla bağlı özel bir malvarlığı 

oluşturmaktadır
420

. Burada sınırlı sorumlu işletme, hakkın öznesi değil, konusudur. 

Zira mülkiyet hakkı, hak sahibi olabilme ehliyeti -kural olarak- sadece gerçek ya da 

tüzel kişilere tanınmıştır
421

. İstisnaî haller bir yana
422

 gerçek ya da tüzel kişiler 

dışında bir yapının mülkiyet hakkına sahip olması (mamelek ehliyeti) mümkün 

değildir. Bu durumda, sınırlı sorumlu işletme, kendisine tahsis edilmiş olan 

malvarlığının sahibi olamaz. Burada sadece belli bir amaca özgülenmiş malvarlığı 

değerlerinden söz edilebilir. Bu malvarlığı, özel bir amaca tahsis edilmiş olmasına 

rağmen, tahsis işlemini gerçekleştiren kişiye ait olacaktır. Bu şekilde, bir kişinin 

malvarlığı içinde iki ayrı değerler grubu oluşturulması söz konusu olmaktadır ki, bu, 

mevcut düzende mümkün değildir
423

. Türk hukuk düzeninde, ticarî işletmelere 

özgülenmiş, diğer bir ifadeyle sadece işletme borçları için kullanılabilecek özel bir 

malvarlığı statüsü kabul edilmemektedir
424

. Bir tacirin, işletme faaliyeti dışında 

                                                 
419

  Ticarî işletmenin, ayrı bir hukuk kişiliği bulunmayan, para ile ölçülebilir çeşitli malvarlığı 

değerlerinden oluşmuş ekonomik bir bütünü ifade ettiğinin söylenebileceği belirtilmiştir. 

KENDİGELEN (Ülgen, Ticarî İşletme Hukuku), s. 148. Ayrıca bkz. ARKAN, s. 35.  
420

  Pisko’nun önerisinde de, sınırlı sorumluluğun en önemli şartı olarak özel bir malvarlığının 

mevcudiyeti gösterilmiş ve bunun münferit müteşebbis için de sağlanabileceği belirtilmiştir. 

ANDRÉ, s. 136’dan naklen: OSCAR PİSKO, Beschränkte Haftung des Einzelkaufmanns, eine 

legislatorische Studie, seperator Abdruck aus Grünhuts Zitschrift für das Privat- und öffentliche 

Recht der Gegenwart, Band 37, Wien 1910, s. 14 vd.  
421

  NUŞİN AYİTER, Mamelek Kavramı Üzerinde İnceleme, Sevinç Matbaası, Ankara 1968, s. 5. 
422

  Donatma iştiraki ve elbirliği ortaklıklarında olduğu gibi. Örneğin miras ortaklığına ait olan 

tereke, tüzel kişiliği olmadığı halde bir kişi topluluğuna ait bir mamelektir. Bkz. AYİTER, 

Mamelek Kavramı, s. 5.  
423

  Nitekim, sınırlı sorumlu işletme modeline yöneltilen temel eleştirilerden biri de, bir şahsın 

malvarlığının bağımsız parçalara ayrılamayacağı kuralına dayalı olarak gündeme getirilmiştir. 

Bkz. NİHAD BARTU, Yeni Bir Hukuk Müessesesi. Mahdut Me’suliyetli Şahsî Teşebbüs,  

İstBD 1949, s. 416-420. Ayrık bir durum olarak, donatanın sorumluluğunun deniz serveti ile 

sınırlandırılmasının gerekçesinin ise, gemi malikinin gemi yolculuğu nedeniyle taşıdığı risk 

olduğu belirtilmiştir. ANDRÉ, s. 141.  
424

  Teşebbüsün (işletmenin) malvarlığı bir hususi mamelek sayılmaz. Zira müteşebbisin işletme 

malvarlığına dahil malları, ayrı bir işleme tâbi tutulmamaktadır. İşletmecinin işletmeye tahsis 

edilmiş bir malı şahsî ihtiyacına tahsis etmesi yahut aksi ile hukuki bakımdan bir değişiklik 

meydana gelmez. İşletmeci borçlardan sorumluluğunu işletme malvarlığına dahil mallara inhisar 

ettiremez. Bu imkân kendisine ancak işletme malvarlığını bir limited şirket malvarlığı haline 

getirmesi durumunda verilmiştir. Bkz. AYİTER, Mamelek Kavramı, s. 17,18. Aynı şekilde 

ARKAN, ticari işletmeyi, donatanın deniz serveti gibi özel bir malvarlığı saymaya imkân 



 
134 

 

oluşan borçları nedeniyle de, işletme malvarlığına başvurulabilir. Ya da tersinden, 

işletme faaliyetinden doğan borçlar için, tacirin işletme dışındaki, şahsî malvarlığına 

müracaat edilebilir. Hal böyle olunca, tacirin borçlarından, sadece işletme malvarlığı 

ile ya da işletmeye tahsis edilmiş olan malvarlığı ile sorumlu olacağını söylemek 

olanaklı değildir. Ticari işletmenin malvarlığı da, tacirin genel malvarlığından ayrı 

düşünülemez
425

. Tacirlerin her türlü borçlarından iflasa tâbi olduklarını düzenleyen 

TK m. 20/I hükmü de bu durumu teyit etmektedir. 

 Görüldüğü üzere, sınırlı sorumlu işletme ve bu modele biçilen rol, işletmenin 

ayrı bir malvarlığı olmama niteliği
426

 ve bir gerçek kişinin borçlarından tüm 

malvarlığı ile sorumlu olması ilkesi ile bağdaşmamaktadır
427

. Bununla birlikte, 

hukuki kişiliği olmayan bir yapıya, -istisnaî olarak- malvarlığına sahip olma imkânı 

tanınmasının kanun koyucunun elinde olduğunu belirtelim.  

 Tüzel kişiliğe sahip olması öngörülmeyen sınırlı sorumlu işletmenin, dava 

etme-edilme, hak ve borçlar edinme gibi imkânlarının bulunmaması
428

, işletmenin 

                                                                                                                                          
olmadığını, zira tacirin işletmeye tahsis ettiği malların, kişisel malvarlığına dahil olanlardan ayrı 

bir hukuki düzene tâbi tutulmadığını ve tacirin sorumluluğunu işletmenin malvarlığı ile sınırlama 

imkânına sahip olmadığını belirtmiştir. ARKAN, s. 34, 35. KENDİGELEN de, ekonomik 

anlamda bir bütün olan işletmenin, hukukî bir kişiliğe sahip olmadığını, bazı yazarlarca 

savunulduğunun aksine, tacirin kişisel malvarlığından ayrı özel bir malvarlığı da 

oluşturmadığını; bu nedenle bir tacirin kişisel alacaklılarının ticari işletmeye, ticari 

alacaklıklarının da tacirin kişisel malvarlığına başvurmasına bir engel olmadığını belirtmiştir. 

Bkz. KENDİGELEN (Ülgen, Ticari İşletme Hukuku), s. 149, 150. Bununla birlikte bazı yazarlar 

tarafından, ticari işletmenin özel bir malvarlığı oluşturduğu görüşünün savunulduğunu belirtelim. 

Görüş sahibi yazarlar için bkz. ARKAN, s. 34, dpn 4. 
425

  ARKAN, s. 35; ANDRÉ, s. 107.  
426

  Dolayısıyla malvarlığının tekliği/birliği (Einheit des Gesamtsvermögens) ilkesine de aykırı bir 

durum mevcut olmaktadır. Bkz. ANDRÉ, s. 127.  
427

  Bu gerekçe PİSKO tarafından eleştirilmiştir. Ona göre, sınırlı sorumluluk imkânı, ekonomik 

faaliyetlerini bir limited ya da anonim şirket çatısı altında sürdürenlere de tanınmıştır ve bunun 

sebebi bu şirketlerde mevcut olan kişi çokluğu değil, özel malvarlığının mevcudiyeti ve bu 

malvarlığının korunması için çeşitli hükümler sevkedilmiş olması gerçeğidir. Özel malvarlığı 

tesisi ve bu malvarlığının korunması için gerekli düzenlemeler sınırlı sorumlu işletme için de 

yapılabilir ve bu sayede sınırlı sorumluluk bu yapıya da tanınabilir. Bkz. ANDRÉ, s. 134a, 

135’ten naklen: PİSKO, s. 11 vd. Bu görüşe belli bir ölçüde hak verilebilir. Ancak yine de tek 

kişi limited ya da anonim ortaklığı ile karşılaştırıldığında, sınırlı sorumluluğun, münferit 

işletmeciye, sınırlı sorumlu işletme yerine şirket kurumu üzerinden tanınmasının birçok 

bakımdan daha kolay ve tercih edilebilir olduğu ifade edilmelidir.  
428

  Sınırlı sorumlu işletme denemelerinin başarısız olma nedeninin, işletmenin mevcut hukuka göre 

bir hukukî kişiliğinin bulunmaması ve hak ve borçların işletmeye değil, işletmeciye ait olması 

olduğu belirtilmiştir. SCHMIDT, Gesellschaftsrecht, s. 1245.  
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devamlılığının sağlanamaması, sermayenin paylara bölünememesi, birleşme
429

, 

bölünme ve nev’i değiştirme yoluyla yeniden yapılandırmaya konu olamaması, 

faaliyetin başka kişilerin katılımıyla sürdürülmek istenmesi halinde en baştan şirket 

kurma sürecine ihtiyaç duyulması
430

, malvarlığının arzu edilen şekilde ayrılamaması, 

miras halinde paylaşım kolaylığının bulunmaması, işletme malvarlığının toplu olarak 

işlemlere konu olamaması, alacaklıları koruyucu, sermayenin muhafaza edilmesini 

temin edici düzenlemelerden yoksun olunması
431

, vergi avantajının bulunmaması, 

şirketin sağladığı itibarın mevcut olmaması da, tek kişi limited ya da anonim 

ortaklığına nazaran bu yapının olumsuz yönleridir
432

. Elbette bu konulara ilişkin en 

baştan, sınırlı sorumlu işletme modeli için düzenlemeler yapılması teklif edilebilir. 

Ancak bu durumda, hem sınırlı sorumlu işletmenin yapısından ve sistemin nasıl 

işleyeceğinin bilinememesinden kaynaklanan çok sayıda kuramsal sorunla 

karşılaşılabileceği gibi, hem de -yukarıda belirtildiği üzere- şirketler için kanuni 

düzenlemeler dışında oluşmuş olan yargı kararları ile bilimsel öğretiden müteşekkil 

müktesebattan yararlanma imkânı kalmaz.  

 Netice olarak bu yeni modelin de limited ve anonim şirketlerde olduğu gibi sıkı 

kurallarla donatılmasının zorunlu olduğu söylenmelidir. Sıkı kuralların 

getirilmesinde ise şöyle bir risk de vardır. Eğer tek kişi ortaklığı yerine sınırlı 

sorumlu işletme modeli tercih edilir ve bu yapıya ilişkin sıkı kurallar getirilirse bu 

defa, bunun yerine görünüşte ortaklarla bir limited ya da anonim şirket kurulması 

                                                 
429

  Burada kastedilen birleşme BK m. 180 (TBK m. 203) anlamında işletmenin diğeriyle birleşmesi 

olmayıp, TK m. 146 vd. anlamında ticaret şirketlerinin birleşmesidir. BK m. 180, TK m. 146 vd. 

anlamında birleşme sayılmayan hallere uygulanır. TK anlamında birleşmeden söz edilebilmesi 

için, birleşen şirketlerin tasfiyesiz infisah etmesi, malvarlıklarının külli halefiyet ilkesine göre 

birleşmesi, değiştirme birimine göre birleşen ortaklıkların ortaklarına pay verilmesi gerekir. Bkz. 

REHA POROY/HAMDİ YASAMAN, Ticari İşletme Hukuku, Vedat Kitapçılık, Genişletilmiş 

ve Güncelleştirilmiş 13. Bası, İstanbul 2010, s. 47.  
430

  Sınırlı sorumlu bir işletmeyi çok kişi ortaklığına dönüştürme işleminin, tek kişi ortaklığına 

nazaran daha zahmetli olduğu yönünde bkz. JOHN, s. 4. 
431

  Bu kapsamda, örneğin şirketlerdeki gibi bir asgari sermaye şartının söz konusu edilmemesi 

sınırlı sorumlu işletmenin aksayan bir yönü olarak zikredilmiştir. Bkz. ANDRÉ, s. 127. 
432

  OKUTAN da, ticari işletmenin tüzel kişiliğe sahip olmaması, devir ve intikalinde güçlükler 

bulunması; ortaklık kurmanın ise vergi açısından avantaj sağlaması, örgütlenme biçimi olarak 

günün gereksinimlerine cevap vermemesi gerekçeleriyle, tek ortaklı limited ortaklığın kabulünün 

isabetli olacağını belirtmiştir. OKUTAN NILSSON, Tek Kişi Ortaklığı, s. 588. 
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yoluna gidilebilir. Bu da, yasaklansa veya bu durumun şirket için bir fesih sebebi 

olduğu düzenlense bile, tespiti neredeyse imkânsız olacaktır
433

.  

 Limited ya da anonim şirketler hukukunda bulunan alacaklıların korunmasına 

dair hükümlerin aynen devralınması halinde ise, ortaya çıkabilecek sorunlar bir yana, 

aradaki fark sadece kavrama indirgenmiş olacaktır. Bu durumda sınırlı sorumlu 

işletmenin oluşturulması ile hiç bir şeyin kazanılmayacağı ifade edilmiştir
434

.  

 D. Tek Kişi Ortaklığı – Donatma İştiraki  

 Tek kişi ortaklığı ile yine bir ortaklık yapısı olan donatma iştiraki
435

 arasında 

önemli benzerlikler bulunmaktadır. Birden fazla kişinin müşterek mülkiyet şeklinde 

malik oldukları bir gemiyi, aralarında yapmış oldukları bir sözleşmeye uygun olarak, 

hepsi ad ve hesabına deniz ticaretinde kullanmaları halinde donatma iştirakinden söz 

edilir (TK m. 951/I). Tek kişi ortaklığında olduğu gibi, donatma iştirakinde de, 

katılanların (müşterek donatanların)
436

 tacir sıfatı bulunmamaktadır. TK m. 19 

uyarınca tacirlere dair olan hükümler donatanlar hakkında değil, donatma iştiraki 

hakkında tatbik olunur. Buna göre iflasa ve tacir olmanın diğer hüküm ve sonuçlarına 

tâbi olan da, donatanlar değil, donatma iştirakidir. Durum tek kişi ortaklığında da 

böyledir.  

 Ayrıca nasıl tek kişi ortaklığının ayrı bir malvarlığı varsa, donatma iştirakinin 

de, donatanların şahsî malvarlıklarından ayrı bir malvarlığı vardır ve bu malvarlığını 

oluşturan geminin işletilmesinden doğan alacaklar bakımından da donatan sadece 

gemi ve navlun ile sorumludur
437

, alacaklılar müşterek donatanların gemi ve navlun 

dışındaki malvarlığından talepte bulunamazlar (TK m. 948).  

 Bu benzerliklere rağmen, iki yapı arasında önemli farklar da bulunmaktadır. 

Her şeyden önce tek kişi limited ya da anomim ortaklığının tüzel kişiliği varken, 

                                                 
433

  Aynı yönde bkz. NÄGEL, s. 108, 109. 
434

  NÄGEL, s. 109. 
435

  İştirak kelimesinin de Arapça bir kelime olup, şirket kelimesinden türetildiğini ve katılma, 

ortaklık anlamlarına geldiğini belirtelim.  
436

  TK m. 946/I uyarınca donatan, gemisini deniz ticaretinde kullanan gemi sahibine denir.  
437

  Donatma iştirakinin özel malvarlığına deniz serveti denilmektedir. Bkz. ARKAN, s. 34; ÇEVİK, 

s. 51.  
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donatma iştirakinin tüzel kişiliği yoktur; bu ortaklıklarda tek katılımcı bulunurken, 

donatma iştirakinde en az iki kişinin bulunması zorunludur. Tek kişi ortaklığı 

kanunen izin verilmiş bütün iktisadi amaçlar için kurulabilmesine rağmen, donatma 

iştiraki ancak bir geminin deniz ticaretinde kullanılması halinde oluşturulabilir. Tek 

kişi ortaklığında sermaye olarak değişik malvarlığı değerleri mevcut olabileceği 

halde donatma iştirakinin malvarlığı gemi ve navlundan ibarettir.  

 E. Tek Kişi Ortaklığı - Vakıf  

 Tek kişi ortaklığı ile vakıf arasında, her ikisinin de tüzel kişiliğe sahip olması 

ve belli bir malvarlığı değerinin bulunması bakımlarından benzerlik vardır. Ancak 

tek kişi ortaklığında en azından şirkette bir kişinin ortak sıfatıyla bulunması zorunlu 

iken, vakıfta tek bir kişi dahi bulunmamaktadır. Vakıf, MK m. 101/I’de, gerçek veya 

tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle 

oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluğu olarak tanımlanmıştır.  

 Tanımda öne çıkan üç unsur; malvarlığı (veya ekonomik değeri olan haklar), 

sürekli bir amaca özgüleme ve tüzel kişiliktir. Bu unsurlardan tüzel kişilik tek kişi 

limited ya da anonim ortaklığında da mevcuttur. Belli bir malvarlığının da her iki 

yapıda ortak olduğu söylenebilir. Tek kişi limited ya da anonim ortaklığına kanunda 

asgari tutarı belirlenmiş bir sermayenin getirilmesi zorunludur. Bu sermaye para, 

alacak, kıymetli evrak olabileceği gibi,  marka ve patentten doğan hak ya da  taşınır 

ve taşınmaz da olabilir (TK m. 139). Vakfa da, taşınır, taşınmaz, alacak hakkı 

konulabileceği gibi kâr payı, temettü ve faiz gibi gelirler de tahsis edilebilir
438

. Bu 

bakımdan da vakıf ile tek kişi ortaklığının benzer olduğu söylenebilir.  

 Bu iki yapı arasındaki en önemli fark, tek kişi ortaklığında en az bir kişinin 

bulunması, vakıfta ise, tek bir kişiye dahi ihtiyaç bulunmamasıdır. Vakıf için önemli 

olan, bir malvarlığı değerinin ya da ekonomik değeri olan hakların belli bir amaca 

tahsis edilmesidir. Vakıflarda üyelik (ya da ortaklık) olmaz (MK m. 101/III). Bu 

                                                 
438

  OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, Kişiler Hukuku, s. 291. 
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yönden vakıf, ancak ortaksız bir şirkete benzeyebilirdi ki, ortaksız şirket mümkün 

olmaz
439

.  

 İkinci önemli fark kendisini amaç unsurunda gösterir. Tek kişi anonim ya da 

limited ortaklığı, kanunen yasak olmayan her türlü iktisadi maksat ve konular için 

kurulabilirken (TK m. 271, 503/III); vakıflarda amaç çoğu zaman kamu yararıdır. 

Ancak bu şart değildir; kültüre hizmet, toplumsal yardım, sosyal güvenlik, eğitim, 

sağlık gibi amaçlar da izlenebilir
440

. Bununla birlikte, vakıfların da, tek kişi 

ortaklıkları gibi, bir ticari işletme işletmelerinin (amaçlarını gerçekleştirmeye 

yardımcı olmak üzere) mümkün olduğu belirtilmelidir
441

.  

 Bunlar dışında bu iki yapı arasında, tescil olunan yer ve tescil usulü (TK m. 

20/I, m. 29 vd; MK m. 104 vd), zorunlu organlar (TK m 317, m. 360 vd., m.536, m. 

540; MK: m. 109); denetim (TTK m. 347, m. 548; MK m. 111) gibi diğer hususlarda 

da önemli farklılıklar bulunmaktadır. Tek kişilik şirkette, şirket faaliyetinden doğan 

menfaat yine şirketi kuran tek kişiye aittir. Vakıfta yararlanan kişi ise, vakfı kuran 

kişi değil, vakıf senedinde  belirtilen amaca göre bundan yararlanan kişi ya da 

kişilerdir.  

 VII. ORTAKSIZ ŞİRKET 

 Bir şirketin geçici ya da devamlı olarak ortaksız kalması mümkün ve 

muhtemeldir. Tek kişi ortaklığının, gerek ilk kuruluş gerek sonradan payların tek 

elde toplanması yoluyla oluşması kabul edilirken, giderek, ortaksız bir şirketin de 

mevcut olup olamayacağı akla gelebilir. Bu bölümün son başlığı bu konuya 

ayrılmıştır.  

 Ortaksız şirket (Keinmann-Gesellschaft/Gesellschaft ohne Gesellschafter) 

kavramının, bütün paylarını kendi elinde toplayan şirketler için kullanıldığı 

                                                 
439

  Bkz. aşa. s. 137 vd.  
440

  OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY-ÖZDEMİR, Kişiler Hukuku, s. 292.  
441

  Bu husus YTK’da açıklığa kavuşturulmuş ve amacına varmak için bir ticarî işletme işleten 

vakıfların tacir sayılacağı hükme bağlanmıştır [(YTK m. 16 (1)]. Mevcut hukukî durumda da, 

vakıfların kurdukları işletmeler bakımından tescili gerekli hususları düzenleyen Ticaret Sicili 

Tüzüğü m. 76/C hükmünden, vakfın ticarî işletme işletmesinin mümkün olduğu anlaşılmaktadır. 

Ayrıca bkz. NOMER ERTAN (Ülgen Ticari İşletme Hukuku), N. 645; ARKAN, s. 124.  
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görülmektedir
442

. Buna göre ortaksız şirketin ortaya çıkmasının yolu şirketin kendi 

paylarının tamamına sahip olmasıdır
443

 
444

. 

 Anonim şirketler bakımından, TK m. 329 ile şirketin kendi paylarını iktisap 

etmesi yasaklanmış, ancak kurala bazı istisnalar getirilmiştir. Buna göre, hisse 

senetleri şirketin kurulması veya esas sermayesinin çoğaltılması dolayısıyla vaki olan 

iştirak taahhüdünden başka bir sebepten doğan şirket alacaklarının ödenmesi 

maksadıyla devralınmışsa; hisse senetleri bir mamelekin veya işletmenin borç ve 

alacaklarıyla beraber temellük edilmesi neticesinde şirkete geçmişse; hisse 

senetlerinin devir veya rehin alınması keyfiyeti esas mukaveleye göre şirket 

konusuna giren muamelelerden ise ve son olarak iktisap karşılıksız ise şirket kendi 

paylarını edinebilir. Ancak bu hallerde paylar ilk fırsatta elden çıkarılmalıdır
445

.  

 Payların şirket tarafından iktisabı veya rehin olarak kabulü meselesi limited 

şirketler bakımından TK m. 526’da düzenlenmiştir. Buna göre, sermaye koyma 

                                                 
442

  ÖMER TEOMAN, Limited Ortaklığın Kendine Ait Tüm Payları Edinmesi (Ortaksız Limited 

Ortaklık Sorunu), Otuz Yıl Ticaret Hukuku -Tüm Makalelerim- Cilt I, 1971-1982, Beta, 

İstanbul 2000, s. 115; POROY (TEKİNALP/ÇAMOĞLU), N. 1640b; PETER KREUTZ, Von 

der Einmann- zur “Keinmann”-GmbH?, Festschrift für Walter Stimpel, Berlin/Newyork 1985, 

s. 379; Momento Rechtshandbücher, Gesellschaftsrecht für die Praxis 2005, s. 541.  
443

  Şirket, kendi paylarını, bağışlama ya da miras yoluyla edinebileceği gibi, birleşme ya da ortağın 

şirketten çıkarılması gibi haller sonucunda da edinebilir. KREUTZ, Einmann-GmbH, s. 379 vd; 

GESELLSCHAFTSRECHT FÜR DIE PRAXIS, s. 541.   
444

  Şirketteki tek ortağın ölümü, kural olarak, şirketi ortaksız hale getirmez. Türk Medeni Kanunu  

m. 599 uyarınca: “(m)irasçılar, mirasbırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak, kanun 

gereğince kazanırlar. Kanunda öngörülen ayrık durumlar saklı kalmak üzere mirasçılar, 

mirasbırakanın aynî haklarını, alacaklarını, diğer malvarlığı haklarını, taşınır ve taşınmazlar 

üzerindeki zilyetliklerini doğrudan doğruya kazanırlar ve mirasbırakanın borçlarından kişisel 

olarak sorumlu olurlar”. Bu kapsamda bir kişinin bir şirkette sahip olduğu paylardan doğan 

haklar da kanun gereğince doğrudan mirasçılara geçer. Birden çok mirasçı bulunması hâlinde, 

mirasın geçmesiyle birlikte paylaşmaya kadar, mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve 

borçları kapsayan bir ortaklık meydana gelir (MK m. 640/I). Mirasçılar terekeye elbirliğiyle 

sahip olurlar ve sözleşme veya kanundan doğan temsil ya da yönetim yetkisi saklı kalmak üzere, 

terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte tasarruf ederler (MK m. 640/II). Mirasçı 

bırakmaksızın ölen tek ortağın mirası da MK m. 501 gereği devlete geçeceğinden, yine ortaksız 

bir şirketten söz edilmez.  
445

  Şirketin kendi paylarını iktisab yasağı, YTK’nın 379. maddesinde belli bir oranın üzerinde 

edinim yasaklanmak suretiyle tekrarlanmış, 382. maddede de, kuralın istisnaları sayılmıştır. 

Buna göre, devir küllî halefiyet kuralının gereğiyse, bir kanunî satın alma yükümünden 

doğuyorsa, bedellerinin tümü ödenmiş olmak şartıyla ve cebrî icradan, bir şirket alacağının 

tahsili amacına yönelikse, şirket, menkul kıymetler şirketiyse, kendi paylarını iktisap edebilir. 

Ayrıca bir şirket, bedellerinin tamamı ödenmiş olmak şartıyla, kendi paylarını ivazsız iktisap 

edebileceği gibi (YTK m. 383), yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak için de kendi paylarını, 

genel kurulun yetkilendirmeye ilişkin kararı olmadan iktisap edebilir. 
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borcu tamamen yerine getirilmedikçe payların şirket tarafından iktisabı veya rehin 

olarak kabulü geçerli olmaz (TK m. 526/I). Bu hükmün istisnası, payın, esas 

sermayeye iştirakten doğmayan alacakların ödenmesi amacıyla devralınmasıdır. TK 

m. 526/II’ye göre ise, sermaye koyma borcu tamamen yerine getirildikten sonra 

paylar ortaklık tarafından serbestçe iktisap edilebilir. Bunun şartı da,  devralınan pay  

bedellerinin ortaklık mallarının esas sermayeyi aşan kısmından ödenmesidir
446

.  

 Ortaksız bir şirketin var olup olamayacağı konusunda, geçici süreliğine de olsa 

bu yapının mümkün olduğu söylenmiştir
447

. Bu fikre göre, şirketin ortaksız hâle 

gelmesi onun otomatik olarak sona ermesine yol açmaz, bir süreliğine de olsa, 

ortaksız şirket hayatına devam eder
448

. Ayrıca ortaksız hâle gelen şirketin 

paylarından bir kısmı üçüncü bir kişiye devredilerek, süreç sonunda şirketin sona 

ermesi de engellenebilir. Ancak bu yapılmazsa şirket tasfiye haline girecektir. 

Şirketin feshinden sonra tasfiyeye giren ortaklığın malvarlığı da Hazine’ye intikal 

edecektir
449

.  

 Diğer görüşe göre ise, ortaksız şirketin var olması, -geçici süreliğine de olsa- 

mümkün değildir, şirket ortaksız kaldığı anda kendiliğinden sona erer
450

. Bu bakış 

açısına göre, ortaksız bir şirketin varlığı düşüncesi, kuramsal olarak ne şirket kurumu 

ile ne de tüzel kişilik ile bağdaşır
451

. Ortaksız bir şirkette, şirket tarafından iktisap 

edilen paylara ilişkin yönetime katılma hakları donacağından, karar alınması, 

                                                 
446

  YTK m. 612’ye göre de, şirket, kendi esas sermaye paylarını, sadece, bunları alabilmek için 

gerekli tutarda serbestçe kullanabileceği öz kaynaklara sahipse ve alacağı payların itibarî 

değerlerinin toplamı esas sermayenin yüzde onunu aşmıyorsa iktisap edebilir.  
447

  TEOMAN, Ortaksız Limited Ortaklık Sorunu, s. 122 ve orada atıf yapılan yazarlar; 

KREUTZ, Einmann-GmbH, s. 381. 
448

  KREUTZ, Einmann-GmbH, s. 394. 
449

  TEOMAN, Ortaksız Limited Ortaklık Sorunu, s. 122. 
450

  Son ortaklık payının limited ortaklık tarafından edinilmesi ile limited ortaklığın sicil kaydı 

kendiliğinden hüküm ifade etmez hale gelir; sicil memurunun daha sonraki terkini sadece 

bildirici etkiyi haizdir. POROY (TEKİNALP/ÇAMOĞLU), N. 1640b. Aynı yönde bkz. 

GESELLSCHAFTSRECHT FÜR DIE PRAXIS, s. 541.   
451

  Ortaksız şirketin mümkün olamayacağı yönünde gösterilen bu gerekçe haklı olarak 

eleştirilmiştir. Zira şirket kurumu ile bağdaşmayan tek kişi ortaklığı genel olarak kabul gördüğü 

gibi, ortağı (üyesi) olmayan vakfın da tüzel kişiliğe sahip olması mümkündür. KREUTZ, 

Einmann-GmbH, s. 384, 385.  
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yönetici tayin edilmesi mümkün olmayacaktır
452

. Bu da, şirketin ortaksız olarak 

devamına engel olacaktır
453

 
454

. 

 Kanımızca, ortaksız bir şirketin varlığı, teorik olarak şirket kavram ve 

kurumuna aykırı olsa da, aleyhe gösterilen bu sebep yerinde olsa da, bu, tek başına 

ortaksız bir şirketin mevcut olamayacağını izaha yetmez. Zira tek kişi ortaklığı da 

kavram ve kurum itibariyle şirket ile bağdaşmaz, ancak bugün varlığı tereddütsüz 

kabul edilmektedir. Neticede tek kişi ortaklığı bakımından tercih, bu yapının lehine 

kullanılmıştır. Ancak ortaksız şirket için tam tersi geçerlidir. Ortaksız şirketin bir 

kurum bir müessese olarak mevcut olabileceği, bazı ekonomik gereksinimlerin 

karşılanmasına hizmet edebileceği yönünde görüşler ileri sürülmüşse de
455

, buna hiç 

                                                 
452

  TK m. 329/III uyarınca: “Şirketçe devralınan payların umumi heyette temsili caiz değildir”. 

Hükmün lafzı, payların sadece genel kurulda temsilini yasaklamakta ise de, anılan kuralın genel 

kurul toplantısına katılmayı, oy vermeyi, iptal davası açmayı ve azınlık haklarını kullanmayı da 

kapsadığı tereddütsüz kabul edilmektedir. Bkz. ÖMER TEOMAN, “Şirketçe Devralınan 

Payların Umumi Heyette Temsili Caiz Değildir” Kuralının (TK m. 329, f.3, c.2) Anlamı, Otuz 

Yıl Ticaret Hukuku -Tüm Makalelerim- Cilt I, 1971-1982, Beta, İstanbul 2000, s. 262; 

ALİHAN AYDIN, Anonim Ortaklığın Kendi Paylarını Edinmesi, Arıkan, İstanbul 2008, s. 

271. Limited şirketlerde de, ortaklığın kendi paylarına sahip olduğu sürece yönetime ilişkin 

hakların başında gelen oy hakkını kullanamayacağı, bunun gibi bilgi alma, iptal davası açma ve 

denetleme haklarını kullanmasının da olanaksız olduğu yönünde bkz. ÖMER TEOMAN, 

Limited Ortaklığın Edindiği Kendi Paylarından Doğan Hak ve Borçlar ve Edinmenin Diğer Bazı 

Sonuçları, Otuz Yıl Ticaret Hukuku -Tüm Makalelerim- Cilt I, 1971-1982, Beta, İstanbul 

2000, s. 158, 159. 
453

  POROY (TEKİNALP/ÇAMOĞLU), N. 1640b; GESELLSCHAFTSRECHT FÜR DIE PRAXIS, 

s. 541; TEKİNALP, Tek Ortaklı Şirketler, s. 608.  
454

  Bilindiği üzere anonim şirketler bakımından, TK m. 435 uyarınca, şirketin kanunen bulunması 

zorunlu organlarından biri mevcut olmaz yahut genel kurul toplanamazsa, pay sahiplerinden 

veya şirket alacaklılarından birinin yahut Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın talebi üzerine, 

mahkeme şirketin durumunun kanuna uygun hale getirilmesi için uygun bir müddet tayin eder ve 

buna rağmen durum düzeltilmezse şirketin feshine karar verir. Limited şirketler bakımından da, 

TK m. 504/II hükmüne göre, şirketin zaruri organlarından biri mevcut olmazsa münasip bir 

müddet içinde bu eksiklikler tamamlanmadığı takdirde ortaklardan birinin veya şirket 

alacaklısının talebi üzerine mahkeme şirketin feshine karar verir.  

YTK’nın, anonim şirketlere ilişkin, “Organların eksikliği” başlıklı 530. maddesine göre de, uzun 

süreden beri anonim şirketin kanunen gerekli olan organlarından birinin mevcut olmaması veya 

genel kurulun toplanamaması halinde, pay sahipleri, şirket alacaklıları veya Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı’nın istemi üzerine, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi, 

yönetim kurulunu da dinleyerek şirketin durumunu kanuna uygun hâle getirmesi için bir süre 

belirler. Bu süre içinde durum düzeltilmezse, mahkeme şirketin feshine karar verir.  

Limited şirketler hakkında da aynı durum YTK’nın 636 (2). maddesinde düzenlenmiş, gerekli 

organlardan birinin mevcut olmaması veya genel kurulun toplanamaması bir fesih sebebi olarak 

öngörülmüştür.  
455

  Karşılaştırmalı hukukta dile getirilen bu yöndeki görüş ve değerlendirmeler için bkz. TEOMAN, 

Ortaksız Limited Ortaklık Sorunu, s. 116 vd. 
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itibar edilmemiştir. O halde bu bakımdan bir ortaksız şirket kavram ve kurumunun 

mevcudiyetinden söz edilemez. Bunun yanında, bir şirketin geçici bir süre için de 

olsa ortaksız kalması ve bu durumun belli bir süre devam etmesi mümkündür. Ancak 

bu, bir kurum olarak ortaksız şirketin hukuken mümkün olduğunu göstermez.  

 Nitekim YTK ortaksız şirketin oluşmasına izin vermemiştir. YTK’nın 338 (3). 

maddesinde anonim şirketler bakımından, 574 (3). maddesinde limited şirketler 

bakımından, şirketin, tek ortak olacak şekilde kendi payını iktisap edemeyeceği 

hükme bağlanmaktadır
456

. Anonim şirketlere ilişkin hükümde, şirketin tek pay sahibi 

olacak şekilde kendi payını iktisab edemeyeceğinin belirtilmesi ile yetinilmemiş, 

aynı zamanda iktisab ettiremeyeceği de düzenlenmiştir
457

. YTK’nın, bu hükümleri ile 

şirketi tek ortak konumuna getiren son işlemi (pay devri, bağışlanması, birleşme vs.) 

açıkça geçersiz saydığı; devredeni, bağışlayanı, devrolunan payın maliki kabul ettiği 

belirtilmiştir
458

.  

                                                 
456

  YTK m. 338 (3): “Şirket, tek pay sahibi olacak şekilde kendi payını iktisap edemez; ettiremez”. 

 YTK m. 574 (3): “Şirket, tek ortağının kendisinin olacağı bir şirkete dönüşeceği sonucunu 

doğuracak şekilde esas sermaye payını iktisap edemez”. 
457

  Madde hükmündeki “ettirme” kelimesinin, bir yavru şirket aracılığıyla dolaylı bir şekilde pay 

sahipliği sıfatının kazanılmasına işaret ettiği gibi, bilinçli bir şekilde kullanılan “iktisap” 

teriminin de bağışlama dahil şirketin kendi paylarını devralması yasağının istisnası olan 

“hukuken geçerli” bütün iktisap olasılıklarını kapsadığı yönünde bkz. ABUZER KENDİGELEN, 

Yeni Türk Ticaret Kanunu - Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, XII Levha Yayıncılık, 

İstanbul 2011, s. 193. 
458

  TEKİNALP, Tek Ortaklı Şirketler, s. 607. Ayrıca bkz. Kendigelen, Yeni Türk Ticaret 

Kanunu - Değişiklikler, s. 193.  



 
143 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA VE YTK’DA 

 TEK KİŞİ ORTAKLIĞI 

 I. GENEL OLARAK  

 Tek kişi limited ya da anonim ortaklığının, özel bazı düzenlemeler dışında, çok 

ortaklı limited ya da anonim şirketler için geçerli olan tüm düzenlemelere tâbi 

olduğunu tespit ettik. Hal böyle olmakla, tek kişi ortaklığına özgü düzenlemelerin 

nelerden ibaret olduğu ve yeterli olup olmadığı ortaya konulmalıdır. Nitekim YTK'da 

yer alan tek kişi ortaklığı düzenlemesine yönelik eleştirilerden biri de, özellikle bu 

yapı için getirilmiş hükümlerin yetersiz olmasıdır
1
. Tek ortaklı limited ya da anonim 

şirketlere mahsus olarak yapılması gerekli kuralların belirlenmesi ve YTK’nın, bu 

açıdan, yeterli hükümleri içerip içermediğinin ortaya konulabilmesi için 

karşılaştırmalı hukuktaki durum ve ardından YTK hükümlerinin incelenmesi gerekli 

olmuştur. Bu kapsamda özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkelerin hemen tamamında 

tek kişi ortaklığının kabul edilmesine yol açan Onikinci Ortaklıklar Hukuku 

Yönergesi, Yönergeden çok daha önce tek kişi limited ortaklığını kabul etmiş ve 

düzenlemiş olan Alman hukuk kaynakları ve YTK hükümleri bu bölümde 

incelemeye konu edilecektir.  

II. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA TEK KİŞİ 

ORTAKLIĞI 

 A. Genel Açıklama 

 Üye ülke vatandaşlarının kendi sınırları içinde serbestçe seyahat etme, çalışma, 

yaşama haklarını garanti altına alan; halklarının refah ve yaşam kalitesini 

yükseltmeyi hedefleyen, iş fırsatlarını teşvik eden, gümrük birliğini tesis eden; 

sınırların kaldırılması ve tek pazar sistemine geçilmesi ile insanların, malların, 

hizmetlerin ve sermayenin serbestçe hareket edebildiği Avrupa Birliği, bir taraftan 

                                                 
11

  MOROĞLU, Tasarı Değerlendirme, 6. Baskı, s. 136, 137. 



 
144 

 

da, sürdürülebilir bir büyüme için, girişimciliği ve üretimde rekabeti teşvik etme ve 

güçlü ekonomik entegrasyonu sağlama amacına ulaşabilmek için çalışmaktadır. Bu 

amaçlara ulaşılabilmesinin bir yolu da, üye ülke hukuklarının uyumlaştırılmasıdır. 

Bu uyumlaştırmanın tesis edilmesinin önemli araçlarından biri ise, Birlik 

yönergeleridir.  

 Yönerge (Directive), Avrupa Birliği hukukunu oluşturan kaynaklardan biridir
2
. 

Avrupa Konseyi tarafından veya birlikte olmak üzere -ortak karar alma suretiyle- 

Konsey ile Avrupa Parlamentosu veya Komisyonu tarafından çıkarılan yönerge 

doğrudan uygulanamayacağı için, üye ülkeler tarafından iç hukuklara alınmalıdır
3
.  

 Tek kişi ortaklığının özellikle Avrupa Birliği üyesi çok sayıda ülke tarafından 

kabul edilmesinde itici güç Onikinci Ortaklıklar Yönergesinin çıkarılması olmuştur
4
. 

Yönerge tüm üye ülkelerde tek kişi ortaklığının kurulmasını zorunlu hale getirmekte 

ve bunun için asgari hükümleri düzenlemektedir. Yönerge, ayrıca sınırlı sorumlu 

işletme modelini de bir seçenek olarak sunmaktadır. Her iki durumda da amaç, 

münferit müteşebbislere sınırlı sorumluluk imkânını sağlayan bir hukuki araç 

oluşturmaktır.  

 Tek kişi ortaklığının yeterince anlaşılabilmesi için, Yönergenin, amacı ve 

gerekçelerinden başlayarak, üye ülkeler tarafından bu yapıya ilişkin olarak yapılması 

istenen düzenlemeler sırasıyla inceleme konusu edilmelidir.  

 B. Yönergenin Amacı ve Gerekçeleri  

 Yönerge, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu
5
 kuran Roma Anlaşması’nın, 

işletme kurma özgürlüğünü düzenleyen 54. maddesi dayanak alınarak çıkarılmıştır. 

                                                 
2
  Yönerge, tüzükler (regulations), kararlar (decisions) ve tavsiye ve görüşler (recommendations 

and opinions) gibi ikincil hukuk kaynağı olarak nitelendirilmektedir. Birlik hukukunun diğer 

kaynakları, birincil hukuk diye adlandırılan, kuruluş antlaşmaları, Avrupa Topluluğu Mahkemesi 

tarafından tanınan hukukun genel ilkeleri, mahkemece verilen kararlar, teamüller, üye olmayan 

ülkelerle yapılan uluslararası antlaşmalar ve doktrindir. Bu konuda bkz. ÜNAL 

TEKİNALP/GÜLÖREN TEKİNALP, Avrupa Birliği Hukuku, Güncelleştirilmiş 2. Bası, Beta, 

İstanbul 2000, s. 67.  
3
  TEKİNALP/TEKİNALP, Avrupa Birliği Hukuku, s. 72.  

4  
Bkz. yuk. s. 29. 

5
  Avrupa Ekonomik Topluluğu, 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması ile kuruldu. 

Avrupa Birliği Anlaşması ise 7 Şubat 1992 tarihinde Maastricht’te imzalandı ve 1 Kasım 1993’te 

http://tr.wikipedia.org/wiki/25_Mart
http://tr.wikipedia.org/wiki/1957
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Şirket kurma özgürlüğünü tesis etmeyi hedefleyen ve bireysel işletmecilere sınırlı 

sorumluluk ayrıcalığını tanıyan
6
 Yönergenin diğer bir amacı da, tek kişi ortaklığı 

konusunda üye ülkelerdeki farklı hukukî durumun uyumlu hale getirilmesidir
7
.  

 Yönerge çıkarmak gibi hukuki faaliyetler, esasında Avrupa Birliği’nin uzun 

vadedeki hedeflerinin ve politikalarının bir yansıması, bir açıklamasıdır. Buna hizmet 

eden araçlardan biri de faaliyet/icraat programlarıdır
8
 
9
. Gerekçesinde de, Yönergenin 

küçük ve orta ölçekli işletmeleri özendirme ve destekleme icraat programı 

çerçevesinde yapıldığı belirtilmiştir
10

. Bu programın amacı küçük ve orta ölçekli 

işletmelerin kuruluşunun ve gelişmesinin sağlanmasıdır
11

. Yapılan düzenlemelerle bu 

işletmeler için daha uygun şartlar, daha hafif sermaye temini imkânları ve artan 

şekilde esneklik sağlanmak istenmiştir
12

.  

 Konsey de, Yönergenin yapılması sırasında dikkate alınan ölçütler arasında, 

girişimci ruhun teşvik edilmesi ve şirketler için ağır şartlar getiren hükümlerin 

basitleştirilmesinin bulunduğunu ifade etmiştir. Ayrıca buradaki çabanın ekonomik 

                                                                                                                                          
yürürlüğe girdi. Maastricht Anlaşması (Maastricht Treaty) olarak anılan bu anlaşma ile Avrupa 

Ekonomik Topluluğu (European Economic Community) ismi Avrupa Topluluğu (European 

Community) olarak değiştirildi. 
6
  Bu amaç Yönergenin giriş kısmında açıkça ifade edilmiştir. Buna göre, bireysel müteşebbislere 

sınırlı sorumluluktan yararlanma imkânı veren hukuki bir aracın sağlanması çok önemlidir.  
7
  BRÄNDEL, s. 16, 17; OCHS, s. 30; JOCIĆ, s. 209; OKUTAN NILSSON, Tek Kişi Ortaklığı, 

s. 587. 
8
  Bu amaçlara hizmet eden diğer araçlar olarak beyaz kitaplar, temel kitaplar gösterilebilir. 

OBERHOLZER, s. 8.  
9
  AB Komisyonu 3.11.1986 tarihli kararı ile küçük ve orta ölçekli işletmeleri teşvik etmek 

amacıyla icraat programını kabul etti. Bu teşvik programı kapsamında Komisyon, sadece tek 

ortağı bulunan limited şirketlere ilişkin Onikinci Ortaklıklar Hukuku Yönergesini teklif etti. 

OCHS, s. 29.  
10

  OCHS, s. 21; NÄGEL, s. 127; EDWARDS, s. 212. 
11

  Elbette bunlar tek kişi limited ortaklığının sadece küçük işletmelerin hizmetinde olacağı 

anlamına gelmez. Tek kişi limited ortaklığı büyük işletmeler için de bir şirket türü alternatifi 

olabilir; mesela yavru şirket olarak. Başlarda mevcut olan ve tek kişi ortaklığının büyük 

işletmeler için engellenmesine uğraşan gayretler başarılı olamamıştır ve bu şirket türünün 

uygulama alanı bugün oldukça genişlemiştir Bu kapsamda, özellikle enkelverbot/torun şirket 

yasağı hakkında bkz. OBERHOLZER, s. 18, dpn. 72. Yönerge aynı zamanda büyük tek kişi 

ortaklıkları için de uygulama alanı bulmaktadır. Bununla birlikte hangi şirketlerin KOBİ 

işletmesi kapsamına girdiği sorusu mevcuttur. 1996 yılında Avrupa Komisyonu küçük ve orta 

ölçekli işletme kavramını belirlemeye çalıştı. Buna göre KOBİ şu dört kriterle büyük ölçekli 

işletmelerden ayrılmaktadır: 250 den az çalışanı olan, en fazla 27 milyon Euro bilanço rakamı 

veya 40 milyon Euro yıllık cirosu olan ve başka işletmelere bağlı olmayan. OBERHOLZER, s. 

9. KOBİ tanımı için ayrıca bkz. Yuk. s. 19, dpn 52. 
12

  OBERHOLZER, s. 8. 
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büyümenin artırılmasını sağlaması gerektiğine işaret etmiştir. Bu nedenle asıl 

amacın, işletme kuruluşlarının artırılması, kuruluş şartlarının hafifletilmesi ve 

kuruluş engellerinin kaldırılarak kuruluşun küçük ve orta ölçekli işletmeler için 

hızlandırılması olduğu söylenebilir. Avrupa birliği, bu şekilde işletme kuruluşlarının 

teşviki ile ekonomik büyümenin sağlanmasına ve daha iyi işleyen bir pazar gücüne 

ulaşmaya çalışmaktadır. Böylece iş imkânları, istihdam oluşacak ve işsizlik 

azalacaktır
13

.  

 Yönergenin ikinci amacı olan uyumlaştırma ihtiyacı da, tek kişi ortaklığının 

üye ülkelerdeki mevcut durumundan kaynaklanmaktaydı; üye ülke hukukları bu 

konuda bir bütünlük arz etmiyordu
14

. Belli ülkelerde tek kişi ortaklığına izin 

verilmemişti; tek kişi ortaklığı baştan tek kişi ile kurulamadığı gibi, sonradan 

payların tek elde toplanması yoluyla oluşması da mümkün değildi. Diğer bazı 

ülkeler, tek kişi ortaklığının sonradan kuruluş yoluyla oluşmasına izin verirken, ilk 

kuruluşta en azından iki ortağın bulunmasını zorunlu görüyorlardı. Bazı hukuk 

düzenleri ise, tüm payların tek elde toplanması haline ilişkin olarak, şirketin sona 

ermesi, tek ortağın sınırsız sorumlu hale gelmesi gibi sert yaptırımlar 

öngörmekteydi
15

 
16

; ortaklık kurumu en az iki kişi bulunduğunda mevcut olabilen bir 

yapı olarak kabul edilmekteydi.  

 Avrupa şirketler hukukunun temel amacının, ticarî faaliyette bulunmak 

isteyenlerin, faaliyetlerinde başarılı olmayı sağlayacak hukuki mekanizmalarla 

donatılmaları olduğu söylenmiştir. Buna göre ticarî hayatta başarı için ilk şart, yetkin 

ve rekabetçi işletmelerin mevcudiyetidir. İşletmelerin yeterli ve rekabetçi 

olabilmeleri de bedenlerine göre elbise sahibi olmalarına, yani kendilerine en uygun 

hukuki yapıyla donatılmalarına bağlıdır. Bir taraftan ticari faaliyetin yüksek kârla, 

                                                 
13

  OBERHOLZER, s. 9. 
14

  Bkz. yuk. s. 30, dpn. 93. 
15

  Örneğin İtalyan Medeni Kanunu 2362. madde tek kalan ortağın bütün şirket borçlarından sınırsız 

olarak sorumlu olacağını öngörmekteydi.  
16

  OCHS, s. 29; NÄGEL, s. 127. Bugün gelinen noktada Yönergenin AB içindeki hukuki 

farklılıkları ciddi oranda azalttığı görülmektedir. Bkz. NÄGEL, s. 127. Hukuk uyumlaştırması 

başarısı daima küçük bir ortak paydada sağlansa da ve birçok gayretçi proje görüşmeler sonunda 

çıkmaza girse de, buna rağmen AB tek kişi ortaklığının tüm AB üye ülkeleri tarafından 

benimsenmesini sağlayabilmiştir. OCHS, s. 32.  
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etkin ve esnek mekanizmalarla donatılması, girişimin kısıtlayıcı, bürokratik, katı, 

pahalı ve masraflı düzenlemelerden kurtarılması sağlanırken; diğer taraftan şirketin, 

ortakların, şirket çalışanlarının ve alacaklıların menfaatleri uygun bir şekilde 

dengelenmeli; tüketicilerin ve nihai olarak toplumun menfaatleri de bunlara 

eklenmelidir. Bu menfaatlerin dengelenmesi, gözetilmesi şirketlerin sosyal 

sorumluluklarının bir parçası olarak görülmelidir
17

.  

 C. Sınırlı Sorumlu İşletme Modelini Seçme İmkânı  

 Yönerge ile Avrupa Birliği’ne üye ülkelere mutlaka tek kişi ortaklığını kabul 

etme zorunluluğu getirilmemiş, sınırlı sorumlu işletme modelini seçme olanağı da 

tanınmıştır. Yönergenin 7. maddesinde, üye ülke hukuklarının, bir müteşebbisin 

sorumluluğu sınırlandırılmış olan bir işletme kurarak faaliyette bulunmasına izin 

verdiği hallerde tek kişi ortaklığının kuruluşuna izin vermelerine gerek olmadığı 

düzenlenmiş; bunun şartı olarak da, bu Yönergede ya da diğer Topluluk 

düzenlemelerinde tek kişi ortaklığı ile ilgili olarak alınan önlemlerin bu tür 

işletmeler için de alınması gereği öngörülmüştür.  

 Burada bir defa daha, Yönergenin asıl amacının münferit müteşebbislere sınırlı 

sorumluluk imkânının verilmesi olduğu, bu nedenle sınırlı sorumlu işletme 

modelinin de amaca hizmet ettiği için seçmeli olarak kabul edilebileceği ifade 

edilmelidir
18

.  

 Bununla birlikte, sınırlı sorumlu işletme modelinin Birlik üyesi ülkelerden 

sadece Portekiz tarafından benimsendiğini, ancak bu ülkenin de daha sonra ayrıca tek 

kişi ortaklığını kabul durumunda kaldığını, tek kişi ortaklığının bu yapıya tercih 

edildiğini tekrar hatırlatalım
19

.  

  

                                                 
17

  Avrupa Birliği Şirketler Hukukunun amacı ve tek kişi ortaklığı düzenlenmesinin de bu amacın 

gerçekleştirilmesinin bir parçası olarak ve Onikinci Yönergenin amacının daha iyi 

anlaşılabilmesi bakımından bkz. SALEEM SHEIKH, A Modern Regulatory Framework For 

European Company Law, Comp. Law. (Company Lawyer), 2003, 24 (12), s. 363 vd. 
18

  NÄGEL, s. 128. 
19

  Bkz. yuk. s. 31. Ayrıca tek kişi ortaklığı – sınırlı sorumlu işletme karşılaştırması için bkz. s. 126 

vd.  



 
148 

 

 D. Yönergenin Uygulanacağı Şirket Türü  

 Yönergede tek kişi ortaklığı ayrı bir şirket türü olarak düzenlenmemiş, 

özellikle limited şirket türünde kurulması öngörülmüş ve anonim şirket şeklinde 

kurulması halinde de Yönerge hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.  

 Yönergede tek kişi ortaklığının limited şirket şeklinde kurulacağı ayrıca 

belirtilmemekle beraber, birinci maddeden, Yönergenin tek ortaklı limited şirketi 

düzenlediği anlaşılmaktadır. Ayrıca 6. maddede de, bir üye ülkenin, tek ortaklı 

şirketin anonim şirket şeklinde kurulmasına izin vermesi halinde de, Yönergenin 

uygulanacağı belirtilerek dolaylı bir şekilde Yönergenin asıl uygulama konusunun 

limited şirketler olduğu vurgulanmıştır
20

.  

 Altıncı maddenin amacının hukuk güvenliğinin ve eşitliğinin sağlanması 

olduğu belirtilmiştir. Bu görüşe göre, Yönerge tek kişi anonim ortaklıklarına 

uygulanmasa idi, bu bir kötüye kullanma aracı olabilirdi. Zira tek kişi anonim 

ortaklığını kabul edebilecek olan bazı ülkelerde, alacaklıların korunmasına ilişkin 

özel düzenlemeler sadece limited şirketler bakımından geçerli olacak şekilde 

yapılabilirdi. Bu da bazı kişilerin, Yönerge hükümlerinden kurtulmak amacıyla tek 

kişi anonim ortaklığını tercih etmelerine sebep olabilirdi
21

.  

  E. Alacaklıların Korunması  

 Tek kişi ortaklığında da işletme riski daha çok alacaklılar ve şirket çalışanları 

üzerindedir. Özellikle şirkette tek bir ortağın bulunması, şirket içi denetim 

vasıtalarının bulunmaması, şirket yönetiminin ve şirket genel kurulu işlevinin kural 

olarak aynı kişi tarafından yerine getirilecek olması, ayrıca üçüncü kişilere karşı 

temsilin de bu kişi tarafından deruhte edilmesi, neticede tek ortağın ve şirketin aynı 

menfaatler üzerinde tasarrufta bulunacak olması, tek ortağın şirket malvarlığı 

değerlerini kendi menfaatine olarak azaltma imkânına sahip olması ve kişinin kendi 

                                                 
20

  Anonim ortaklıklar bakımından tek ortakla kurulma imkânını kabul etiği tespit edilebilen üye 

ülkeler arasında, Almanya, Hollanda, İspanya, İsveç, Finlandiya, Yunanistan ve İngiltere yer 

almaktadır. Bkz. SCHWARZ, Europäisches Gesellschaftsrecht, s. 335; GREGOR 

BACHMANN, Die Einmann-AG, NZG, 21/2001, s. 962; MONICA CORNET, The New Law 

Governing Private Limited Liability Companies In Spain, I.C.C.L.R. 1995, 6(10), s. 353. 
21

  OBERHOLZER, s. 13. 
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menfaatini şirket menfaatinden üstün tutmaya meyilli olması alacaklıların korunması 

gereğini açıkça ortaya koymak bakımından yeterli sebeplerdir ve bunun için gerekli 

düzenlemeler yapılmalıdır
22

.  

 Yönergede de alacaklıların korunmasını hedefleyen hükümler bulunmaktadır. 

Bu hükümlerle bir taraftan kötüye kullanmalara meydan vermeme, bu tür tutumları 

daha baştan engelleme amaçlanırken; diğer taraftan ortaya çıkmış olan kötüye 

kullanmalarla aktif olarak mücadele etme, bunların sonuçlarını ortadan kaldırma 

hedeflenmiştir. Alacaklıları korumaya yönelik düzenlemeler arasında 2. maddenin 

ikinci fıkrası, 3. madde, 4. maddenin 2. fıkrası ve 5. madde sayılabilir.  

1. Bir Gerçek Kişinin Birden Fazla Şirketin Tek Ortağı Olması 

ya da Bir Tek Kişi Ortaklığının veya Diğer Bir Tüzel Kişinin, Bir 

Şirketin Tek Ortağı Olmasının Engellenebilmesi  

 Yönergenin 2. maddesinin birinci fıkrasında, “(b)ir şirket henüz kurulurken tek 

kişi ortaklığı olarak kurulabileceği gibi, sonradan bütün paylarının tek bir kişi elinde 

toplanması yoluyla da tek kişi ortaklığı haline gelebilir” hükmüne yer verildikten 

sonra, ikinci fıkrada bunun sınırlandırılabileceği ve üye ülkelerin, bağlı işletmelerle 

ilgili milli hukukların uyumlu hale getirilmesi amacıyla iki halde özel hükümler 

koyabilecekleri düzenlenmiştir
23

. Bu iki hal; bir gerçek kişinin birden fazla şirketin 

tek ortağı olması ve bir tek kişi ortaklığının ya da diğer bir hukuki kişiliğin (tüzel 

kişinin), bir şirketin tek ortağı olması halleridir
24

. Bunun dışında gerçek ya da tüzel 

                                                 
22

  Bkz. NÄGEL, s. 128; OBERHOLZER, s. 17. 
23

  Bu özel hükümler arasında cezaî hükümler de bulunabilir. JOCIĆ, s. 212. Yönerge hükmü 

eleştirilmiş ve üye ülkelere tanınan yetkinin üye ülke hukukları arasında önemli farkların ortaya 

çıkmasına neden olduğu, ayrıca anonim ve limited şirketler hukuku bakımından haksız bir 

ayrıma yol açtığı, amacı hukuk uyumlaştırması olan yönergenin bu hükümle tam da bunun 

tersine önemli hukuki belirsizliğe sebep olduğu ileri sürülmüştür. SCHWARZ, Europäisches 

Gesellschaftsrecht, s. 329. Hatta daha ileri gidilerek, Yönergenin, hukuk uyumlaştırmasının 

nasıl yapılmaması gerektiğini göstermesi bakımından bir örnek teşkil ettiği de iddia edilmiştir. 

LUTTER, Chaos der Ein-Personen-Gesellschaft, s. 81. Yönerge ile üye ülkelere çok fazla 

seçenek tanındığı ve bunun da uyumlaştırma amacına uygun olmadığı yönünde bkz. JOCIĆ, s. 

218.   
24

  Tek kişi ortaklığının gruplaşma amacıyla kullanılması salkım modeli ya da zincir modeli 

şeklinde ortaya çıkabilir. Birinci modelde, bir gerçek veya tüzel kişinin birden fazla tek kişi 

ortaklığı kurması, ikinci modelde ise, bir tek kişi ortaklığının başka tek kişi ortaklıkları kurması 
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kişiler için bir sınırlama getirilmesi söz konusu değildir
25

. Tek kişilik şirketlerde 

ortak olabilme yönünden Yönerge, gerçek ve tüzel kişiler bakımından bir farklılık 

öngörmemiştir.  

 Yönerge düzenlemesine göre, üye ülkelerin, bir kişinin birden fazla şirketin tek 

ortağı olmasını engelleyen düzenlemeler yapmaları mümkündür. Yine üye ülkeler bir 

tek kişi ortaklığının başka bir tek kişi ortaklığının tek ortağı olmasını ya da herhangi 

bir tüzel kişinin bir tek kişi ortaklığının tek ortağı olmasını engelleyebilirler. Bu 

imkânların üye ülkelere tanınmasında asıl etken, sınırlı sorumluluk imkânının kötüye 

kullanılabileceği düşünce ve öngörüsüdür
26

 
27

. Bu düzenlemeler esasında üye 

ülkelerin bağlı işletmeler hukuku ile de doğrudan ilgilidir.  

                                                                                                                                          
söz konusudur. Bu iki yoldan biriyle, aynı gerçek ya da tüzel kişinin hâkim olduğu birden çok 

hukuki kişilik ortaya çıkar. OKUTAN NILSSON, Tek Kişi Ortaklığı, s. 608. 
25

  Yönerge taslağında, tek ortağın bir tüzel kişi olması halinde, yavru şirketin borçlarından sınırsız 

olarak sorumlu olması önerilmişse de, bunun limited şirketlerin sınırlı sorumluluğu esas alan 

yapısı ile bağdaşmayacağı dile getirilerek, öneri reddedilmiştir. SCHWARZ, Europäisches 

Gesellschaftsrecht, s. 325.  
26

  OBERHOLZER, s. 19. 
27

  Yönergenin ilk teklif edildiği metinde alacaklıların korunması meselesi daha katı bir şekilde ele 

alınmıştı. Buna göre, tek ortağı bir tüzel kişi olan bir tek kişi ortaklığı bir başka şirketin tek ortağı 

olamayacaktı (Enkelverbot/torun ortaklık yasağı). Böylece gizli bir şirketler zinciri oluşturulması 

önlenmiş olacaktı. Alman Endüstrisi, bu yasağın çok sayıdaki, büyük bağlı işletmeye zarar 

vereceğini, onların sona ermesi anlamına geleceğini belirterek yoğun eleştirilerde bulundu. 

Bunun üzerine Bundestag (Federal Parlamento) ve Bundesrat (Federal Konsey) bu taslağı 

oybirliği ile reddetti. Özellikle Almanya’nın itirazları üzerine de, AB Komisyonu, taslağı 

24.5.1989 da değiştirerek bu yasağı (enkelverbot) kaldırdı. OCHS, s. 30, 31; ECKERT, 

Einpersonen-GmbH, s 55; ayrıca bkz. DRIESEN, Einpersonen-GmbH, s. 324; JÜRGEN 

HAHN, Misslungener EG-Richtlinienvorschlag für Einpersonen-Gesellschaften, GmbHR 1988, 

R 57; SCHWARZ, Europäisches Gesellschaftsrecht, s. 325. Bir tek kişi ortaklığı zinciri 

oluşturulmasının yasaklanmasına ilişkin önerinin kabul edilmemesinin diğer bir nedeni de, bu 

uygulamaya imkân veren ülkelerde bir sorun yaşanmaması ve bir ortaklık zinciri kurmayı 

amaçlayanların bunu, şirketlerin çoğunluk payını elde etme yoluyla da gerçekleştirebilecekleri 

gerçeğidir. Bunun yerine şirket gruplaşmalarıyla (konzern) ilgili olarak hukuk 

uyumlaştırılmasına gidilmesi ve bu gerçekleştirilene kadar gruplaşmaların olumsuz sonuçlarını 

engelleyici tedbirlerin alınabilmesi imkânı kabul edilmiştir. (Yönerge m. 2.2). Bkz. LUTTER, 

Europäisches Unternehmensrecht, s. 64. İlk Yönerge metninde bir de perdeyi aralama kuralına 

yer verilmişti. Buna göre bir tüzel kişi olan tek kişi ana ortaklığı, yavru şirketin borçlarından 

sınırsız olarak sorumlu tutulmalıydı. Bu konuda Alman yönetimi ve Bundesrat, bu şekilde bir 

kuralın Alman hukukunda bulunan ve perdeyi aralama sorumluluğunun ancak belirli durumlarda 

söz konusu olabileceğini ifaden eden kurallardan sapma anlamını taşıyacağını belirterek, 

düzenlemeye itiraz etti. Neticede bu kural da Yönergenin nihai metnine alınmadı. Bkz. OCHS, s. 

31.  
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 Gelinen noktada, üye ülkelerin Yönergenin 2.2. maddesine farklı tepki 

verdikleri görülmektedir
28

. Almanya, Danimarka ve Hollanda gibi ülkeler, tek kişi 

ortaklığı yapısı kullanılarak grup şirketleri oluşturulmasında bir sakınca görmezken; 

Fransa, İtalya ve Belçika gibi ülkeler tek kişi ortaklığı kullanılarak grup şirketleri 

oluşturulmasına soğuk bakmış ve buna tepki olarak bazı düzenlemeler 

yapmışlardır
29

.  

 Alman hukukuna göre, tek kişi ortaklığının tek ortağının bir gerçek ya da tüzel 

kişi olması mümkündür. Gerek limited şirketler bakımından gerek anonim şirketler 

bakımından kuruluşun bir ya da birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilebileceği 

hükme bağlanmış (GmbHG, 1; AktG 2) ve gerçek ya da tüzel kişi sınırlaması 

yapılmamıştır. Ayrıca bir gerçek ya da tüzel kişinin birden fazla tek kişi ortaklığında 

tek ortak olarak bulunmasını engelleyen bir düzenleme de bulunmamaktadır. 

 Belçika’da tek kişi ortaklığının bir tüzel kişi tarafından kurulması tamamen 

yasaklanmış
30

, Fransa’da ise, orta yol benimsenerek bir tüzel kişinin de tek ortaklı bir 

şirket kurabileceği kabul edilmiş, ancak bir tek kişi ortaklığının diğer bir tek kişi 

ortaklığı tarafından kurulamayacağı hükmü konulmuştur (Enkelverbot/torun 

yasağı)
31

. Böyle bir durumun hukukî sonuçları bakımından iki ülke düzenlemesi 

farklılık taşımaktadır. Fransız hukukuna göre bu yasağa aykırı hareket halinde ilgili 

herkes sonraki şirketlerin feshini talep edebilir
32

. Buna karşılık Belçika hukukunda, 

sonraki (birinci dışındaki) tek kişi ortaklıkları bakımından sınırlı sorumluluk imkânı 

ortadan kalkar. Bu şirketler bakımından ortak sınırsız sorumlu hale gelir
33

. Ancak 

                                                 
28

  Bkz. JOCIĆ, s. 213. 
29

  GRUNDMANN/MÖSLEIN, s. 180, 181; OCHS, s. 30. 
30

  SCHWARZ, Europäisches Gesellschaftsrecht, s. 327.  
31

  SCHWARZ, Europäisches Gesellschaftsrecht, s. 327; PETER KINDLER, 

Gemeinschaftsrechtliche Grenzen der Konzernhaftung in der Einmann-GmbH, ZHR, 157, 1993, 

s. 16. Belirtildiği üzere, Fransız hukukunda, bir gerçek veya tüzel kişinin birden fazla tek kişi 

limited ortaklığı kurması mümkündür. Ancak bir tek kişi ortaklığının başka bir tek kişi ortaklığı 

kurması yasaklanmıştır. (1966 Ortaklıklar Kanununun 94-126 sayı ve 11 Şubat 1994 tarihli 

kanunla değiştirilen 36-2 maddesinin 1. fıkrası). Bu yasağa aykırı davranılması halinde 

sorumluluk genişlemesi olmaz, ancak ikinci tek kişi ortaklığının feshini her ilgili dava edebilir 

(m. 362 fıkra 2). Bkz. OKUTAN NILSSON, Tek Kişi Ortaklığı, s. 609. 
32

  OKUTAN NILSSON, Tek Kişi Ortaklığı, s. 609. 
33

  KINDLER, Konzernhaftung in der Einmann-GmbH, s. 13, 16. 
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yasak, tek ortağın başka çok ortaklı şirketlerde ortak ya da pay sahibi olması veya 

bizzat işletme faaliyetinde bulunması durumunu kapsamamaktadır
34

. 

 Belçika’da bir gerçek kişinin birden fazla tek kişi ortaklığı kurması da 

yasaklanmıştır. Belçika kanun koyucusu, tek kişi ortaklığını yalnızca küçük ve orta 

ölçekli işletmeler tarafından kullanılacak bir tür olarak tasarlamıştır
35

. Fransız 

hukukunda ise, bir gerçek veya tüzel kişinin birden fazla tek kişi limited ortaklığı 

kurması mümkündür
36

.  

 Yunan hukukunda, bir gerçek veya tüzel kişinin birden fazla tek kişi ortaklığı 

kurması yasaklanmıştır. Ayrıca bir tek kişi ortaklığı da başka bir tek kişi ortaklığının 

tek ortağı olamaz. Bunun sonucu, kuruluşun geçersiz olmasıdır
37

.  

 İtalya ise, Yönergedeki istisnayı en ileri derecede kullanan ülke olmuştur. 

Yapılan düzenleme ile tek kişi ortaklığının, bir tüzel kişi tarafından kurulması ve bir 

gerçek kişinin, birden fazla tek kişi ortaklığının tek ortağı olması yasaklanmıştı
38

. 

Yasağa uymamanın yaptırımı ise, birden fazla tek kişi ortaklığının ortağı olan gerçek 

kişinin, sonra kurduğu şirketlerin borçlarından sınırsız olarak sorumlu tutulmasıydı
39

. 

Bununla birlikte, İtalyan şirketler hukukunda, kapsamlı sayılabilecek değişiklikleri 

öngören 2003 reformu ile tek kişilik şirketler açısından mevcut olan sorumluluk 

hükümleri büyük ölçüde yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni düzenlemeye göre, limited 

şirketin iflası halinde tek ortağın sınırsız sorumluluğu iki halde söz konusu olacaktır. 

Buna göre şirket sermayesinin tam olarak şirkete tahsis edilmemiş veya ortağın 

sermaye koyma borcunu usulüne uygun şekilde yerine getirmemiş olması ya da tek 

ortak için özel olarak öngörülmüş olan kamuya açıklama yükümlülüğünün yerine 

                                                 
34

  KINDLER, Konzernhaftung in der Einmann-GmbH, s. 12. 
35

  Bkz. OKUTAN NILSSON, Tek Kişi Ortaklığı, s. 609; SCHWARZ, Europäisches 

Gesellschaftsrecht, s. 564. 
36

  OKUTAN NILSSON, Tek Kişi Ortaklığı, s. 609. 
37

  SCHWARZ, Europäisches Gesellschaftsrecht, s. 327; OKUTAN NILSSON, Tek Kişi 

Ortaklığı, s. 609.  
38

  GRUNDMANN/MÖSLEIN, s. 181. 
39

  LUTTER, Europäisches Unternehmensrecht, s. 64; JOCIĆ, s. 213; OKUTAN NILSSON, Tek 

Kişi Ortaklığı, s. 608. Böylece İtalyan hukukunda tüzel kişilerin paylarının tamamına sahip 

oldukları yavru ortaklıklar kurmaları veya bir kişinin birden fazla tek kişi ortaklığı kurması yolu 

neredeyse kapatılmıştı. İflas halinde sorumluluğun genişletilmesi ise, tam da tek kişi ortaklığının 

sağladığı sorumluluk sınırlaması işe yarayacakken sınırlamayı kaldırmakta ve bu tür ortaklıkların 

kurulmasını caydırıcı hale getirmekteydi. OKUTAN NILSSON, Tek Kişi Ortaklığı, s. 608. 
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getirilmemiş olması halinde, tek ortak şirket borçlarından dolayı sorumlu 

tutulabilecektir
40

.  

 Farklı tepkilerin ortaya çıkabilmesinin bir nedeni de, Yönergenin özellikle 2/II. 

maddesi gibi, açık olmayan, genel hükümlere yer vermiş olmasıdır. Bu tartışmada 

asıl can alıcı noktayı da, şirket alacaklılarının korunması oluşturmaktadır. Bir 

taraftan, Yönerge gereği, tek ortağa sınırlı sorumluluk tanınması esası geçerli iken, 

diğer taraftan alacaklılar nasıl ve ne dereceye kadar korunabilecektir? Üye 

ülkelerdeki farklı uygulamalar da dikkate alındığında, bu soruya net bir cevap 

verilmesinin zor olduğu kabul edilmelidir
41

.  

 Bu noktada, alacaklıların korunması meselesinin bağlı işletmeler başlığı altında 

halledilmesi önerilebilir
42

. Neticede bir kişinin birden fazla tek kişi ortaklığının tek 

ortağı olması ya da bir şirketin başka tek ortaklı şirketler kurması halinde bir bağlı 

işletmeler topluluğu (konzern) oluşacaktır. Bir kişiye birden fazla tek kişi ortaklığı 

kurma ya da bir tüzel kişiye başka tek kişi ortaklıkları kurma yasaklansa bile, 

görünüşte ortaklar yardımıyla her zaman bu amaca ulaşılabileceği ve nitekim 

uygulamada da bunun örneklerinin mevcut olduğu hususu göz ardı edilmemelidir. 

Hal böyle olunca, alacaklıların korunması işinin, bağlı işletmeler bakımından 

yapılacak düzenlemelerle gerçekleştirilmesi tercihe şayan öneri olarak ortaya 

çıkmaktadır. Nitekim Almanya gibi ülkelerde mesele bu şekilde halledilmek 

istenmiştir. Öğretide de bu görüş desteklenmiş ve bağlı ortaklıklar konusunda en 

azından kamuya açıklığı sağlayacak muhasebe kuralları ve karşılıklı katılım 

konusunda bir düzenleme yapılabileceği özellikle grup bilançosu, katılım oranları ile 

ilgili olarak kamuya açıklık gibi önemli konularda düzenlemeler yapılması gerektiği 

belirtilmiştir
43

.  

                                                 
40

  ÇELİK, s. 187.  
41

  JOCIĆ, s. 213. 
42

  EROĞLU, gelişmekte olan ve tek ortaklı şirketleri ilk defa düzenleyen bir ülke olarak 

Türkiye’nin, kötüye kullanılan şirket piramitlerini önlemek için, tek ortaklı şirketlerin başka bir 

tek ortaklı şirket kurmalarının sınırlandırılması gerektiğini savunmuştur. EROĞLU, s. 1265. 
43

  OKUTAN NILSSON, Tek Kişi Ortaklığı, s. 610. Ayrıca köpük sermaye oluşturulmasının 

önlenmesi bakımından da TK m. 329’a şu ilavenin yapılması önerilmiştir: “Pay sahibinin tek 

olması halinde pay sahibinin veya şirketin ayrı ayrı veya birlikte sermayesinin tümüne sahip 
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 Son olarak, Yönergenin, tek kişi ortaklığının tek ortağının, ayrıca başka ticarî 

faaliyetlerde bulunmasını, başkaca işletmelerin işleteni olmasını ve diğer çok ortaklı 

şirketlere ortak olmasını sınırlamamış olduğunu belirtelim
44

.  

 2. Kamuya Açıklama Yükümlülüğü 

 Yönergenin 3. maddesi de, bütün payların tek bir kişinin elinde toplanması 

sonucu bir şirketin tek kişi ortaklığına dönüşmesi halinde, bu durumun tek ortağın 

kimliği ile birlikte tescil edilmesi zorunluluğunu düzenlemiştir. Bu hükmün amacı 

da, üçüncü kişilerin şirkette tek kişi bulunmasından doğabilecek tehlikeler hakkında 

uyarılması ve mevcut tek kişi hâkimiyetinin bu şirket ile ticari işlemlerde bulunacak 

kişiler tarafından bilinmesinin sağlanmasıdır
45

.  

 Hükümde sadece, payların sonradan tek kişi elinde toplanması hâli zikredilmiş, 

tek kişi ile kuruluştan söz edilmemiştir. Bunun sebebi, ilk kuruluşta zaten ana 

sözleşmenin tescil ve ilan edilecek olması ve bu suretle şirketin tek ortaklı olduğunun 

anlaşılacak olmasıdır. Ancak bu durumda da, normalden farklı olarak tek ortağın adı-

soyadı yanında doğum tarihi gibi bilgilerin de tescil edilmesi gündeme gelebilir. 

Nitekim Avusturya AktG § 35 I’de, şirketin tek ortak tarafından tescilinde, tescilin 

tek ortak tarafından gerçekleştirildiği hususunun, tek ortağın adı-soyadı yanında 

doğum tarihinin ya da kurucu bir başka şirket ise, tescil numarasının da tescil 

edileceği hükme bağlanmıştır.   

 Bununla birlikte tek ortağın paylarının bir kısmının devralınması ve şirketin 

çok ortaklı hale gelmesi durumunda da, tescil ve ilanın gerekli olduğu söylenmelidir. 

Nitekim Avusturya AktG 35 III’de, tek kişi ortaklığı olarak kurulmuş bir şirketin 

bazı paylarının diğer bir kişi tarafından devralınması halinde durumun şirket 

yöneticisine bildirileceği ve onun da şirketin tek kişi ortaklığı vasfının kaybedildiği 

hususunu derhal mahkemeye bildireceği hükmü düzenlenmiştir.  

                                                                                                                                          
oldukları şirketler, şirketin paylarını devir veya rehin alamaz. Bu payların devir veya rehin 

alınması sonucunu doğuran sözleşmeler hükümsüzdür”. 
44

  Bkz. KINDLER, Konzernhaftung in der Einmann-GmbH, s. 14. 
45

  OBERHOLZER, s. 21.  
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 Yönergenin üçüncü maddesindeki açıklama yükümlülüğü bakımından bir 

azami süre öngörülmemiştir. Düzenlemenin üçüncü kişileri koruma ve onlara gerçek 

durumu bildirme amacından yola çıkarak, bu sürenin kısa olması gerektiğine işaret 

edilmiştir
46

. Millî hukuklarda farklı düzenlemeler bulunmaktadır. Avusturya ve 

Almanya gibi ülkelerde bildirimin derhal yapılacağı hükme bağlanmış (Avusturya 

AktG § 35; Almanya AktG § 42, Almanya GmbH § 40), İspanya gibi bazı ülkelerde 

ise bildirimin yapılması konusunda azami bir süre tayin edilmiştir. Buna göre 

İspanyol hukukunda, şirketin sonradan tek kişi ortaklığına dönüşmesi altı ay içinde 

ticaret siciline bildirilmelidir. Bu yükümlülük yerine getirilmezse, tek ortak, şirketin 

tek ortaklı hale geldiği tarihten itibaren gerçekleşen şirket borçlarından şahsen 

sorumlu olacaktır
47

. 

 Bildirim yükümlülüğünün kime ait olduğu konusu da Yönergede 

düzenlenmemiş, üye ülke hukuklarına bırakılmıştır. Bu yükümlülüğün ilk olarak, tek 

ortak sıfatı ile bütün paylara sahip olduğunu bilen ya da bilmesi gereken ortağa ait 

olduğu; ancak bütün payların tek elde toplandığını bilen ya da bilmesi gereken şirket 

yöneticisinin de bu bildirimi yapmak zorunda olduğu dile getirilmiştir
48

.  

 Yönergede, bildirim ve açıklama yükümlülüğünün yerine getirilmemesi hali 

için bir yaptırım da bulunmamaktadır. Yaptırımın belirlenmesi yetkisi üye 

ülkelerdedir. 

 Yönergede, iş evrakında ve belgelerinde şirketin tek ortaklı olduğunun 

belirtilmesi şeklinde bir zorunluluk bulunmamaktadır. Yukarıda da değinildiği 

üzere
49

, Yönergenin Komisyon tarafından hazırlanan taslak metninin 2a maddesinde, 

şirket evrakında, şirketin tek kişi ortaklığı olduğunun yazılmasının zorunlu tutulması 

öngörülmüşse de, bu öneri kabul edilmemiştir
50

. Şu halde, Yönergeye göre şirket 

evrakına, şirketin tek ortaklı olduğunun yazılması zorunlu bulunmamaktadır.  

                                                 
46

  OBERHOLZER, s. 22. 
47

  Bkz. ÇELİK, s. 191. 
48

  BRÄNDEL, s. 19. 
49

  Bkz. yuk. s. 49. 
50

  LUTTER, Europäisches Unternehmensrecht, s. 275; ÇELİK, 189. Tek ortaklı şirketlerde,  

şirketin tek ortaklı olduğunun unvanda yer almasını zorunlu kılacak bir düzenlemeye gerek 

olmadığı yönündeki görüşümüz ve gerekçeler için bkz. s. 196.  
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 3. Yazılılık Şartı  

 a. Genel Kurul Kararlarında  

 Yönergenin 4. maddesinin ikinci fıkrası ile 5. maddesi de, aktif olarak 

alacaklıları koruma gâyesi taşıyan hükümlerdir. 4. maddenin birinci fıkrasında, şirket 

genel kuruluna ait olan yetkilerin tek ortak tarafından kullanılacağı hükme 

bağlandıktan sonra, ikinci fıkrasında, genel kurula ait yetkilerin kullanılması sonucu 

alınan kararların yazılı olması zorunlu tutulmuştur. Hangi kararların yazılı olması 

gerektiği meselesi ise milli hukuklar tarafından belirlenecektir. Zira genel kurulun 

yetkileri milli hukuklarda düzenlenmiştir
51

 

 Bu hükme (m. 4/II) aykırılığın sonucu da Yönergede düzenlenmemiş ve yine 

milli hukuklara bırakılmıştır. Milli hukuklarda, şekle aykırılığın sonucunun butlan, 

iptal edilebilirlik ya da başka bir geçersizlik hali olduğu düzenlenebilir. Ancak bu 

yükümlülüğe aykırılık nedeniyle üçüncü kişilerin uğradığı zararlar her halde haksız 

fiil hükümlerine dayalı olarak talep edilebilecektir
52

. 

b. Temsilde (Şirket ile Tek Ortak Arasında Yapılan 

Sözleşmeler) 

 Yazılı olma şartı, beşinci maddede, tek ortak ile bu ortak tarafından temsil 

edilen (onun tek ortağı olduğu) şirket arasındaki sözleşmeler bakımından da 

aranmıştır
53

 
54

 . Ancak normal koşullarda olağan sayılan işler kuraldan istisna 

tutulmuştur.  

                                                 
51

  OBERHOLZER, s. 22.  
52

  OBERHOLZER, s. 22, 23. 
53

  Tek ortak tarafından yapılan işlemler hakkında şahitlik yapabilecek tarafsız kişiler 

bulunmadığından bu kuralların gerekli olduğu ifade edilmiştir. OBERHOLZER, s. 22. 
54

  Beşinci maddeye göre tek ortak ile bu ortak tarafından temsil edilen söz konusu şirket arasındaki 

sözleşmeler (insichgeschäfte) yazılı olacaktır. Bir kişinin bir taraftan temsilci sıfatıyla diğer 

taraftan üçüncü kişi olarak kendi kendisi ile hukuki işlemlerde bulunması ortaklıklar hukukuna 

özgü bir mesele olmayıp, esasen temsil hukukunun bir sorunudur. Ancak şirketler hukukunda 

çok sık gündeme gelmektedir; özellikle küçük şirketlerde, temsilci olarak sadece bir yöneticinin 

bulunduğu şirketlerde. Bu tür işlemlerde bulunan tehlike menfaat çatışmasıdır. Aynı kişinin her 

iki sözleşme tarafının da iradesini oluşturması ve açıklaması ve bunu taraflardan birinin 

menfaatine olarak kötüye kullanması mümkündür. Bu şekilde karşılıklı irade açıklamalarının 
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 Hükümden de anlaşılacağı üzere beşinci madde ile kural olarak, tek ortağın 

kendisi ile işlem yapması yasaklanmamıştır. Beşinci maddede sadece yazılılık şartı 

düzenlenmiştir ve bu şart, tek ortak ile tek ortak tarafından temsil edilen şirket 

arasındaki işlemler içindir. Ayrıca, tek ortağın, aynı zamanda şirket temsilcisi olarak 

hareket etmesi de zorunludur. Ancak bu hükümle, tek ortağın temsil yetkisi sahibi 

tek kişi olması ya da tek yönetici olması şartı aranmamıştır. Şirket yöneticisinin her 

iki tarafta yer alıp işlemi gerçekleştirmesi yeterli görülmüştür. Bununla beraber tek 

ortağın sadece bir tarafta yer aldığı durumlar Yönerge uygulamasının dışında 

bırakılmıştır. Mesela tek ortak kendi için işlem yaparken, şirketi, yönetici olarak 

başka bir kişi temsil ederse, bu işlem hükmün uygulama alanına girmez
55

 
56

.  

 Yazılı olma şartı bakımından, normal yazılı şeklin yeterli görülmesi gerektiği, 

zira bunun işlem sürecini açıklamak için yeterli olduğu, bununla birlikte millî 

hukukların resmi şekli gerekli görmelerinin de mümkün olduğu belirtilmiştir
57

. 

Ayrıca yükümlülüğe aykırı davranılması hali için bir yaptırım öngörülmemiş ve bu 

mesele de milli hukuklara bırakılmıştır
58

.  

                                                                                                                                          
eşdeğerliği zedelenmiş olacaktır. Bu da, taraflardan birinin aleyhine (dolayısıyla onun 

alacaklılarının aleyhine) olmaktadır. Bunun, tek kişi limited ortaklığında engellenebilmesi için, 

aynı zamanda tek ortak olan yöneticinin bu tür işlemlerden doğan zararlar bakımından sınırsız 

olarak doğrudan sorumlu tutulması gerektiği önerilmiştir. Bunun için de bu tür işlemler 

bakımından şirket ile tek ortak arasındaki işlemlerde ilişkinin açık bir şekilde ortaya konulması, 

şeffaf olması şarttır. OBERHOLZER, s. 23. 
55

  OBERHOLZER, s. 23. 
56

  OKUTAN NILSSON, Tek Kişi Ortaklığı, s. 602: “Diğer taraftan 12. yönerge tek ortak ile 

ortaklık arasındaki tüm sözleşmeleri değil, yalnızca tek ortağın ortaklığın temsilcisi konumunda 

bulunarak kendisiyle yaptığı sözleşmeleri konu almıştır. Bu tür sözleşmelerde tek ortağın bir 

yandan kendi adına, diğer yandan da ortaklık adına hareket etmesi tek ortak ile ortaklık 

arasında bir menfaat çatışması doğurmaktadır. Bu anlamda yönerge yalnızca temsilcinin 

kendisiyle işlem yapması halinde var olan riski göz önünde bulundurmuştur. Oysa ortaklığı tek 

ortak yerine atanmış bir yöneticinin temsil ediyor olması esasen anılan menfaat çatışması riskini 

ortadan kaldırmaz. Ancak özellikle anonim ortaklık hukukunda pay sahibinin ortaklıkla işlem 

yapma konusunda serbest  olması ve işlem  yapma yasağının yalnızca yönetim kurulu üyelerinin 

kapsaması (TK 334) yönetici/temsilci durumunda bulunmayan tek ortak ile ortaklık arasındaki 

sözleşmeler hakkında tedbir öngörülüp öngörülemeyeceği sorusunu beraberinde getirir”.  
57

  OBERHOLZER, s. 22. 
58

  OBERHOLZER, s. 24. 
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 Bu yükümlülük, alınan kararların herkes tarafından incelenmeye açık 

tutulacağı anlamına gelmez. Bu, tek kişi ortaklığını avantajlı bir yapı olmaktan 

çıkarır, zira bu durumda şirkete mahsus gizli bir alan kalmaz
59

.  

 Beşinci madde hükmü bazılarına göre, alacaklıların korunmasının yanında 

sermayenin korunmasına da hizmet etmektedir. Alacaklı koruması ve sermayenin 

korunması birbirini tamamlamaktadır ve bunun anlamı sermayenin korunmasının 

alacaklıların korunmasının bir aracı olduğudur. Yazılılık şartı ile aynı zamanda şirket 

malvarlığı değerleri üzerindeki tasarrufların denetlenmesi amaçlanmaktadır
60

.  

 Tek ortak ile onun tarafından temsil edilen şirket arasındaki tek taraflı hukuki 

işlemler de, Yönergede kullanılan “sözleşme” ifadesi nedeniyle, beşinci maddede 

düzenlenen yazılılık şartının uygulama alanı dışındadır. Elbette bu tür işlemlerle de 

alacaklıların zarara uğratılması mümkündür. Bu nedenle hükmün uygulama alanının 

tek taraflı hukuki işlemler bakımından da genişletilmesi üye devletlerin takdir yetkisi 

dahilindedir
61

. Burada da hükmün düzenleme amacından, basit yazılı şeklin yeterli 

olduğu anlaşılmaktadır. Bunu tek ortak kendisi yapabileceği gibi, başkasına da 

yaptırabilir
62

. 

 Yukarıda belirtildiği gibi, beşinci maddenin ikinci fıkrası bir istisnaya yer 

vermiş ve normal koşullarda olağan sayılan işler bakımından yazılılık kuralına 

uyulmasına gerek olmadığını düzenlemiştir
63

. Hangi işlerin normal ve günlük işler 

olduğu ise tespite muhtaçtır. Bunu belirlemek bakımından da aynı maddenin birinci 

fıkrasında izlenen amaç yardımcı olacaktır. Burada amaç tek kişi limited ortaklığı 

                                                 
59

  OBERHOLZER, s. 22. 
60

  OBERHOLZER, s. 23. 
61

  Örneğin Alman hukukundaki GmbHG § 35 III düzenlemesi, Yönergeden daha ileri gitmiş; 

sadece sözleşmeler için değil, bütün hukuki işlemler, bu kapsamda tek taraflı hukukî işlemler 

için de kuralın geçerli olduğunu hükme bağlamıştır. Bkz. SCHWARZ, Europäisches 

Gesellschaftsrecht, s. 332. 
62

  OBERHOLZER, s. 23, 24. 
63

  OKUTAN, “olağan iş” ve “normal şartlar” kavramlarının muğlak olması nedeniyle, söz konusu 

muafiyetin uygulamada sorunlara yol açabileceğini, ancak yine de şirketin durumunu hiçbir 

şekilde etkilemeyecek her ufak sözleşmenin yazılılık şartına bağlanmasının gereksiz bürokrasiye 

yol açacağını, bu sebeple düzenlemenin kabulünün yerinde olacağını belirtmiştir. OKUTAN 

NILSSON, Tek Kişi Ortaklığı, s. 602. Yönergede, normal/olağan (current) işlerin nelerden 

ibaret olduğunun açıklanmamış olması eleştirilmiş; bu işlerin günlük (day-to-day) işler olduğu 

ifade edilmiştir. Bkz. GRUNDMANN/MÖSLEIN, s. 178.  
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faaliyetlerinin şeffaf olmasını sağlamak ve bu yolla alacaklıları korumaktadır. Buna 

göre ikinci fıkradaki istisnaya dahil işlemler bakımından bu işlemlerin bu şekilde 

dikkate değer bir dış etkisinin olmaması gerekir. Örneğin değeri olmayan ya da çok 

az mali değeri olan işlemler böyledir. Tabii ki küçük işlemlerin çok sık 

tekrarlandığında önemli mali sonuçlarının olacağı da gözden kaçırılmamalıdır
64

  

III. ALMAN HUKUKUNDA TEK KİŞİ ORTAKLIĞI  

 1989 tarihli Onikinci Ortaklıklar Yönergesi, üye ülkeler tarafından iç hukuklara 

alınması gerekli düzenlemeler içermekteydi. Oysa tek ortaklı limited şirketler 

Almanya’da bundan yaklaşık on yıl önce, 1980 tarihli GmbH yeniliği ile kabul 

edilmiş ve aynı tarihte belli özel düzenlemeler de yapılmıştı. Bu sebeple Yönergenin 

Alman limited şirketler hukukuna alınması sadece küçük değişikliklerden ibaret 

kalmıştır.  

 Alman GmbHG ve AktG ile tek kişi limited ya da anonim ortaklığının hem 

sonradan payların tek elde toplanması yoluyla oluşması hem de baştan tek kişi 

tarafından kurulması kabul edilmiştir. GmbHG § 1 uyarınca, limited şirketler ve 

AktG § 2 uyarınca da anonim şirketler, bir ya da daha ziyade kişi tarafından 

kurulabilir. Bu bölümde, Alman hukukunda, tek kişi limited ortaklığı ile tek kişi 

anonim ortaklığı için GmbHG ve AktG’de bulunan özel düzenlemeler genel 

hatlarıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

 A. Limited Şirketlere İlişkin Düzenlemeler 

 Daha önce de belirtildiği gibi
65

, Alman hukukunda, bir kişinin birden fazla tek 

kişi ortaklığı kurması ya da bir tek kişi ortaklığının veya başka bir tüzel kişinin birden 

fazla tek ortaklı şirket kurmasını yasaklayan bir düzenleme bulunmamaktadır. Ayrıca 

Yönergenin sınırlı sorumlu işletme modelinin de  tercih edilebileceği yönündeki 

düzenlemesi Alman kanun koyucusu tarafından itibar görmemiştir. Yapılan özel 

düzenlemeler, kamuya açıklama, yazılılık şartı ve alacaklıların korunması başlıkları 

altında incelenebilir.  
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  OBERHOLZER, s. 24. 
65

  Bkz. yuk. s. 151.  
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 1. Kamuya Açıklama 

 Yönergenin 3. maddesi tüm payların tek elde toplanması halinde kamuya 

açıklama yapılmasını düzenlemektedir. GmbHG § 40 I bu gerekliliği sağlamaktadır. 

Hükme göre, şirket ortaklarının kişiliğinde ya da paylarının miktarında bir değişiklik 

olursa, şirket müdürleri, bu ortakların ad ve soyadlarını, doğum tarihi ve adreslerini 

ve şirketteki paylarının oranını, payların itibari değerlerini ve numaralarını gösteren 

imzalı bir listeyi imzalayarak derhal ticaret siciline vermek zorundadır
66

. Şirket 

müdürleri tarafından yapılacak liste değişikliği bildiriminin yazılı olarak ve 

değişikliği ispat eden belgelerle birlikte yapılması gerekir (MoMiG ile değişik 

GmbHG § 40 I cüm. 2). 

 Eski GmbHG § 40 I hükmünde yer alan ve payların devri ile ilgili olarak, 

noterlerin Ticaret Siciline bildirimde bulunma yükümlülüğünü düzenleyen ikinci 

cümle, yapılan değişiklikle yeni GmbHG § 40 II olarak kendine yer bulmuştur. Eski 

hükme göre şirket paylarının devrine ilişkin, GmbHG § 15 III hükmüne uygun bir 

sözleşme düzenleyen noterler, vakit geçirmeden bu devir işlemini sicil mahkemesine 

bildirmek zorundadırlar. Yeni GmbHG § 40 II ile bu yükümlülük geliştirilerek 

korunmuştur. Yeni hükme göre Noter GmbHG § 40 I cüm. 1 kapsamında değişiklik 

öngören bir işlem yaptığında (şirket payının devri işlemi), şirket listesini şirket 

müdürleri yerine imzalayacak, ticaret siciline sunacak ve şirkete de bildirecektir. Bu 

şekilde Noterlerin yükümlülüğü önceki düzenlemeye nazaran artırılmıştır. Daha önce 

sadece devir işlemini ticaret siciline bildirmek zorunda olan noterler, şimdi değişen 

şirket listesini imzalayıp Ticaret Sicili’ne sunmak zorundadır. Yine yeni düzenleme 

uyarınca, noter tarafından gerçekleştirilen payın devri işlemi ile ilgili olarak sonradan 

geçersizlik sebepleri ortaya çıkabilecek olması, noterin yükümlülüğü bakımından bir 

                                                 
66

  Ortaklar listesini düzenleyen eski GmbHG § 40 I cüm. 1 hükmü uyarınca, şirket müdürü, 

ortaklardan birinin kişiliğine, payının miktarına ilişkin değişiklikler olması halinde, vakit 

geçirmeden  ortakların ismini, doğum tarihini, ikametgâhını, paylarının miktarına dair bilgileri 

de içeren ortaklıklar listesini ticaret siciline sunacaktır. Bu hüküm genel olarak muhafaza 

edilmiş, ancak listede yer alacak bilgiler arasında devralınan payların itibarî değerleri ile 

numaralarının da bulunması gerektiği ilave edilmiştir. 
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fark oluşturmaz. Böyle bir durum olsa bile noter değişik listeyi vakit geçirmeden 

bildirmek zorundadır
67

.  

 Eğer şirket müdürleri bu görevi ihmal ederse, şirketteki pay durumu değişen 

ortaklara ve şirket alacaklılarına karşı, ortaya çıkması muhtemel zararlardan 

müteselsilen sorumlu olacaklardır (GmbHG § 40 III). 

 Netice itibariyle, bir limited şirketin çok ortaklı hale gelmesi ya da çok ortaklı 

iken tek kişi ortaklığına dönüşmesi hallerinde durumun derhal ticaret siciline 

bildirilmesi hususu GmbHG § 40 hükmü ile ayrıntılı olarak düzenlenmiş ve bildirim 

yükümlülüğü şirket müdürlerine yüklenerek, görevini yerine getirmeyen müdürler 

oluşacak zararlardan müteselsilen sorumlu tutulmuştur.  

 2. Yazılı Olma şartı - İşlem Yapma/Çifte Temsil Yasağı 

 Ortaklar kurulu toplantısını düzenleyen GmbHG § 48’in üçüncü alt paragrafı 

uyarınca, şirket paylarının tamamının sadece tek ortağın elinde ya da şirket yanında 

tek ortağın elinde toplanması halinde, bu ortak genel kurul kararını derhal yazılı hale 

getirmeli ve imzalamalıdır. Bu hüküm de, genel kurula ait yetkilerin kullanılması 

sonucu alınan kararların yazılı olacağını düzenleyen Yönerge m. 4/II’ye uygunluğu 

sağlamıştır.  

 Tek ortak tarafından alınan kararın yazılı hale getirilmesi ve imzalanması 

şartının, tek ortağın kararın alındığı vakti keyfi olarak tayin etmesinin 

engellenmesine yönelik olduğu da belirtilmiştir. Karar yazılı olmak zorunda 

olduğundan, kararın oluşum anının belirlenmesi noktasında ortaya çıkabilecek 

uyuşmazlıkların da önüne geçilmesi sağlanabilecektir
68

. 

 Bununla birlikte tek kişilik şirketler açısından öngörülen bu şekil şartına 

uyulmaması halinde uygulanacak yaptırım düzenlemede yer almamıştır. Şekle 

aykırılığın yaptırımının geçersizlik olduğu yönünde bir hükme özellikle yer 

verilmediğine, zira bu durumda bizzat tek ortağın, kendisi için elverişli olan hallerde 

şekle aykırılık nedeniyle kararın geçersiz olduğunu ileri sürmesi tehlikesinin mevcut 
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  Bkz. AYDOĞAN, MoMİG, s. 417. 
68

  SCHMIDT, Gesellschaftsrecht, s. 1249. 
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olduğuna işaret edilmiştir. Buna göre GmbHG § 48 III’e aykırılık, kararın 

düzeltilemeyecek şekilde geçersizliğine yol açmaz
69

.  

 Eski GmbHG § 35 IV hükmü aynen korunarak yeni GmbHG § 35 III’e 

alınmıştır. Muhafaza edilen bu hükümde şirketin bütün paylarının tek elde 

toplanması ya da şirketle birlikte tek kişinin elinde toplanması halinde, bu kişi ayrıca 

bir de şirketin tek yöneticisi ise, bu kişi ile şirket arasında yapılacak işlemlere de 

BGB § 181 hükmünün uygulanacağı; bu ortak ile ortağın kendisi tarafından temsil 

edilen şirket arasındaki hukuki işlemlerin, onun şirketin tek yöneticisi olmadığı 

hallerde dahi, yapılmalarından sonra derhal yazılı hale getirileceği düzenlenmiştir
70

. 

 Madde metninden anlaşıldığı üzere, hüküm iki hali ayrı ayrı düzenlemiştir. 

Bunlardan biri, tek ortak ile şirket arasındaki işlemlerin yapılmalarından sonra derhal 

yazılı hale getirilmesidir. Bu durumda tek ortağın şirketin tek yöneticisi olması şartı 

aranmamış, tek ortakla yapılan işlemde şirketin onun tarafından temsil edilmesi 

yeterli görülmüştür. Maddede (eski 35 IV cüm 2; yeni 35 III cüm. 2), tutanağa 

geçirme yükümünü yerine getirmemenin yaptırımı düzenlenmediği gibi, tutanağın 

imzalanması gereğine de yer verilmemiştir.   

 Düzenlenen ikinci konu, BGB § 181’in tek ortaklı şirketlere de uygulanacak 

olmasıdır. Bunun şartı ise, şirketin tek müdürü olarak tek ortağın bulunmasıdır
71

. 

Anılan hüküm uyarınca, temsilci, aksine izin verilmiş olmadıkça, müvekkili ile bir 

taraftan müvekkili adına, diğer taraftan kendisi adına ya da bir üçüncü kişinin 

                                                 
69

  EISENHARDT, Gesellschaftsrecht, s. 428; SCHWARZ, Europäisches Gesellschaftsrecht, s. 

327;  WULF GOETTE, Anmerkung zu der Entscheidung BGH, DStR 1995,  s. 776. 
70

  Böylece Yönergenin 5. maddesinin 1. alt bölümü ile uyum sağlanmıştır. Ancak Yönerge’den 

farklı olarak, hükmün uygulanması sadece sözleşmelerle sınırlandırılmamış ve tüm hukukî 

işlemler kapsama alınmıştır. Bkz. DANIELA WEBER-REY, Germany: Company Law: 

Single Member Companies, I.C.C.L.R. 1993, 4(5), s. 88-89. 
71

  OKUTAN NILSSON, Tek Kişi Ortaklığı, s. 603: “Tek ortak ile ortaklık arasında akdedilen 

sözleşmede ortaklığı tek ortak dışında bir kişinin temsil etmesi, menfaat çatışması riskini ancak 

şeklen ortadan kaldırır. Özellikle tek ortağın tüzel kişi olduğu hallerde, temsilci hemen daima 

tüzel kişinin organı/temsilcisi olan bir gerçek kişi olacak ve iki taraf arasındaki ayniyet veya 

bağlılık devam edecektir. Sonuç itibariyle ortaklığın idaresi tek ortağın seçtiği ve tek ortağın 

arzusu doğrultusunda çalışan kişilerin elindedir. Bu nedenle tek ortak ile ortaklık arasındaki 

sözleşmeler konusunda öngörülecek tedbirler yalnızca tek ortağın aynı zamanda ortaklığı temsil 

eden kişi konumunda olması haline hasredilmemelidir”. Ayrıca her ne kadar bunun dışında kalan 

hallerde işlemin yazılı hale getirilmesi şartı var ise de, bunun gerekli korumayı sağlayıp 

sağlamayacağı tartışılabilir.  



 
163 

 

temsilcisi olarak hukuki bir işlemde bulunamaz
72

 
73

. Bunun istisnası ilgili hukuki 

işlemin bir borcun ifasını oluşturmasıdır. Kuralın iki amacı vardır: Biri temsil 

edilenin muhtemel zararlardan korunmasıdır. Bu durumda temsilci kendi adına ya da 

üçüncü kişiyi temsilen hareket ettiğinde kendini bir menfaat çatışması içinde 

bulabilir ve kendi menfaatini temsil edilenin ya da üçüncü kişinin menfaatine üstün 

tutabilir. İkinci amacı da, hukukî işlem güvenliğinin sağlanmasıdır
74

. Kuralın tek kişi 

ortaklığına uygulanmasının amacı ise, temsil edileni korumak değil, şirket 

alacaklılarını korumaktır. Tek kişi ortaklığı ile tek ortağın menfaatleri arasında esas 

itibariyle bir farklılık bulunmamaktadır. Bu nedenle amaç temsil edileni bir menfaat 

çatışmasından korumak değil, tek ortağın  kendisiyle işlem  yaparak şirket 

malvarlığını azaltması sonucu alacaklıların zarar görmesini engellemektir
75

. Şu halde 

hukuki işlem güvenliğinin üçüncü kişi bakımından korunmak istendiği söylenebilir.  

 Alman hukukunda hâkim görüş uyarınca, tek ortağın bu yasaktan 

kurtarılabilmesi için kendisinin işleme izin ya da icazet vermesi yeterli olmayıp, 

iznin şirket sözleşmesinde bulunması şarttır
76

. Bu yasaktan şirket sözleşmesi ile tek 

ortak kurtarılabilir. Zaten uygulamada da, yasaktan kurtarıcı ana sözleşme hükmü 

bulunmayan hemen hiç bir şirket bulunmamaktadır
77

. Ayrıca sonradan sözleşme 

değiştirilerek de bu izin verilebilir. Zira bu halde sözleşmenin ticaret siciline tescil 

edilmesi sonucu herkesin bunu öğrenmek imkânı vardır. Alacaklılar da bunu bilebilir 

                                                 
72

  Kendisiyle işlem yapma (Insichgeschäfte) iki türlüdür. Biri, kişinin bizzat kendisiyle bir taraftan 

şirket temsilcisi olarak diğer taraftan kendi adına işlem yapması (selbstkontrahieren); diğeri, 

kişinin bir taraftan şirketin temsilcisi olarak, diğer taraftan üçüncü bir kişi adına ve hesabına 

onun temsilcisi olarak hareket etmesidir (mehrvertretung/doppelmandator). Bkz. PETER 

KREUTZ, § 181 BGB im Lichte des § 35 Abs. 4 GmbHG, in: Festschrift für Otto Mühl, 

Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1981, s. 409.  
73

  Kendisi ile işlem yapma yasağının temeli, insanın doğasında bulunan bencillikte yatmaktadır 

(natürlichen menschlichen Egoismus). Temsilcinin kendisi ile bir işlem yapmasında kendi 

yararını üstün tutması tehlikesi mevcuttur (Gefahr der Selbstbegünstigung). Buna karşılık çifte 

temsil yasağı bir kişinin, iki tarafın karşılıklı menfaatlerini dengeleyemeyeceği, bir tarafın 

menfaatini üstün tutacağı endişesine dayanır (Gefahr der Parteilichkeit). Bu her iki tehlike de 

genellikle “menfaat çatışması/Interessenkonflikt” deyimi ile anılmaktadır. GREGOR 

BACHMANN, Zum Verbot von Insichgeschäften im GmbH-Konzern, ZIP 1999, s. 90.  
74

  Bkz. KREUTZ, § 181 BGB, s. 410; BACHMANN, Insichgeschäften, s. 87. 
75

  Bkz. KREUTZ, § 181 BGB, s. 416; BACHMANN, Insichgeschäften, s. 87. 
76

  Bachmann’a göre ise, tek ortak yönetici somut olayda, basit bir karar ile kendisini 35. Paragraf 

uygulamasından kurtarabilir. BACHMANN, Insichgeschäften, s. 94. 
77

  SCHMIDT, Gesellschaftsrecht, s. 1253. 
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ve buna göre davranabilirler
78

. Ayrıca, izin genel olarak tüm müdürler için 

olabileceği gibi, sadece belli bir müdür için de verilebilir. Şirket sonradan tek ortaklı 

hale geldiğinde, şirket çok ortaklı iken müdürlere verilmiş olan izin, artık geçerli 

olmaz. Tek ortağın bu izni sözleşme değişikliği yaparak sağlaması gerekir
79

.  

 Uygulamada hemen bütün şirket sözleşmelerinde bu izne yer verildiği ifade 

edilerek, bu tedbirin etkisi tartışma konusu edilmiş
80

, hükmün özellikle, alacaklıların 

aleyhine ortaklık malvarlığından tek ortağın malvarlığına kazanç aktarımını 

engelleyemediği dile getirilmiştir
81

. Ancak aynı endişe sahiplerinin de kabul ettiği 

üzere
82

, şirket sözleşmesinde yer alan iznin üçüncü kişiler tarafından bilinmesi ve 

bunun bir ölçüde de olsa uyarı niteliği taşıması suretiyle yararlı bir tedbir olması söz 

konusudur.  

3. Alacaklıların Korunması - Sermayenin Getirilmesi ve 

Korunması 

 Alacaklıkların korunması kapsamında, sermayeye katılma payının şirkete 

getirilmesinin temini amacıyla, Yönergede olmayan bir düzenleme Alman 

hukukunda mevcuttu. 2008 yılında yapılan değişiklikle yürürlükten kaldırılan § 7 II 

cüm. 3 uyarınca, eğer şirket tek bir kişi tarafından kurulmakta ise, GmbHG § 7 II 

cüm. 1 ve 2’de belirtilen asgarî ödemeler yapıldıktan sonra, tek ortağın, ödenmemiş 

sermaye için teminat göstermesi zorunlu idi. Halen de yürürlükte olan GmbHG § 7 II 

cüm. 1 ve 2 uyarınca, tescil için Ticaret Sicili’ne yapılacak başvurudan önce, nakit 

katılma payı taahhütlerinin en az dörtte birinin ödenmiş olması; toplamda ise 
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  MARKUS MINK, Publizitätsanforderungen und steuerliche Risiken bei nachträglich 

entstandener Einmann-GmbH, BB 1990, s. 1393; BACHMANN, Insichgeschäften, s. 85; 

MARTIN SUDHOFF, Rechte und Pflichten des Geschäftsführers einer GmbH und 

einer GmbH & Co., 14. Aufl. Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln, 1994, s. 62; KREUZER, 

Einmann-GmbH, s. 724; NAGEL, s. 170; KRAUSE, s. 99; JÖRG BÜHLER, Die Befreiung des 

Geschäftsführers der GmbH von § 181 BGB, DNotZ 1983, s. 595, 596. Ancak sonradan 

sözleşme değişikliği ile izin verilmesi halinde, bu etkisini en erken ticaret siciline tescil ile 

gösterecektir. Üstelik bunun geriye dönük bir etkisi de yoktur. BACHMANN, Insichgeschäften, 

s. 86; JENS EKKENGA, Insichgeschäfte geschäftsführender Organe im Aktien- und GmbH-

Recht unter besonderer Berücksichtigund der Einmann-Gesellschaft, AG 1985, s. 42.  
79

  MINK, BB 1990, s. 1393; SCHMIDT, Gesellschaftsrecht, s. 1253. 
80

  Bkz. ÇELİK, s. 195. 
81

  Bkz. OKUTAN NILSSON, Tek Kişi Ortaklığı, s. 603, 604.  
82

  Bkz. OKUTAN NILSSON, Tek Kişi Ortaklığı, s. 603, 604. 
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ödenmiş nakit sermaye ile getirilmiş aynî sermayenin değerinin toplamının, en 

azından şirket asgarî sermayesinin yarısına ulaşmış olması şarttır.  

 Şu halde, nakit katılma payı taahhütlerinin en az dörtte birinin kuruluşta 

ödenmesi şartı mevcut olmakla birlikte, tek kişi kuruluşunda aranan, kalan dörtte üç 

için teminat gösterme zorunluluğu, GmbHG § 7 II cüm. 3 hükmünün ilgâsı ile 

kaldırılmıştır
83

.  

 Bu değişiklikle uyumlu olarak, şirketin tescili için başvuruda bulunan şirket 

müdürünün, dörtte üç için teminat gösterme yükümlülüğünün yerine getirilmiş 

olduğunu teyit etme zorunluluğu da, GmbHG § 8 II cümle 2’nin ilgâsı ile 

kaldırılmıştır.  

 Eski GmbHG § 7 II cüm. 3 ve § 8 II cümle 2 hükümlerinin uygulanmasının 

dolanılması amacıyla getirilen diğer bir hüküm de, eski GmbHG § 19 IV hükmü idi. 

Buna göre
84

, şirket birden fazla kişi tarafından kurulmuş olmasına rağmen,  tescilden 

itibaren üç yıllık bir süre içinde tek ortaklı hale gelirse, tek ortağın üç türlü davranma 

imkânı vardır: ya sermayenin tamamını ödemek (ödenmemiş kısmı da ödemek), ya 

şirkete bir ortak daha kabul etmek ya da teminat vermek. Görüldüğü üzere bu 

hükümle teminat gösterme zorunluluğundan kurtulmak amacıyla şirketin baştan 

birden fazla kişi ile kurulması, sonradan payların tek ortağa devredilmesi yolunun 

seçilmesi engellenmek istenmiştir. Ancak belirtildiği gibi, kuruluşun tek ortak 

tarafından yapılması halinde getirilmesi gereken teminat mecburiyeti kaldırılınca bu 

hüküm de mülgâ olmuştur. 
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  Teminat zorunluluğunun kaldırılmasının sebebi, şirket kuruluşlarının kolaylaştırılarak, Alman 

GmbH’sının uluslararası alanda, diğer şirket türleri ile rekabet edebilmesinin sağlanması ve 

özellikle orta ölçekli işletmeler bakımından cazip bir şirket türü haline getirilmesidir. Bkz. 

AYDOĞAN, MoMIG, s 393.  
84

  Bu kuralın amacı aynen doğrudan tek kişi ortaklığı kuruluşunda geçerli olan GmbHG 7 II 3 

gibidir. Çok ortak bulunduğunda açığı kapama yükümü en azından GmbHG 24 uyarınca diğer 

ortak tarafından yerine getirilecektir ki, burada 19 IV ile bu mesele daha da ayrıntılı 

düzenleyerek bir kanuna karşı hile halinin -saman adamların kullanılması suretiyle- engellenmesi 

amaçlanmıştır. JOHN, s. 74.  
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 B. Anonim Şirketlere İlişin Düzenlemeler 

 Alman hukukunda anonim şirketlerin tek kişi ile kurulabilmesi, 1994 yılında 

AktG’in değiştirilmesi ile mümkün olmuştur
85

. Sonradan, bütün payların tek kişi 

elinde toplanması yoluyla tek kişi anonim ortaklığının oluşması zaten uzun zamandır 

kabul görmekteydi. 1994 yılında kabul edilen ”Küçük Anonim Şirketler ve Paylı 

Ortaklıklar Hukukunun Basitleştirilmesine İlişkin Kanun” ile AktG § 2 değiştirilmiş 

ve anonim şirketlerin tek kişi ile kurulabileceği hükme bağlanmıştır.  

 AktG § 2 dışında tek kişi ortaklığına mahsus diğer bir düzenleme de AktG § 

42’de yer almıştır. Buna göre, şirket paylarının tek başına bir ortağa ya da şirket ile 

birlikte tek ortağa ait olması halinde, bu kişinin adı ve soyadının
86

, mesleğinin ve 

ikâmet adresinin, vakit geçirmeksizin, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki sicil 

mahkemesine bildirilmesi zorunludur
87

.  Kuralın amacı mevcut ve müstakbel şirket 

alacaklılarının korunmasıdır
88

. Aynı şekilde, şirketin, payların bir kısmının devri 

sonucu, tek ortaklı hale geldiğinin de bildirilmesi gerekir. Bu durum, açıkça dile 

getirilmese de, hükmün amacından anlaşılmaktadır
89

. Ayrıca çok ortaklı hale 

gelindiğinde bu durum bildirilmezse, sicilin gerçek durumu yansıtmaması gibi bir 

görünüm ortaya çıkacaktır. Kural, sicilde kayıtlı hususlardaki değişikliklerin de tescil 

edilmesidir
90

. Bunun gibi, hükmün anlam ve amacından çıkan diğer bir sonuç da, tek 

ortaklı ya da tersinden, çok ortaklı hale gelmenin zamanının da sicile bildirilmesi 

gereğidir
91

.  

                                                 
85

  Bkz. yuk. s. 22, dpn. 68.  
86

  Eğer tek ortak diğer bir ticaret şirketi ise, onun ticaret unvanı ve merkezi bildirilecektir. 

MULERT, s. 459. 
87

  Anılan hükmün sadece, pay sahibinin bütün paylara doğrudan sahip olduğu hallerde değil, 

dolaylı olarak paylara sahip olunması halinde ya da yavru şirket eliyle paylara sahip olunması 

halinde de uygulanacağı ifade edilmiştir. Bkz. PETER KINDLER, Die Aktiengesellschaft für 

den Mittelstand - Das Gesetz für kleine Aktiengesellschaften und zur Deregulierung des 

Aktienrechts, NJW 1994, s. 3043; LUTTER, kleine Aktiengesellschaften, s. 434; 

GESELLSCHAFTSRECHT FÜR DIE PRAXIS, s. 808. 
88

  Aslında kural, anonim şirketlerde geçerli olan, pay sahiplerinin anonim olması ilkesine 

uymamaktadır ve böylece pay sahiplerinin anonim olma durumuna ilişkin ilkenin kaldırılmış 

olduğu söylenebilir. LUTTER, kleine Aktiengesellschaften, s. 434; AMMON/GÖRLITZ, s. 41 
89

  LUTTER, kleine Aktiengesellschaften, s. 434. 
90

  MULERT, s. 459; GESELLSCHAFTSRECHT FÜR DIE PRAXIS, s. 808; 

AMMON/GÖRLITZ, s. 41 
91

  LUTTER, kleine Aktiengesellschaften, s. 434.  
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 AktG 42. paragrafta düzenlenen bu kural, Yönergenin 3. maddesinde yer alan 

kamuya açıklama yükümlülüğünün Alman anonim şirketler hukukundaki karşılığını 

oluşturmaktadır. Madde hükmünde bildirimin kim tarafından yapılacağı hususu 

açıklanmamışsa da, bu görevin yönetim kuruluna  ya da tek ortağa ait olduğu 

yönünde fikirler dile getirilmiştir
92

. Genel kabul gören görüşe göre, bu görevin 

muhatabı yönetim kurulu üyeleridir, ancak anonim şirketlerde yönetim kurulu ya da 

gözetim kurulunun pay devirlerini ve pay sahibinin kim olduğunu tamamen takip 

etme imkânı yoktur. Bu, sadece çıplak paylar ve nama yazılı paylar bakımından 

mümkündür. O nedenle şirketin tüm paylarına sahip olan tek pay sahibinin de 

yönetim kurulunu bilgilendirme yükümlülüğü olduğu kabul edilmektedir
93

. 

Yükümlülüğe aykırı davranılması halinde de, HGB § 14 uyarınca para cezası 

verilebilir. Anılan hüküm uyarınca, ticaret siciline gerekli bildirimde bulunma 

yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişiler sicil mahkemesi tarafından para cezası ile 

cezalandırılır. Ayrıca bu görevin ihmali yönetim kurulu üyelerinin tazminat 

sorumluluğuna da yol açar
94

.  

 Genel kurul kararlarının yazılı olması kuralı bakımından, AktG § 130  hükmü 

genel kurul kararlarının noter tarafından yazılı hale getirilmesini şart koşmuş, ancak 

borsada kayıtlı olmayan şirketler bakımından, eğer alınan karar dörtte üç ya da daha 

çok çoğunluğu gerektiren bir karar değilse notere gerek görmemiş, bu tür kararların 

gözetim kurulu başkanı tarafından imzalanmasını yeterli saymıştır. Böylece Yönerge 

m. 4 ile düzenlenen yazılılık şartı anonim şirketler bakımından gerçekleştirilmiştir
95

.  

                                                 
92

  Farklı görüşler için bkz. BACHMANN, Die Einmann-AG, s. 964, dpn 50 ve 51.  
93

  AMMON/GÖRLITZ, s. 41. 
94

  LUTTER, kleine Aktiengesellschaften, s. 434; GESELLSCHAFTSRECHT FÜR DIE PRAXIS, 

s. 808. 
95

  Tek kişilik anonim şirket kuruluşunda Alman hukukunu örnek alan Avusturya’da, genel kurul 

kararlarının noter tarafından onaylanmasını ve genel kurul tutanakları ile kurulda alınan 

kararların ticaret siciline bildirilmesini öngören hükümlerde, tek kişilik anonim şirketler 

açısından bir kolaylık sağlanmamıştır. Limited şirketler hakkında en azından bazı konularda 

kararların yazılı şekilde alınabilmesi olanağı sağlanmış iken, anonim şirketlerde esasen borsaya 

kayıtlı şirketleri hedef alan şekil şartlarından vazgeçilmemiş olması eleştirilmektedir. ALBERT 

BIRKNER/CLEMENS HASENAUER, Die Einpersonen-AG, RWZ 2005, H. 4, s. 102. Bu 

çerçevede çok ortaklı anonim şirketlerde kararların tutanağa geçirilerek noterden 

onaylanmasının, genel kurul kararları aleyhine iptal davası açılması durumunda sürenin 

belirlenmesi açısından gerekli olduğu, tek kişilik şirketlerde ise bu tür bir işlemin daha çok kanıt 
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 Açıklandığı üzere, Yönerge’nin 5. maddesinde, tek ortak ile bu ortak tarafından 

temsil edilen (onun tek ortağı olduğu) şirket arasındaki sözleşmeler yazılı olarak 

yapılmalıdır. Anılan yazılılık şartının anonim şirketler bakımından Alman hukukuna 

geçirilmesine gerek yoktu. Zira AktG § 112 ile yönetim kurulu üyelerinin, bir tarafta 

kendilerini diğer tarafta şirketi temsil edecek şekilde işlem yapmaları yasaklanmış, 

yönetim kurulu üyeleri karşısında şirketi gözetim kurulu üyelerinin (Aufsichtrats) 

temsil edeceği hükme bağlanmıştır. 

 IV. YTK’DA TEK KİŞİ ORTAKLIĞI 

 Özel olarak tek kişi ortaklığı için YTK’da yapılan düzenlemelerin, genel 

hatlarıyla topluca görülmesi, gerek karşılaştırma yapılmasına imkân sağlaması gerek 

yapılan düzenlemelerin yeterli olup olmadığının değerlendirilebilmesi açısından 

önemlidir. Yukarıda da belirtildiği üzere, diğer hukuk sistemlerinde de tek kişi 

ortaklıklarına ilişkin istisnai düzenlemeler yapılmış, bunun dışında normal anonim ve 

limited şirketlere ilişkin kuralların uygun olduğu ölçüde tek ortaklı şirketlere de 

uygulanacağı belirtilmiştir. 

 Tek kişi anonim ve limited ortaklıklarına ilişkin olarak YTK’da yer alan özel 

düzenlemeler; şirketin tek ortaklı olduğunun tescil ve ilânı [(YTK m. 338 (3), m. 574 

(1)], tek ortak ile şirket arasında yapılacak sözleşmelerin yazılı olması [(YTK m. 371 

(6), m. 629 (2)], tek ortağın genel kurul yerine geçmesi ve genel kurul sıfatıyla 

alınacak kararların yazılı olmasından [(YTK m. 408 (3), m. 616 (3)], ibaret 

bulunmaktadır.  

 Anılan düzenlemelerin, şirkette şeklen tek ortak bulunduğu (gerçek tek kişi 

ortaklığı) durumlarda, aşağıda açıklanan çerçevede, uygulanacağında tereddüt 

bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bu düzenlemelerin “fiilî tek kişi ortaklıklarına” 

da uygulanıp uygulanmayacağı meselesi gündeme gelebilir. Fiilî tek kişi ortaklığında 

şirkette görünüşte birden fazla ortak bulunmasına rağmen, esasında şirket faaliyeti 

tek bir ortağa ait olmakta, şirket bu tek ortak tarafından sevk ve idare edilmektedir
96

.  

                                                                                                                                          
işlevi görebileceği vurgulanmakta ve bu tür şirketlerde kararların yazılı şekilde alınmasının 

önünün açılması gerektiği ifade edilmektedir. ÇELİK, s. 193, BIRKNER/HASENAUER, s. 103.  
96

  “Fiilî tek kişi ortaklığı” kavramı ve açıklamalar için bkz. s. 15, 16.  
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 Kanımızca, YTK’da tek ortaklı (pay sahipli) şirketler için yapılan istisnaî 

düzenlemeler sadece gerçek tek kişi ortaklıklarına (şirkette şeklen tek ortağın 

bulunduğu durumlarda) uygulanacak, fiilî tek kişi ortaklıklarına (şirkette şeklen 

birden fazla ortağın bulunduğu durumlarda) uygulanmayacaktır. Her şeyden önce 

özel düzenlemelerin tamamında, hükmün lafzı şirkette tek ortağın (pay sahibinin) 

varlığı halinde bu kuralların uygulanacağını öngörmektedir. İkinci olarak, şirkette 

cüz’i bir payla da olsa ikinci bir ortağın varolması kanuna uygundur ve bunda 

hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Üstelik bir ortağın görünüşte ortak (saman adam) 

olduğunun ispatı hemen hemen imkânsızdır. Salt tek kişi ortaklığına mahsus özel 

kuralların uygulanmasından kurtulmak için şirkette birden fazla ortağın bulunmasını 

yasaklayıcı, engelleyici bir kural da bulunmamaktadır. Nitekim gerçek (hakiki) pay 

sahiplerinin sayısının beşten aşağı düşmesine ilişkin mevcut TK m. 435’te yer alan 

düzenleme de YTK m. 530’a alınmamıştır. Diğer bir ifadeyle bütün ortakların 

“gerçek pay sahibi” olması zorunluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca şirkette birden 

fazla ortak bulunduğu halde, kontrolün/hâkimiyetin bir kişinin elinde olduğu hallerin 

tamamında tek kişi ortaklığına özgü kuralların uygulanması ihtimalinden söz etmek, 

tek kişi ortaklığına mahsus kuralların amacını çok aşan bir uygulamayı öngörmek 

anlamına gelir. Esasında tek kişi ortaklığına özgü halleri düzenleyen hükümler 

incelendiğinde de, bunların çok ortaklı şirketlere nazaran çok esaslı düzenlemeleri 

içermediği, salt tek kişi ortaklığının kabulünü kolaylaştırmayı, bu yeni kuruma 

yöneltilen eleştirileri hafifletmeyi amaçlayan şeklî düzenlemeler olduğu 

görülmektedir. Aşağıda açıklandığı üzere,  tek kişi ortaklığını hedef alan hükümlerin 

ne ölçüde çok ortaklı şirketlerden farklılık taşıdığı, gerçekten gerekli olup 

olmadıkları ya da kanun koyucuyu bu düzenlemeleri yapmaya sevkeden gerekçelerin 

esasında çok ortaklı şirketler bakımından da geçerli olup olmadığı tartışmaya açıktır.  

 Netice itibariyle, özel düzenlemelerin şirkette şeklen tek ortağın bulunduğu 

gerçek anlamda tek kişi ortaklıkları için dahi, gerekli olup olmadığı tartışmalı iken, 

kanunun lafzı bu düzenlemelerde açıkça şirkette tek ortak bulunması durumunu 

öngörmüşken, şirkette çok az da olsa bir payla ikinci bir ortağın (pay sahibinin) 

bulunması kanunen yasaklanmış, engellenmiş bir durum değilken, kanımızca, tek 



 
170 

 

kişi ortaklığına mahsus düzenlemelerin fiilî tek kişi ortaklıklarına uygulanma imkânı 

bulunmamaktadır.  

 Bu başlık altında son olarak, tek kişi ortaklığının kabulünün doğal sonucu 

olarak, mevcut TK m. 434’te bir infisah sebebi olarak sayılan, “Pay sahiplerinin beş 

kişiden aşağıya düşmesi” halinin, bu maddenin YTK’daki karşılığı olan 529. 

maddeye alınmamış olduğunu; aynı şekilde mevcut TK m. 435’te bir fesih sebebi 

olarak sayılan hakiki pay sahiplerinin sayısının beşten aşağıya düşmesi durumunun 

da, YTK m. 530’a konulmamış olduğunu ifade edelim.  

A. Şirketin Tek Kişi Tarafından Kurulabilmesi ve Şirketin Tek 

Pay Sahipli/Ortaklı Olduğunun Tescil ve İlanı Yükümlülüğü 

 1. Anonim Şirketlerde 

 YTK m. 338’de anonim şirketin kurulabilmesi için sadece bir kurucunun 

yeterli olduğu hükme bağlanmıştır
97

. Bu hükümle tek kişilik anonim ortaklıkların ilk 

kuruluş yoluyla oluşmasına imkân tanınmakta ve sonradan şirkette tek pay sahibi 

kaldığında şirketin tek kişi ile devamına da izin verilmektedir. Aslında yapılan 

düzenleme ile iki, üç ya da dört kişi tarafından da anonim şirket kurulabileceği kabul 

                                                 
97

  Hemen belirtelim, özel kanunlara bağlı anonim şirketler hakkında, varsa,  öngörülmüş olan 

asgari sayı şartı bu hükümden etkilenmeyecektir. YTK m. 330’da, tek kişi ile şirket 

kurulabileceğini düzenleyen 338. maddenin de aralarında bulunduğu hükümlerin ancak 

kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, özel kanunlara bağlı anonim şirketlere de 

uygulanacağı düzenlenmiştir. Bu husus 338. maddenin gerekçesinde de vurgulanmıştır. 

TASARI-GEREKÇE, m. 338. Özel kanunlara bağlı anonim şirketlere örnek olarak, 5411 sayılı 

Bankacılık Kanunu (RG. 01.11.2005/25983 Mük.) ile düzenlenen “bankalar” gösterilebilir. 

Ancak bu Kanunda asgari sayıya ilişkin olarak özel bir hüküm yer almamış, Kanunun 7. 

maddesinde, Türkiye’de kurulacak bir bankanın anonim şirket şeklinde kurulması ve kurucuların 

bu Kanunda belirtilen şartları haiz olması gerektiği düzenlenmiş, 8. maddesinde de, kurucularda 

aranan şartlar hüküm altına alınmıştır. Kurucu sayısına ilişkin olarak özel bir hüküm 

bulunmamakla birlikte, anılan Kanunda, “kurucu” değil, çoğul olarak “kurucular” düzenleme 

konusu yapılmıştır. Bu hükümlerden, yola çıkılarak, YTK m. 338 hükmüne rağmen, asgari beş 

kurucu şartının, özel kanuna bağlı banka anonim ortaklıkları hakkında geçerli olmaya devam 

edeceği yönünde bir kanaat oluşabilirse de, bir bankanın tek pay sahipli olmasına kanunî bir 

engel bulunmadığı, tek pay sahipli bir bankaya, Tasarının (YTK’nın) tek pay sahipli anonim 

ortaklıklara ilişkin özel kuralları yanında Bankacılık Kanunu’nun, “hakim ortak” hakkındaki 

hükümlerinin de uygulanacağı ifade edilmiştir. Bkz. TEKİNALP, Tek Kişi Ortaklığının 

Esasları, s. 4.  
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edilmektedir. Mevcut TK hükümlerine göre ise, en az beş kurucunun bulunması 

şirketin kurulabilmesi için şarttır
98

.  

 Ayrıca tek pay sahipli şirketteki bu pay sahibi bir gerçek kişi olabileceği gibi 

bir tüzel kişi de olabilir. YTK’da, bir gerçek kişinin birden fazla tek kişi ortaklığının 

tek ortağı olması ya da bir tek kişi ortaklığının veya tüzel kişinin başka bir tek kişi 

ortaklığının tek ortağı olması da yasaklanmamıştır. 

 YTK m. 338’in ikinci fıkrasında
99

, pay sahibi sayısının bire düşmesi halinde, 

durumun, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim 

kuruluna yazılı olarak bildirileceği
100

 
101

, yönetim kurulunun, bildirimi aldığı tarihten 

                                                 
98

  Madde 277: Bir anonim şirketin kurulması için şirkette pay sahibi en az beş kurucunun 

bulunması şarttır. 
99

  YTK m. 338 f. 2 son hali: Paysahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu doğuran işlem 

tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir. Yönetim kurulu 

bildirimi aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde, şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket 

olduğunu tescil ve ilân ettirir. Ayrıca, hem şirketin tek paysahipli olarak kurulması hem de 

payların tek kişide toplanması hâlinde tek paysahibinin adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da 

tescil ve ilan edilir. Aksi hâlde doğacak zarardan, bildirimde bulunmayan paysahibi ve tescil ve 

ilânı yaptırmayan yönetim kurulu sorumludur. 

YTK m. 338 f. 2 değişiklikten önceki hali: Paysahibi olması hâlinde şirket hariç, sayısı bire 

inerse bu durum yönetim kurulu tarafından yedi gün içinde tescil olunur; aksi hâlde doğacak 

zarardan yönetim kurulu sorumludur. 
100

  Yönetim kuruluna bildirim, tüm payları elinde toplayan tek pay sahibi tarafından yapılacaktır. 

Hüküm isabetlidir. Zira çıplak paylar ve nama yazılı payların varlığında, yönetim kurulu şirketin 

tek kişi ortaklığına dönüştüğünü bilebilecek durumda ise de, senede bağlanmış hamiline yazılı 

paylarda durum farklıdır. YTK’nın 499 (1). maddesine göre, şirket, senede bağlanmamış pay ve 

nama yazılı pay senedi sahipleriyle, intifa hakkı sahiplerini, ad, soyad, unvan ve adresleriyle, pay 

defterine kaydeder. Aynı maddenin dördüncü fıkrasında da, şirketle ilişkilerde, sadece pay 

defterinde kayıtlı bulunan kimsenin pay sahibi ve intifa hakkı sahibi olarak kabul edileceği 

hükme bağlanmıştır (Bkz. TK m. 416, 417). Hamiline yazılı senetlerde ise, devir, şirket ve 

üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesiyle hüküm ifade eder (YTK m. 489; TK m. 

415). Hamiline yazılı senedin zilyedi bulunduğunu ispat eden kimse, şirkete karşı pay 

sahipliğinden doğan hakları kullanmaya yetkilidir [YTK m. 426 (2); TK m. 360/III]. Şu halde 

çıplak ve nama yazılı payların aksine, hamile yazılı pay senetlerinde şirketin tek pay sahipli hale 

geldiği, bazı durumlarda yönetim kurulu tarafından bilinemeyebilir. Bu da YTK m. 338 

hükmünün uygulanmasını iki bakımdan güçleştirir. Bir kere şirketin tek pay sahipli olup 

olmadığı, böyle ise tek pay sahibinin kimliğinin tespiti güçtür. Ayrıca bu yükümlülükten 

kurtulmak için pay senetlerinden bir kısmının ikinci bir kişiye (görünüşte ortak) devir ve teslim 

edildiği de kolaylıkla ileri sürülebilir. Bu bakımdan hükmün, pay sahibini de yükümlü kılması 

yerinde olmuştur. OKUTAN da, ancak sermaye borcu tamamen ödendiğinde hamiline yazılı 

senet çıkarılabileceğini, bunun belli ölçüde tek kişi ortaklığındaki riski ortadan kaldırdığını, 

bununla birlikte tek ortakla şirket arasındaki sözleşmeleri ilgilendiren kuralların uygulama alanı 

bulabilmesi için yine de şirketin tek pay sahipli olduğunun tespit edilerek tescil ve ilan edilmesi 

gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca pay sahibine yönetim kuruluna bildirimde bulunmayı öngören 

hükmün OKUTAN tarafından daha önce yapılmış öneriyle de uyumlu olduğu belirtilmelidir. 

Yazar şu hükmü önermiştir: “Bir pay sahibinin tüm hamile yazılı paylara sahip olması veya 
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itibaren yedi gün içinde şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket haline geldiğini 

tescil ve ilân ettireceği
102

; ayrıca, hem şirketin tek pay sahipli olarak kurulması hem 

de payların tek kişide toplanması hâlinde tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve 

vatandaşlığının da tescil ve ilan edileceği hükme bağlanmıştır
103

 
104

. Bu 

yükümlülüğün ihlali halinde doğacak zarardan ise, bildirimde bulunmayan pay sahibi 

ve tescil ve ilânı yaptırmayan yönetim kurulu sorumlu tutulmuştur.  

 YTK m. 338 kapsamında yapılacak bu tescil, kamuya açıklama yükümlülüğü 

niteliğindedir ve amacı, bir yandan üçüncü kişilerin şirkette tek kişi bulunmasından 

                                                                                                                                          
sahip olmaktan çıkması hallerinin pay sahibi tarafından yazılı olarak ortaklığa bildirilmesi 

gerekir”. Bkz. OKUTAN NILSSON, Tek Kişi Ortaklığı, s. 594, 595. 
101

  YTK m. 338’in ikinci fıkrası Adalet Alt Komisyonu’nda değiştirilmeden önce, bildirim 

yükümlülüğünü sadece yönetim kuruluna yüklemekte ve doğacak zararlardan da sadece yönetim 

kurulunu sorumlu tutmaktaydı. Hükmün değişiklikten önceki bu hali MOROĞLU tarafından 

eleştirilmiş ve neticede bu eleştiri dikkate alınarak, pay sahibinin de yönetim kuruluna bildirimde 

bulunma yükümlülüğü düzenlenmiş ve pay sahibi de yönetim kurulu gibi doğacak zarardan 

sorumlu tutulmuştur. MOROĞLU hükmü şu ifadelerle eleştirmişti: “Maddenin 2. fıkrasında yer 

alan, pay sahibi sayısının bire indiğine ilişkin tescil bildirimi yükümlülüğünün sadece yönetim 

kuruluna ait olması yeterli değildir. Yönetim kurulunun ortak sayısının bire indiğini 

öğrenememiş olması mümkündür. Bunu en iyi bilebilecek kimse tek kişi ortağın kendisidir. 

Bildirim ve bildirimde bulunmamaktan doğan tazminat sorumluluğunun yönetim kurulundan 

önce bu kişiye yöneltilmesi gerekir. Ancak, tek kişinin bildirim yükümlülüğü sicile değil, şirket 

yönetim kuruluna ait olmalıdır”. ERDOĞAN MOROĞLU, Türk Ticaret KanunuTasarısı - 

Değerlendirme ve Öneriler, 3. Bası, Türkiye Barolar Birliği, Ankara 2005, s. 114. Yazar 

kitabının altıncı basısında da, Tasarının 338. maddesinin ikinci fıkrasının kendi eleştirileri 

doğrultusunda değiştirilmiş olduğu tespitinde bulunmuştur. Bkz. MOROĞLU, Tasarı 

Değerlendirme, 6. Baskı, s. 138. 
102

  Madde hükmünde yönetim kurulunun, ancak pay sahibinin bildirimi üzerine tescil ve ilan 

yükümüne tabi kılınması eleştirilmiş,  bunun eksik bir düzenleme olduğu; şirket paylarının pay 

senetlerine bağlanmadığı veya nama yazılı pay senetlerine bağlanmış olduğu durumlarda payın 

devir işlemine yönetim kurulu da katılacağından onun da, bildirimi beklemeden durumu sicile 

tescil ettirmekle yükümlü olması gerektiği ifade edilmiştir. MOROĞLU, Tasarı 

Değerlendirme, 6. Baskı, s. 138. 
103

  Görüldüğü üzere, YTK iki ayrı tescil ve ilanı zorunlu kılmaktadır. Bunlardan birincisi şirketin 

tek ortaklı olduğunun, ikincisi ise, bu tek ortağın kim olduğunun tescil ve ilânıdır. Her bir tescil 

ve ilânın şeffaflık bakımından fonksiyonu farklıdır. Birincisi şirketin tek ortaklı olduğunun 

kamuya açıklanıp şirketle ve/veya ortakla iş yapacaklara, özellikle hem şirketin hem de ortağın 

alacaklılarına durumun bildirilmesidir. İkincisi ise tek ortağı kamuya tanıtmaktadır. TEKİNALP, 

Tek Ortaklı Şirketler, s. 603. 
104

  Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden önce, şirketin tek ortağı olan kişiler için benzer bir 

bildirim yükümlülüğü, 6103 sayılı Yürürlük Kanunu’nun (RG, 14.02.2011, 27846) 23. 

maddesinde öngörülmüştür:  Herhangi bir sebeple bir anonim şirketin tek pay sahibi ve bir 

limited şirketin tek ortağı olan gerçek veya tüzel kişi, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden 

itibaren onbeş gün içinde, bu sıfatını, adını, adresini, vatandaşlığını, anonim şirketlerde yönetim 

kuruluna, limited şirketlerde müdüre veya müdürlere noter aracılığıyla bildirir. Bildirimin 

muhatapları, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde, Türk Ticaret Kanununun 338 ve 574 

üncü maddelerinde öngörülen hususları tescil ve ilân ettirirler; aksi hâlde anılan maddelerde 

öngörülen hukukî sonuçlar doğar. 
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doğabilecek tehlikeler hakkında uyarılması ve tek kişi hâkimiyetinin bu şirketle ticarî 

işlemlerde bulunacak kişiler tarafından bilinmesinin sağlanması bir yandan da, pay 

sahibinin şahsi malvarlığı ile şirket malvarlığının birbirinden ayrı olduğunun kamuya 

bildirilmesidir. 

 Kamuya açıklama yükümlülüğünün amacı dikkate alındığında, şirkette tek 

ortak bulunmasının ne gibi tehlikelere yol açacağı, çok ortaklı şirketlerden farklı 

olarak özellikle tek ortaklı anonim şirketler bakımından malvarlığının ayrı olduğunun 

kamuya duyurulmasında ne gibi bir menfaat bulunduğu açıklanmaya muhtaçtır
105

. 

Şirkette şeklen beş ortak bulunduğunda da şirketin % 99.9’u bir ortağa ait olabilir ve 

bir kişi şirkette mutlak hâkimiyete sahip olabilir. Bu gibi durumlarda, pay sahipliği 

durumundaki değişiklik, pay durumu değişen ortağın adı, yerleşim yeri ve 

vatandaşlığı gibi konularda üçüncü kişileri bilgilendirmeyi amaçlayan ya da 

bilgilendirmeyi ihmal eden ortak ve/veya yöneticileri sorumlu tutan bir düzenleme -

şirketler topluluğuna ilişkin m. 198 (1) hükmü dışında- bulunmamaktadır
106

. Sebebi 

de, kanımızca buna gerek görülmemesidir. Tek kişi anonim ortaklığı söz konusu 

olduğunda ise, karşımıza ortak bakımından bildirim yükümlülüğü çıkmaktadır. 

Esasen, şirket ortak ve/veya yöneticilerinin kamuya açıklama sorumluluğu 

bakımından çok ortaklı anonim şirketlerle tek ortaklı anonim şirketler arasında bir 

farklılık bulunmamaktadır
107

. Üstelik şirketler topluluğuna ilişkin düzenlemeler 

kapsamında tek ortağın hâkim şirket ya da hâkim teşebbüs olarak şirket ortak ve 

alacaklılarına karşı belli hallerde sorumlu tutulması mümkün olduğu gibi, m. 198 (1) 

                                                 
105

  Tescil ve bildirim yükümlülüğüne uyulmaması halinde doğabilecek zararlara örnek olarak, tek 

ortağın bir kredi kurumunun asla kredi vermeyeceği, bir işletmenin vade tanımayacağı bir kişi 

olması ve kredinin batması hali gösterilmişse de (bkz. TEKİNALP, Tek Kişi Ortaklığının 

Esasları, s. 94), örneğin yerindeliği bir yana,  açıklandığı üzere, bu durum çok ortaklı olan ancak 

sahip olduğu paylar sayesinde kontrolü elinde tutan ortak bakımından da söz konusu olabilir ve 

tek kişi ortaklığına özgü bir durum değildir.  
106

  YTK 39 (2)’de yönetim kurulu üyelerinin bakımındn bir bildirim ve ilân zorunluluğuna yer 

verildiğini, bunun ortağı hedef alan bir düzenleme olmadığını belirtelim.  
107

  Tacirin işletmesiyle ilgili olarak kullandığı her türlü kâğıt ve belgede, tacirin sicil numarasının, 

ticaret unvanının, işletmesinin merkezinin, tacir sermaye şirketi ise taahhüt edilen ve ödenen 

sermayenin, internet sitesinin adresinin ve numarasının gösterilmesini zorunlu tutan ve tüm 

bilgilerin şirketin internet sitesinde de yayımlanacağını düzenleyen YTK m. 39 (2) hükmü ile 

şirketçe yapılması gereken ilânların internet sitesinde yayımlanmasını zorunlu tutan YTK m. 

1524 hükmü ister çok ortaklı olsun ister tek ortaklı olsun tüm şirketlere uygulanacaktır.  
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uyarına şirketin şirket paylarının tamamının edinildiğinin (=şirketin tek ortaklı hale 

geldiğinin) bildirilmesi de bir zorunluluk olarak öngörülmüştür.  

 Hal böyle iken, özellikle tek kişi ortaklığı için öngörülen bildirim 

yükümlülüğünün, bu yeni kuruma yöneltilen itiraz ve eleştirilerin bir nebze olsun 

dindirilmesi amacıyla getirildiği anlaşılmaktadır. Neticede bildirim yükümlülüğünü 

düzenleyen YTK m. 338 (2), Yönergenin 3. maddesinin bazı farklılıklarla aktarılması 

sonucu düzenlenmiştir.  

 Bu çerçevede bildirimde bulunmayan tek pay sahibi ve tescil ve ilânı 

yaptırmayan yönetim kurulunun sorumluluğu bakımından, esasında sorumlu 

tutulmayı gerektirecek bir zararın doğma ihtimalinin son derece az olduğu 

belirtilmelidir. Bununla birlikte sorumluluğunun hukukî temelini ortaya koymak 

bakımından, özel bir düzenleme öngörülmediğinden, tek pay sahibinin ve yönetim 

kurulunun üçüncü kişilere karşı sorumluluğunun haksız fiil esaslarına (BK m. 41vd., 

TBK m. 49 vd.) göre belirleneceğini, buradaki hukuka aykırılığın YTK m. 338 (2) 

hükmüne uygun hareket edilmemesi olduğunu, bildirim yükümlülüğünü yerine 

getirmeyen pay sahibi ve tescil (ve ilân) yükümlülüğünü yerine getirmeyen yönetim 

kurulunun ilke olarak kusurlu sayılacağını belirtelim
108

.  

 Tescil ve ilân yükümlülüğünün yerine getirilmemesinden doğacak 

sorumluluğun dayanağı konusunda iki ayrı eserinde değerlendirmede bulunan 

TEKİNALP, önceki tarihli makalesinde, yönetim kurulunun ve açıklama yükümünü 

ihlal eden pay sahibinin 338. maddede düzenlenen sorumluluğunun üçüncü kişilere 

karşı haksız fiil sorumluluğu  (BK m. 41 vd., TBK m. 49 vd. anlamında) niteliğinde 

                                                 
108

  Bu görüşümüzü, YTK m. 338 (2)’de düzenlenen sorumluluk ile benzerlik arzeden, 5941 sayılı 

Çek Kanunu (RG. 20.2.2009, 27438) m. 2 (2) hükmünde düzenlenen muhatap bankanın 

sorumluluğu hakkındaki açıklamalarla destekleyebiliriz. 5941 sayılı Çek Kanunu ile ilgâ edilen 

3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında 

Kanun’un 2. maddesi de aynı şekilde muhatap bankanın sorumluluğunu düzenlemekteydi. Bu 

kanun yürürlükte iken 2. madde ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan KENDİGELEN, 

muhatabın çek hamiline karşı 2. maddeye dayalı sorumluluğunun, hakkında özel bir düzenleme 

öngörülmediğinden genel hükümlere, yani haksız fiil esaslarına göre belirleneceğinin şüphesiz 

olduğunu, amacı çek hamillerini korumak olan madde hükmüne aykırılığın, başlı başına zarar 

doğumuna yol açan, hukuka aykırı ve kusurlu bir fiil olarak kabul edilmesi gerektiği görüşünü 

ortaya koymuştur. ABUZER KENDİGELEN, Çek Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve 

Güncelleştirilmiş 4. Bası, Arıkan, İstanbul 2007, s. 62. 
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olduğunu belirtirken
109

, sonraki tarihli kitabında
110

, sorumluluğunun kanunî bir 

koruma gözetme yükümlülüğünün yerine getirilmemesinden kaynaklandığını, 

niteliğinin, aslî edimi bulunmayan bir kanunî borç olduğunu, sorumluluğun 

sözleşmesel olduğunu ifade etmiştir.  

 İki görüş arasındaki çelişki bir yana, sorumluluğun sözleşmesel olduğu 

görüşünün gerekçesi açıklanmamıştır ve kanımızca yerinde değildir. Sorumluluğun 

sözleşmesel olduğu söylenirse, tescil ve ilân yükümlülüğünün yerine 

getirilmemesinden zarar görecek kişilerin, pay sahibi ve yönetim kuruluna karşı bir 

alacak davası açma imkânı olduğu sonucuna varılacaktır. Oysa söz konusu 

yükümlülük belli bir para borcunun ifasına ilişkin olmayıp, ispata muhtaç bir zarar 

kaleminin tazmin edilmesine matuftur. Zarar gören üçüncü kişi, pay sahibi ya da 

yönetim kurulu üyesine bir alacak davası açamayacak, ancak haksız fiil hükümleri 

uyarınca zararının tazminini isteyebilecektir. Zira, 338. maddenin ikinci fıkrasında, 

bir ödeme borcu düzenlenmemiş, pay sahibi ya da yönetim kurulu ile zarar görme 

ihtimali bulunan üçüncü kişiler arasında “kanunî bir borç ilişkisi” kurulmamıştır
111

. 

Son olarak, kanunî borç ilişkisi görüşünün kabul edilmesi halinde borca aykırlıktan 

doğan sorumluluğun söz konusu olacağını, kusurun ispatı, zamanaşımı gibi 

konularda haksız fiil sorumluluğuna nazaran farklı hükümlerin uygulanacağını 

belirtelim.  

 Sorumluluğun temeline ait açıklamalarımızdan sonra belirtelim ki, tek ortaklı 

şirketlerde kamuya açıklama bakımından özel bir menfaat bulunduğu kabul edilse 

dahi, şirketin tek pay sahipli kurulması halinde tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve 

vatandaşlığının tescil ve ilanını zorunlu tutan YTK m. 338 (2)’ye YTK’da ayrıca yer 

verilmesinin gerekli ve yerinde olup olmadığı da tartışmaya açıktır.  Zira, mevcut 

durumda çok ortaklı şirketlerde dahi, kurucuların ad ve soyadlarının, adreslerinin, 

yabancı uyruklu ortak varsa bunların uyruklarının ana sözleşmede gösterilmesi 

                                                 
109

  TEKİNALP, Tek Ortaklı Şirketler, s. 603. 
110

  TEKİNALP, Tek Kişi Ortaklığının Esasları, s. 94. 
111

  KENDİGELEN, ilk defa, TK m. 695 ve ÇekK m. 4 hükümleri kapsamında muhatab bankanın 

çekin meşru hamiline karşı olan ödeme borcunun  “kanunî borç ilişkisi”nden kaynaklandığını 

savunmuş ve makalesinde konuya ilişkin görüş ve tartışmalara yer vermiştir.  Bkz.  ABUZER 

KENDİGELEN, Çekten Cayma ve Ödeme Yasağı, Makalelerim C. I, 1986-2001, İkinci Bası, 

Arıkan, İstanbul 2006, s. 87 vd.; Ayrıca, KENDİGELEN, Çek Hukuku, s. 228, 229.  
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zorunludur. Bu zorunluluk Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın “Anonim ve Limited 

Şirketlerin Kuruluş ve Ana sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında 

Tebliği (İç Ticaret: 2003/3)
112

 m. 3’te düzenlenmiştir. Mevcut TK m. 279 uyarınca 

da, ana sözleşmenin yazılı olarak yapılması ve kurucular tarafından imza edilmesi 

zorunludur. Daha sonra ana sözleşme tescil ve ilan edilir (6762 sayılı TK m. 300, 

301; İç Ticaret: 2003/3 m. 3 A b). YTK’ya bakıldığında, tek ortaklı şirketler de dahil, 

tüm şirketler bakımından; ana sözleşmenin kurucular tarafından imzalanmasını 

düzenleyen 339. madde, ana sözleşmeyi imzalayanları kurucu olarak tanımlayan 337. 

madde ve kuruluş belgeleri arasında kurucular beyanını sayan 336. madde dikkate 

alındığında, şirketin tek ortak tarafından kurulduğunun ve bu ortağın kimliğinin ana 

sözleşmeden anlaşılacağı açıktır. Buna göre YTK’nın 338. maddesinde tek ortak 

bakımından ayrıca bir tescil ve ilan yükümüne yer verilmesinin gerekli olmadığı 

söylenebilir. 

 Ayrıca YTK m. 1524 uyarınca ilân içeriği şirketin internet sitesine de konulur. 

Anılan hükme göre, her sermaye şirketi, bir internet sitesi açmaya ve  belli hususları 

sitede yayımlamaya zorunludur
113

. Yine YTK m. 39 (2) hükmüne göre, tacirin 

işletmesiyle ilgili olarak kullandığı her türlü kâğıt ve belgede, tacirin sicil numarası, 

ticaret unvanı, işletmesinin merkezi, tacir sermaye şirketi ise taahhüt edilen ve 

ödenen sermaye, internet sitesinin adresi ve numarası gösterilir. İnternet sitesinde 

yayınlanması gereken bilgiler arasında, şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar 

bulunduğu gibi, 1524. madde hükmünde genel olarak sermaye şirketinin mevcut 

ortaklarını ve bu sermaye şirketi ile bir şekilde ilgili olabilecek üçüncü kişileri 

ilgilendiren tüm bilgilerin yayımlanması da öngörülmüştür
114

. Buna göre şirketin tek 

ya da çok pay sahipli hale gelmesi bu açıdan yayınlanması zorunlu bir husustur.  

 Dikkat edilirse YTK m. 338 (2) hükmünde, pay sahibi sayısının bire düşmesi 

halinde bu yükümlülüğün söz konusu olacağı belirtilmiştir. Bu durumda pay sahibi 

                                                 
112

  RG. 25.07.2003/25179. 
113

  Bkz. TEKİNALP, Tek Ortaklı Şirketler, s. 602, 603. 
114

  Kendigelen, Yeni Türk Ticaret Kanunu - Değişiklikler, s. 529.  
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sayısının dörde, üçe ya da ikiye düşmesi halinde bir yükümlülük mevcut 

olmayacaktır
115

.  

 Bunun gibi, tek kişi tarafından kurulan şirketin sonradan çok pay sahipli hale 

gelmesinin de tescil ve ilanı şarttır. Mevcut TK m. 33’ün tekrarı niteliğinde olan 

YTK m. 32 (1) hükmüne göre, tescil edilmiş hususlarda meydana gelen her türlü 

değişiklik de tescil olunur
116

.  

 Açıklandığı üzere, YTK m. 338 düzenlemesine göre, bir anonim şirketin tek 

pay sahipli veya çok pay sahipli hale gelmesi durumu tescil ve ilân edilecektir. Bu 

hüküm ile YTK m. 198 (1) hükmü arasındaki ilişkiye de temas edilmelidir. 198. 

maddeye göre, bir teşebbüs, bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya 

dolaylı olarak, yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmibeşini, otuzüçünü, ellisini, 

altmışyedisini veya yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip olduğu veya 

payları bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde; teşebbüs, durumu söz konusu 

işlemlerin tamamlanmasını izleyen on gün içinde, sermaye şirketine ve bu Kanun ile 

diğer kanunlarda gösterilen yetkili makamlara bildirir. Şu halde hâkim 

şirket/teşebbüs bağlı şirketin yüzde yüzüne sahip olduğunda veya yüzde yüz pay 

sahipliği konumunu kaybettiğinde bu durum on gün içinde Ticaret Sicili’ne 

bildirilecektir.  

 YTK m. 338 tek pay sahipli şirketlere mahsus iken, m. 198 şirketler 

topluluğuna ait bir hükümdür. Bununla birlikte, YTK m. 195/5 hükmü kapsamında 

bir gerçek kişi de, hakim teşebbüs olarak 198. maddede düzenlenen bildirim 

                                                 
115

  Aslında normal durumdan (beş ortaklı olma) sapmayı öngören bu hallerin düzenleme dışı 

bırakılmasının yerinde olmadığı söylenebilir. Üçüncü kişilere, şirketin normal kabulün aksine, 

beş pay sahipli olmadığının duyurulması da, korunan menfaat açısından önemlidir. Anonim 

şirkette tek pay sahibi kaldığının duyurulmasında güdülen amaç, kanımızca, iki kişi kaldığında 

da aynen mevcuttur 
116

  Tescilin kanunen zorunlu olması dolayısıyla, tescil ile birlikte sicil olumlu (müsbet) işlevini 

yerine getirir. TK m. 38 ve 39’un yerini alan YTK m. 36 (1) uyarınca, ticaret sicili kayıtları 

nerede bulunurlarsa bulunsunlar, üçüncü kişiler hakkında, tescilin Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesinde ilân edildiği; ilânın tamamı aynı nüshada yayımlanmamış ise, son kısmının 

yayımlandığı günü izleyen iş gününden itibaren hukukî sonuçlarını doğurur. Bu günler, tescilin 

ilânı tarihinden itibaren işlemeye başlayacak olan sürelere de başlangıç olur. Üçüncü kişilerin, 

kendilerine karşı sonuç doğurmaya başlayan sicil kayıtlarını bilmediklerine ilişkin iddiaları 

dinlenmez [YTK m. 36 (3)]. Tescili zorunlu olduğu hâlde tescil edilmemiş veya tescil edilip de 

ilânı zorunlu iken ilân olunmamış bir husus, ancak bunu bildikleri veya bilmeleri gerektiği ispat 

edildiği takdirde, üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir [YTK m. 36 (4)]. 
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yükümlülüğüne tabi olabilecektir. Şu halde YTK m. 338 düzenlemesinde, şirketin tek 

pay sahibi konumundaki tüm gerçek kişiler yükümlülüğün kapsamına dahil iken, 

YTK m. 198 düzenlemesinde gerçek kişilerden sadece teşebbüs niteliğinde olanlar 

bildirimde bulunacaktır. Zira, aşağıda açıklandığı üzere, şirketler topluluğunun 

hâkiminin, bir teşebbüs olması hâlinde de, 195 ilâ 209 uncu maddeler ile bu 

Kanundaki şirketler topluluğuna ilişkin hükümler uygulanır [(YTK m. 195 (5)]
117

. Şu 

halde YTK m. 338 tek pay sahipli tüm şirketlerde uygulama alanı bulacak, m. 198 ise 

sadece bir şirketler topluluğunun mevcudiyetinde hâkim şirket konumunda bir ticaret 

şirketi ya da hakim teşebbüs
118

 konumunda bir gerçek ya da tüzel kişi bulunduğunda 

uygulanacaktır.  

 Aynı maddenin üçüncü fıkrasında da, şirketin, tek pay sahibi olacak şekilde 

kendi payını iktisap edemeyeceği ve iktisap ettiremeyeceği (ortaksız şirketin 

mümkün olmadığı) kuralının düzenlenmiş olduğunu belirtelim. 

 2. Limited Şirketlerde 

 Ortakların sayısı başlıklı YTK m. 574 (1)’de asgari ortak sayısı belirtilmemiş 

ve tek kişilik limited şirkete imkân tanınmıştır. İkinci fıkrada da, şirketin tek ortakla 

kurulması ya da ortak sayısının bire inmesi halinde, durumun, bu sonucu doğuran 

işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde müdürlere yazılı olarak bildirileceği, 

müdürlerin, bildirimi aldıkları tarihten itibaren yedi gün içinde şirketin tek ortaklı bir 

limited şirket olduğunu, tek ortağın adını, soyadını, vatandaşlığını ve yerleşim yerini 

tescil ve ilân ettirecekleri hüküm altına alınmıştır. Bu yükümlülüğün yerine 

getirilmemesi nedeniyle doğacak zararlardan da müdürler sorumlu tutulmuştur. 

 İkinci fıkranın gerekçesinde de belirtildiği gibi, tek kişilik limited şirket bir tür 

değil, limited şirketin bir sınıfıdır. Bu sebeple tek kişilik şirket statüsüne giriş ya da 

bu statüden çıkış tescil ve ilânla sağlanır; yoksa tür değişikliğine ilişkin hükümlerin 

uygulanmasına gerek yoktur. 

                                                 
117

  Bkz. aşa. s. 210.  
118

  Hâkim teşebbüs kavramı için bkz. s. 210 vd.  
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 Üçüncü fıkrada ise, ortaksız şirket olamayacağı, şirketin, tek ortak olacak 

şekilde, kendi esas sermaye payını iktisap etmesi yasaklanarak ihsas edilmiştir.  

B. Tek Pay Sahibi İle Şirket Arasındaki İşlemlerin Yazılı 

Olması Şartı 

 1. Anonim Şirketlerde 

 Tek kişilik anonim şirketlerde tek ortağın şirket ile yapacağı sözleşmeler yazılı 

şekil şartına bağlanmıştır [YTK m. 371 (6)]. Üstelik bu kuralın uygulanması için, 

şirketin tek pay sahibi tarafından temsil ediliyor olması koşulu da aranmamıştır
119

. 

Buna göre şirkette başka bir temsilci bulunsa ve o kişinin şirketi temsil etmesi ile tek 

pay sahibi şirketle sözleşme yapsa, yine de bunun geçerliliği yazılı şekilde 

yapılmasına bağlanmış bulunmaktadır. 

 Tek ortağın özellikle aynı zamanda yönetici olduğu durumlarda, şirket ile tek 

ortak-yönetici arasında bir menfaat çatışmasının ortaya çıkması kuvvetle 

muhtemeldir. Neticede insan doğası gereği şahsî menfaatini ön planda tutma 

eğilimindedir. Her ne kadar tek kişilik şirket ile tek ortağın ekonomik ayniyete sahip 

oldukları çok defa ifade edilmişse de
120

, bunun her durumda geçerli olmadığı 

rahatlıkla söylenebilir. Özellikle şirket işlerinin iyi gitmediği durumlarda, sınırlı 

sorumluluk ayrıcalığından da yararlanılarak şirket malvarlığının bir şekilde tek 

ortağın şahsî malvarlığına geçirilmesi gayretleri ile karşılaşılabilir. Bunun için de 

şirket ile tek ortak arasında yapılacak bazı sözleşmeler kullanılabilir
121

. Sözleşmenin 

yazılı olması sayesinde sözleşme şartları bilinebilecek, ortağın sözleşmeyi kendi 

menfaatine olacak ve şirkete zarar verecek şekilde düzenleyip düzenlemediği 

                                                 
119

  Bunun gibi, yapılan sözleşmenin türünün, piyasa, borsa veya benzeri değeri olan bir işe ilişkin 

olmasının, akdedilmesinin genel kurul kararına bağlı olmasının da önemli olmadığı belirtilmiştir. 

TEKİNALP, Tek Kişi Ortaklığının Esasları, s. 145. 
120

  MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, s. 55. EKKEHART 

REINELT, Schadensersatzanspruch des Alleingesellschafters und Durchgriffshaftung bei der 

Einmanngesellschaft, BB 1974, s. 1146.  
121

  Yine her ne kadar ortakların şirket malvarlığı üzerinde ekonomik mülkiyete sahip olduğu kabul 

edilmekte ise de, özellikle şirket işlerinin iyi gitmediği, şirket sermayesinin azaldığı durumlarda, 

şirket malvarlığı şirket alacaklılarının alacaklarının teminatını oluşturmaktadır. Tasfiye halinde 

dahi önce alacaklılara borçları ödenecek, ancak bundan sonra kalan malvarlığı değerleri ortaklara 

tasfiye bakiyesi olarak verilecektir (Bkz. 6762 sayılı TK m. 447, YTK m. 543). 



 
180 

 

anlaşılabilecek, sözleşmeden doğacak ihtilafların tek ortak tarafından kendi lehine 

kullanılmasının önüne geçilebilmesi imkânı doğacak, ayrıca tek ortak lehine şirket 

aleyhine olan sözleşmelerin şirket denetçileri tarafından tespiti daha kolay olacaktır.  

 Şu halde şirket malvarlığının tek ortağa karşı korunması gerekmektedir. Bu 

korumanın özellikle söz konusu olması gerektiği kabul edilen bir durum da, şirket ile 

tek ortak arasında hukukî işlemlerde bulunulmasıdır. Bu ihtiyaca cevap vermek 

üzere, YTK m. 371 (6) hükmünde tek ortağın şirket ile yapacağı sözleşmeler yazılı 

şekil şartına bağlanmıştır
122

. 

 Tek ortağın şirketle yapacağı sözleşmeler -çok ortaklı şirketlerden farklı 

olarak- yazılılık kuralına bağlanmış, ancak tamamen yasaklanmamıştır
123

. Şirketle 

işlem yapma yasağı ise, -tek pay sahipli şirketleri de kapsayacak şekilde- YTK m. 

395 (1)’de yönetim kurulu üyeleri için düzenlenmiştir. Buna göre, “(y)önetim kurulu 

üyesi, genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir 

işlem yapamaz; aksi hâlde, şirket yapılan işlemin batıl olduğunu ileri sürebilir. Diğer 

taraf böyle bir iddiada bulunamaz”. Her ne kadar hüküm şirketle işlem yapma 

yasağını düzenlese de, yönetim kurulu üyesinin şirketle işlem yapması kesin olarak 

yasaklanmamış, genel kurulun bu tür işlemlere izin verebileceği ve izin alınmadan 

yapılan işlemlerin dahi, şirket dilerse, geçerli olacağı hükme bağlanmıştır. Tek pay 

sahibinin aynı zamanda tek yönetim kurulu üyesi olduğu durumlarda ise işlemin 

kolaylıkla ayakta tutulabileceği açıktır. Şu halde, tek pay sahipli şirket bakımından 

fark, işlemlerin yazılı olarak yapılmasının zorunlu olmasındadır. 

                                                 
122

  Yazılı şeklin, ayrılık ilkesine uyulup uyulmadığını, şirketin, tek ortağının menfaati uğruna feda 

edilip edilmediğini, temsilcinin kendi kendisiyle sözleşme yapmasına temsil olunanın onay verip 

vermediğini, bunda bir tehlike bulunup bulunmadığını açıkça ve görsel olarak ortaya koyacağına 

işaret edilmiştir.  TEKİNALP, Tek Ortaklı Şirketler, s. 604. Bununla birlikte YTK m. 371 (6) 

hükmünün yetersiz olduğu eleştirisi de yapılmıştır. Buna göre, sözleşmenin geçerliliği belli bir 

aleniyet koşuluna bağlanmadığı sürece, şirket, tek pay sahibinin istediği an, istediği tarih ile ve 

istediği yönde arka arkaya sözleşmeler düzenleme gibi manipülasyonlarına açık olacaktır. Bu 

nedenle, tek pay sahibi ile şirket arasında yapılacak sözleşmenin geçerliliği için yazılı şekil ile 

yetinilmeyip aleniyet unsuruna da yer verilmesi gerekmektedir. Bkz. MOROĞLU, Tasarı 

Değerlendirme, 6. Baskı, s. 170. Ancak yazar aleniyet unsurunun ne olabileceğini 

açıklamamıştır.  
123

  Yasaklamamanın gerekçesi olarak, böyle bir durumun, muvazaa ile dolanım yolunu açabileceği 

ve bu suretle şeffaflığın getirebileceği korumadan da yoksun kalınabileceği ihtimali 

gösterilmiştir. TEKİNALP, Tek Ortaklı Şirketler, s. 604. 
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 YTK m. 371 (6) hükmüyle ilgili olarak iki husus ön plana çıkmaktadır. 

Öncelikle şirketle yapılan bütün hukukî işlemler değil, sadece sözleşmelerin yazılı 

şekilde yapılması zorunlu tutulmuş
124

; ikinci olarak, şekle uymamanın yaptırımı 

düzenlenmiş ve bu, işlemin geçersizliği olarak belirlenmiştir.  

 YTK hükmü, Yönerge düzenlemesinden ve örneğin Alman ve İsviçre 

hukukundaki durumdan farklıdır. Yönerge hükmüne göre, tek ortak ile bu ortak 

tarafından temsil edilen (onun tek ortağı olduğu) şirket arasındaki sözleşmeler 

yazılı olacaktır (m. 5). YTK hükmüne göre ise; sözleşmenin yapılması sırasında, 

şirket tek pay sahibi tarafından ister temsil edilsin ister edilmesin, tek pay sahipli 

anonim şirketlerde, bu pay sahibi ile şirket arasındaki sözleşmenin, geçerli olması 

sözleşmenin yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır [YTK m. 371 (6)]. Yönergeye göre, 

yazılılık şartının oluşması için, o işlemi, tek ortağın, bir taraftan kendi adına diğer 

taraftan şirketin temsilcisi sıfatıyla gerçekleştirmesi gerekiyor. YTK’ya göre ise, 

şartın oluşması için işlemin tek ortak tarafından kendi adına yapılması yeterli olup, 

ayrıca şirketin de bu tek ortak tarafından temsil edilmesine gerek yoktur. YTK 

hükmünün, şirketin zarara uğratılmasını önleme bakımından daha isabetli olduğu 

söylenmelidir. 

 YTK düzenlemesi Alman hukukundaki durumdan da farklılık taşımakta; 

yazılılık şartı, YTK’da bir geçerlilik koşulu olarak öngörülmüşken, GmbHG § 35 

III’te düzenlenen yazılı hale getirme yükümlülüğünün yaptırımı düzenlenmemiş, 

şartı yerine getirmeme bir geçersizlik yaptırımına bağlanmamıştır.  

 İsviçre hukukunda ise durum, hem YTK’dan hem Yönergeden ve hem de 

Alman düzenlemesinden farklıdır. Farklılık, temsilde yazılılık şartının, sadece tek 

kişi ortaklıkları için değil, çok ortaklı şirketleri de kapsayıcı şekilde düzenlenmiş 

                                                 
124

  Hükümde, sadece sözleşmeler yazılı şekil şartına tabi tutulmuş olduğundan, yönetim kurulu 

üyesi olan pay sahibinin, bu sıfatından kaynaklanan, ücret, huzur hakkı gibi parasal haklarının 

belirlenmesi, aynı şekilde bu pay sahibine yönetim kurulu sıfatıyla ödenecek yolluk, emeklilk 

hakları gibi menfaatlerin belirlenmesi hükmün uygulama alanına girmez. Zira yönetim kurulu 

üyelerine huzur hakkı, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay verilebilmesi için bu hakların 

tutarının esas sözleşme veya genel kurul kararı ile belirlenmesi gerekir (YTK m. 394). Esas 

sözleşme veya genel kurul kararıyla belirlenen haklar bakımından ayrıca yazılılık şartının 

aranmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. Bu sebeple, aksi yönde belirtilen görüşü isabetli 

bulmadığımızı belirtelim. İşaret edilen görüş için bkz. TEKİNALP, Tek Kişi Ortaklığının 

Esasları, s. 145. 
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olmasındadır. İBK Değişiklik Tasarısında, yazılılık şartı, yönergeye uygunluk 

amacıyla, tek ortak ile onun tarafından temsil edilen şirket arasında yapılan 

sözleşmelere hasredilmişse de
125

, yapılan tartışmalarda, anılan kuralın neden sadece 

tek kişi ortaklığı için geçerli olması gerektiği sorgulanmış ve çok ortaklı şirketlerde 

de aynı ihtiyacın mevcut olduğu sonucuna varılarak, yazılılık şartı, sadece tek kişi 

ortaklığı için değil, çok ortaklı anonim şirketler için de düzenlenmiştir
126

. Buna göre, 

yapılacak bir sözleşmede, sözleşmenin diğer tarafı aynı zamanda şirketi de temsil 

ediyorsa, bu durumda sözleşmenin yazılı yapılması zorunludur (İBK m. 718b). İBK 

m. 814 IV’te yapılan yollama ile, aynı kural, limited şirketler için de geçerli 

kılınmıştır. Görüldüğü üzere, İsviçre kanun koyucusu Yönergeden farklı bir yol 

izlemiş ve temsilde yazılılık şartını çok ortaklı şirketleri de kapsayacak şekilde geniş 

düzenlemiştir.  

 YTK m. 371/(6)’nın devamında, piyasa şartlarına göre günlük, önemsiz ve 

sıradan işlemlere ilişkin sözleşmelerde yazılılık şartının uygulanmayacağı hükme 

bağlanmakla Yönergeye uyum sağlanmıştır. Hüküm sadece “günlük işlemler”den söz 

etmemiş, aynı zamanda “önemsiz ve sıradan işlemler” ifadelerine de yer vermiştir. 

Bu noktada hangi sözleşmelerin piyasa şartlarına göre günlük, önemsiz ve sıradan 

olduğunun her durumda somut olayın şartlarına göre tespit edilmesi gerekecektir
127

. 

Örneğin şirketin tek ortağının işletmesinden, herkese uygulanan şartlarla mal satın 

alması, iktisap edilecek malın belirli bir piyasa/borsa değerinin bulunması hallerinin 

piyasa şartlarına göre günlük ve sıradan işlemler olduğu belirtilmiştir
128

. 

                                                 
125

  Botschaft, s. 3230. Botschaft için bkz. yuk. s. 31, dpn. 96.  
126

  Tek pay sahibi ile şirket arasındaki sözleşmelerin yazılı olarak yapılmasını öngören YTK 

hükmünün eleştirisi ve bu hükmün aslında Yönergeye uyum gayretinin bir sonucu olduğu 

yönünde bkz. PETER FORSTMOSER (Çev. Cumhur Boyacıoğlu), İsviçre Sermaye Ortaklıkları 

ve Kooperatifler Hukukunun Geleceği Üzerine, Bilgi Toplumunda Hukuku-Ünal Tekinalp’e 

Armağan, C. I, Beta, İstanbul 2003, s. 345.  
127

  İBK m. 718b önemsiz işlemlerin tespiti konusunda parasal bir eşik belirlemiştir. Buna göre, 

temsilde yazılılık şartı kuralı, değeri 1.000 İsviçre Frankını geçmeyen sözleşmelere uygulanmaz. 

Hükümde zikredilen tutar, yaklaşık 1.350 Türk Lirasına tekabül etmektedir.  
128

  TEKİNALP, Tek Ortaklı Şirketler, s. 604.  
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 Bu başlık altında son olarak, yazılılık şartının, şirkette şeklen tek ortak olduğu 

durumlarda uygulama alanı bulacağını, “fiilî tek kişi ortaklığı”na
129

 

uygulanmayacağını, bunun gibi dolaylı olarak bir şirketin tek ortak tarafından kontrol 

edilmesi halinde de
130

 anılan hükmün tatbik edilmeyeceğini belirtelim.  

 2. Limited Şirketlerde 

 Aynı kural, YTK’nın 629. maddesinin ikinci fıkrasında tek kişi limited 

ortaklığı bakımından aynen tekrarlanmıştır. Buna göre, sözleşmenin yapılması 

sırasında şirket tek ortak tarafından ister temsil edilsin ister edilmesin, tek ortaklı 

limited şirketlerde, bu ortak ile şirket arasında yapılan sözleşmenin geçerli olması, 

sözleşmenin yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır. Bu zorunluluk, piyasa şartlarına göre 

günlük, önemsiz ve sıradan işlemlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz [YTK m. 629 

(2)]. Anılan maddenin gerekçesinde, hükmün şeffaflık ilkesi aracılığı ile temsilcinin 

kendisiyle sözleşme yapmasından doğabilecek sakıncaları, olabildiğince alt düzeye 

indirmek amacına yönelik olduğu belirtilmiş ve kuralın uygulanmayacağı günlük, 

olağan ve sıradan işlemlerle ilgili olarak; istisnayı düzenleyen hükmün 

genişletilmemesi gerektiği, özenle uygulanmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir. 

Gerekçede ayrıca, istisna ile piyasa şartlarının haklı gösterdiği sözleşmelerin değil, 

piyasa ve günlük hayat deneyimlerine göre her gün yapılan, hükümleri belli, sıradan 

nitelik taşıyan, özellik göstermeyen, kayırıcılığa olanak bırakmayan, kimle yapılırsa 

yapılsın şartları fark etmeyen, temsilcinin kendi kendisiyle yapması halinde şirketin 

ve üçüncü kişilerin zarara uğramayacağı sözleşmelerin kastedildiği ifade 

edilmiştir
131

.  

 

 

                                                 
129

  Tek kişi ortaklıklarına mahsus hükümlerin “fiilî tek kişi ortaklığı”na uygulanmayacağı yönünde 

bkz. s. 168 vd. 
130

  Özellikle “dolaylı hâkimiyet” durumunda bir tek kişi ortaklığının mevcut olmayacağı yönünde 

bkz. s. 212.  
131

  TASARI-GEREKÇE,  m. 629 (2). 
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C. Tek Pay sahibinin Genel Kurul Yerine Geçmesi ve 

Kararların Yazılı Olması 

 1. Anonim Şirketlerde 

 YTK’nın 408. maddesinde genel kurulun devredilemez görev ve yetkileri 

sayıldıktan sonra
132

, maddenin üçüncü fıkrasında, tek pay sahipli anonim şirketlerde, 

tek pay sahibinin genel kurulun tüm yetkilerine sahip olacağı düzenlenmiş, tek pay 

sahibinin genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik kazanabilmeleri için de 

yazılı olmaları şartı aranmıştır.  

 Hükümetin teklif ettiği Tasarı metninde
133

 yer almayan üçüncü fıkra, Kanuna 

sonradan TBMM Adalet Alt Komisyonu tarafından ilave edilmiştir. Yapılan ilavenin 

açıklamasında, YTK‘nın 408. maddesine eklenen üçüncü fıkra ile tek pay sahipli 

anonim şirketlere ilişkin yeni bir hüküm konulduğu ve Yönergenin gereği olan bu 

hükümle, tek pay sahipli anonim şirketlerde genel kurul kararlarının bu kimliklerinin 

açıkça anlaşılmasının amaçlandığı belirtilmiştir
134

.  

                                                 
132

  YTK’nın 408. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası birlikte değerlendirildiğinde, şu kararların 

alınmasında tek pay sahibinin devredilemez yetkisi olduğu anlaşılmaktadır: Esas sözleşmenin 

değiştirilmesi; yönetim kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim 

gibi haklarının belirlenmesi, ibraları hakkında karar verilmesi ve görevden alınmaları; kanunda 

öngörülen istisnalar dışında denetçinin ve işlem denetçilerinin seçimi ile görevden alınmaları; finansal 

tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr payları ile kazanç 

paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması dâhil, 

kullanılmasına dair kararların alınması; kanunda öngörülen istisnalar dışında şirketin feshi; önemli 

miktarda şirket varlığının toptan satışı.  
133

  Tasarı metinleri için bkz. yuk. s. 10, dpn. 18. 
134

  TBMM Adalet Alt Komisyonu’nda kabul edilen metin için bkz. 

http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/ticaret_kanunu_tasarisi.htm. Yapılan ilave eleştiriye de konu 

olmuştur. YTK Tasarısında tek ortaklı anonim ve limited şirket öngörülürken bu ortaklığın 

hukukumuzda halen mevcut olduğunun, İktisadi Devlet Teşekküllerinde ve özellikle bunların anonim 

ortaklık şeklinde kurulmaları zorunlu olan bağlı ortaklıklarında Devletin tek ortak olduğunun; bu 

şirketlerde organların görev ve yetkileri konusunda TK’dan ayrılan özel düzenlemeler yapıldığının, 

genel kurula yer verilmediğinin, bu organın bir kısım yetkilerinin yönetim kuruluna ve yönetim 

kurulunun bir kısım yetkilerinin de genel müdürlüğe verildiğinin, benzer düzenlemelerin tek ortaklı 

anonim ve limited şirketler için de söz konusu olabileceğinin gözden kaçırılmış olduğu görüşü dile 

getirilmiştir. Bkz. ERDOĞAN MOROĞLU, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı – Değerlendirme ve 

Öneriler, 5. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2007, s. 128. Yazar eserinin 6. baskısında bu 

görüşlerine yer vermemiştir. Her ne kadar, işaret edildiği üzere, 4046 sayılı ÖUHK’nın 20/C 

maddesinde özelleştirme programında bulunan ve sermayesinin tamamı Devlete ait olan anonim şirket 

statüsündeki kuruluşlarda TK’nın genel kurul toplantılarına ait ilişkin hükümlerinin uygulanmayacağı 

hükme bağlanmışsa da, kanımızca, tek pay sahipli bir anonim şirketin her an, herhangi bir merasime 

tabi olmaksızın çok pay sahipli hale gelmesi mümkün olduğundan, mevcut yapının tek kişi 

ortaklığında da korunmasında uyum sorunları çıkmaması bakımından yarar bulunmaktadır.  

http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/ticaret_kanunu_tasarisi.htm
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 Gerekçe olarak gösterilen Yönergenin 4. maddesi uyarınca, şirket genel 

kuruluna ait olan yetkiler tek ortak tarafından kullanılır ve genel kurula ait yetkilerin 

kullanılması sonucu alınan kararlar yazılı olmalıdır. Görüldüğü üzere YTK m. 408 

(3), Yönergenin 4. maddesini neredeyse aynen tekrar etmiştir. YTK hükmünün 

Yönerge düzenlemesinden tek farklı yanı, yazılılık şartının bir geçerlilik koşulu 

olduğunun açıkça zikredilmesidir.  

 Hal böyle olmakla birlikte, Yönerge hükmünün yazılılık bakımından aynen 

alınmasının yerindeliği tartışmalıdır. Zira, her ne kadar Yönerge genel kurul kararları 

bakımından yazılılık şartı getirmişse de, haklı olarak belirtildiği gibi, bu, genel bir 

hükümdür ve hem hangi kararların yazılı olması gerektiği milli hukuklara ait bir 

meseledir hem de genel kurul kararlarının yazılı olmasının zorunlu tutulduğu hukuk 

sistemlerinde bu kuralın ayrıca alınmasına ve kanun hükmü haline getirilmesine 

gerek yoktur. Nitekim Alman hukukunda durum budur. AktG § 130  hükmü genel 

kurul kararlarının noter tarafından yazılı hale getirilmesini şart koşmuş olduğundan; 

Yönergenin, genel kurul kararlarının yazılı olmasını öngören hükmünün ayrıca 

alınmasına gerek kalmamıştır.  

 Anonim şirket genel kurul kararlarının yazılı olmasının zorunlu olduğu Türk 

hukukunda da durum aynıdır. YTK’nın “Tutanak“ başlıklı 422. maddesi uyarınca, 

pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, gruplarını, 

sayılarını, itibarî değerlerini, genel kurulda sorulan soruları, verilen cevapları, alınan 

kararları, her karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarını içeren 

tutanak imzalanır; aksi hâlde geçersizdir
135

. Yönetim kurulu, tutanağın noterce 

onaylanmış bir suretini derhal ticaret sicili memurluğuna vermek ve bu tutanakta yer 

alan tescil ve ilâna tâbi hususları tescil ve ilân ettirmekle yükümlüdür; tutanak ayrıca 

hemen şirketin internet sitesine konulur. 

                                                 
135

  Mevcut TK’da da, genel kurul kararlarının geçerli olabilmesi için, toplantıda Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı komiserinin hazır bulunması ve komiserin toplantı tutanağını imzalaması şart 

koşulmuştur (TK m. 378, 297). Bakanlık temsilcisinin (hükümet komiseri) genel kurulda hazır 

bulunmasına ilişkin yeni TK’daki durum için bkz. s. 187, 188.  
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 Kuşkusuz anılan kural, çok pay sahipli şirketler için olduğu gibi tek pay sahipli 

şirketler için de geçerlidir
136

. Görüldüğü üzere genel kurul kararlarının, imzalı bir 

şekilde zabıt altına alınmasını öngören bir Kanun sisteminde, tek pay sahipli anonim 

şirketler için ayrıca bir yazılılık şartı öngörülmesine gerek bulunmamaktadır
137

. 

TEKİNALP de, anonim ve limited şirketin genel kurul kararlarının, YTK’da 

öngörülen imzalar altında tutanağa bağlanmış olması dolayısıyla (YTK m. 422; 617, 

f.3) bu hükmün fazla önem taşımadığının düşünülebileceğini kabul etmiş, ancak bu 

düşüncenin doğru olmadığını bir örnekle açıklama yoluna gitmiştir
138

. Yazara göre, 

yazılı şekil, genel kurul tarafından alınması gerekli olan, ancak, genel kurul kararının 

geçerlilik şartı niteliğini taşımadığı hâllerde kararın genel kurul tarafından toplantıda 

alınmaması durumunda önem taşıyabilir. Diğer bir ifadeyle, yazılı karar şartı, genel 

kurul toplantı tutanağının kapsamayabileceği varsayımları da içermektedir. Meselâ, 

bir üst düzey yöneticinin tayini esas sözleşmeye göre genel kurulun yetkisi 

dahilindeyse ve ilgili yöneticiyi tek ortak sözlü olarak atamışsa, atama, genel kurul 

tarafından yapılmadığı gerekçesiyle geçersiz sayılamaz; çünkü, hiçbir özelliği 

bulunmayan bir esas sözleşme hükmüne aykırılık geçersizlik doğurmaz, ortada ne 

ahlâka ne adaba ne kanuna aykırılık vardır ne de butlan gibi ağır bir sonucu haklı 

kılabilecek bir sakatlık söz konusudur. Fakat YTK’nın yazılı şekil kuralı bu atamayı 

geçersiz kılar. Kanımızca, hem verilen örneğin yerindeliği ve çok istisnai bir duruma 

ilişkin olduğu tartışılabilir hem de böyle bir örnek bakımından aynı sakıncanın çok 
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  Aynı yönde bkz. TEKİNALP, Tek Ortaklı Şirketler, s. 605. 
137

  Bu görüşümüz MOROĞLU tarafından hükme yöneltilen eleştirilerle de uyumludur. Yazar, 

üçüncü fıkranın sonradan TBMM Alt Komisyonu tarafından YTK Tasarısı metnine 

eklenmesinin, kendisi tarafından genel kurulla ilgili olarak işaret edilen boşlukları doldurucu 

nitelik taşıdığını ancak çok yetersiz olduğunu dile getirmiştir. Yazara göre: Tek pay sahibinin 

alacağı kararların geçerlilik kazanabilmesi için yazılı olmalarının yeterli bulunması çok 

sakıncalıdır. Alınan karar belli bir aleniyet kazanmadığı sürece onu alan tek pay sahibinin 

çeşitli manipulasyonlarına açık olacağı gibi, bu kararların geçersizliğinin dava edilebilmesinde 

de sorunlar yaşanacaktır. Bu nedenle, tek pay sahibi tarafından alınan kararların geçerliliği için 

yazılı olmasıyla yetinilmeyip, ayrıca (ticaret siciline tescil ve ilan gibi) aleniyet unsuruna yer 

verilmelidir. MOROĞLU, Tasarı Değerlendirme, 6. Baskı, s. 170. Bizce de, tek pay sahipli 

anonim şirketlerde de, çok pay sahipli şirketlerde geçerli olan YTK m. 422 hükmü uyarınca 

genel kurulda alınan kararlar tutanağa yazılmalı, tutanak imzalanmalı ve nihayet yönetim kurulu 

tarafından tescil ve ilan ettirilmelidir. Sadece, 407. maddenin üçüncü fıkrası uyarınca, Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak yönetmelikte tek kişi anonim ortaklığında bakanlık 

komiserinin bulunmasının zorunlu olmadığı yönünde bir düzenleme yapılması halinde, tutanağın 

bakanlık temsilcisi tarafından imzalanmasının söz konusu olmayacağını belirtelim. Konuyla 

ilgili olarak bkz. aşa. s. 187, 188. 
138

  TEKİNALP, Tek Ortaklı Şirketler, s. 606, 607, 610. 
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ortaklı hatta iki, üç ya da dört ortaklı anonim şirketlerde de ortaya çıkabileceği, o 

zaman neden yazılılık şartının sadece tek pay sahipli şirketler bakımından getirildiği 

sorularını gündeme taşıyabilir. Ayrıca bir organ olarak genel kurul, kararlarını olağan 

ya da olağanüstü toplantılarda aldığına ve bu toplantılarda alınan kararların yazılı bir 

tutanakla tespiti ve imzalanması gerektiğine göre, sözü edilen sözlü işlem nasıl 

gerçekleşecektir, bu da açıklanmaya muhtaçtır.  

 Tek pay sahipli şirketler için yapılan böyle bir düzenleme, tek başına, bu 

şirketlere, YTK m. 422’de yer alan tutanağın imzalanması kuralının, hatta bir adım 

daha gidilerek, Bakanlık temsilcisinin (mevcut adıyla bakanlık komiseri) toplantıda 

bulunması kuralının [6762 sayılı TK m. 378, 297; YTK m. 407 (3)] 

uygulanmayacağı gibi bir sonucun çıkarılmasına da neden olabilir ki, kanımızca, bu 

sonuca varılamaz. 

 Bununla birlikte, kanunun TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi sırasında 

YTK m. 407 (3) hükmünde yapılan değişiklikten sonra, değişikliğin gerekçesi de göz 

önünde bulundurularak, tek ortaklı anonim şirket genel kurullarında bakanlık 

temsilcisinin bulunmasına gerek olmadığı söylenebilecektir. Hükmün önceki haline 

göre, tüm anonim şirket genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisinin bulunması 

zorunludur. Verilen önergeye göre yapılan değişiklik sonucunda ise, bakanlık 

temsilcisinin tüm anonim şirket genel kurul toplantılarında değil, sadece 333. 

maddede
139

 belirlenen şirketlerin genel kurul toplantılarında bulunacağı, bunlar 

dışında kalan şirketler bakımından, hangi durumlarda temsilcinin bulunacağına 

ilişkin usul ve esasların Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca çıkarılacak bir yönetmelikle 

düzenleneceği hükme bağlanmıştır
140

.  

                                                 
139

  YTK m. 333- (1):  Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğle, faaliyet alanları 

belirlenip, ilan edilecek anonim şirketler Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izni ile kurulur. 
140

  YTK m. 407 (3) hükmünün TBMM’de yapılan değişiklikten önceki hali: Genel kurul 

toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığının temsilcisi veya anılan Bakanlığın yetkilendireceği 

Bakanlık temsilcisi bulunur. Temsilcilerin kimler olacağı, görevlendirilmelerine ilişkin usul ve 

esaslar, bunların nitelik, görev ve yetkileri ile ücret tarifeleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 

çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. Bakanlık temsilcisinin toplantıya katılma giderleri ve 

ücretleri ilgili şirket tarafından karşılanır. 

YTK m. 407 (3) hükmünün TBMM’de yapılan değişiklikten sonraki hali: 333 üncü madde 

gereğince belirlenen şirketlerin genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 

temsilcisi de yer alır. Diğer şirketlerde, hangi durumlarda Bakanlık temsilcisinin genel kurulda 

bulunacağı ve genel kurul toplantıları için temsilcilerin görevlendirilmelerine ilişkin usul ve 

esaslar ile bunların nitelik, görev ve yetkileri ayrıca ücret tarifeleri Sanayi ve Ticaret 
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 Önergenin gerekçesinde de
141

, tek kişi anonim ortaklığında bakanlık 

temsilcisinin zorunlu olarak bulundurulmasında kamu yararı görülmediği açıkça 

ifade edilmiştir.  

 TBMM Genel Kurulu’nda YTK m. 407 (3) hükmünde değişiklik yapılmamış 

olsaydı, kanımızca, tek ortaklı anonim şirketlerde de, çok ortaklı şirketlerde olduğu 

gibi bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu olacaktı. Öncelikle, böyle bir ayırım 

yapıldığına dair ne genel gerekçede ne de madde gerekçesinde bir açıklama 

mevcuttu; ayrıca hükümlerin düzenleniş tarzına göre, böyle bir ayırımın bulunduğu 

sonucunu çıkarmaya yönelik bir işaret de bulunmamaktaydı. Bundan başka her ne 

kadar, komiserin işlevinin, özellikle, muhalif pay sahibinin olumsuz oyunun ve 

muhalefetinin toplantı tutanağına geçirilmesinin teminatı olduğu kabul edilse dahi
142

, 

mevcut durumda tek kişi ortaklığının farklı muameleye tâbi tutulmasını gerektirecek 

bir açıklık da ilgili hükümlerde bulunmamaktaydı. Üstelik YTK m. 422 hükmü de, 

hiç bir ayrım yapmadan toplantı tutanağının bakanlık temsilcisi tarafından 

imzalanacağını hükme bağlamaktadır. 407. maddenin üçüncü fıkrasında yapılan 

değişişiklik sonucu bu hükümle 422. madde hükmü arasında bir uyumsuzluk da 

ortaya çıkmıştır.  

 407. maddenin üçüncü fıkrasının son haline göre ise, değişikliğin gerekçesi de 

dikkate alındığında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (=Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) 

tarafından yapılacak yönetmelikte özellikle tek kişi anonim ortaklığında bakanlık 

                                                                                                                                          
Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. Bakanlık temsilcisinin toplantıya katılma 

giderleri ve ücretleri ilgili şirket tarafından karşılanır. 
141

  Önerge Gerekçesi: Bilindiği üzere, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereğince anonim 

şirketlerin genel kurullarında Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunluluğu vardı. 

Tasarıda da aynı zorunluluk öngörülmektedir. Özellikle aile şirketi şeklindeki anonim şirketler 

ile bir kişi ile kurulacak anonim şirketlerde Bakanlık temsilcisinin zorunlu olarak 

bulundurulmasında kamu yararı görülmediği gibi tasarıda yapılacak bu düzenleme ile bu tür 

şirketler için kolaylık getirilmekte ve ortaya çıkacak maliyetler ile zaman kayıplarının önüne 

geçilmesi sağlanmış olacaktır.  
142

  Komiserlerin genel kurula katılmakla ifa ettikleri görevi düzenleyen mevcut TK m. 297 uyarınca 

da, komiserlerin toplantıdaki görevleri, genel kurul zabıtlarının kanuna uygun bir şekilde 

tutulmasına nezaret etmektir. Buna göre, komiserin toplantı sırasında meydana gelebilecek her 

durumu toplantı tutanağına aksettirmekle yükümlü olduğu, bu hükmün anonim ortaklığın dış 

denetimine ait bir hüküm niteliği taşıdığı, TK m. 274/III’ün de, burada bir dış denetimin 

bulunduğunu açıkça vurgular nitelikte olduğu ifade edilmiştir. MEHMET HELVACI, “Sermaye 

Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” Gereği Ticaret Ortaklıklarının Özellikle 

Anonim Ortaklıkların Genel Kurullarının Yapılması, Beta, İstanbul, 1997, s. 30. 
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komiserinin bulunmasının zorunlu olmadığı yönünde bir düzenleme yapılması 

yerinde olacaktır.  

 Netice itibariyle, tüm genel kurul kararlarının yazılı ve imzalı olmasını öngören 

bir Kanun sisteminde, Yönergenin ilgili hükmünün aynen alınarak YTK içine 

konulması hem gereksiz olmuş hem de farklı sonuçlara varılmasına yol açabilecek 

niteliği nedeniyle sakıncalı olmuştur
143

. Bu sonucu destekleyici diğer bir husus da, 

yazılılık şartının düzenlendiği yerdir. Bu şart, genel kurulun görev ve yetkilerinin 

sayıldığı 408. maddenin üçüncü fıkrasına konulmuştur. Üçüncü fıkrada ilk olarak tek 

pay sahipli anonim şirketlerde bu pay sahibinin genel kurulun tüm yetkilerine sahip 

olduğu hükmüne yer verilmiştir ki, bu düzenlenme yeri açısından isabetli görülebilir. 

Ancak bunu takiben hemen ikinci cümlede yazılılık şartının zikredilmesi düzenlenme 

yeri itibariyle uygunsuz olmuştur. 408. madde genel kurul kararlarının şekliyle hiç 

ilgisi olmayan bir hükümdür. Yönergenin iki fıkradan oluşan 4. maddesi
144

 olduğu 

gibi buraya alındığından, böyle bir uyumsuzluk ortaya çıkmıştır. Hâlbuki genel kurul 

kararlarının şekline ilişkin hüküm kanunun 422. maddesinde yer almakta ve 

açıklandığı üzere, kararların bir tutanakla zabıt altına alınmasını ve toplantı başkanı 

ile bakanlık temsilcisi tarafından imzalanmasını öngörmektedir. Eğer tek pay sahipli 

anonim şirketlerde belirtilen bu şekilden farklı bir şekil benimsenmek istenseydi, 

bunun 422. maddede yapılması gerekirdi.  

 2. Limited Şirketlerde 

 Aynı yönde bir hüküm YTK’nın 616. maddesi ile limited şirketler için 

getirilmiştir. 616. maddenin üçüncü fıkrasında, tek ortaklı limited şirketlerde, tek 

ortağın genel kurulun tüm yetkilerine sahip olduğu ve bu ortağın genel kurul sıfatıyla 

alacağı kararların geçerlilik kazanabilmeleri için yazılı olmalarının şart olduğu  
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  Nitekim YTK Tasarısının hazırlanmasından önce dahi, Yönergenin 4. maddesinin tek ortağın 

genel kurulun yetkilerine sahip olacağını ve alacağı kararların yazılı olması gerektiğini 

düzenlediği, Türk hukukunda genel kurul kararları zaten yazılı olarak alındığından yapılması 

gereken tek değişikliğin ortaklıkta tek pay sahibi bulunması halinde bu pay sahibinin genel kurul 

olarak hareket edeceğini bildirmek olduğu dile getirilmiştir. OKUTAN NILSSON, Tek Kişi 

Ortaklığı, s. 600. 
144

  Yönerge m. 4:  

1. Şirket genel kuruluna ait olan yetkiler tek ortak tarafından kullanılacaktır.  

2. Genel kurula ait yetkilerin kullanılması sonucu alınan kararlar yazılı olmalıdır.  
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düzenlenmiştir.  Aynı  maddenin birinci  fıkrasında  genel kurulun  devredilemez 

yetkileri sayılmış; ikinci fıkrasında da, şirket sözleşmesinde öngörülmeleri halinde 

genel kurulun devredilmez yetkileri haline gelen kararlar sıralanmıştır.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TEK KİŞİ ORTAKLIĞININ KÖTÜYE KULLANILMASININ 

ENGELLENMESİ (ALACAKLILARIN KORUNMASI) 

 I. GENEL OLARAK  

 Tek kişi ortaklığında, tüzel kişilik ve sınırlı sorumluluk unsurlarının sonucu 

olarak, şirket faaliyetlerinin tek ortak tarafından yürütülmesine, elde edilecek 

menfaatlerin de bu kişiye ait olmasına rağmen
1
, şirketin kendi hak ve borçlarının 

sahibi olduğunu, ortağın sadece şirkete getirdiği ya da getirmeyi taahhüt ettiği 

sermaye ile sorumlu olduğunu, girişimin başarısız olması riskinin özellikle 

alacaklılar ve şirket çalışanları üzerine geçirilmiş olduğunu biliyoruz. Pay sahipleri 

arasında denetim ve dengenin bulunmaması sebebiyle de, tek ortaklı şirketlerde 

kötüye kullanma ihtimali ve riski çok ortaklı şirketlere nazaran daha yüksektir
2
.  

 Hukuk düzenlerinin, sınırlı sorumluluk kuralı ile şirket ortaklarına tanımış 

oldukları imtiyazın, uygulamada yol açtığı haksız durumlar karşısında, bir şekilde 

göz ardı edilmesi, kural gereği sınırlı sorumlu olması gereken ortakların sınırsız 

olarak sorumlu tutulması meselesi yargı ve öğretiyi hatta kuralı getiren kanun 

koyucunun bizzat kendisini çok fazla meşgul etmiş; sınırlı sorumluluk ilkesinin 

delinmesi, ortaya çıkan hakkaniyete aykırı durumların giderilmesi, önlenmesi 

amacıyla çok sayıda teori geliştirilmiş, birçok yargı kararı verilmiş ve bizzat kanun 

koyucular da çeşitli istisnaî düzenlemeler yapmak durumunda kalmıştır. Bu 

çerçevede, ortakların sınırlı sorumluluk ayrıcalığını/hakkını kötüye kullanmalarının 

önüne geçilmesi, alacaklılar ve diğer ilgililer üzerine geçirilmiş olan işletmenin 

başarısız olması riskinin en aza indirilebilmesi için çeşitli araçlara ve sebeplere 

müracaat edilmesi önerilmiştir. Buradan da anlaşılıyor ki, kapitalist ekonomik 

                                                 
1
  Hemen burada, şirketlerin kurularak işletme faaliyetinde bulunmasında, ekonominin gelişmesi 

ve istihdamın artması yoluyla tüm toplumun, dolayısıyla alacaklılar ve çalışanlar dahil tüm 

ilgililerin menfaati olduğunu, kanun koyucuların ortaklara sınırlı sorumluluk imtiyazı tanırken 

bu saikle hareket etmiş olduklarının söylenebileceğini belirtelim. 
2
  FASTRICH, s. 14. Dünya genelindeki tecrübelerin de, tüzel kişiliğin, daha çok tek kişi 

ortaklığında, aile şirketlerinde ve grup şirketlerinde kötüye kullanıldığını gösterdiği belirtilmiştir. 

HE, s. 18. 
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düzenin bir gereği olarak ortaya çıkmış olan ve genel anlamda ekonominin 

gelişmesini, istihdamın artırılmasını hedefleyen “sınırlı sorumluluk ilkesi”, birçok 

ilgili tarafın menfaatini tehlikeye atma karakteri sebebiyle herkes için ideal olan bir 

çözüm getirememiştir. 

 Sınırlı sorumluluk ilkesinin ortaya çıkardığı haksız durumların giderilmesi 

amacıyla oluşturulan tatbikat ve teoriler arasında, tüzel kişilik perdesinin aralanması, 

tek ortağın olgu organ sorumluluğu, hâkim şirket sorumluluğu, sadakat 

yükümlülüğüne isnat edilen sorumluluk sayılabilir. Tek kişi ortaklığı da, aslında 

farklı yönlerden incelenen ve ifade edildiği gibi aynı derde çare olsun diye 

oluşturulan bu değişik kurumların genellikle tipik örneğini oluşturmaktadır. Demek 

istediğimiz, örneğin hâkim şirketin sorumluluğundan söz edildiğinde, tek kişi 

ortaklığı tam hâkimiyetin yegâne örneğini oluşturmakta; tüzel kişilik perdesinin 

kaldırılmasından söz edildiğinde bu teori ve uygulamanın tipik örneklerinin tamamı 

(şirket kurumunun kötüye kullanılması, sermayenin kaybedilmesi, faaliyetlerin ya da 

malvarlıklarının karışması, hâkimiyetin kişisel yarar için kullanılması gibi) tek kişi 

ortaklığında en belirgin olarak tecessüm etmekte, tek ortak şirket yöneticilerini 

etkileme açısından şirketin fiilî organı olarak kabul edilmektedir.  

 Biz de bu bölümde, genel olarak, tek kişi limited ya da anonim ortaklığında, 

şirketin tek ortaklı olması ve bu ortağın şirket borçlarından sorumlu olmaması 

nedeniyle şirket alacaklıları ve çalışanları dahil bu durumdan zarar görebilecek tüm 

ilgililer bakımından, hangi yollarla bir korunma sağlanabileceği üzerinde duracağız. 

Hemen belirtelim, adalet duygularını zedeleyen haksız bir durumla karşılaşıldığında, 

hukuk uygulayıcılarının tepkisi bu haksız durumun ortadan kaldırılması yönünde 

olacak ve pozitif (müspet) hukuk sistemine rağmen, geliştirilen araç ya da araçlarla 

haksızlık giderilmeye çalışılacaktır. Bunun için de, kendisine isnat edilebilecek açık 

bir kanun hükmü olmadığında, MK m. 2 gibi hükümlerden istifade edilerek yeni 

teoriler oluşturulacak, herhangi bir teori ya da tatbikat kabul gördüğünde, örneğin 

yüksek mahkemenin müstakar bir uygulaması haline geldiğinde, bu, -bağlayıcı bir 

düzenleme oluşturmasa da- hukuk uygulayıcılarının işini kolaylaştıracak ve ihtilaflar 
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buna istinaden çözüme kavuşturulabilecektir
3
. Ortaya atılan çözüm önerileri de bu 

kapsamda değerlendirilmeli ve pozitif düzenlemelerde doğrudan yer almadıkları 

gerekçesiyle baştan reddedilmemelidir. Ancak önerilen yolların kabulü halinde dahi, 

tatbikatın kural haline getirilmemesi, sadece istisnai hallerde uygulanmaları 

gerektiğini; bunun, hukuk güvenliği açısından son derece lüzumlu olduğunu da 

belirtelim.  

 İşaret edilen yol ve araçlardan bazıları, dava hakkı şeklinde ortaya çıkarken, 

bazıları da ilkelere, ön hukuki koruma tedbirlerine dayanmakta ve/veya 

dayandırılmaktadır. Bu ilkeler arasında, ayrılık ilkesi, kamuya açıklama ilkesi
4
, 

şirkete borçlanma yasağı ilkesi bulunmaktadır.  

 Dava hakkı olarak gündeme gelenleri ise; tüzel kişilik perdesinin kaldırılması, 

tek ortağın olgu organ sorumluluğu, haksız fiil sorumluluğu, özel ilişkiye dayalı 

sadakat yükümü temelli sorumluluk ve hâkim şirketin güven sorumluluğu olarak 

sayabiliriz. Tek ortağın aynı zamanda şirket yöneticisi (yönetim kurulu üyesi ve/veya 

müdür) olduğu durumlarda, bu sıfatla, şirkete ve şirket alacaklılarına karşı olan 

sorumluluğu da bu kapsamda zikredilmelidir.    

 Bunların yanında, tek kişi ortaklığında alacaklıları korumak amacıyla pozitif 

hukuk düzenlemesi olarak bazı kuralların getirilmiş olduğunu, bu kuralların 

genellikle şirketin kuruluşu, sermayesi (sermayenin getirilmesi ve korunması), 

yönetimi ve sona ermesi ile ilgili olduğunu görmekteyiz. Ayrıca, mevcut 

düzenlemelerin yetersiz olduğu tespitinden hareketle, yeni bazı kuralların özellikle 

kanun hükmü olarak getirilmesi gerektiği önerilmiştir. Örneğin tek kişi ortaklığında, 

tek ortağın şirketin borçları nedeniyle üçüncü kişilere karşı sorumluluğunun hiç 

olmazsa özel durumlarda genişlemesi veya sınırsız hale gelmesi gibi düzenlemelere 

yer verilmesi gerektiği belirtilmiştir
5
.  

                                                 
3
  Türk Medenî Kanunu’nun hemen birinci maddesinin üçüncü fıkrasında, hâkimin, karar verirken 

bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından yararlanacağının düzenlenmiş olduğunu hatırlayalım. 
4
  Tek kişi ortaklığının kurulmasında bunun halk tarafından bilinmesine büyük önem verildiği 

konusunda bkz. AT’TARAWNEH, s. 185. 
5
  MOROĞLU, tek ortaklı şirket düzenlemesinin, sınırlı sorumluluk imkânından yararlanmak 

isteyen tek kişilik firmaların anonim ortaklığa dönüşmelerini teşvik edeceğini, bu önlemlerin bu 

eğilimi bir ölçüde kırmak üzere, anonim ortaklıkların asgari esas sermayelerinin 500.000 TL 
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 Hemen belirtelim, burada tek kişi ortaklığında alacaklıların korunması 

bakımından değinilen gerek kanunî düzenlemeler, gerek ilkeler ve gerekse 

sorumluluk teorileri, - bazı istisnalar dışında- tek kişi ortaklığına mahsus olmayıp, 

çok ortaklı şirketler için de geçerlidir ve tek başına tek ortaklı şirketlerin konusu 

değildir. Bu sebeple, bu hususların tamamına, tek ortaklı şirketler bakımından gerekli 

olduğu ölçüde değinilecek, her biri ayrı bir çalışmanın konusu olabilecek teoriler tüm 

ayrıntılarıyla incelenmeyecektir. Özellikle kanunî düzenlemeler bakımından da, 

ayrıntılar için çalışma içinde ilgili bölümlere atıfta bulunulacaktır.  

II. TEK KİŞİ ORTAKLIĞINDA ALACAKLILARI 

KORUYUCU İLKELER VE ÖZEL DÜZENLEMELER 

 Alacaklıları koruyucu ilkeler ve tek kişi ortaklığına mahsus özel 

düzenlemelerin aynı başlık altına incelenmesinin nedeni, esasında özel 

düzenlemelerin ilkelerin bir yansıması olarak ortaya çıkması ya da ilkelerin, özel 

düzenlemelerden yola çıkılarak oluşturulmuş olmasıdır. Koruyucu ilke ve özel 

düzenlemeler aşağıda ayrı başlıklar halinde incelenmiştir.  

 A. Ayrılık İlkesi 

 Koruyucu ilkelerin birincisi, şirket malvarlığı ile ortağın şahsî malvarlığının net 

bir şekilde, karışmayacak biçimde ayrılmasını ifade eden ayrılık ilkesidir
6
. Tek ortak 

ile tüzel kişiliği haiz şirketin malvarlığının birbirinden ayrılmasının en önemli 

sonucu; tek ortağın şahsî alacaklılarının şirket malvarlığına, ortaklığın alacaklılarının 

da ortağın şahsî malvarlığına başvuramamasıdır. Ayrılık ilkesi aynı zamanda tek 

ortağın şahsî işleri ile şirket işlerinin de belirgin biçimde farklı olmasını ifade eder. 

Ortak, şahsî işlerini şirket üzerinden, şirketin tesislerini, araçlarını hatta şirket 

                                                                                                                                          
olarak belirlenmesi yanında yararlı olacağını belirtmiştir. MOROĞLU, Tasarı Değerlendirme, 

6. Baskı, s. 137. Alman hukukunda da, tek kişi ortaklığında alacaklıların korunması kapsamında, 

kararların yazılı hale getirilmesi ve şirketle işlem yapma yasağı gibi bir iki kural dışında bir özel 

düzenleme getirilmemiş olduğu, örneğin unvanda şirketin tek ortaklı olduğunun yazılması, 

alacaklıların tehlikeye sokulması halinde zorunlu feshin düzenlenmediği, ayrıca düzenlemelerde, 

tek ortağın, şirketinin iflası halinde, şirket alacaklılarına karşı hangi hallerde şahsen sorumlu 

olacağı meselesinin de kurala bağlanmamış olduğu gündeme getirilmiştir. KREUZER, 

Einmann-GmbH, s. 724. 
6
  TEKİNALP, Tek Ortaklı Şirketler, s. 593. Ayrıca bkz. . TEKİNALP, Tek Kişi Ortaklığının 

Esasları, s. 45. 
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personelini kullanarak yürütemez. Tersinden şahsî işlerini yaparken bunları şirket 

için yaptığı izlenimini de veremez.  

 Malvarlığının ya da faaliyet alanlarının karışmasının önlenebilmesinin 

yollarından biri, şirket için yapılan işlemlerin belli şekillere bağlanmasıdır. Örneğin 

şirket genel kurulu olarak alınan kararların ya da tek ortak-yöneticinin kendisiyle 

işlem yapması halinde gerçekleştirilen işlemlerin yazılı olarak yapılması bu amaca 

hizmet eder
7
.  

 Bu ilke kapsamında ayrıca, tek ortağın kendi kişisel malvarlığını ilgilendiren 

işlemleri şirketten geçirmesi veya tersinin yapılmasının engellenmesi gerektiği; 

bunun için şekil hükümlerine özenle uyulması yanında, şirketle ortak arasında 

yapılacak sebepsiz işlemlere, meselâ hatır bonolarına geçerlilik tanınmaması, ortağın 

şirkete borçlanmasının yasaklanması, tek ortağın bizzat veya şirketin temsilcileri 

aracılığıyla kendisiyle işlem yapmasının özel veya sıkı kurallara bağlanması 

gerektiği ifade edilmiştir
8
. Kanımızca, tek kişi ortaklığında alacaklıların durumu ile 

çok ortaklı sermaye şirketlerinde alacaklıların durumu arasında önemli bir farklılık 

bulunmamaktadır. Şirkette birden fazla ortak bulunduğunda da, şirketin tek hâkimi 

konumunda bir kişi bulunabilmektedir. Bu açıdan, özellikle tek kişi ortaklığına özgü 

yasaklayıcı, kısıtlayıcı düzenleme önerilerinde dikkatli olunması gerekmekte, tek kişi 

ortaklığına yapılacak müdahalelerin aslında şirketler hukuku rejimini tümden 

etkileyebileceği ihtimalinin göz önünde bulundurulması zarureti bulunmaktadır. Bu 

çerçevede çok ortaklı şirketlerde mevcut olan koruyucu düzenlemelerle yetinilmeli, 

gerçekten tek kişi ortaklığının özel yapısı nedeniyle zarurî olmadıkça özel düzenleme 

yoluna gidilmemelidir. Nitekim aşağıda açıklandığı üzere borçlanma yasağı ister tek 

ortaklı ister çok ortaklı olsun tüm anonim ve limited şirketler bakımından 

düzenlenmiştir
9
.  

 

 

                                                 
7
  Bkz. Yönerge, m. 4/II, m. 5; GmbHG § 48 III, 35 III; AktG § 130, 112; YTK m. 408 (3), 616 

(3); YTK m. 371 (6), 629 (2); İBK m. 718 b, 814/IV. 
8
  TEKİNALP, Tek Ortaklı Şirketler, s. 593.  

9
  Bkz. aşa. s. 198. 
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 B. Kamuya Açıklama İlkesi  

 Ayrılık ilkesini tamamlayıcı, onun işlevinin yerine getirebilmesini sağlayıcı 

diğer bir ilke de kamuya açıklama ilkesidir. Bu ilkeye göre, şirketin tek ortaklı 

olduğunun, ortağın kim olduğunun, bir işlemin organ sıfatıyla şirket adına mı, yoksa 

kendisi için mi yapıldığının ilgililere bildirilmesi, onlar tarafından bilinmesinin 

sağlanması, halkın tek kişi ortaklığının tehlikelerinden haberdar edilmesi gerekir
10

. 

Böylece, risklerin ve tehlikelerin bilinmesi, tek kişi ortaklığı ile iş yapmak isteyen 

kişi ya da kişilerin tedbirli davranmasını sağlayacaktır
11

. Bu kapsamda, tek kişi 

ortaklığının ticaret unvanında, şirketin tek ortaklı olduğuna vurgu yapan bir 

kelimenin mevcut olması, şirket tek ortakla kurulduğunda ya da sonradan tek ortaklı 

hale geldiğinde bu durumun tek ortağın kimliği ile birlikte tescil edilmesi
12

 açıklama 

ilkesinin yansımaları olarak zikredilebilir. Bu noktada şirketin esas sermayesinin, 

temsilcilerinin, şirketin faaliyet konularının nelerden ibaret olduğunun sicil 

kayıtlarından görülebilmesinin de bu ilke kapsamında değerlendirilebileceğini 

belirtelim.  

 Tek kişi ortaklığının ticaret unvanında, şirketin tek ortaklı olduğuna vurgu 

yapan bir kelimenin mevcut olmasının açıklama ilkesinin bir görünümü olduğunu 

belirttik. Tek kişi ortaklığının ticaret unvanının ne şekilde olacağı konusunda özel bir 

hüküm ne Yönergede ne Alman hukukunda ne de Türk hukukunda mevcuttur. Şu 

halde tek kişi anonim ve/veya limited ortaklığının ticareti unvanı aynen diğer 

şirketlerde olduğu gibi, şirketin işletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareden 

oluşacaktır (TK m. 45, YTK m. 43). Kanun koyucular, alacaklıların korunması amacı 

ile de olsa, şirket unvanında şirketin tek kişi ortaklığı olduğu ilavesinin bulunması 

suretiyle üçüncü kişilerin bilgilendirilmesi yolunu tercih etmemişlerdir. Şirketin tek 

                                                 
10

  GRUNDMANN/MÖSLEIN, s. 178. Açıklama ilkesi ve yansımaları konusunda ayrıca 

TEKİNALP, Tek Ortaklı Şirketler, s. 594’te şu izahata yer verilmiştir: “Açıklama ilkesi, 

şirketin tek ortaklı olduğunun, ortağın kimliğinin, işlemlerinde hangi kimlikle hareket ettiğinin; 

tek ortağın asil olarak veya temsilci aracılığıyla işlem yaptığı hâllerde, karşı tarafça, kendisinin 

mi, yoksa tek ortaklı şirketin organlarının mı veya vekillerin mi yer aldıklarının açıkça 

saptanması ve tarafların kimliklerinin ve sıfatlarının her türlü karar ve eylemde belirtilmesi 

demektir. İlkenin özenle uygulanması ve şekil kurallarına dikkat edilmesi gereği hem Onikinci 

yönergenin hem de Tasarının amacıyla sistemini tanımlar”. 
11

  AT’TARAWNEH, s. 186. 
12

  Yönerge m. 3; GmbHG § 40 I, AktG § 42, YTK m. 338 (2), 574 (2). 
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kişilik olduğu konusunda çeşitli kamuya açıklama hükümlerine yer verilmişken 

(örneğin şirketin tek ortaklı hale geldiğinin bildirilmesi ve ilanı), kamuya 

açıklamanın en kolay olabileceği yer olan unvanda buna gerek görülmemiştir. 

Hâlbuki her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri ticaret unvanıyla yapmaya ve 

işletmesiyle ilgili senet ve sair evrakı bu unvan altında imzalamaya mecburdur. 

Ayrıca unvanın, ticari işletmenin giriş cephesinin herkes tarafından kolayca 

görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılması da zorunludur (TK m. 41, 

YTK m. 39 ). Görüldüğü üzere, ticaret unvanında şirketin tek ortaklı olduğunun 

yazılması hem bir zorluk getirmemekte, hem de kamuyu bilgilendirme ve 

alacaklıların korunması bakımından önemli bir işleve sahip olmaktadır. Ne var ki, 

şirketin kolaylıkla çok ortaklı hale gelmesi her defasında ana sözleşme değişikliğini 

zorunlu kılacak ve bu, unvanın devamlılığı esası ile de bağdaşmayacaktır. Ayrıca 

Ticaret Sicili’ne tescil edilmiş bir hususta, üçüncü kişilerin bunu bilmedikleri iddiası 

dinlenmez. Şirketin tek ortaklı olduğu sicil kayıtlarından anlaşılabilecektir. Bundan 

başka, uygulamada ortakları şirket borçlarından dolayı sınırsız sorumlu olan kollektif 

şirketler, bu özellikleri nedeniyle “kişi ortaklığı” olarak bilinmekte ve “kişi ortaklığı” 

kavramına sınırsız sorumlu olma anlamı yüklenmektedir. Tek ortak sınırsız olarak 

şirket borçlarından dolayı sorumlu olmadığı halde, şirket unvanında “tek kişi 

ortaklığı” ibaresi bulunan bir limited ya da anonim şirket bakımından, üçüncü kişiler 

için bu yönde bir sakınca da söz konusu olabilecektir. Bu sebeplerle, kanımızca da, 

ticaret unvanı bakımından, özellikle tek ortaklı şirketlerde, şirketin tek ortaklı 

olduğunun unvanda yer almasını zorunlu kılacak bir düzenlemeye gerek 

bulunmamaktadır. Nitekim bu öneri farklı düzenlemeler bakımından dile getirilmişse 

de, kabul görmemiştir
13

. 

                                                 
13

  Örneğin yukarıda da işaret edildiği üzere, Yönergenin hazırlanması sırasında komisyon 

tarafından hazırlanan taslak metninin 2a maddesinde şirket evrakında, şirketin tek kişi ortaklığı 

olduğunun yazılması zorunluluğu getirilmesi öngörülmüşse de, bu öneri kabul edilmemiştir.  

LUTTER, Europäisches Unternehmensrecht, s. 275. Konsey’in bu öneriyi kabul etmemesinin 

sebebi olarak, aşırı bürokratik ve pahalı bir gereklilik olması ve bunun, Yönerge’nin daha uygun 

bir yapı oluşturma amacına aykırı nitelik taşıması gösterilmiştir. EDWARDS, s. 213. 

Şirket unvanında şirketin tek ortaklı olduğu yönünde bir hüküm bulunmasını zorunlu tutan 

ülkeler de olmuştur. İspanya Hukuku’nda limited şirketlere ilişkin kanunda 1.6.1995 yılında 

yapılan değişiklikle tek kişi ortaklığı kabul edilmiş ve bu şirkete ilişkin olarak getirilen özel 

düzenlemelerden biri de şirket unvanına ilişkin olmuştur  (Art. 126 Nr. 2 LSA). İlgili hükme 

göre, şirket belgelerinde, mektuplarında, hesaplarında, sipariş formlarında ve bütün kamuya 
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 C. Borçlanma Yasağı 

 Diğer bir ilke de, ortağın şirkete borçlanması yasağı ilkesidir. Bu ilkenin, tek 

ortaklı şirketin koruyucu sigortalarından biri olduğu, bu sayede, tek ortağın, ortağı 

olduğu şirketi kasası gibi kullanmasına, iki malvarlığının birbirleriyle 

karıştırılmasına ve bir bütün olarak işlemlere konu yapılmasına engel olunacağı ifade 

edilmişse de
14

, bu kuralın da tek ortaklı şirketlere mahsus olmadığını çok ortaklı 

şirketlerde de aynı amaca hizmet edeceğini belirtelim.  

 Nitekim ilke YTK’da tek pay sahibi için değil tüm pay sahipleri için 

düzenlenmiştir. YTK’nın anonim şirketlere ilişkin 358. maddesi uyarınca, pay 

sahipleri şirkete karşı borçlanamaz
15

. Sermayeye katılma (iştirak) taahhüdünden 

doğan borç doğal olarak kuraldan hariç tutulmuştur. Ayrıca, borcun, şirketle, şirketin 

işletme konusu ve pay sahibinin işletmesi gereği olarak yapılmış bulunan bir 

işlemden doğmuş olması ve emsalleriyle aynı veya benzer şartlara tâbi tutulmuş 

olması halinde de, kuralın uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır. YTK m. 644 (1) 

b’de de, şirkete karşı borçlanma yasağına dair 358. maddenin limited şirketlere de 

uygulanacağı öngörülmüştür.  

 YTK m. 358 hükmünün şirketler topluluğuna nasıl uygulanacağı da bu 

kapsamda değerlendirilebilecek bir husustur. Esas itibariyle tek kişi ortaklığına özgü 

bir sorun olmamakla birlikte, şirketler topluluğuna ilişkin 202. maddenin, 

denkleştirme yapılması koşuluyla, bağlı şirkete kayıp verdirecek işlemlerin 

yapılabilmesini mümkün kıldığı, 202. maddenin 358. madde krşısında özel bir 

                                                                                                                                          
açıklamalarında şirket unvanında şirketin tek ortaklı olduğunu gösteren ibarenin (sociedad 

unipersonal) bulunması zorunlu tutulmuştur. MEYER, s. 438.  
14

  TEKİNALP, Tek Ortaklı Şirketler, s. 594.  
15

  YTK ile getirilen bu yasağın tek ortaklı şirketlere özgü olmadığı, tüm şirketler için geçerli 

olduğu hükmün gerekçesinde de vurgulanmaktadır. 358. maddenin gerekçesinde hükmün yeni 

olduğu, ticaret hayatında yaygın olan, kazandığı boyutlar dolayısıyla verdiği zararlar bir hayli 

genişlemiş bulunan, kötü ve sakat bir uygulamayı önlemeyi amaçladığı, zira hükümle pay 

sahiplerinin şirkete karşı borçlanmalarının yani, sermaye taahhüdü dahil, bir çok iş ve işlemde 

şirket kasasını kullanmalarının, kişisel harcamalarını bu kanaldan yapmalarının, hatta şirketten 

para çekmelerinin engellenmesinin amaçlandığı belirtilmiştir. Yasağa aykırı olarak 

borçlananların üç yüz günden az olmamak üzere adlî para cezasıyla cezalandırılacakları da 

YTK’nın 562 (5) c bendinde hüküm altına alınmıştır. 
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düzenleme olduğunun kabulü gerektiği yönündeki görüşe
16

 katıldığımızı ifade 

etmekle yetinelim.  

 Borçlanma yasağı ayrıca, YTK m. 395 (2) hükmü ile yönetim kurulu üyeleri ve 

onların yakınlarına da teşmil edilmiştir. Anılan hükme göre, yönetim kurulu üyesi, 

onun 393 üncü maddede sayılan yakınları
17

, kendisinin ve söz konusu yakınlarının 

ortağı oldukları şahıs şirketleri ve en az yüzde yirmisine katıldıkları sermaye 

şirketleri, şirkete nakit veya ayın borçlanamazlar. Şirket, bu kişiler için kefalet, 

garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını 

devralamaz
18

. Aksi hâlde, şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları, bu kişileri, 

şirketin yükümlendirildiği tutarda doğrudan takip edebilirler
19

. 

 YTK m. 358. hükmü düzenlemesi ile 395 (2)’deki düzenleme arasında bazı 

farklılıklar vardır. Örneğin, birincisinde işletme konusu ve pay sahibinin işletmesi gereği 

olarak yapılmış bulunan işlemlere ilişkin bir istisna öngörülmüş olmasına rağmen ikinci 

düzenlemede bu yönde bir istisna bulunmamaktadır. Ayrıca, yönetim kurulu üyelerine 

ilişkin yasakta, şirketin bu kişiler için kefalet ve garanti veremeyeceği açıkça 

düzenlenmiş olmasına rağmen pay sahipleri bakımından bu düzenleme 

yapılmamıştır. Bu son duruma bağlı diğer bir farklılık da, şirketler topluluğuna dahil 

                                                 
16

  Görüş için bkz. OKUTAN NILSSON, Şirketler Topluluğu, s. 242, 243. 

17
  YTK m. 393 (1) uyarınca bu yakınlar; yönetim kurulu üyesinin alt ve üst soyu, eşi yahut üçüncü 

derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarıdır. 
18

  Tek ortaklı şirketlerde alacaklıların korunması için şu hükümlerin getirilmesi öğretide de 

önerilmişti: 1. İşletme, ortağı ile herhangi bir anlaşma akit edememelidir. 2. İşletme ortağın 

borcuna kefil olamamalıdır. 3. İşletme ortağa borç para verememelidir. 4. Ortağın eşi, çocukları 

ve yakın akrabaları ile şirketin, kâr sözleşmesi dahil, akit edebileceği herhangi bir anlaşma 

geçerli olmamalıdır. İşletme bu kişilere ayrıca kefil de olmamalıdır. Ancak bu kişilerle akit 

edilebilecek hizmet akdinin muayyen koşullar tahtında geçerliliği benimsenmelidir. ATABEK, 

Tek ortaklı Şirket, s. 31. Önerilerin devamında, konulan kurallara aykırı hareket edip işletmeyi 

borç altına sokan ortağın, zarar gören kişilere karşı tüm malvarlığı ile sorumlu tutulması 

gerektiği belirtilmiş, ancak işletmenin normal faaliyeti sonucu husûle gelen borçlardan 

işletmenin sorumlu olacağı ve alacaklıların hiç bir şekilde ortağın mamelekine, kişisel varlığına 

müracaat etme olanağına sahip olamayacakları ilave edilmiştir. ATABEK, Tek Ortaklı Şirket, 

s. 32.  
19

  Şirket alacaklılarına, şirkete borçlu olan üçüncü kişileri doğrudan takip etme imkanı tanıyan 

hüküm haklı olarak eleştirilmiş ve şirket alacaklısının ayrıca bir takip başlatmak zorunda 

olmaksızın İİK m. 89 hükmü kapsamında şirkete borçlanan kişilerden, alacağı ile sınırlı olacak 

şekilde, bu borç miktarını icra dosyasına yatırmalarını talep hakkına zaten sahip olduğu, yapılan 

düzenlemenin İİK m. 89 ygulamasını engelleme tehlikesinin mevcut olduğu dile getirilmiştir. 

Kendigelen, Yeni Türk Ticaret Kanunu - Değişiklikler, s. 244. 
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şirketlerin birbirlerine kefil olabilmesi ve garanti verebilmesinin 395 (3) hükmünde 

düzenlenmiş olmasıdır. 

 Yeni bir hüküm olan ikinci fıkranın gerekçesinde, bunun, bir açıdan 

sermayenin (malvarlığının) korunması ilkesinin gereği olduğu, bir anlamda 358 inci 

maddenin tamamlayıcısı olduğu ve uygulamada sıkça rastlanılan kötüye 

kullanmaların engellenmesini amaçladığı belirtilmiştir.  

 Şirketin ve dolayısıyla alacaklıların menfaatini koruyucu diğer bir düzenleme 

de, limited şirket ortaklarının, şirket çıkarlarını zedeleyebilecek davranışlarda 

bulunamayacaklarını, özellikle kendilerine özel bir menfaat sağlayan ve şirketin 

amacına zarar veren işlemler yapamayacaklarını kurala bağlayan YTK m. 613 (2) 

hükmüdür. YTK m. 626 (3)’te de, bu hükümle getirilen bağlılık (sadakat) 

yükümlülüğünün müdürler için de geçerli olduğu düzenlenmiştir.  

 Birer sermaye şirketi olan anonim ve limited şirketlerde hukuk düzenleri, 

sermayenin korunmasına özel önem atfetmişler, sermayenin şirkete getirilmesi, 

kamuya duyurulması ve korunmasında ayrıntılı düzenlemelere yer vermişlerdir. Tek 

kişi ortaklığına gelince, bu ayrıntılı düzenlemelerin de yeterli olmayacağı ve daha 

başka, ilave koruyucu hükümlerin getirilmesi gerektiği düşünülmüştür. Bunun bir 

sebebi de, çok ortaklı şirketlerde, sermaye borcunun ödenmemesi halinde ıskat gibi 

müesseseler -diğer ortaklar tarafından- işletilebilecekken, tek kişi ortaklığında bunun 

söz konusu olmamasıdır. Çok ortaklı şirketler için de mevcut olan, sermayenin 

getirilmesi ve korunmasına ilişkin hükümlerin, şirket yöneticilerinin ve denetçilerinin 

sorumluluğuna ilişkin kuralların, tek ortaklı şirketlerde de, alacaklıların korunmasına 

hizmet eden hükümler olarak geçerli olduğuna işaret etmekle beraber, sermayenin 

korunması bakımından özellikle tek kişi ortaklığı ile ilgili önerilerin burada 

zikredilmesinde fayda görülmektedir.  

 Bu öneriler arasında; tek ortaklı şirketler için, asgari sermayenin daha yüksek 

bir miktarda belirlenmesi
20

,  nakit sermayenin tamamının kuruluşta ödenmesinin 

zorunlu tutulması ya da sermayenin ödenmeyen kısmı için teminat getirilmesi şartı 

                                                 
20

  Bkz. IMMENGA, s. 958.  
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konulması
21

 sayılabilir. Özellikle tek kişi ortaklığı için, zorunlu asgari sermayenin, 

çok ortaklı şirketlere nazaran daha yüksek oranda belirlenmesi ya da nakit 

sermayenin tamamının kuruluşta ödenmesinin zorunlu kılınması durumlarının, tespit 

edebildiğimiz kadarıyla, örneği bulunmamaktadır. Türk hukukunda YTK m. 585’te, 

limited şirketler bakımından sermayenin nakit kısmının hemen ve tamamen 

ödenmesi zorunlu kılınmışsa da, anılan hükmün tek ortaklı şirketlere özgü 

olmadığını, genel olarak ister tek ortaklı ister çok ortaklı olsun tüm limited şirketler 

hakkında geçerli olduğunu belirtelim.  

 Sermayenin ödenmeyen kısmı için teminat verilmesi konusunda ise, Alman 

hukukunda böyle bir zorunluluğun bir dönem mevcut olduğunu, bu zorunluluğu 

düzenleyen Alman GmbHG § 7 II cüm. 3 ve buna bağlı olarak GmbHG § 8 II cümle 

2 ile GmbHG § 19 IV hükümlerinin ilgâ edildiğini ve bu düzenlemenin başka 

takipçisinin de bulunmadığını ifade edelim
22

.  

 III. TEK ORTAĞIN HUKUKÎ SORUMLULUĞU 

A. Tüzel Kişiliğin Gözardı Edilmesi Yoluyla Sorumluluk 

(Haftungsdurchgriff)  

 1. Genel Açıklama 

 Tek kişi ortaklığında alacaklıkların korunması deyince akla ilk gelen yollardan 

biri, tüzel kişiliğin göz ardı edilmesi yoluyla şirket ortağının şirket borçlarından 

şahsen sorumlu tutulmasıdır. Bu yol bakımından, çok ortaklı şirketlere nazaran tek 

kişilik şirketlerde, bu şirketlerin özel durumundan kaynaklanan farklı bir durumun 

mevcut olup olmadığı, bu şirketlere farklı muamele edilmesini gerektiren bir halin 

bulunup bulunmadığı, çok ortaklı şirketler için öğreti tarafından geliştirilmiş ilke ve 

yargı tarafından oluşturulmuş örnek uygulamaların aynen tek ortaklı şirketlere de 

uygulanıp uygulanmayacağı tespit edilmelidir. Bu tespit yapılırken, esas konumuz 

olmadığından “perdeyi aralama teorisi” ayrıntıları ve türleri yönünden 

                                                 
21

  SCHWARZ, Europäisches Gesellschaftsrecht, s. 327. 
22

  Bu konudaki açıklamalar için bkz. yukarıda s. 164vd. 
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incelenmeyecek, sadece konumuzun gerektirdiği ölçüde genel hatlarıyla ele 

alınacaktır
23

.  

 2. Kural: Sınırlı Sorumluluk (Şirket Borçlarından Sorumlu 

Olmama) 

 Bilindiği üzere, birer sermaye şirketi olan anonim ve limited şirketlerde, şirket 

borçlarından dolayı, şirket alacaklılarına karşı sadece şirket, tüm malvarlığı ile 

sorumludur. Şirket ortaklarının borcu şirkete karşıdır ve o da, taahhüt edilmiş olan 

katılma payının şirkete getirilmesinden ibarettir (TK m. 269, 503; GmbHG 13 II, 

AktG 1 I)
24

. Nitekim tek borç ilkesi olarak nitelendirilen
25

 bu durum, anonim ve 

limited şirketin tüzel kişiliğe sahip olması (ayrılık ilkesi/Trennungsprinzip) ve 

ortaklar bakımından sınırlı sorumluluk ilkesinin kabul edilmiş olmasının sonucudur. 

Ayrılık ve sınırlı sorumluluk ilkesine göre, şirket malvarlığı ile ortakların şahsî 

malvarlığı birbirinden bağımsızdır ve şirket borçlarından dolayı ortakların şahsî 

malvarlığına gidilemediği gibi, ortakların şahsî borçlarından dolayı şirket 

malvarlığına da gidilemez
26

.  

                                                 
23

  Perdeyi kaldırarak sorumlu tutmanın türleri olarak, düz perdeyi kaldırarak sorumlu kılma, ters 

yönden perdeyi kaldırarak sorumlu kılma, borçlunun perdenin kaldırılmasını talep etmesi ve 

çapraz perdeyi kaldırma halleri sayılmıştır. Perdeyi kaldırma teorisi hakkında ayrıntılı bilgi için 

bkz. GÜLÖREN TEKİNALP/ÜNAL TEKİNALP, Perdeyi Kaldırma Teorisi, Prof. Dr. Reha 

Poroy’a Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul 1995, s. 387 vd. ve özellikle 

s. 398, 399; YANLI, Perdenin Kaldırılması, s. 13 vd. 
24

  TK m. 269: Anonim şirket, bir unvana sahip, esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüş olan 

ve borçlarından dolayı yalnız mamelekiyle mesul bulunan şirkettir. 

Ortakların mesuliyeti, taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile mahduttur. 

TK m. 503: İki veya daha fazla hakiki veya hükmi şahıs tarafından bir ticaret unvanı altında 

kurulup, ortaklarının mesuliyeti koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile mahdut ve esas sermayesi 

muayyen olan şirkete limitet şirket denir. 
25

  Bu ilkenin bir istisnası olarak tâli yükümlülük gösterilebilir. TK m. 405/III uyarınca; “(h)isse 

senetlerinin devri şirketin muvafakatine bağlı olan hallerde esas mukavele hissedarlara esas 

sermayeye iştirak borcundan başka muayyen zamanlarda tekerrür eden mevzuu para olmıyan 

edalarda bulunmak mükellefiyetini de yükleyebilir.”. 
26

  Şahıs şirketlerinde ise, ortaklar şirket borçlarından dolayı sınırsız ve müteselsilen sorumlu 

tutulmuşlardır. Kollektif şirket ortakları, şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı müteselsilen ve 

bütün malları ile sorumludur (TK m. 178). Şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı birinci 

derecede kollektif şirket sorumlu ise de, şirkete karşı yapılan icra takibi semeresiz kalmış veya 

şirket her hangi bir sebeple sona ermiş ise, yalnız ortak veya ortakla birlikte şirket aleyhine dava 

açılabilir ve takip yapılabilir (TK m. 179). Komandit şirkette, şirket alacaklılarına karşı 

sorumluluğu sınırsız olan ortaklara komandite ortak denir (TK m. 243). Aksi kararlaştırılmış 

olmadıkça adi şirkette ortaklar,  birlikte yahut bir mümessil vasıtasıyla üçüncü şahsa karşı 

üstlenmiş oldukları borçlardan müteselsilen sorumlu olurlar (BK m. 534, TBK m. 638).  
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 Daha önce açıklandığı üzere, şirketlere tüzel kişilik tanınması ve özellikle 

şirket ortaklarına, sınırlı sorumluluk imkânı verilerek işletme faaliyeti riskinin           

-yatırımların ve istihdamın artmasının sağlanması gibi nedenlerle-, alacaklılar ve 

şirket çalışanları üzerine geçirilmesi, hukuk ve ekonomi politikası bakımından 

yapılmış bir tercihtir. Bu durum şirket ortakları bakımından bir imtiyaz 

(Haftungsprivileg)
27

, bir anlamda da bir hak oluşturmaktadır. Tüzel kişilik burada bir 

koruma mekanizması, deyim yerindeyse bir zırh, bir kalkan olarak işlev görmektedir. 

Bu vesileyle, her ne kadar tüzel kişiliğin gözardı edildiği haller için anglo-sakson 

uygulamasında “tüzel kişilik perdesinin kaldırılması/lifting corporate veil” deyimi 

kullanılmakta ise de, aslında tüzel kişiliğin bir “perde/örtü” olmaktan öte, -deyim 

yerindeyse- bir zırh, bir kalkan işlevi gördüğünü belirtmiş olalım. 

 3. İstisna: Şirket Borçlarından Sorumlu Olma – Tüzel Kişiliğin 

Gözardı Edildiği Haller 

 Kanunun aradığı şartlara göre anonim ya da limited şirket kuran kişiler sınırlı 

sorumluluk imtiyazından yararlanmaktadır. Bununla birlikte, ayrılık ve sınırlı 

sorumluluk ilkelerinin kesin olarak uygulanması, şirket borçlarından dolayı hiç bir 

şekilde ortaklara gidilemeyecek olması kötüye kullanmalara davetiye çıkaracak 

niteliktedir ve âdil olmayan, hakkâniyet/adalet duygularını zedeleyen sonuçlara yol 

açabilecektir. Ayrıca bütün haklar gibi, bu hakkın da, iyi niyet ve dürüstlük kuralları 

çerçevesinde kullanılması şarttır
28

. Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine 

getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye 

kullanılmasını hukuk düzeni korumaz (MK m. 2).  Hak sahiplerinin bu haklarını, 

öngörülme amacına aykırı olarak ve başkalarına zarar verme kastıyla kullanmaları, 

belirlenen sınırları aşmaları halinde bu hakkın/imtiyazın kendilerinden alınması 

gündeme gelmektedir.  

                                                 
27

  Bkz. EMMERICH, s. 214; EISENHARDT, Gesellschaftsrecht, s. 438. 
28

  Sorumluluğun sınırlı olmasının bir ayrıcalık olduğu, ancak bunun kazanılması gerektiği, 

kazanılmasının yolunun da kötüye kullanmaktan kaçınmak olduğu söylenmiştir. Bkz. WÜST, s. 

710. Federal Mahkemenin bir kararında da, tüzel kişiliğin, hukuk düzeninin belirlediği amaca 

aykırı olarak kullanılması halinde tek ortağın şirket borçlarından sorumlu olacağı hükme 

bağlanmıştır (BGHZ 22, 226). Bkz. HOLGER ALTMEPPEN, Zur Entwicklung eines neuen 

Gläubigerschutzkonzeptes  in der GmbH, ZIP 2002, s. 1556. 
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 Bununla birlikte, kural sınırlı sorumluluk olduğundan ve kanun koyucu da bu 

kurala istisna oluşturabilecek durumları bizzat düzenlemediğinden, tüzel kişilik 

perdesinin kaldırılıp kaldırılamayacağı meselesi, kaldırılabilecekse bunun hangi 

hallerde söz konusu olacağı yargı ve öğretiye kalmaktadır. Bir taraftan yargı kararları 

ile istisnaî durumlar ortaya çıkarken, diğer taraftan öğreti, bu durumların teorik 

temellerini açıklamaya çalışmaktadır.  

 Şirket borçlarından şirket ortaklarını da sorumlu tutmayı öngören teori ve 

görüşlerin temelinde, hakların dürüstlük kuralları çerçevesinde kullanılması gereği ve 

adâletin tesisi ihtiyacı yatmaktadır
29

. Zira hukuk düzeni bir hakkın açıkça kötüye 

kullanılmasını korumaz
30

. Sınırlı sorumluluk ve malvarlığının ayrılığı ilkeleri göz 

ardı edildiği, deyim yerindeyse tüzel kişilik perdesinin kaldırıldığı haller
31

 arasında 

ise özellikle; sınırlı sorumluluk imkânının ve şirket yapısının kötüye kullanılması 

(Institutsmissbrauch/Rechtsformmissbrauchs)
32

, şirket varlığının tehlikeye 

düşürülmesi, sermayenin kaybedilmesi (Unterkapitalisierung)
33

 
34

, şirket işleri ile 

                                                 
29

  Şirket borçlarından dolayı ortakların sorumlu tutulması aynı zamanda, kişilerin sadece kendi 

borçlarından sorumlu olacağı ilkesinin bir istisnasını oluşturmaktadır. PETER KINDLER, 

Gläubigerschutz im qualifizierten faktischen Einmann-GmbH Konzern- BGH, NJW 1991, 3142 

(“Video”), JuS 1992, s. 636. 
30

  Tek kişi anonim ortaklığında, tek kişinin varlığına rağmen hukuken iki kişinin bulunduğu, (tek 

ortak ve şirket tüzel kişiliği)  bunların hukuken birbirlerinden bağımsız oldukları, bu 

bağımsızlığın kötüye kullanılması durumunda hukuk düzeninin müdahalede bulunacağı (MK m. 

2) belirtilmiş ve bir İsviçre Federal Mahkemesi kararı (ATF 53 11 25 ) hukuk düzeninin 

müdahalesine örnek gösterilmiştir. Anılan karara konu olan olayda, bir tek kişi anonim ortaklığı, 

bir İsviçre bankasından ödünç almış ve tek pay sahibi ile şirket müdürü de borca kefil 

olmuşlardır. Tek pay sahibi kefil olarak parayı ödeyince, diğer kefile, yani müdüre rücu etmiş, 

Federal Mahkeme ise, kefilin burada aslında kendi borcunu ödediği gerekçesi ile rücûu kabul 

etmemiştir. Federal Mahkeme burada tüzel kişilik tülünün altına bakılmasını uygun görmüş ve 

bu tülün arkasına sığınılmasını, hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirmiş ve kabul 

etmemiştir (ATF 102, III 169, 98 II 99, 85 II, III). Açıklama ve karar için bkz. POROY 

(TEKİNALP/ÇAMOĞLU),  N. 478b.  
31

  Amerika Birleşik Devletleri uygulamasında da şirket borçlarından dolayı ortağa müracaat 

edilirken, söz konusu şirket için şu kavramlar kullanılmıştır: Dummy (kukla/paravan), tool 

(araç/alet), shell (tabela/tabela şirketi), instrumentality (araç, enstrüman), agency (vekil, vasıta, 

mümessil), adjunct (yardımcı). Bkz. HEINER DRÜKE, Die Haftung der Muttergeselschaft 

für die Schulden der Tochtergesellschaften - Eine Untersuchung nach deutschem und US-

amerikanischem Recht, Köln 1990, s. 4, 5.  
32

  KRAUSE, s. 104; HANS-JOACHIM BAUSCHKE, Durchgriff bei jursitischen Personen - 

Terminologische und sonstige Probleme, BB 1975, s. 1323; ARNOLD, s. 348; DRÜKE, s. 17; 

ALTMEPPEN, Gläubigerschutzkonzepts, s. 1555.  
33

  KRAUSE, s. 103; NOACK, s. 241; DRÜKE, s. 11; WÜST, s. 712; HOLGER ALTMEPPEN, 

Grundlegend Neues zum “qualifiziert faktischen” Konzern und zum Gläubigerschutz in der 

Einmann-GmbH, ZIP 2001, s. 1842; KARSTEN SCHMIDT, Zum Haftungsdurchgriff wegen 
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şahsî işlerin birbirine karıştırılması (Sphärensvermischung)
35

, aynı şekilde şirket 

malvarlığı ile kişisel malvarlığının birbirine karışması (Vermögensvermischung)
36

 ve 

                                                                                                                                          
Sphärenvermischung und zur Haftungsverfassung in GmbH-Konzern: Bemerkungen zum Urteil 

des BGH von 16.09.1985; BB 1985, s. 2075; Bu çerçevede, şirketin, borçlarını kısmen ya da 

tamamen ödeyemeyecek hale getirilecek şekilde, şirket zararına hareket edilmesi de, ortağın 

sorumluluğunu gerektiren sebepler arasında sayılmıştır. Bkz. EISENHARDT, 

Gesellschaftsrecht, s. 437.  
34

  KRAUSE, s. 103; Alman hukukunda olduğu gibi Fransız hukukunda da, malvarlıklarının 

karışması (confusion) durumu, tüzel kişilik perdesinin kaldırılmasını gerektirebilecek bir durum 

olarak değerlendirilmektedir. Buna göre, şahsî malvarlığını aynı hesap altında tutma veya ayrı 

bir muhasebenin tutulmaması gibi yollarla şirketin malvarlığıyla karıştıran gerçek veya tüzel 

kişinin artık sınırlı sorumluluk ayrıcalığından yararlanamayacağı kabul edilmektedir. Bkz. 

OCHS, s. 123, ÇELİK, s. 201.  
35

  SCHMIDT, Haftungsdurchgriff, s. 2075; KRAUSE, s. 104; DRÜKE, s. 10. Şirket 

çalışanlarının aynı zamanda şahsî işlerde kullanılması, iş sahasının ortak olması, şirket 

borçlarından şahsen de sorumlu olunduğu yönünde üçüncü kişilere beyanda bulunulması da bu 

grupta sayılmıştır. Bkz. DRÜKE, s. 11. Benzer şekilde, limited şirketin finansal, ekonomik ve 

organizasyon bakımından tek ortak ile bir bütünlük oluşturması halinde, tek ortağın şirket 

borçlarından şahsen sorumlu olacağı karara bağlanmıştır (BGHZ 68, 312). Bkz. ALTMEPPEN, 

Gläubigerschutzkonzepts, s. 1556. Yine bu çerçevede hukukî görünüş sorumluluğundan 

(Rechtsscheinhaftung) söz edilmiştir. Buna göre, eğer bir ortak, üçüncü kişiler nezdinde bizzat 

kendi işletmesini işlettiği ya da işletme borçlarından şahsen sorumlu olduğu görünüşünü 

oluşturursa, şirket borçlarından şahsen sorumlu olur. Bkz. Bkz. FORSTMOSER/MEIER-

HAYOZ/NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, s. 967; GEORG KUHN, Haften die GmbH-

Gesellschafter für die Gesellschaftsschulden persönlich? in: Festschr. Für Robert  Fischer, 

1979, s. 351; HANDSCHIN/TRUNIGER, s. 33. Burada söz konusu olan, tek ortağın 

davranışlarının gerçeğe uymamasıdır; görünüşle gerçek birbirinden farklıdır. Görünüşle gerçeğin 

birbirine uymaması ise, hukuki görünüş nazariyesinin uygulanarak, bir kişinin oluşturduğu 

görünüş nedeniyle sorumlu tutulabilmesinin birinci ve temel şartıdır. Diğer şartlar da; isnad 

edilebilirlik, nedensellik ve iyiniyet olarak sayılmıştır. Şu halde, tek ortağın, şartları varsa, 

oluşturduğu hukukî görünüş nedeniyle sorumlu tutulmasının mümkün olduğu söylenmelidir. 

Hukukî görünüş nazariyesi ve uygulama şartları hakkında bkz. HÜSEYİN ÜLGEN, Türk 

Ticaret Hukukunda Hukuki Görünüş Nazariyesi (Ticari İşletme Bakımından Uygulama), 
Vedat Kitapçılık, İstanbul 2005, s. 180 vd. 

36
  KRAUSE, s. 104; DRÜKE, s. 11. Alman Federal mahkemesi 1980’li yıllardan itibaren verdiği 

kararlarında tüzel kişilik perdesinin kaldırılmasına somut bir gerekçe olarak şirket malvarlığı ile 

ortağın malvarlığının birbirine karışması halini göstermiştir. Özellikle şirketin malvarlığının 

ticari defterlerde yetersiz şekilde gösterilmesi, muhasebenin şeffaf olmaması veya malvarlıkları 

arasındaki sınırın gizlenmesi sonucu hangi malvarlığı değerlerinin şirkete hangilerinin ortağın 

şahsına ait olduğunun bilinememesi halleri malvarlıklarının birbirine karıştığı durumlar olarak 

kabul edilmiştir. BGH, 12.11.1984 – II ZR 250/83. Karar için bakınız. HANS-JOACHIM 

BAUSCHKE, Durchgriff bei der GmbH and Co. KG, Anm. Zu BGH-Urteil vom 12.11.1984 – II 

ZR 250/83, BB 1985, s. 77. Ayrıca bkz. OCHS, s. 68; aynı yönde BGHZ 95, 330, 334. 

Malvarlığının karışması halinde sorumluluğun sınırsız olacağı yönündeki diğer bir Federal 

Mahkeme kararı için bkz. BGHZ 22, 230. Şirket ortağının, alacaklılara tahsis edilmiş olan 

malvarlığını sadece korumak değil, aynı zamanda kontrol etmek yükümlülüğü de bulunduğu, bu 

yükümlülüğe aykırı hareket eden ortağın alacaklılara karşı şahsen sorumlu olacağı da ifade 

edilmiş ve Federal Mahkeme kararına konu olmuştur. Bkz. ALTMEPPEN, 

Gläubigerschutzkonzepts, s. 1556; BGHZ 125, 366, 368 f.=ZIP 1994, 867. 
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şirket üzerindeki hâkimiyetin kişisel yarar için kullanılması bulunmaktadır
37

. Şirket 

işleri ile şahsî işlerin ve şirket malvarlığı ile kişisel malvarlığının birbirine karışması 

hallerinin her ikisi birden iktisadi özdeşlik olarak da ifade edilebilir
38

. Bir Federal 

Mahkeme Kararı’nda da, hayatın gerçekleri (Wirklichkeit des Lebens), ekonomik 

ihtiyaç (wirtschaftlichen Bedürfnisse) ve olayın şartlarının gerektirmesi (Macht der 

Tatsachen) halinde, hâkimin tüzel kişiliği gözardı edeceği hükme bağlanmıştır
39

. 

 Hal böyle olmakla, kural malvarlığının ayrılığı ve sınırlı sorumluluk 

olduğundan, yani kanun koyucular tercihlerini sınırlı sorumluluktan yana 

kullandıklarından, bu kabule göre tüzel kişilik ve sınırlı sorumluluk korumasının 

kaldırılmasında dikkatli olunmalı, bu yaklaşımın istisnaî niteliği göz önünde 

                                                 
37

  Bkz. SCHMIDT, Haftungsdurchgriff, s. 2075; OCHS, s. 57; BAUSCHKE, Durchgriff bei 

jursitischen Personen, s. 1323; ÇELİK, s. 199; DRÜKE, s. 10. 
38

  Türk hukuku uygulamasında, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi tarafından onanan bir yerel mahkeme 

kararında, iktisadi özdeşlik gerekçesiyle tüzel kişilik perdesinin kaldırılmasına karar verilmiştir. 

Yargıtay 19. HD.’nin 2005/8774 E., 2006/5232 K. sayılı ve 15.05.2006 tarihli kararı ile “... tüzel 

(kişilik) perdesinin kaldırılarak davalıların sorumlu tutulmasında bir isabetsizlik 

bulunmamasına...” ifadeleriyle onanan İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2002/843 E., 

2005/64 K. sayılı ve 17.02.2005 tarihli kararında, “... her iki davalı farklı tüzel kişilik gibi 

görünse de bunun biçimsel olarak ele alınmayacağı, uyuşmazlığın iktisadi ve ticari boyutları ile 

değerlendirilmesi gerektiği, her iki şirket arasındaki iktisadi özdeşlikten hareketle, sadece anılan 

şirketlerin hukuki anlamda farklı tüzel kişilikler olmalarına dayanan davalı EGE A.Ş.’nin 

savunmalarının hukuken geçerli olmayabileceği, söz konusu şirketlerin aynı ve tek kişi olarak 

kabul edilmesinin gerekli olduğu zikredilmiştir. … hukukî açıdan farklı tüzel kişilikler olsa da 

“perdeyi kaldırma teorisi” çerçevesinde her iki davalı şirket arasında kardeş şirket ilişkisinden 

kaynaklanan özdeşlik mevcuttur. Davalı Ege A.Ş.’nin tek savunması ayrı tüzel kişilik oldukları, 

borcun tamamından diğer davalının sorumlu olduğu yönündedir. Bu savunma MK’nın 2. 

maddesi kapsamında hakkın kötüye kullanılmasıdır. Zira ... davacı yurt dışı firması ile 

sözleşmeyi akdeden, malı teslim alan, bir konteynırlık akreditifi çıkaran her iki şirketin ortak 

temsilcisidir. Bu tarihte her iki şirket ortakları, aynı kişilerden müteşekkildir. Farklı tüzel 

kişilikler olgusu biçimsel olarak ele alınamaz. Taraflar arasındaki uyuşmazlık, boyutları ile 

dürüstlük kuralı çerçevesinde, hakkaniyet ölçüleri içinde dikkate alınarak değerlendirilmelidir. 

Davalı Ege A.Ş.’nin ödeme kabiliyeti olmayan, biçimsel olarak farklı tüzel kişiliği bulunan diğer 

şirkete, borçları yüklemeye yönelik çabaları kabul görmemelidir. Dolayısı ile sonuç olarak tüm 

borçtan her iki şirketin müteselsilen sorumlu olduğu kanaatine varılmıştır…”. ifadeleriyle 

iktisadi özdeşlik gerekçesiyle tüzel kişilik perdesinin kaldırılmasına hükmedilmiştir. Kararlar ve 

değerlendirme için bkz. Vural SEVEN/Can GÖKSOY, Ticaret Şirketlerinde Tüzel Kişilik 

Perdesinin Aralanması (Bir Kararın Değerlendirilmesi), İstBD, C, 80, 2006, S. 6, s. 2455 vd. 
39

  BGHZ 78, 318, 333=JZ 1981, 139. Anılan kriterler daha önce Alman İmparatorluk Mahkemesi 

(Reichgericht) tarafından da, tek ortağın şirket borçlarından dolayı sorumlu tutulmasının 

gerekçesi olarak kullanılmıştır (RGZ 99, 234; 129, 53). Bkz. BAUSCHKE, Durchgriff bei 

jursitischen Personen, s. 1323; ALTMEPPEN, Gläubigerschutzkonzepts, s. 1555. Ancak bu 

ölçütlerin net olmadığı, belirsiz ve subjektif olduğu ifade edilerek, bunlardan objektif genel geçer 

bir kuralın çıkarılamayacağına işaret edilmiş; esasen bu kriterlerin tek ortağın şahsî 

sorumluluğuna gitmek için yeterli olmadığı dile getirilmiştir. Bkz. HELMUT GOTTSCHLING, 

Die Einmann-GmbH in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshoft und des Bundesfinanzhofs, 

GmbHR 1959, s. 195. 
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bulundurulmalı, istisnalar kural haline getirilmemeli
40

 ve bu yolla da hukukî güvenlik 

korunmalıdır
41

. Aksi halde, kişilere sınırlı sorumluluk imkânından faydalanma 

hakkını tanıyan hukuk düzenine olan güven sarsılacak, her durumda, kolaylıkla, 

kişilerin sınırsız sorumluluğuna gidilmesi, tüzel kişilik ve sınırlı sorumluluk 

kurumlarını anlamsızlaştıracaktır
42

. Nitekim tüzel kişiliğin göz ardı edilerek ortağın 

şahsî malvarlığına başvurulmasının ancak istisnaen ve önemli sebeplerin bulunması 

halinde mümkün olduğu
43

, tüzel kişiliğin kolayca ve sınırsız olarak göz ardı 

edilemeyeceği görüşü genel olarak kabul görmektedir
44

. 

 4. Tek Kişi Ortaklığında Durum - Görüşümüz 

 Açıklamalarımızdan da anlaşıldığı üzere, sık kullanıldığı ifadeyle “tüzel kişilik 

perdesinin aralanması teorisi” tek kişi ortaklığı için tasarlanmış, ona özgü bir teori 

değildir
45

. Salt bir ortaklığın tek ortağının bulunması da, tüzel kişiliğin yok sayılarak 

ortağın sorumlu tutulması için yeterli bir sebep değildir
46

. Bu aşamada önem arz 

eden, yapılan açıklamalarla ilgili olarak tek kişi ortaklığı bakımından bir farklılığa 

gitmeye gerek olmadığıdır. Elbette bazı kötüye kullanma halleri tek kişi ortaklığında 

                                                 
40

  OCHS, s. 67, 68, 74; ÇELİK, 198, 199; AT’TARAWNEH, s. 186. 
41

  Neticede, sınırlı sorumluluğun hâkim olduğu bir şirket ile ticari ilişki halinde bulunan kişilerin 

de bu riskten haberdar olmaları ve buna göre hareket etmeleri gerektiği de hatırlanmalıdır. Bkz. 

WÜST, s. 712.  
42

  Perdenin kaldırılması ilkesinin, ayrılık ilkesine uyulmadığı veya bu ilke herhangi bir şekilde ve 

oranda zedelendiği takdirde, en küçük bir tereddüt halinde uygulanması gerektiği yönünde görüş 

açıklanmıştır. Bkz. TEKİNALP, Tek Ortaklı Şirketler, s. 594. Açıklamalarımız çerçevesinde 

bu görüşün yerinde olmadığına işaret edelim. Nitekim yazar sonraki tarihli açıklamalarında, 

perdenin kaldırılması öğretisinin tüzel kişiliği haiz tüm şirketlerde uygulanacağını belirttikten 

sonra, sadece, tek kişilik şirketlerde bu davalara daha sık rastlandığına temas etmiştir. Bkz. 

TEKİNALP, Tek Kişi Ortaklığının Esasları, s. 47. 
43

  GRUNDMANN/MÖSLEIN, s. 181. Bu yolun bir acil durum freni/Notbremse olarak 

çalıştırılması gerektiği uyarısında bulunulmuştur. WÜST, s. 712.  
44

  REINELT, s. 1145; MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, s. 

4, NOACK, s. 242; BAUSCHKE, Durchgriff bei jursitischen Personen, s. 1323; DRÜKE, s. 

17; WÜST, s. 710; ALTMEPPEN, Gläubigerschutzkonzepts, s. 1556. Konuya ilişkin örnek 

Federal Mahkeme Kararı için bkz  BGHZ 61, 380=NJW 1974, 134. 
45

  Bkz. GÜNTER ROTH/ HOLGER ALTMEPPEN, Gesetz betreffend die Gesellschaften 

mit beschrânkter Haftung (GmbH-Gesetz), 5. Aufl., Verlag C.H. Beck, München 2005 , 

Rn. 115.  İsviçre’de de öğreti ve uygulamanın, tüzel kişiliğin göz ardı edilmesi yoluyla ortağın 

sorumlu tutulması meselesini, ilk sırada tek kişi ortaklığını esas alarak inceleme konusu ettiği, 

ancak yapılan değerlendirmelerin aynen çok ortaklı şirketler bakımından da gündeme geldiği 

belirtilmiştir. FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/ NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, s. 965. 
46

  EISENHARDT, Gesellschaftsrecht, s. 434; HANDSCHIN/TRUNIGER, s. 32, dpn 65. 
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daha kolay gerçekleştirilebilir. Örneğin malvarlığının birbirine karıştırılması 

olgusuna tek kişi ortaklığında daha sık rastlanabilir
47

. Yine bunun gibi şirketteki 

hâkimiyet kişisel yarar için kullanılabilir ya da şirket işleri ile şahsî işler daha kolay 

birbirine karıştırılabilir. Ancak bu durumlar, ortaya çıkmaları halinde, tek kişi 

ortaklığında söz konusu teorinin uygulanmasını daha sık hale getirebilirse de, 

kurumsal olarak tek ortaklı olmanın doğrudan ortağın sorumluluğunun doğması için 

yeterli olduğu anlamına gelmez. Zaten aksi halde, tek kişi ortaklığının kanun 

koyucular tarafından, tek ortağa sınırlı sorumluluk imkânını tanıyacak şekilde kabul 

edilmesinin de bir anlamı kalmazdı.  

 Netice olarak, tüzel kişiliğin göz ardı edilerek, onun arkasında duran  ortağın 

şirket borçlarından şahsen sorumlu tutulması halinin, kanun koyucular tarafından 

düzenlenmediği, öğreti ve yargı tarafından oluşturulduğu; sadece tek kişi ortaklığına 

uygulanan, onun için tasarlanmış bir yol olmadığı; istisnai bir hal olduğu, ancak 

belirli durumlarda uygulanabileceği; esas itibariyle çok ortaklı şirketlerdeki durum 

dikkate alındığında tek kişilik şirketler bakımından bir farklılık bulunmadığı, sadece 

belli hallerde tek ortaklı bir şirkette kötüye kullanma hallerinin daha kolay ve daha 

sık ortaya çıkabileceği, buna paralel olarak da daha kolay uygulanabileceği 

söylenmelidir.  

 B. Hâkim Şirket/Teşebbüs Sorumluluğu  

  1. Genel Açıklama  

 Tek kişi anonim veya limited ortaklığında alacaklıkların korunması amacına 

hizmet edebilecek diğer bir sorumluluk sistemi de, hâkim şirket/teşebbüs (Konzern) 

sorumluluğudur. Tek kişi ortaklığı söz konusu olduğunda, bağlı şirket konumunda 

olan ve tek ortağı bulunan bir şirketin hem kendisinin hem de alacaklıklarının 

menfaati tehlikededir. Bu ihtimalde bağlı şirketin diğer ortaklarının menfaati ise, 

doğal olarak, söz konusu olmaz. Hâkim şirket/teşebbüs konumundaki tek ortak, 

                                                 
47

  Tek kişi ortaklığı ile tek ortak arasından ekonomik ayniyet olduğu söylenmiştir. MEIER-

HAYOZ/FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, s. 55. Ayrıca bkz. 

FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, s. 961. Eserde, her 

ne kadar tek kişi ortaklığında hukuken iki farklı kişilik bulunsa da, anılan durumun, bu iki hukuk 

kişisinin aynı iradeden yönetildiği gerçeğini değiştirmediği ve bunun kötüye kullanma ihtimali 

bakımından gözden kaçırılmaması gerektiği dile getirilmiştir.  
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ortağı olduğu şirket ya da şirketlerdeki konumunu/nüfuzunu kullanmak suretiyle, 

kendi menfaatine fakat şirket ve şirket alacaklılarının aleyhine iş, işlem ya da 

fiillerde bulunabilir.  

 Hâkim şirket sorumluluğu ya da şirketler topluluğu hukuku çerçevesinde 

sorumluluk tek kişi ortaklığına özgü, onun için geliştirilmiş bir sistem değildir. Bu 

düzende, bir hâkim şirket ya da teşebbüs bir de bağlı şirket vardır. Bağlı şirket kendi 

faaliyet, finans ve istihdam politikalarını belirleme gücünden; kendi kararlarını alma 

özgürlüğünden, hatta kendi yönetimini oluşturma yetkinliğinden yoksundur, bu 

konularda hâkim şirkete bağlıdır
48

. Hâkim durumun sonucu olarak, hâkim şirket ile 

bağlı şirket arasında bir menfaat çatışmasının ortaya çıkması kuvvetle muhtemeldir. 

Hâkim şirket bağlı şirket üzerindeki hâkimiyetini/nüfuzunu kötüye kullanabilir. 

Bundan da bağlı şirket ve onun alacaklıları zarar görebilir. İşte bağlı şirket ve onun 

alacaklılarının korunması gerekli menfaatlerinin zarara uğrama ihtimalinden 

kurtarılması, zarara uğraması halinde ise bunun tazmin edilmesi amacıyla hâkim 

şirketin sorumluluğu sistemi oluşturulmuştur.  

 Hal böyle olunca tek ortağın, hâkim şirket ve/veya teşebbüs olarak, yeni 

TK’nın “Şirketler Topluluğu” başlığı altında düzenlenen hükümlerine göre sorumlu 

olup olmadığı, sorumlu ise hangi hallerde sorumlu olacağı tespit edilmelidir. Aşağıda 

önce genel olarak durum ele alınmış, daha sonra özellikle tek ortaklı şirketler 

bakımından değerlendirmeler yapılmıştır.   

 2. Hâkim Şirket/Teşebbüs - Bağlı Şirket  

 Şirketler topluluğunda sorumluluk rejiminin ortaya konulabilmesi için 

öncelikle hâkim şirket-bağlı şirket kavramlarının tanımlanması, özelikle “hâkimiyet” 

durumunun tespit edilmesi gerekmektedir. Neticede, konumuz itibariyle önemli olan 

tek ortağın ne zaman ve/veya hangi durumlarda “hâkim şirket/hâkim teşebbüs” 

olarak nitelendirileceği ve buna bağlı olarak da hangi hallerde “hâkim şirket/hâkim 

teşebbüs” olarak sorumlu tutulacağıdır.  

                                                 
48

  OKUTAN NILSSON, Şirketler Topluluğu, s. 17. 
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 YTK’nın Şirketler Topluluğuna ilişkin hükümlerine genel olarak bakıldığında, 

gerekçede de belirtildiği üzere YTK sisteminde şirketler topluluğu için esasen 

“işletme” sisteminin değil, “şirket” sisteminin tercih edildiğini görmekteyiz. Aslında 

bu kabule göre tek kişi ortaklığındaki durumun anlaşılabilmesi için de hâkim şirketin 

belirlenmesi yeterli gibi görünmektedir. Ancak YTK’nın 195. maddesinin beşinci 

fıkrası dikkate alındığında, bunun yeterli olmadığı sonucuna varılacaktır. Zira anılan 

madde hükmünde, şirketler topluluğunun hâkiminin bir teşebbüs olması halinde de, 

şirketler topluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanacağı düzenlenmiştir. Buna göre 

sadece “hâkim şirket” durumunda değil “hâkim teşebbüs” durumunda da hâkim 

şirket sorumluluğu söz konusu olacaktır.  

 Belirtildiği üzere bunun konumuz bakımından önemi, tek ortağın bir ticaret 

şirketi (ve dolayısıyla hâkim şirket) olmadığı ve fakat bir teşebbüs (gerçek veya tüzel 

kişi) olduğu durumlarda da şirketler topluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanacak 

olmasıdır. Bu da, tek ortağın hâkim şirket olduğu durumlar dışında da hâkim 

teşebbüs olarak, şirketler topluluğu hükümlerine göre sorumlu tutulması anlamına 

geliyor ki, tek ortağın bir gerçek kişi olduğu durumların tamamında zaten bu gerçek 

kişinin 195.maddede düzenlenen “teşebbüs”  kavramının kapsamına dâhil olup 

olmadığı sorusu gündeme gelir.  

 Açıklanan çerçevede, hâkim şirket ve hâkim teşebbüs kavramlarının YTK’nın 

şirketler topluluğuna ilişkin hükümleri kapsamında ayrı ayrı değerlendirilmesi 

gerekli görülmüştür.  

 a. Hâkim Şirket  

 Hâkim ve bağlı şirketin tanımının yapıldığı YTK m. 195 uyarınca, bir ticaret 

şirketi, diğer bir ticaret şirketinin doğrudan veya dolaylı olarak, oy haklarının 

çoğunluğuna sahipse (tek ortaklı şirketlerde tamamına) veya yönetim organında karar 

alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyenin seçmini sağlayabilmek hakkını haizse 

ya da bir sözleşmeye dayanarak oy haklarının çoğunluğunu oluşturuyorsa, bir ticaret 

şirketi, diğer bir ticaret şirketini bir sözleşme gereğince hâkimiyeti altında 

tutabiliyorsa, birincisi hâkim diğeri bağlı şirkettir.  
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 Buna göre hâkimiyet, bağlı şirketin oy haklarının çoğunluğuna hükmetme veya 

yönetim organındaki temsilcilerin çoğunluğunu atayabilme yoluyla yahut sözleşmeye 

dayalı olarak oluşur
49

.  

 Gerçek anlamda tek kişi ortaklığında şirkette şeklen bir ortak bulunmaktadır ve 

bu ortak şirket paylarının tamamına sahiptir. Şirket faaliyeti aslında bir ortağa ait 

olmakla birlikte, şirkette şeklen birden fazla ortak (görünüşte) bulunması halinde bu 

şirketin (fiilî tek kişi ortaklığı) tek kişi ortaklığı olarak kabul edilemeyeceğini 

belirtmiştik
50

. Şu halde tek kişi ortaklığının, şirketler topluluğu kavramlarından tam 

hâkimiyet kavramına denk geldiğini görüyoruz
51

. Ancak burada da dolaylı 

hâkimiyetin varlığında da bir tek kişi ortaklığının mevcut olup olmayacağı 

cevaplandırılmalıdır. Zira YTK’nın 203. maddesinde yapılan tanıma göre, tam 

hâkimiyet, bir ticaret şirketinin, bir sermaye şirketinin paylarının ve oy haklarının 

doğrudan veya dolaylı olarak yüzde yüzüne sahip olmasıdır. 

 Bir ticaret şirketinin, bir sermaye şirketinin paylarının yüzde yüzüne dolaylı 

olarak sahip olması halinde (yâni dolaylı hâkimiyet durumunda) bir tek kişi 

ortaklığından söz edilemeyecektir. Tam hâkimiyet için bağlı şirketin paylarının 

tamamının doğrudan tek ortağa ait olması gerekmektedir. Dolaylı hâkimiyette, bir 

ticaret şirketinin bir başka ticaret şirketi üzerinde tek başına değil, ancak üçüncü 

kişilerin desteği veya aracılığı ile hâkimiyet tesis etmesi söz konusu olmaktadır
52

. 

Eğer nihaî olarak bağlı şirkette şeklen birden fazla ortak varsa ve hâkim şirket de bu 

ortaklar sayesinde bağlı şirketin tam hâkimi konumunda ise bu takdirde hâkim şirket 

bir “tek kişi ortaklığı” değildir.  

                                                 
49

  OKUTAN NILSSON, Şirketler Topluluğu, s. 17. 
50

  “Fiilî tek kişi ortaklığı” kavramı ve bu yapının gerçek anlamda bir tek kişi ortaklığı olmadığı, 

dolayısyla da tek kişi ortaklığna uygulanacak hükümleri bu yapıya uygulanmayacağı yönündeki 

görüşümüz için bkz. yuk. s. 168. 
51

  Bununla birlikte, tam hâkimiyet için bağlı şirketin doğrudan tek ortaklı şirket olması 

gerekmemektedir. Şirketin tüm payları doğrudan doğruya tek bir pay sahibinin elinde toplanmış 

ise şirket tek ortaklı hale gelir. Ancak, 203. maddeye göre, şirketin tüm paylarının ve oy 

haklarının dolaylı yoldan elde bulundurulması da, tam hâkimiyetin tesisi için yeterlidir. 

OKUTAN NILSSON, Şirketler Topluluğu, s. 156. 
52

  OKUTAN NILSSON, Şirketler Topluluğu, s. 144. 
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 Netice itibariyle, tek kişi ortaklığı şirketler topluluğu kavramlarından “tam 

hâkimiyet” kavramına denk gelmektedir. Ancak buradaki tam hâkimiyetin 

“doğrudan” olması gerekir, “dolaylı” hâkimiyette bir tek kişi ortaklığı bulunmaz.  

 Bununla bağlantılı olarak, dolaylı hâkimiyet durumunda, yavru şirkete 

doğrudan değil, fakat dolaylı olarak hâkimiyet kuran hâkim şirket bakımından tek 

kişi ortaklığına ilişkin özel düzenlemelerin uygulanmayacağını belirtelim. Dolaylı 

hâkimiyet durumunda yavru şirkette şeklen birden fazla ortak bulunmaktadır. Tek 

kişi ortaklığına ilişkin şirketler topluluğu hükümleri dışındaki özel düznlemelerden 

kurtulmak amacıyla hâkimiyetin doğrudan değil de dolaylı olarak kurulması ihtimali 

ile ilgili olarak, bunun Kanunun tanıdığı bir imkân olduğunu, çok cüz’i bir pay ile de 

olsa şirketlerde ikinci ortak bulunabileceğini; ayrıca tek kişi ortaklığına mahsus 

hükümlerin [YTK m. 338 (2), 574 (2), 371 (6), 629 (2), 408 (3), 616 (3)] sayısının 

anonim ve limited şirketler bakımından üçü geçmediğini, bunlardan genel kurul 

kararlarının yazılı olmasına ilişkin hükmün tek ortaklı olsun olmasın tüm şirketler 

bakımından söz konusu olduğunu
53

, bildirim yükümlülüğünün şirketler topluluğu 

hükümleri çerçevesinde de
54

 gerçekleştiğini belirterek fiilî tek kişi ortaklığı ile ilgili 

açıklamalarımıza yollama yapıyoruz
55

. Tek ortakla şirket arasındaki işlemlerin yazılı 

olması kuralı bakımından da, korunan menfaate göre şirketler topluluğu 

hükümlerinin yeterli olacağı, ana şirket yavru şirket ilişkilerini düzenleyen kuralların 

dolaylı hâkimiyet halinde de uygulanacağı nazara alındığında, yazılılık şartına 

burada ihtiyaç olmadığı dahi söylenebilir.  

 b. Hâkim Teşebbüs 

 Yukarıda belirtildiği üzere, şirketler topluluğunun hâkiminin, bir teşebbüs 

olması hâlinde de, 195 ilâ 209 uncu maddeler ile bu Kanundaki şirketler topluluğuna 

ilişkin hükümler uygulanır [(YTK m. 195 (5)].  

                                                 
53

  Genel kurul kararlarının yazılı olması gereğinin sadece tek kişi ortaklıkları için değil, çok ortaklı 

şirketler için de geçerli olduğu yönünde bkz. s. 185 vd.  
54

  YTK m. 198 uyarınca bir teşebbüs, bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı 

olarak yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip olduğu veya payları bu yüzde yüzün 

altına düştüğü takdirde, durumu söz konusu işlemlerin tamamlanmasını izleyen on gün içinde 

sermaye şirketine ve yetkili makamlara bildirir. YTK m. 338 (2)’de de, tek ortağın bildirim 

yükümlülüğü düzenlenmiştir. YTK m. 338 ile m. 198 arasındaki ilişki bakımından bkz. s. 177. 
55

  Bkz. yuk. s. 168, 169. 
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 Şirketler topluluğunda “teşebbüs”ten bahseden hükümler m. 195/5’ten ibaret 

değildir. 198. maddede, “teşebbüs”ün bildirim yükümü düzenlenmiş, m. 202/1-e’de 

hâkim teşebbüsün merkezinin yurt dışında bulunması haline temas edilmiş, m. 

202/2’de hâkim teşebbüsün, pay sahiplerinin zarar taleplerine ve paylarının satın 

alınması taleplerine muhatab olmasına yer verilmiş ve m. 202/5’te de, bağlı şirket 

yöneticilerinin hâkim teşebbüsten bir talepte bulunma hakkından söz edilmiştir.  

 Söz konusu hükümlerden, YTK’daki şirketler topluluğu sorumluluğunun tek 

muhatabının ticaret şirketleri (hâkim şirket) olmadığını, ticaret şirketleri dışında 

kalan“teşebbüs”lerin de bu sorumluluklara tabi tutulduğunu anlamaktayız.  

 Bu noktada, YTK’da benimsenen sistemin gerçekten şirketleri esas alan bir 

sistem mi olduğu yoksa bağımlı işletmeleri mi esas aldığı sorusu akla gelmektedir. 

Gerekçede şirketlerin esas alındığı belirtilmekte, buna rağmen yukarıda ifade edildiği 

üzere, söz konusu hükümlerin hâkim teşebbüslere de uygulanacağı 

düzenlenmektedir.  

 Bundan başka, ilgili hükümlerin başlığı da “şirketler topluluğu” olarak 

belirlenmiştir. Bu başlığa rağmen esas alınan sitemin işletme sistemine daha yakın 

olduğu görülmektedir.  

 YTK m. 195’in tanzim tarzından, hâkim şirket veya hâkim teşebbüsün 

“şirketler topluluğunun” tepesinde yer alan bir teşebbüs olduğu gibi bir izlenim 

doğmakta ise de, mevcut düzenleme kapsamında sorumluluk için ortada bir 

topluluğun bulunması gereği yoktur. Sadece biri hâkim diğeri bağlı iki adet şirketin 

bulunması yeterli olduğu gibi
56

, m. 195 kapsamında bir hâkim teşebbüs (ticaret 

şirketleri dışında bir gerçek veya tüzel kişi) ve bir bağlı şirketin mevcut olması da 

yeterlidir.  

 Öğretide m. 195/5’te yer alan “hâkim teşebbüsün”, hâkim şirketin gerisinde, 

ona hâkim olan başka kişiler olduğu ya da “şirketler topluluğunun nihai hâkimi” 

                                                 
56

  Nitekim, YTK m. 195’teki tanıma göre, bir şirketler topluluğunun var olabilmesi için, biri 

hâkim, diğeri bağlı konumda bulunan en az iki şirketin bulunması gerektiği ifade edilmiştir. 

OKUTAN NILSSON, Şirketler Topluluğu, s. 68. 
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olduğu belirtilmişse de
57

 mevcut düzenleme karşısında bu görüşe katılamıyoruz. Her 

şeyden önce “şirketler topluluğunun nihai hâkimi” kavramı açıklanmaya muhtaçtır. 

Bunun nasıl olacağı belli değildir. Şirketler topluluğu biri hâkim diğeri bağlı olmak 

üzere iki şirketten ibaret olduğuna göre, şirketler topluluğu için “nihai hâkim” olan 

bir şirkete ihtiyaç yoktur. Buradaki hâkim teşebbüsün, şirketler topluluğunun 

hâkiminin gerisinde, ona hâkim olan teşebbüs olarak tanımlanması da karışıklığa yol 

açacaktır. Zira bu durumda hâkim olduğu belirtilen şirket otomatik olarak “bağlı 

şirket” yapılmaktadır. Tasarının ilk halinde m. 195/5’te, “Şirketler topluluğunun 

tepesinde”ki işletmeden bahsedilmesi bu sonuca varılmasına yol açabilecek 

niteliktedir. Kanunun mevcut halinde “Şirketler topluluğunun hâkimi”nden söz 

edildiğine göre ve topluluk için de biri hâkim diğeri bağlı iki şirketin/teşebbüsün 

bulunması yeterli olduğuna göre, hâkim teşebbüse bağlı tek bir bağlı şirketin 

bulunması halinde dahi, hâkim teşebbüs şirketler topluluğu hükümlerine tabi 

olacaktır. 

 Hal böyle olunca bizim sistemimizin de, Alman hukukunda olduğu gibi
58

, 

esasen “şirket” kurumuna değil, işletme kurumuna dayalı olarak oluşturulduğu, 

aslında şirketler topluluğu hukukundan ziyade bir bağlı işletmeler hukuku 

oluşturduğu görülmektedir
59

. Bu da bizi -aşağıda açıklandığı üzere- tek kişi 

                                                 
57

  OKUTAN NILSSON, Şirketler Topluluğu, s. 72, 73. 
58

  Bizim kanunumuzda “şirketler topluluğu hukuku” olarak düzenlenen kurumu “bağlı işletmeler 

hukuku” olarak tasarlayan Alman düzenlemesinde “şirket” yerine “işletme” esas alınmıştır.  
59

  Kanımızca nihai olarak durum böyle ise de, gerekçede bizim sistemimizin şirketler topluluğu 

esasına dayalı olduğunun belirtilmesi isabetli olmamıştır. Hangi esasın tercih edilmiş olduğu 

başta m. 195 hükmü olmak üzere bir çok madde hükmünün yorumunda da etkili olacaktır. 

Gerekçede durum şu şekilde ifade edilmiştir: “Şirketler topluluğunun dogmatik düzeni 

kurulurken ortaya çıkan temel sorunlardan biri de, topluluğun aktörlerinin sermaye şirketleri 

mi, yoksa işletmeler mi olacağıdır. Alman sistemi, "işletme"ye dayandırılmıştır. Bu sebeple, 

tasarı aşamasında Türk sistemini inceleyen bazı ünlü Alman profesörleri, Tasarının sermaye 

şirketlerini esas almasını eleştirmişlerdir. "İşletme" esasının geniş kapsamlı olduğu, uygulama 

kolaylıkları sağladığı şüphesizdir. AT'ın konsolidasyona ilişkin 7 nci yönergesi de aynı sistemi 

kabul etmiştir. Tasarı, düzenini sermaye şirketleri üzerine kurmuş, ancak 195 inci maddenin 

altıncı fıkrasında sisteme işlerlik kazandıran geniş bir istisnaya yer vermiştir. Anılan hüküm 

uyarınca, şirketler topluluğunun tepesinde, sermaye şirketi olmayan bir şirket, işletme veya 

gerçek bir kişi de bulunabilir. Bu halde de 195 ilâ 209 uncu (bu madde dahil) madde hükümleri 

uygulanır. Kapsamın geniş tutulmasının birçok sorun çıkarabileceği ve sistemin bunların 

çözümünde yetersiz kalabileceğinden endişe edilmiştir. Şirketler topluluğunu ilk defa düzenleyen 

bir ülkenin "işletme" gibi geniş, sınırları kolay belirlenemeyen bir kavramı esas almasının 

güçlükler yaratabileceği düşünülmüştür. Türk sistemi yirmi madde ile oluşturulmuştur. 

Almanya, beheri birçok uzun ve yoğun paragraftan oluşan yüz ellinin üzerinde maddeye yer 
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ortaklığında tek ortağın hâkim teşebbüs ve/veya hâkim şirket, ortaklığın da bağlı 

şirket olduğu ve bu suretle bir şirketler topluluğu oluşturulduğu sonucuna 

götürecektir.   

 Bir anonim ya da limited şirketin tek ortağının (sermaye şirketleri dışında 

gerçek ya da tüzel kişi) hâkim teşebbüs sıfatıyla şirketler topluluğu hükümlerine tabi 

olabileceğini tespit ettik
60

. Hâkim teşebbüs ile ilgili açıklamalarımıza geçmeden önce 

belirtelim ki, Tasarı’nın ilk halinde “teşebbüs” terimine yer verilmemiş, onun yerine 

“sermaye şirketi olmayan, herhangi bir tüzel ya da gerçek kişi veya işletme” ifadesi 

kullanılmıştı
61

. Madde hükmü bu haliyle kalsaydı, şirketler topluluğunun (sadece iki 

şirketten ibaret olabilir) tepesindeki herhangi bir gerçek veya tüzel kişi şirketler 

                                                                                                                                          
vermiştir. Şirketler topluluğu hukukumuzda ilk defa düzenlenirken, işletmelere 

dayanılamayacağı gibi çok ayrıntılı, yoğun ve girift bir sistem de tercih edilemezdi. Türk 

sisteminin düşünce temelleri oluşturulur ve teorisi üzerinde çalışılırken, şirketler topluluğunun 

Ülkemizde en çok rastlanılan aktörlerinin sermaye şirketleri olduğu, kollektif ve komandit 

şirketlerin toplulukta nadiren yer aldıkları, tek kişi ticarî işletmelerin ise hemen hemen hiç 

toplulukta bulunmadığı gerçeği de gözönünde tutulmuştur”. 
60

  PULAŞLI da, tek ortaklı şirketler bakımından konuyu ele aldığı makalesinde, tek ortaklı anonim 

şirketlerde tek pay sahibinin dışarıdan birini yönetim kurulu üyesi olarak ataması ve ona talimat 

vermesi halinde, şirketler topluluğundaki hâkimiyetin söz konusu olduğunu belirtmekte, ancak 

tek ortağın nasıl ve hangi sıfatla şirketler topluluğu hükümlerine göre “hakim teşebbüs” olarak 

nitelendirildiğini açıklamamaktadır. Esasen yazarın, çalışmasında, “olgu organ” sorumluluğu ile 

hâkim şirket sorumluluğunu iç içe geçecek şekilde ele aldığı, asıl gerekçesinin de, tek ortağın 

şirket yönetimindeki fiilî etkisi olduğu görülmektedir. Oysa inançlı yönetim kurulu üyeleri 

kullanılarak, şirketteki fiilî hâkimiyete dayalı olarak şirket işlerinde söz sahibi olunması 

“şirketler topluluğu” anlamında burada bir “hâkim şirket-bağlı şirket” ilişkisinin mevcut 

olduğunu göstermez. Nitekim bir “dolaylı hâkimiyet” durumundan da bahsedilmemiştir. Aşağıda 

açıklandığı üzere (bkz. aşa. s. 230), “olgu organ” sorumluluğu, hâkim teşebbüs sorumluluğundan 

farklıdır ve tek ortağın hâkim teşebbüs olarak nitelendirilemediği hallerde söz konusu olabilir. 

Şu halde yazar, tek kişi ortaklığında tek ortağın şirketler topluluğu hükümleri kapsamında 

sorumlu olacağını ifade etmekte ve bu hükümler çerçevesinde sorumluluk şartlarını açıklamakta, 

ancak bu görüşünü, şirketler topluluğu hükümlerine göre gerekçelendirmek yerine, genel olarak 

tek ortağın şirket üzerindeki fiilî etkisine dayandırmaktadır. Yazar, şirketin tek ortağı 

konumundaki gerçek kişilerin nasıl ve ne şekilde “hâkim teşebbüs” olduğunu ise 

açıklamamaktadır. Hatta “Tasarıya göre, şirketler topluluğundaki hâkimiyetin sağlanması, 

sadece sermaye şirketleri ile değil, şahıs şirketi veya bir gerçek kişi ile de mümkündür” diyerek, 

sanki tüm gerçek kişi tek ortakların şirketler topluluğu hükümleri kapsamında sorumlu 

tutulabileceğini ifade etmektedir. Oysa YTK m. 195/5’in son halinde yer alan “teşebbüs” 

kavramına değinmemekte, bunu açıklama cihetine gitmemektedir. Bu da tek ortağın 

sorumluluğunun açıklanmasında karışıklığa yol açmaktadır. Yazarın görüşü ve alıntı için bkz. 

HASAN PULAŞLI, Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Tek Ortaklı Sermaye Şirketleri ve Buna 

İlişkin Bazı Özel Durumlar, REGESTA, S. 1, Kasım 2011, s. 33, 34. 
61

  YTK m. 195/5’in ilk hali: “Şirketler topluluğunun tepesinde, merkezi veya yerleşim yeri yurt 

içinde veya dışında bulunan, sermaye şirketi olmayan, herhangi bir tüzel ya da gerçek kişinin 

veya işletmenin bulunması hâlinde, 195 ilâ 209 uncu madde hükümleri ile şirketler topluluğuna 

ilişkin diğer hükümler de uygulanır. Tepedeki gerçek kişi tacir sayılır. Konsolide yıl sonu 

tablolarına ilişkin hükümler saklıdır”. 
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topluluğu hükümlerine tâbi olacaktı. Bu durumda da bir gerçek kişi paylarının 

tamamına sahip olduğu bir şirket karşısında kolaylıkla şirketler topluluğunun 

tepesindeki kişi (=hâkim şirket) olarak nitelendirilebilecek ve bu suretle de bağlı 

şirket alacaklıları, tek ortaktan (teşebbüs niteliği taşımasa, başkaca bir ekonomik 

faaliyeti olmasa bile), bağlı şirketin zararını tazmin etmesini isteyebilecekti. Şu halde 

“tüzel ya da gerçek kişi” yerine “teşebbüs” kavramının tercih edilmiş olmasını 

isabetli buluyoruz. Zira “teşebbüs” terimi herşeyden önce ekonomik bir birimi ifade 

etmektedir. Başkaca bir işletmesi olmayan bir kişi “teşebbüs” olarak kabul 

edilmeyeceğeinden hâkim şirket gibi sorumlu olması da söz konusu olmaz.  

 Ekonomik bir birimi ifade eden “teşebbüs”lerin ise, bağlı işletmeler hukuku 

kapsamında bağlı şirketin zararını tazmin yükümlülüğüne tâbi tutulması 

savunulabilir bir durumdur. Zira bir kişi bir işletme konusunda bir taraftan bir gerçek 

kişi (ya da ticaret şirketleri dışında bir tüzel kişi) olarak faaliyete bulunurken, diğer 

taraftan aynı ya da benzer konuda faaliyette bulunan bir anonim şirketin tek ortağı 

ise, bir menfaat çatışmasından, buradaki anlamı ile, bağlı şirketin alacaklılarının 

bundan zarar görmesinden söz edilebilecektir
62

. Anılan kişinin, sahip olduğu 

etkileme gücü sayesinde, tek ortağı olduğu şirketi (bağlı şirket), iş, varlık, fon, 

personel, alacak ve borç devri gibi hukuki işlemler yapmaya; kârını azaltmaya ya da 

aktarmaya; malvarlığını ayni veya kişisel nitelikte haklarla sınırlandırmaya; kefalet, 

garanti ve aval vermek gibi sorumluluklar yüklenmeye; ödemelerde bulunmaya; 

haklı bir sebep olmaksızın tesislerini yenilememek, yatırımlarını kısıtlamak, 

durdurmak gibi verimliliğini ya da faaliyetini olumsuz etkileyen kararlar veya 

önlemler almaya yahut gelişmesini sağlayacak önlemleri almaktan kaçınmaya 

yöneltme ihtimali bulunmaktadır. Bu bakımdan ikiden fazla şirketi gerekli kılacak 

şekilde şirketler topluluğunun bulunması da gerekli değildir.  

 YTK m. 195/5 çerçevesinde, ticaret şirketleri dışında bir teşebbüsün de, hâkim 

teşebbüs olarak bağlı şirketin zararlarını tazminle sorumlu tutulmasının mümkün 

olduğunu biliyoruz. Hal böyle olunca, “teşebbüs” kavramının neyi ifade ettiği, hangi 

                                                 
62

  Nitekim “işletme”yi esas alan Alman düzenlemesinde, şirket (bağlı şirket) dışında bir iktisadi 

menfaati olup, bu menfaat nedeniyle şirket üzerindeki etkisini şirketin aleyhine 

kullanabileceğinden ciddi şekilde endişe duyulan her pay sahibi “işletme” (hakim 

işletme/teşebbüs) sayılmıştır. OKUTAN NILSSON, Şirketler Topluluğu, s. 28, 29. 
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birimlerin “teşebbüs” sayılacağı önem kazanıyor. Teşebbüs, 4054 sayılı Rekabetin 

Korunması Hakkında Kanun’un
63

 3. maddesinde  “(p)iyasada mal veya hizmet 

üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzelkişilerle, bağımsız karar verebilen ve 

ekonomik bakımdan bir bütün teşkil eden birimler” olarak tanımlanmıştır. Denilebilir 

ki, ekonomik faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler “teşebbüs” sayılır. Bu 

çerçevede ekonomik faaliyette bulunan gerçek kişilerin “teşebbüs” olduğunda kuşku 

bulunmamaktadır. Eğer “teşebbüs” sayılan bir gerçek kişi, bir ticaret şirketinin 

paylarının tamamına sahipse, YTK m. 195/5 anlamında hâkim teşebbüstür ve 

şirketler topluluğu hükümlerine tâbidir. Sonuç olarak, bir anonim ya da limited 

şirketin tek ortağı, kendisi de ayrıca ekonomik faaliyette bulunuyorsa, YTK’nın 195 

ilâ 209. maddeleri tek ortak hakkında da uygulanacaktır.  

 Gerçek kişi (ya da ticaret şirketleri dışında bir tüzel kişi) tek ortağın, kendisi 

ayrıca ekonomik faaliyette bulunmasa dahi, anılan hükümlere tabi olduğu diğer bir 

halde dahi söylenebilir. Bizzat herhangi bir iktisadî faaliyeti mevcut değilken, birden 

fazla şirketin tek ortağı olan kişi de, hâkim teşebbüs/işletme sayılarak kıyas yoluyla 

ilgili hükümlere tabi tutulabilecektir. Zira birden fazla şirketin tek ortağının, ortağı 

olduğu şirketlerdeki farklı menfaatleri sonucu, bu şirketlerdeki hâkimiyetini 

şirketlerden bazıları aleyhine olacak şekilde kullanma ihtimali bulunmaktadır
64

.  

c. Hâkim Teşebbüs/İşletme Sorumluluğuna Federal Almanya 

Örneği  

 Bir anonim ya da limited şirketin tek ortağının bir ticaret şirketi olması halinde 

YTK m. 195 ilâ 209 hükümlerine tabi olacağını açıklamış bulunuyoruz. Aynı şekilde  

bir anonim ya da limited şirketin tek ortağının bir “teşebbüs” olması ihtimalinde de, 

tek ortağın “hâkim teşebbüs” olarak anılan hükümlere tabi olacağı sonucuna vardık. 

Mevcut düzenleme karşısında tek ortağın “hâkim teşebbüs” olarak sorumluluğunun 

bulunmadığı ya da daha dar kapsamlı olarak bulunduğu görüşünün kabul edilmesi 

ihtimalinde dahi, şirketin tek ortağının “şirketler topluluğu” hükümlerine kıyasla 

                                                 
63

  RG. 13.12.1994/22140 
64

  Alman hukukunda da aynı yaklaşım benimsenmiştir. Bkz. OKUTAN NILSSON, Şirketler 

Topluluğu, s. 30. 
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sorumlu tutulup tutulamayacağı ya da alternatif sorumluluk temellerinin ne 

olabileceği konusunda Federal Almanya’nın tecrübelerinden yararlanılması yerinde 

olacaktır.  

 Gerçek kişi tek ortağın ortağı olduğu şirket alacaklılarına karşı bu hükümlere 

kıyasla hâkim işletme sıfatıyla sorumlu tutulup tutulamayacağı hususu Federal 

Mahkeme’nin çok sayıda kararına konu olmuş, konu öğretiyi de fazlasıyla meşgul 

etmiştir. Ayrıca tek ortağın hâkim işletme sıfatıyla sorumlu tutulamaması ihtimalinde 

başka hangi hukuki argümanın burada sorumluluğa dayanak olabileceği de bu 

vesileyle değinilecek konular arasındadır.  

 Bir gerçek kişinin bir limited şirketin tek ortağı olması durumunda hâkim 

işletme sıfatıyla sorumluluğunun gündeme gelebilmesi için, bu gerçek kişinin ortağı 

olduğu şirket dışında başka bir iktisadi faaliyette bulunması, ayrıca kendi adına bir 

işletme işletmesi ve bu faaliyeti ve işletmesi nedeniyle ortağı olduğu şirketi zarara 

uğratması ihtimalinin bulunması, iki faaliyet arasında bir menfaat çatışmasının söz 

konusu olması, ortaklık üzerindeki etkisini/hâkimiyetini kullanarak şirket menfaatini 

kendi menfaatine feda etme durumunun ortaya çıkması gerekir. Bu ihtimalde tek 

ortak bir tarafta ortağı olduğu şirketin menfaatleri diğer tarafta kendi şahsî 

menfaatleri olmak üzere bir tercih yapmak durumunda kalabilecektir. Bu da hem 

bağlı şirketin kendisinin hem de onun alacaklılarının zararına olacaktır
65

. İşte bu 

                                                 
65

  YANLI, Perdenin Kaldırılması, s. 127 vd.  Öğretide de anonim şirketler için geçerli olan AktG 

§ 302’nin kıyasen limited şirketler bakımından da uygulanacağı görüşü dile getirilmektedir. Bkz. 

WÜST, s. 713; EMMERICH, s. 220. Ayrıca fevkalade fiilî limited şirket konzerni 

sorumluluğunun da, AktG § 302 ve 303 hükümlerinin kısmen kıyasen uygulanması olduğu 

söylenmiştir. KINDLER, Gläubigerschutz, s. 637. Konzern sorumluluğunda amaç, bağlı 

işletmenin diğer ortaklarının ve alacaklılarının korunmasıdır. Tek kişi ortaklığında bu, sadece 

alacaklıların korunması olmaktadır. Tek ortağın şirketten ayrı başka bir ticarî faaliyette 

bulunması halinde, tek kişi ortaklığı alacaklılarının zarara uğratılması ihtimali kuvvetle 

muhtemeldir. Bu durumda bir menfaat çatışması hali söz konusu olabilir. Buna göre başkaca bir 

ticari faaliyeti bulunan tek ortak hâkim şirket sayılarak, bağlı şirket konumundaki tek kişi 

ortaklığının borçlarından dolayı, anonim şirketlere ilişkin hükümlere kıyasen sorumlu 

tutulmaktadır. Burada tek ortaklı şirkette bir bağlı işletme durumu olduğu söylenebilir (AktG § 

18 I 3). KINDLER, Gläubigerschutz, s. 638. Tek ortağın konzern sorumluluğunda sorumlu 

tutulabilmesi için de, şirket yönetiminin şeffaf olmayan ve denetlenemeyecek şekilde 

yürütülmesi şartı aranmıştır. Tek kişi ortaklığında da bu şartların mevcut olduğu, karşılıklı 

denetimin bulunmadığı ifade edilmiştir. KINDLER, Gläubigerschutz, s. 641- 642. Hâkim 

ortağın yavru şirkete karşı ortak olarak sorumluluğunun bulunması yoluyla ve AktG § 302 

kıyasen uygulanarak fevkalade fiilî konzernlerde bulunan zararı kapatma borcu ile gerekli 

koruma sağlanabilir. SCHMIDT, Gesellschaftsrecht, s. 1254, 1255.  
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ihtimalde bir gerçek kişi “hâkim işletme” sayılarak konzern hukuku ilkelerine göre 

sorumlu tutulabilecektir (BGHZ 135, 107, 113)
66

. Burada ölçü, bir menfaat çatışması 

durumunun ortaya çıkmasına yol açabilecek şartların mevcudiyetidir. Bunun için de, 

tek ortağın ayrıca bir ticari faaliyet icra ediyor olması gerekir. Alman Federal 

Mahkemesi de, gerçek kişi ortağın hâkim işletme sıfatıyla sorumlu tutulması 

konusunda bu kriteri esas almıştır (BGH, DB 1977, s. 2367 vd.). Bu kapsamda 

sadece bir şirketin tek ortağı olan ve başkaca bir şirketin de hâkim ortağı olmayan 

yahut başka bir iktisadi faaliyette bulunmayan bir pay sahibi ise, bir şirkette hâkim 

pay sahibi (tam hâkimiyet ile) olsa bile hâkim işletme sıfatıyla sorumlu olmaz. Bu 

pay sahibine “özel pay sahibi” denilmekte ve ortaklık dışında başka bir iktisadi 

faaliyetinin olmamasının, bu kişiyi ortaklık açısından tehlikeli olmaktan çıkardığı, bu 

kişinin menfaatiyle ortağı olduğu şirket menfaatlerinin tam olarak örtüştüğü kabul 

edilmektedir
67

.  

 Alman hukukunda sözleşmesel konzern, fiilî konzern ve şirketlerin ilhak 

edilmesi konusundaki düzenlemeler yalnızca sermayesi paylara bölünmüş olan 

anonim ve komandit şirketler bakımından öngörülmüş olduğundan, burada açıklanan 

tartışma limited ortaklıklar üzerinden yapılmıştır
68

. Üzerinde en çok durulan 

konulardan biri de, anonim şirketler için yapılmış konzern düzenlemelerinin bu 

kapsamda AktG § 302 ve 303 hükümlerinin limited şirketlerdeki fevkalade fiilî 

konzernler için de uygulanıp uygulanmayacağı meselesi olmuştur
69

. Tek ortağın 

sorumlu tutulabilmesi için ortaya konulan görüşler arasında, sadakat borcunun 

konzern yapısına uygun bir şekilde uygulanması ve şirket varlığını tehlikeye atma 

sorumluluğu görüşleri de bulunmaktadır.  

                                                 
66

  OKUTAN NILSSON, Şirketler Topluluğu, s. 29.  
67

  OKUTAN NILSSON, Şirketler Topluluğu, s. 30. 
68

  YANLI, Perdenin Kaldırılması, s. 207; OKUTAN NILSSON, Şirketler Topluluğu, s. 52.  

Almanya’da konzern hukukuna ilişkin düzenlemeler, AktG 15-22 ve 291-328’de yer almaktadır. 

Bu hükümlerin uygulanabilmesi için, bağlı işletmeler arasında bir anonim ortaklığın bağımlı 

işletme (abhängiges Unternehmen) olarak bulunması gerekmektedir. YANLI, Perdenin 

Kaldırılması, s. 126. 
69

  YANLI, Perdenin Kaldırılması, s. 208. 
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 Bir ortaklıkta tam hâkim olmak, diğer bir ifadeyle ortaklığın tek ortağı olmak, 

o kişinin şirket alacaklılarına karşı sorumlu tutulması için yeterli sebep oluşturmaz
70

. 

Ortaklık tüzel kişiliği kendi borçlarından sorumlu olmaya devam eder. Bununla 

birlikte, yukarıda açıklanan çerçevede tek ortağın bir başka iktisadi faaliyette de 

bulunması halinde bağlı şirketin zararını tazminle sorumlu tutulması söz konusudur. 

Bu noktada fevkalade fiilî konzern (nitelikli fiilî konzern/qualifiziert faktischer 

Konzern) kavramı karşımıza çıkmaktadır. Hâkim işletmenin bağımlı işletme 

üzerindeki gevşek, merkezi olmayan ve bağlı işletmeye büyük ölçüde özerklik 

sağlayan etkinliğinin söz konusu olduğu adi konzernlerden farklı olarak, nitelikli fiilî 

konzernlerde, hâkim işletme bağlı işletmeyi sanki kendi işletmesinin bir parçası gibi 

yönetmekte, onu sürekli ve kapsamlı bir şekilde hâkimiyeti altında tutmaktadır
71

. 

Hâkim olan işletme tarafından bağımlı ortaklığa yöneltilen talimatların diğerlerinden 

ayrık ve münferit olarak değerlendirilmesinin mümkün olduğu adi bağımlılık 

ilişkileri ve konzernlerin karşısında; hâkim olan işletmenin bağımsız ortaklık 

üzerindeki etkisinin, verdiği talimatların ve de sonuçlarının birbirinden ayırt 

edilemeyecek şekilde kapsamlı ve yoğun olarak kendisini gösterdiği fevkalade 

konzernler yer almaktadır. Nitelikli fiilî konzern, hâkim şirketin bağlı şirket üzerinde 

kullandığı nüfuzun tek tek işlem başına ayrıştırılamayacak denli yoğun ve kapsamlı 

olması nedeniyle denkleştirme sağlanamıyorsa söz konusu olur
72

.  

 Belirtildiği üzere, bir şirketin tek ortağı, nitelikli fiilî konzern nitelemesine tabi 

tutularak onun konzern hukuku ilkeleri uyarınca sorumluluğuna gidilmiştir. Neticede 

Federal Mahkemenin bu konudaki dayanak noktası zaman içinde değişmiş ve 

zamanla değişen bu yaklaşım, şirket tek ortağının hangi hukuki temellere dayanılarak 

sorumlu tutulabileceğine önemli örnekler oluşturmuştur.  

 Federal Mahkeme Video kararında
73

, yavru şirketin menfaatlerinin yeterince 

korunmadığı karinesinin çürütülememesi halinde, tek ortak konumunda olan ana 

şirketin, “fevkalade fiilî grup/qualifiziert faktische GmbH-Konzern/qualified de facto 

                                                 
70

  YANLI, Perdenin Kaldırılması, s. 186.   
71

  YANLI, Perdenin Kaldırılması, s. 144, 145. 
72

  YANLI, Perdenin Kaldırılması, s. 207. 
73

  BGHZ 115, 187 (189) = NJW 1991, 3142. 
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group” sıfatıyla
74

, yavru şirketin zararını tazminle sorumlu olacağına hükmetmiştir.  

Karara konu olayda tek ortak müdür, aynı zamanda başka bir işletmeyi de işlettiği 

için, tek ortağı ve müdürü olduğu şirketle menfaat çatışması içine girebileceğinden 

hâkim işletme konumunda görülmüş ve sorumlu tutulmuştur
75

. TBB (Thomas-

Baubetreuunsgesellschaft) kararında ise
76

, ana şirketin kendi menfaatine olan kararlar 

alması ve uygulaması nedeniyle, yavru şirketin borçlarını ödeyememesi halinde, ana 

şirketin tek ortak ve hâkim ortak sıfatıyla, bundan sorumlu olacağı sonucuna 

varılmıştır
77

. Bu kararda dayanak noktasını “hâkimiyeti kötüye kullanma” olgusu 

oluşturmuştur. Buna göre eğer hâkim durumun kötüye kullanılması söz konusu ise, 

hâkim işletme konumundaki tek ortak konzern hukuku kurallarına göre sorumlu 

olur
78

. 

 Konzern sorumluluğu, daha doğru ifadeyle hâkim işletmenin, bağlı işletmenin 

zararını tazmin sorumluluğu, bağlı işletmenin diğer ortaklarının ve alacaklılarının 

korunması amacıyladır. Bu sebeple tek kişi ortaklığında da konzern hukukundan 

doğan bu özel sorumluluk hali gerekli olarak görülmüştür
79

.  

 Nitelikli fiilî konzernlerdeki sorumluluğun dayanak noktasını, (TBB 

kararında olduğu gibi), çoğunluğu elinde tutan ortağın ya da tek ortağın, şirket 

üzerinde hâkimiyeti bulunduğu karinesi oluşturmaktadır. TBB kararından bu yana 

ise esas alınan,  bağlı limited şirketin hâkim işletme tarafından kayba uğratılması 

(nitelikli fiilî konzern) olmuştur
80

. Ancak Federal Mahkeme 17.09.2001 tarihinde 

verdiği Bremer Vulkan Kararında
81

 öğretide yıllardan beri dile getirilen eleştirilere 

                                                 
74

  Daha önce de belirtildiği gibi, bir şirket sürekli olarak ve kapsamlı bir şekilde bağlı şirket 

üzerinde hâkimiyet kurar ve bağlı şirketin hukukî bağımsızlığını yok sayacak derecede 

hakimiyetini kullanırsa, fevkalade (nitelikli) fiilî konzern olarak kabul edilmektedir. Bkz. 

WÜST, s. 713; KINDLER, Gläubigerschutz, s. 637. Bu yapıda bağlı şirket, pratikte, hâkim 

şirketin işletmesinin bir şubesi gibi çalışmaktadır. Şu halde, yüzde yüz sahip olunan yavru tek 

kişi ortaklığı bakımından onun hâkim şirketi bir fevkalade fiilî konzern oluşturmaktadır. 

EMMERICH, s. 215, 220.  
75

  OKUTAN NILSSON, Şirketler Topluluğu, s. 52. 
76

  BGHZ 122, 133 = ZIP 1993, 589 = NJW 1993, 1200. 
77

  Bkz. JOCIĆ, s. 213. 
78

  OKUTAN NILSSON, Şirketler Topluluğu, s. 53. 
79

  ZIP-Dokumentation, Verfassungsbeschwerde “Video-Urteil”, ZIP 1992, s. 1664.  
80

  ALTMEPPEN, qualifiziert faktischen Konzern, s. 1837. 
81

  BGH, ZIP 2001, 1874= BGH, NJW 2001, 3622. 
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kulak vererek, konzern sorumluluğu esasından vazgeçerek, bağlı bir limited şirketin, 

tek ortağın müdahalelerine karşı korunmasında dayanak noktasının konzern hukuku 

sorumluluk sistemi olmadığı, aksine sorumluluğun bu limited şirketin sermayesinin 

korunması ve varlığının devam ettirilmesi ilkeleri üzerine temellendirilmesi gerektiği 

sonucuna varmıştır. Böylece, nihayet Bremer Vulkan kararı ile hüküm tek kişi 

ortaklığında şirketin varlığının devam ettirilmesi gerekçesiyle alacaklıların 

korunması esasına dayandırılmıştır
82

 
83

. Buna göre, bir gerçek kişinin, bu kişiye karşı 

bağlı işletme konumunda olan bir işletmenin borçlarından sorumluluğunun, konzern 

hukuku ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Burada söz konusu olan,  hâkim durumdaki 

tek ortağın, şirket alacaklılarına karşı kusura ve şirketin varlığını koruma esasına 

dayalı sorumluluğudur (GmbHG § 30 vd.)
84

. Burada dayanılan temel, esasında yeni 

geliştirilen “şirketin varlığına kastetmekten doğan sorumluluk” 

(Existenzvernichtungshaftung) görüşüdür. Mahkemeye göre, şirket ortağının, şirket 

menfaatlerini gözardı ederek, şirkete verdiği zararları telâfi etmeden şirket 

malvarlığını kullanması ve şirketi borçlarını ödeyemeyecek hale getirmesi (diğer bir 

deyişle şirketin varlığına kasdetmesi) halinde şirket kötüye kullanılmış olur ve tek 

ortak, şirket borçlarından kişisel olarak sorumlu tutulabilir
85

.  

 Mahkeme 2007 yılında verdiği Trihotel kararıyla
86

, bu görüşünün hukuki 

temelini ve bazı sonuçlarını değiştirmiş ve şirketin varlığına kastetmekten doğan 

                                                 
82

  Bkz. ALTMEPPEN, qualifiziert faktischen Konzern, s. 1838;  Karsten SCHMIDT, 

Gesellschafterhaftung und "Konzernhaftung" bei der GmbH, NJW 2001, s. 3578.  
83

  Autokran, Video ve TBB kararlarında Federal mahkeme birden fazla şirketin tek ortağı 

konumundaki şirketin konzern sorumluluğuna hükmetmiştir. Bremer Vulkan kararından itibaren 

de sorumluluk tek ortağın şirketin varlığını tehlikeye düşürecek zararlarından sorumluluğu 

temeline dayandırılmıştır. SCHMIDT, Gesellschaftsrecht, s. 1254, 1255. Buna göre, şirket 

yöneticisi şirkete verdiği her türlü zarardan sorumlu iken, şirket ortağı sadece şirket varlığını 

tehlikeye düşürecek zararlardan sorumludur. Bunun anlamı şudur: Bir ortak dilerse şirketin feshi 

kararı alabilir ve şirketi tasfiye edebilir, ancak şirkete zarar verici işlemlerle onun varlığını 

ortadan kaldıramaz. Çok istisnai olaylarda ise fevkalade fiilî hâkim işletme olan tek ortak, AktG 

§ 302’ye kıyasen bağlı işletme olarak sorumlu tutulur ve zararı tazmin etmesi istenir. SCHMIDT, 

Gesellschaftsrecht, s. 1257. 
84

  SCHMIDT, Gesellschafterhaftung, s. 3579.  
85

  OKUTAN NILSSON, Şirketler Topluluğu, s. 54. 
86

  OKUTAN NILSSON, Şirketler Topluluğu, s. 54, dpn. 149’dan naklen: BGH (Trihotel), Der 

Konzern 9/2007, 607-615, 609 (n. 23).  
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sorumluluğu bu kez “ahlaka aykırı  bir fiille başkasına zarar verme” kavramına 

dayandırmıştır (BGB 826)
87

.  

 Federal Mahkeme, Bremer Vulkan Kararından sonra iki kararında daha tek 

ortak bakımından hâkim işletme sorumluluğu doktrininden vazgeçmiştir
88

. Bunun 

yerine sermayenin korunmasına dayalı sorumluluk ve şirket işlerini yürüten kişinin 

özel sorumluluğu esasını getirmiştir. Bu sorumluluk, bazılarınca, ortağın şirkete karşı 

sadakat yükümü ve özel bağlılığı olarak nitelenmiş, bazılarınca da perdeyi 

aralamadan söz edilmiştir. Ağır kusur ile özen yükümüne aykırı davranarak 

alacaklıların alacağının teminatını oluşturan malvarlığının yok edilmesi de 

yöneticilerin sorumluluğu için yeterli görülmüştür
89

. 

 Tek kişi ortaklığının tek ortak-yöneticisi de, aynı zamanda bir başka işletmeyi 

işletiyorsa ya da bir başka tek kişi ortaklığının da tek ortağı ise, açıklanan çerçevede 

hâkim işletme sıfatıyla ortaklığın zararını tazminle yükümlü tutulabilecektir
90

.  

 Netice itibariyle, tek ortağın, şirketler topluluğu kuralları çerçevesinde hâkim 

şirket veya hâkim teşebbüs olarak, ortağı olduğu bağlı şirket konumundaki şirketin 

zararını tazmin borcu altında tutulması mümkündür ve YTK düzenlemesine göre 

bunun için, hâkim şirket/hâkim teşebbüs ve bağlı şirketin varlığı gereklidir. Mevcut 

düzenleme karşısında tek ortağın “hâkim teşebbüs” olarak sorumluluğunun 

bulunmadığı ya da daha dar kapsamlı olarak bulunduğu görüşünün kabul edilmesi 

ihtimalinde dahi, gerçek kişi tek ortağın sorumluluğu, Federal Mahkemenin farklı 

tarihlerde verdiği kararlarından da anlaşıldığı üzere, nitelikli fiili konzern 

sorumluluğuna, şirket varlığını tehlikeye düşürme sorumluluğuna veya ahlaka aykırı 

bir fiille başkasına zarar verme sorumluluğuna dayandırılabilecektir.  

 

 

                                                 
87

  OKUTAN NILSSON, Şirketler Topluluğu, s. 54. 
88

  25.02.2002, ZIP 2002, 848; 24.06.2002, ZIP 1578. 
89

  Bkz. ALTMEPPEN, Gläubigerschutzkonzepts, s. 1553, 1554. 
90

  Bkz. WÜST, s. 714. 
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3. YTK’da Hâkim Şirketin/Teşebbüsün Sorumluluğunun 

Esasları  

 Yukarıda tek ortak konumundaki ticaret şirketlerinin hâkim şirket olarak, diğer 

tüzel kişi ve gerçek kişilerin de hâkim teşebbüs olarak YTK m. 195 ilâ 209 

hükümlerine tabi olduğunu, bu çerçevede bağlı şirkete karşı sorumluluk altında 

olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Hâkimiyetin hukuka aykırı olarak kullanılması 

ve yavru şirketin kaybına yol açılması halinde, YTK m. 202 uyarınca, şirket 

alacaklıları da bu kaybın giderilmesi için dava açma hakkına sahiptir [YTK m. 202 

(1) c].  

 Yukarıda da belirtildiği gibi, hâkim durumun hukuka aykırı olarak kullanılması 

hallerinden birincisi, bağlı şirketin ekonomik bir kayba uğratılmasıdır. Burada, 

hâkim şirket tarafından, bağlı şirketin yönetimine yapılan ve bağlı şirket açısından 

olumsuz sonuç doğuran müdahalelerden kaynaklanan sorumluluk söz konusudur
91

. 

Özellikle bağlı şirketi, iş, varlık, fon, personel, alacak ve borç devri gibi hukukî 

işlemler yapmaya; kârını azaltmaya ya da aktarmaya; malvarlığını aynî veya kişisel 

nitelikte haklarla sınırlandırmaya; kefalet, garanti ve avâl vermek gibi sorumluluklar 

yüklenmeye; ödemelerde bulunmaya; haklı bir sebep olmaksızın tesislerini 

yenilememek, yatırımlarını kısıtlamak, durdurmak gibi verimliliğini ya da faaliyetini 

olumsuz etkileyen kararlar veya önlemler almaya yahut gelişmesini sağlayacak 

önlemleri almaktan kaçınmaya yöneltmek hâkim şirketin sorumluluğuna yol 

açacaktır [YTK m. 202 (1)]. 

 Hâkimiyetin hukuka aykırı olarak kullanılmasının diğer bir yolu da, şirketin 

birleşme, bölünme, fesih, menkul kıymet çıkarılması gibi yapısal değişikliklere 

uğraması sonucunu doğuran veya önemli esas sözleşme değişikliklerini ilgilendiren 

kararların alınmasıdır. Hâkimiyetin uygulanmasının bir sonucu olan ve bağlı şirket 

bakımından açıkça anlaşılabilir haklı bir sebebi olmayan bu tür kararlar hâkim 

durumun hukuka aykırı kullanımını oluşturur [YTK m. 202 (2)]
92

.  

                                                 
91

  OKUTAN NILSSON, Şirketler Topluluğu, s. 18. 
92

  OKUTAN NILSSON, Şirketler Topluluğu, s. 18, 19. 
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 Hâkimiyetin bağlı şirketin ekonomik kayba uğratılması amacıyla kullanılması 

halinde, ekonomik kayıp, o faaliyet yılı içinde fiilen denkleştirilmez veya kaybın 

nasıl ve ne zaman denkleştirileceği belirtilmek suretiyle en geç o faaliyet yılı sonuna 

kadar, bağlı şirkete denk değerde bir istem hakkı tanınmaz ise, sorumluluk doğar
93

. 

Oluşan ekonomik kaybın tazmini amacıyla, bağlı şirketin her pay sahibi, hâkim 

şirketten ve onun kayba sebep olan yönetim kurulu üyelerinden, şirketin zararını 

tazmin etmelerini isteyebilir [YTK m. 202 (1) b]
94

. Alacaklılar da, şirket zararının 

şirkete ödenmesini talep edebilirler [YTK m. 202 (1) c]
95

. 

 Kayba sebebiyet veren işlemin, aynı veya benzer koşullar altında, şirket 

menfaatlerini dürüstlük kuralına uygun olarak gözeten ve tedbirli bir yöneticinin 

özeniyle hareket eden, bağımsız bir şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından da 

yapılabileceği veya yapılmasından kaçınılabileceğinin ispatı hâlinde tazminata 

hükmedilemez [YTK m. 202 (1) d]. 

 Sorumluluk sistemi, tam hâkimiyet durumunda, yani ana ortaklığın bağlı 

şirketin paylarının ve oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak yüzde yüzüne sahip 

olması, bu kapsamda hâkim şirketin bağlı şirketin tek ortağı/pay sahibi olması 

durumunda farklılık arz etmektedir (YTK m. 203-206)
96

. Tam hâkimiyet halinde, 

hâkim şirketin yönetim kurulu, topluluğun belirlenmiş ve somut politikalarının 

gereği olmak şartıyla, kaybına sebep verebilecek sonuçlar doğurabilecek nitelik 

taşısalar bile, bağlı şirketin yönlendirilmesine ve yönetimine ilişkin talimat verebilir. 

Bağlı şirketin organları da bu talimatlara uymak zorundadır (YTK m. 203). Ancak 

bağlı şirketin ödeme gücünü açıkça aşan, varlığını tehlikeye düşürebilecek olan veya 

                                                 
93

  Hâkim şirkete yüklenen denkleştirme borcu, bağlı şirket bağımsız olsa idi hangi durumda olacak 

idiyse onu o duruma getirme amacını gütmektedir. OKUTAN NILSSON, Şirketler Topluluğu, 

s. 226. 
94

  YTK m. 201 (1) b uyarınca hâkim, istem üzerine veya resen somut olayda hakkaniyete uygun 

düşecekse, tazminat yerine bu maddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre, davacı pay sahiplerinin 

paylarının hâkim şirket tarafından satın alınmasına veya duruma uygun düşen ve kabul edilebilir 

başka bir çözüme karar verebilirse de, tek ortaklı şirkette zaten payların şirket tarafından satın 

alınması söz konusu olmaz.  
95

  YTK m. 202 (1) e:  Paysahiplerinin ve alacaklıların açacağı davaya, kıyas yoluyla 553, 555 ilâ 

557, 560 ve 561 inci maddeler uygulanır. Hâkim teşebbüsün merkezinin yurt dışında bulunması 

hâlinde tazminat davası bağlı şirketin merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde 

açılır. 
96

  OKUTAN NILSSON, Şirketler Topluluğu, s. 20. 
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önemli varlıklarını kaybetmesine yol açabilecek talimatlar verilemez (YTK m. 204). 

Hâkim şirket ve yöneticileri tarafından verilen talimatlar dolayısıyla bağlı şirkette 

oluşan kayıp, o hesap yılı içinde, denkleştirilmediği veya zamanı ve şekli de 

belirtilerek şirkete denk bir istem hakkı tanınmadığı takdirde, zarara uğrayan 

alacaklılar hâkim şirkete ve onun kayıptan sorumlu yönetim kurulu üyelerine karşı 

tazminat davası açabilirler [YTK m. 206 (1) d]. Bu hüküm yardımıyla bir başka 

şirketin tek ortağı/pay sahibi konumunda olan bir şirkete (=teşebbüse) ve onun 

yönetim kurulu üyelerine
97

 karşı tazminat davası açmak mümkün olmaktadır
98

.  

 4. Bildirim, Tescil ve İlân Yükümlülüğü 

 Bir tek kişi ortaklığı bulunması halinde de uygulanacak olan ve değinilmesi 

gereken diğer bir hüküm de bildirim, tescil ve ilan yükümlülüğünü düzenleyen YTK 

m. 198 hükmüdür. Hükmün amacı bağlı şirket üzerindeki hâkimiyet durumunun 

gerek pay sahipleri, gerek alacaklılar, gerek ilgili üçüncü kişiler tarafından 

bilinmesini sağlamaktır
99

. Buna göre, bağlı şirkette sahip olunan pay miktarının belli 

bir pay oranına (yüzde beş, on, yirmi, yirmibeş, otuzüç, elli, altmışyedi, yüz) 

ulaşması veya belirlenen oranların altına düşülmesi halinde, bu durum bağlı şirkete 

ve diğer yetkili makamlara bildirilmeli
100

, yıllık faaliyet ve denetleme raporlarında 

ayrı bir başlık altında açıklanmalı ve bağlı şirket internet sitesinde ilân edilmelidir 

[YTK m. 198 (1)]. Anılan yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin yaptırımı da, 

ilgili paylara ait oy hakkı dahil, diğer hakların donmasıdır [YTK m. 198 (2)]. Bu 

düzenleme çerçevesinde, bir şirketin ya da teşşebbüsün bir ticaret şirketinin tek 

                                                 
97

  YTK m. 195 (6) hükmü uyarınca, şirketler topluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasında 

“yönetim kurulu” terimi limited şirketlerde müdürleri, sermayesi paylara bölünmüş komandit 

şirketler ile şahıs şirketlerinde yöneticileri, diğer tüzel kişilerde yönetim organını ve gerçek 

kişilerde gerçek kişinin kendisini ifade ettiğinden, hâkim şirketin bir limited şirket olması 

halinde buradaki yönetim kurulu üyelerinin yerini müdürler alacaktır.  
98

  YTK, davalı şirket ve onun yönetim kurulu üyelerine de, krediden ve benzeri sebeplerden 

kaynaklanan alacaklarda, davacının, denkleştirmenin yapılmadığını veya istem hakkının 

tanınmadığını bilerek söz konusu alacağı doğuran ilişkiye girdiğini veya işin niteliği gereği bu 

durumu bilmesi gerektiğini ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilme imkânı tanımıştır [YTK m. 

206 (2) d]. 
99

  OKUTAN NILSSON, Şirketler Topluluğu, s. 21. 
100

  Bildirimin yapılacağı yerler ilgili şirket, SPK, BDDK gibi kurum ve kuruluşlar ve ticaret 

sicilidir. OKUTAN NILSSON, Şirketler Topluluğu, s. 517. 
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ortağı/pay sahibi haline gelmesi ya da bu vasfını kaybetmesi halinde bu bildirim ve 

ilan yükümlülüklerinin yapılması zorunludur
101

. 

 5. Güvenden Doğan Sorumluluk  

 Bu başlık altında son olarak, hâkim şirketin, konzern ilişkisi dışında gündeme 

gelebilecek “güven sorumluluğu”na temas etmek isteriz. Şöyle ki; hâkim şirket, bazı 

davranışları sonucunda dış ilişkide, alacaklılar nezdinde uyandırdığı güven nedeniyle 

sorumlu tutulabilir. Buradaki sorumluluk bizatihi şirketin hâkim konumda 

olmasından değil,  davranış ve açıklamalar sonucunda özellikle alacaklılar nezdinde 

belirli beklentilerin doğmasına sebep olmaktan ve bu beklentilerin dürüstlük kuralına 

aykırı bir şekilde boşa çıkarılmasından kaynaklanmaktadır
102

. Burada hâkim şirketin 

toplum içinde sahip olduğu itibar ve kendisine duyulan güvenin kullanılarak üçüncü 

kişilerin zarara uğratılması söz konusudur. Güvenden doğan sorumluluk, hali hazırda 

özel olarak düzenlenmiş olmamakla birlikte, YTK’nın 209. maddesi bu konuya 

ayrılmıştır. Madde hükmüne göre; “(h)âkim şirket, topluluk itibarının, topluma veya 

tüketiciye güven veren bir düzeye ulaştığı hâllerde, bu itibarın kullanılmasının 

uyandırdığı güvenden sorumludur”. 

 Hâkim şirketin güven sorumluluğundan bahsedebilmek için bulunması zorunlu 

şartlar şöyle sıralanmıştır103: 1) hâkim şirketin kendisine yönelik özel ölçüde güven 

sağlamaya elverişli bir davranışta bulunması ve karşı tarafın da oluşturulan güvene itibar 

etmesi (güven olgusunun varlığı), 2) duyulan güvenin korunmaya değer olması, 3) hâkim 

şirketle bağlı şirketin sözleşme partneri arasında hukukî işlemsel temastan kaynaklanan 

bir hukukî özel ilişkinin varlığı, 4) güvenen şahsın, duyduğu güvene dayanarak bir 

tasarrufta bulunması, 5) hâkim şirketin, karşı taraf nezdinde yarattığı güveni, taraflar 

arasındaki özel hukukî ilişkiden kaynaklanan koruma yükümlülüklerini kusurlu olarak 

ihlal etmek suretiyle boşa çıkarması, 6) güvenen tarafın zarara uğramış olması, 7) 

koruma yükümlülüklerinin ihlâli ile oluşan zarar arasında nedensellik bağının bulunması.  

                                                 
101

  YTK m. 198 ile YTK m. 338 hükmünün karşılaştırması için ayrıca bkz. yuk. s. 175. 
102

  ASUMAN YILMAZ, Türk, İsviçre ve Alman Hukuklarında Şirketler Topluluğuna 

Güvenden Doğan Sorumluluk, XII Levha Yayıncılık, İstanbul 2010, s. 154, 155; ÖMER 

KORKUT, Anonim Şirketlerde İnançlı Yönetim Kurulu Üyeliği, Adalet Yayınevi, Ankara 

2007, s. 214, 215. 
103

  Şirketler topluluğunda güvenden doğan sorumluluğun şartları ve ayrıntılı bilgi için bkz. Yılmaz, 

s. 249 vd.  
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 Anılan şartların varlığı halinde hâkim şirket ve/veya hâkim teşebbüs konumundaki 

tek ortağın, güvenden doğan sorumluluğundan söz edilebilecektir.   

 C. Olgu Organ Sıfatıyla Sorumluluk 

 Tek ortaklı bir şirkette, tek ortağı, şirkete verdiği ve/veya verebileceği 

zararlardan sorumlu tutmak amacıyla kullanılabilecek hukuki dayanaklardan biri de, 

“olgu organ” sıfatıyla sorumluluktur. Şirketin resmen ve şeklen organı olan kişiler 

dışında, şirkette işgal ettikleri mevki ve yetkileri ile şirkette etkili bir konuma sahip 

olmaları sonucunda; ortaklık iradesinin oluşması, şirket yöneticilerinin seçimi ve 

azli, onlara talimat verme, şirketin kaderini belirleme gibi konularda bağımsız bir 

hareket alanına sahip olan kişiler, olayın özellikleri de dikkate alınarak, şirket organı 

olarak nitelendirilmektedir. Şirket tarafından yönetim organı olarak seçilmiş 

olmamasına rağmen, bil-fiil bu etkiye sahip olan bu kişiler “olgu organ” olarak 

vasıflandırılmış
104

 ve etkiledikleri iş ve işlemler nedeniyle şirketin uğradığı zarardan 

sorumlu tutulmaları gündeme getirilmiştir
105

. Seçilmiş yasal organ olmadığı halde bu 

tür organlara has bir görevi doğrudan icra eden veya icra edilmesi için seçilmiş yasal 

organları etkileyen (hatta zorlayan) kimsenin olgu organ sıfatı kolaylıkla tespit 

edilebilir
106

.  

 Şu halde şirketin tek ortağı/pay sahibi olduğu halde, şirket yöneticisi olmayan, 

şirket paylarının tamamını elinde tutan ortağın, şirket üzerinde fiilî ve kesin bir 

etkisinin olduğu, şirket yöneticisini dilediği zaman azledebileceği, hukuken olmasa 

da, fiilen, şirket yöneticisine talimatlar verebileceği, şirket yöneticisine kendisinden 

bağımsız bir hareket alanı bırakmayacağı, bu şekilde fiilen şirketi bizzat 

yönetebileceği ortadadır
107

 
108

.  

                                                 
104

  MEHMET HELVACI, Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyesinin Hukukî Sorumluluğu, 

2. Bası, Beta, İstanbul 2001 s. 9. NOMER, fiilî ve örtülü yönetim kurulu üyeleri terimini 

benimsemektedir. FÜSUN NOMER ERTAN, Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Sadakat 

Yükümlülüğü, Beta, İstanbul 1999, s. 74. Ayrıca maddi veya fiilî organ nitelemesi için bkz. 

İSMAİL KIRCA, Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeliği Seçimine İlişkin Kararın 

Hükümsüzlüğü, Bilgi Toplumunda Hukuk-Ünal Tekinalp’e Armağan, C. I, Beta, İstanbul 

2003, s. 505.  
105

  KORKUT, s. 202. 
106

  HELVACI, Sorumluluk, s. 10. 
107

  Bu ihtimalde tek ortağın hâkim ortak/pay sahibi olduğunda kuşku yoktur. Örneğin bir anonim 

şirkette yönetim kurulu üyesine takdir hakkı bırakmayacak şekilde talimat veren tek pay sahibi 
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 Hemen burada, tek ortağın hâkim teşebbüs sıfatını taşıması halinde şirketler 

topluluğu hükümlerine göre sorumlu tutulmasının mümkün ve gerekli olduğunu, 

ancak bir hâkim şirket-bağlı şirket ilişkisinin bulunmaması durumunda tek ortağın 

olgu organ sıfatıyla sorumluluğunun söz konusu olabileceğini, şirketler topluluğuna 

ilişkin hükümlerin öncelikle uygulanmasının özel düzenleme nedeniyle gerekli 

olduğunu ifade edelim.  

Mevcut TK hükümleri çerçevesinde, anonim şirketlerde şirket zararından 

sorumlu tutulabilecek kişiler, yönetim kurulu üyeleri ( TK m. 336), müdürler (TK m. 

342) denetçiler (TK m. 359) ve kurucular (TK m. 305-309) olduğu halde, “olgu 

organ” sıfatıyla sorumluluk teorisi sayesinde, bu konumda olan tek ortak da şirket 

yönetiminden kaynaklanan zararlar nedeniyle sorumlu tutulabilecektir
109

. Bu 

durumda tek ortağın sorumluluğunda TK m. 336 kıyasen uygulanabilecektir
110

. 

Böylelikle tüzel kişinin iradesinin oluşmasına doğrudan hâkim olduğu halde resmen 

organ olarak görünmeyen hâkim pay sahibi (tek ortak) de sorumluluk zincirine dahil 

edilebilecektir
111

. Yönetim kurulunun görevleri kanunen belli olduğuna göre, 

                                                                                                                                          
veya hâkim şirket fiilî organdır. KORKUT, s. 202. Tek kişi ortaklığında pay sahibi ya bizzat 

yönetim kurulu üyesi olmak suretiyle ya da yönetim kurulu üyesine verdiği talimatlarla, şirketi 

istediği gibi yönetmekte ve şirketteki kişisel çıkarlarını korumaktadır. KORKUT, s. 83, 84. 

Hâkim pay sahibi durumunda olanların yönetim toplantılarına katılarak yönetim kuruluna azil 

tehditleri altında direktifler vermesi ortaklık iradesinin oluşturulmasının (bilfiil ve kesin) açık 

ifadesidir. HELVACI, Sorumluluk, s. 10. 
108

  Açıklanan çerçevede, resmen şirket yöneticisi olduğu halde, bu yetkisini, menfaat sahibi için ve 

onun çıkarlarına hizmet etmek amacıyla kullanan, onun talimatlarına bağlı hareket eden yönetim 

kurulu üyesine inançlı yönetim kurulu üyesi denildiğini de belirtelim. Uygulamada bir anonim 

şirkette etkili bir konuma sahip olan menfaat sahiplerinin şirket yöneticilerini belirleme ve onlara 

verdikleri talimatlarla şirketi idare etme gereksinimlerinden, bağımlı ve inançlı yönetim kurulu 

üyeliği kavramları ortaya çıkmaktadır. KORKUT, s. 1. İnançlı yönetim kurulu üyesi bir anonim 

şirketin yönetim kurulundaki konumunu, menfaat sahibi için ve onun çıkarlarına hizmet etmek 

amacıyla kullanan kişidir. Burada yönetim kurulu üyesi, kendi adına, fakat üçüncü bir kişinin 

çıkarına ve onun talimatları doğrultusunda görev yapmaktadır. KORKUT, s. 6. Özellikle 

yönetim kuruluna, kendi oy gücüyle değil de bir başkasının oy gücüyle seçilen üyelerin, 

kendilerini seçtiren pay sahiplerinden bağımsız hareket etmeleri mümkün değildir. KORKUT, s. 

9. Nitekim bağımlı yönetim kurulu üyesi, tek ya da büyük pay sahibi tarafından her an görevine 

son verilebilecek olan yönetim kurulu üyesi olarak tanımlanmaktadır. KORKUT, s. 10, 11.  
109

  TK m. 556 uyarınca, limited şirketlerde de, kurucular ve şirket yöneticilerinin sorumluluğu 

hakkında anonim şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna ilişkin TK m. 336 vd. ile 

309. maddenin uygulanacağını belirtelim.  
110

  HELVACI, Sorumluluk, 32; KIRCA, s. 505; KORKUT, s. 203.   
111

  HELVACI, Sorumluluk, s. 10; Tek ortağın, fiilî organ sıfatıyla sorumlu tutulabileceği yönünde 

bkz. TEKİNALP, Tek Kişi Ortaklığının Esasları, s. 13, 14. 
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yönetim kurulu üyesi olmayan ve fakat bu görevleri ifa eden kişilerin organ sıfatı 

kazanmaları hakkaniyet gereğidir
112

.  

 Olgu organ sorumluluğu konusunda YTK’nın 553. maddesi değerlendirilmeli, 

madde hükmü ile bir olgu organ /fiilî organ sorumluluğu düzenlenip düzenlenmediği 

ortaya konulmalıdır. Mevcut TK’nın yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunu 

düzenleyen 309. maddenin yerini almak üzere düzenlenen “Kurucuların, yönetim 

kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye memurlarının sorumluluğu” başlıklı, 553. 

maddenin birinci fıkrası uyarınca, kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve 

tasfiye memurları, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlâl 

ettikleri takdirde, kusurlarının bulunmadığını ispatlamadıkça, hem şirkete hem pay 

sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar
113

. 

Hükmün konumuz bakımından önemi, sorumlular arasında “yöneticiler”in de 

sayılmış olmasıdır. Bu ilave ile fiilî organ olarak tanımladığımız tek pay sahibi gibi 

şirketi hâkimiyeti altında tutan kişilerin de, kapsama alınmış olup olmadığı akla 

gelebilir. Bu meyanda madde gerekçesinde; hükmün, mehaz hükmü olan İBK m. 

754’ten farklı olduğu, mehaz hükümde, “.. yönetim kurulu üyeleri ile yönetim ve 

tasfiye ile uğraşan kişiler” ifadesine yer verildiği, “uğraşan” kelimesinin geniş 

anlamı ile görevli olmadığı hâlde yönetime karışan, talimat veren, yönetimi ve 

tasfiyeyi yönlendiren kişilerin, bir bakıma “fiilî organlar”ın kastedilmiş olduğu, YTK 

hükmünde ise, (banka hukukundaki deneyim ve birikim göz önüne alınınca)
114

 

İsviçre’deki anlayışı aşan bir anlam ve boyut kazanacağı endişesiyle, bu kapsamlı 

ibare yerine “yöneticiler” kelimesinin seçildiği ve bunun yorumunun da öğreti ve 

yargıya bırakıldığı belirtilmiştir.  

                                                 
112

  HELVACI, Sorumluluk, s. 32. 
113

  Limited şirketler bakımından m. 644’ün anonim şirketlerdeki 553. maddeye atıf yaptığı ve orada 

da, “yöneticiler” kavramına yer verildiği göz önünde bulundurulmalıdır.  
114

  Öte yandan Bankacılık Kanununda, bankaların büyük ortaklarının banka borçlarından şahsen 

sorumlu tutulmasına imkân veren hüküm, yönetim kurulu üyesi olmadığı halde hâkim ortağın 

sorumluluğuna gidilebilmesine imkân tanıması bakımından dikkate şayandır (m. 110). Buna 

göre, hâkim ortaklara menfaat sağlamak amacıyla kanuna aykırı karar alınmış ve çeşitli işlemler 

yapılmış ve bunun sonucu ortaklar haksız kazanç elde etmiş ise, elde edilen menfaatlerle sınırlı 

olarak ilgili ortakların sorumluluğuna gidilebilmektedir (m. 110). Bu düzenleme ile banka 

yönetimini doğrudan veya dolaylı bir şekilde elinde bulunduran ortaklar sorumlu tutulmakta, fiilî 

organ benzeri bir durum söz konusu olmaktadır. KORKUT, s. 203, 204. 
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 Madde gerekçesinde zikredilen İsviçre Borçlar Kanunu m. 754/I, “yönetim 

kurulu üyeleri ve şirketin yönetim ve tasfiyesi ile uğraşan bütün kişilerin, şirkete, her 

bir pay sahibine ve şirket alacaklılarına karşı ihmalle veya bilerek verdikleri 

zarardan sorumlu olacaklarını”  hüküm altına alarak olgu organ/fiilî organ 

kavramına yer vermiştir
115

. 

Şu halde, YTK m. 553 hükmü ve hükmün gerekçesi nazara alınarak,  şeklen 

yönetici olmayan tek pay sahibinin, şirkete ve şirket alacaklılarına karşı, şirkete 

verdiği zararlardan, olgu organ (fiilî organ) sıfatıyla, sorumlu tutulup tutulamayacağı, 

YTK m. 553 hükmünün fiilî organ niteliğindeki tek pay sahiplerine kıyasen 

uygulanıp uygulanmayacağı meselesi, kanun tarafından bilerek açık bir şekilde 

cevaplandırılmamış ve madde gerekçesinde de belirtildiği üzere bu durum öğretiye 

ve yargı kararlarına bırakılmıştır. Buna göre, YTK’nın 553. maddesinde sorumlular 

arasında ayrıca zikredilen “yöneticiler”in kimleri ifade ettiği uygulama tarafından 

netliğe kavuşturulacak bir husus olmuştur. 

 Bu konudaki bir görüşe göre, menfaat sahibinin, yönetim kurulu toplantılarına 

bizzat iştirak eden, fiilen yönetici gibi davranan kişinin YTK’nın 553. maddesindeki 

“yöneticiler” kapsamına dahil edilerek sorumlu tutulmasının mümkün olduğu, ancak 

kanun koyucunun amacının, bankalar kanunundaki gibi bir uygulamayı 

yaygınlaştırmaktan kaçınmak olduğu için, kapsamın, hüküm dar yorumlanarak tespit 

edilmesi gerektiği, buna göre, inançlı üyeye talimat verilen, alınan kararların bir 

şekilde etkilendiği her durumun fiili organlık olarak kabul edilmesinin mümkün 

olmadığı, ancak bir kişinin, yönetim kurulu üyesi gibi toplantılara katılması ve sicile 

                                                 
115

  HELVACI, Sorumluluk, s. 11; KORKUT, s. 202, 203. Alman hukukunda ise AktG § 117 I fiilî 

organlığa benzer bir düzenleme getirmektedir. Hükme göre, bir anonim şirket üzerindeki 

etkinliğini kullanarak yönetici kurul üyesini, gözetim kurulu üyesini veya şirket adına faaliyette 

bulunan diğer kişileri şirket ve pay sahiplerinin zararına hareket etmek üzere kasten belirleyen 

kişiler, ortaya çıkan zararı tazminle yükümlüdürler. KORKUT, s. 203. Fransız Ticaret Kanunu 

m. L. 624-5, Böl. 3’e göre de, ana ortaklık, yavru tek kişi ortaklığının malvarlığını ya da diğer 

imkânlarını, bu tek kişi ortaklığının zararına olarak, ya kişisel bir kazanç sağlamak amacıyla 

veya başka doğrudan ya da dolaylı bir ilgilerinin olduğu diğer bir tüzel kişiye yarar sağlamak 

amacıyla kullanırsa, fiilen yönetim kurulu üyesi gibi sorumlu tutulur. Bunun anlamı, Fransa’da, 

eğer bir tüzel kişilik bir yavru tek kişi ortaklığı kurarsa, ana ortaklığın yönetim kurulu üyeleri, 

yönetim hatalarının alacaklıların zararına yol açması halinde, bu yavru ortaklığın alacaklılarına 

karşı sınırsız olarak sorumlu tutulabilir. Bu, tek kişi ortaklıklarına da uygulanabilir. Fransa da, 

Belçika ve İtalya gibi, tek kişi ortaklıklarının grup şirketleri şeklinde örgütlenmesine izin 

vermeyen birkaç ülkeden biridir. JOCIĆ, s. 214. 
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kayıtlı olmadığı halde bir yönetim kurulu üyesi gibi şirket yönetimine açıkça 

müdahale etmesi halinde “yönetici” sayılarak sorumluluğuna gidilebileceği ifade 

edilmiştir
116

.  

 Kanımca, her şeyden önce YTK hükmü, gerekçesiyle birlikte 

değerlendirildiğinde, olgu organ sıfatıyla sorumluluk anlayışına karşı olumsuz bir 

tutum almamış ve bu sorumluluğu ortadan kaldırıcı bir düzenleme yolunu tercih 

etmemiştir. Sadece, fiili organ sorumluluğunun açıkça kabul edilmesinin, amacı aşan 

bir uygulamaya sebep olacağı ifade edilmiş, ancak buna rağmen fiili organ 

sorumluluğuna kapı açacak şekilde, mevcut TK’dan farklı olarak, sorumlular 

arasında bir de “yöneticiler” ifadesiyle; kurucular, yönetim kurulu üyeleri ve tasfiye 

memurları dışında diğer bir sorumlular grubuna yer vermiştir. YTK’nın 553. 

maddesinin birinci fıkrasında geçen “yöneticiler” ifadesi ile, ikinci fıkrada 

düzenlenen, yönetim ve temsil işi kendilerine devredilen organ veya kişilerin 

kastedildiği söylenebilirse de, bu ifadenin kapsamına, görüşümüzce, şirketi fiilen 

yöneten kişiler, bu kapsamda, somut olayın şartlarına göre, tek pay sahibi de girer
117

. 

Görüşümüze göre, kanun, olgu organ sorumluluğuna kapıyı tamamen kapatmamış, 

ancak, bu sorumluluğun doğup doğmadığının tespitinde somut olay bazında dikkatli 

olunması gerektiğine işaret etmiş ve ancak gerçekten şartlar oluştuğunda bu 

sorumluluğa dayanılmasını salık vermiştir. Netice itibariyle, tek ortağın, fiilî organ 

olarak hareket etmesi halinde, YTK düzeninde de, olgu organ sıfatıyla, şirkete 

verdiği zararlardan sorumlu tutulabileceğini belirtelim. 

 Tek ortak, olgu organ sıfatıyla sorumlu tutulduğunda, davayı açabilecek olanlar 

şirket ve şirket alacaklılarıdır [TK m. 336, 341; YTK m. 553 (1), 554 (1), 556 (1)]. 

Şirketin, tek pay sahibine karşı dava açması olası bir durum değildir. Bu durumda 

olgu organ sorumluluğu sayesinde şirket alacaklıları dava açabilme imkânına 

kavuşmaktadır.  

                                                 
116

  KORKUT, s. 204, 205.  
117

  Sorumlular arasına, “yöneticiler“ olarak anılan bir grubun da eklenmiş olması, HELVACI’nın, 

mevcut TK’nın sorumluluk hükümlerinin olgu organları da kapsayacak tarzda bir organ 

sorumluluğu olarak düzenlenmesi gerektiği önerisinin YTK’da dikkate alınmış olduğu şeklinde 

de yorumlanabilecektir. Öneri için bkz.  MEHMET HELVACI, Yönetim Kurulu, 40. Yılında 

Türk Ticaret Kanunu, İstanbul, Hukuk Fakültesi Yay., 1997, s. 116. 
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 Bu noktada, tek ortağa karşı, haksız fiil davası açılıp açılamayacağı, akla 

gelebilirse de, bu durumda, davanın ancak şirket tarafından açılabileceğini, şirket 

alacaklılarının zarar gören sıfatıyla, haksız fiil hükümlerine dayalı dava açmalarının 

mümkün olmadığını, hal böyle olunca, şirketin de tek ortağa karşı dava açmayacağı 

dikkate alınarak, haksız fiil hükümlerine dayanılmasının pratik olmayacağını 

belirtelim. Çok ortaklı şirketlerde, oy verme ve karar alma haklarını kötüye kullanan 

azınlık veya imtiyazlı pay sahiplerinin, ortaklığa ve çoğunluk pay sahiplerine 

verdikleri zararlardan BK’nın 41 vd. (TBK m. 49 vd.) maddelerine göre sorumlu 

olacakları kabul edilmekte ise de
118

, bu şirketlerde, davanın, zarar gören sıfatıyla 

şirket tarafından açılmasının mümkün olduğunu, belirtildiği üzere, tek ortaklı bir 

şirkette bunun muhtemel olmadığını ilave edelim.  

 Şu halde, alacaklıların da dava açabilmesi bakımından, tek ortağın, şartları 

varsa “olgu organ” sıfatıyla sorumlu tutulmasının, haksız fiil sorumluluğuna tercih 

edilebileceği sonucuna varmaktayız. 

D. Tek Ortağı Sorumlu Tutmada Sadakat Yükümü ve Özel 

Bağlılık Görüşü 

 Şirketin tek ortağının şirkete karşı sorumlu tutulması için ortaya konulan diğer 

bir sorumluluk hali de, sadakat yükümü ve özel bağlılık görüşüne 

dayandırılmaktadır. Bir anonim ya da limited şirketin tek ortağının şirkete karşı 

sadakat yükümlülüğüne tâbi olup olmadığı, tâbi ise, bunun tek ortağın sorumluluğu 

için yeter sebep oluşturup oluşturmadığı burada incelenmesi gereken hususu 

oluşturmaktadır. Eğer, tek ortağın şirkete karşı bağlılık yükümü vardır, denirse, bu 

yükümlülüğe aykırı davranan tek ortak, oluşan şirket zararını tazmin etmek zorunda 

kalacaktır.  

 Geniş çevreli bir yüküm olan sadakat yükümü, ortak veya yöneticinin, her türlü 

faaliyetinde ortaklığın menfaatlerini her zaman ön planda tutması, kendi menfaati ile 

ortaklık menfaati çatıştığı durumlarda da, ortaklık menfaatini tercih etmesi şeklinde 

                                                 
118

  MOROĞLU, Çoğunluk Paysahiplerinin Korunması, s. 221, 222. 
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tanımlanabilir
119

. Sadakat yükümünün varlığının kabul edilmesinin sonucu, ortağın, 

şirket menfaatlerini gözetmek zorunda olması, şirketle işlem yapamaması (TK m. 

334), rekabet yasağına (TK m. 335) ve müzakerelere katılma yasağına (TK m. 332) 

tâbi olması, yetkilerini ve haklarını şirket işleyişini engelleyecek şekilde 

kullanmaması, kendisine ek külfet getirmeyen ve şirketin geleceği açısından önemli 

olan durumlarda olumlu oy vermek zorunda olmasıdır.  

 Bundan anlaşıldığı üzere, sadakat/bağlılık yükümlülüğü doğrudan pratik 

sonucu olan, somut bir yükümlülük değildir; soyuttur, ancak belli bir şekilde 

davranmayı gerektirmesi suretiyle somut bazı durumlarda kendisini göstermektedir. 

Dolayısıyla somut olarak ortağın şirkete zarar verici bir eylemi ya da yapmama 

yönündeki bir davranışı olmadan bu ortağın bağlılık yükümüne aykırı davrandığı ve 

bunun belirli bir yaptırımının olduğu söylenemez. Sadece, bu yükümlülüğe tâbi olan 

ortağın, örneğin şirketle rekabet etmemesi gerektiği, şirketle işlem yapmasının yasak 

olduğu söylenebilir. Bu ihtimâlde de, sadakat yükümüne tâbi olduğu söylenen 

ortağın sorumluluğu, aykırı davranışın bağlı olduğu usûl ve şekilde ortaya çıkacaktır. 

Netice itibariyle, ortağın sadakat yükümüne ve dolayısıyla buna aykırılıktan doğan 

yaptırıma tâbi olduğunu söylemek yeterli olmaz. Aykırılığın somut görünümünün ne 

olduğu tespit edilmeli ve yaptırım da (davacı, zamanaşımı gibi hususlar dahil) buna 

göre belirlenmelidir. Örneğin sadakat yükümlülüğünün bir sonucu olarak, 

yapmaması gerektiği halde şirketle rekabet eden ortak hakkında rekabet yasağına 

(TK m. 335) ilişkin kurallar uygulanacaktır. Bunun dışında, özel olarak 

düzenlenmeyen hallerde ise, şirkete zarar veren ortağın tazminat sorumluluğunun 

sözleşmeden doğan borca aykırılık hükümlerine (BK m. 96 vd., TBK m. 112 vd.) 

tabi olacağı söylenmiştir
120

. 

 Tek ortaklı şirketlerde bağlılık yükümü çok ortaklı şirketlere nazaran belli 

noktalarda farklılık gösterir. Örneğin pay sahibinin böyle bir mükellefiyeti olduğunu 

kabul eden görüşler, çok ortaklı şirketlerde, bu yükümlülüğün hem diğer 

                                                 
119

  ERSİN ÇAMOĞLU, Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu 

(Kamu Borçlarından Sorumluluk İle), Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş İkinci Bası, Vedat 

Kitapçılık, İstanbul 2007. s. 72; TEKİNALP (POROY/ÇAMOĞLU), N. 1091.  
120

  NOMER ERTAN, Sadakat Yükümlülüğü, s. 150. 
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ortaklara/pay sahiplerine hem de bizzat şirketin kendisine karşı mevcut olduğunu 

belirtmektedirler. Tek ortaklı şirkette ise, diğer pay sahipleri mevcut olmadığından, 

sadece şirket tüzel kişiliğine karşı bir bağlılık yükümü olup olmadığından 

bahsedilebilir.  

 Türk hukukunda pay sahibinin sadakat yükümlülüğü konusunda tartışma daha 

ziyade anonim şirketler üzerinden yapılmakta ve anonim şirket pay sahiplerinin 

böyle bir yükümlülüklerinin bulunmadığı görüşü genel kabul görmektedir
121

. Aksi 

görüşe göre ise, pay sahibinin hem şirkete hem de diğer pay sahiplerine karşı sadakat 

yükümlülüğü mevcuttur. Bu yükümlülük, şirket ile her bir pay sahibi arasında ve  

aynı zamanda pay sahiplerinin de kendi aralarında ana sözleşmeye dayanan hukuki 

bir ilişkiden doğar. Aykırı davranış halinde oluşacak zarar da, sözleşmeden doğan 

borca aykırılık hükümlerine (BK m. 96 vd., TBK m. 112 vd.) tâbi olacaktır
122

  

 Bunun yanında, -tüm ortakların değil ama- şirketteki konumu nedeniyle 

özellikle bazı ortakların bağlılık yükümüne tâbi olduğu da söylenmiştir. Buna göre, 

yönetim kurulu üyesi olmadıkları halde, gerçekte ortaklığı yöneten, şirketin kaderini 

ve menfaatlerini etkilime imkânına sahip olan fiilî ve örtülü yönetim kurulu üyeleri 

ile hâkim pay sahipleri de, ortaklığa sadakat göstermekle yükümlüdürler
123

.  

                                                 
121

  TEKİNALP, bağlılık yükümünün bulunmadığı yönündeki görüşün temsilcilerinin sayılamayacak 

kadar fazla olduğunu [TEKİNALP (POROY/ÇAMOĞLU), N: 1091]; MOROĞLU, görüşünce, 

anonim ortaklıkta pay sahiplerinin birbirlerine karşı sadakat yükümlülüğünden kural olarak söz 

edilemeyeceği gibi, ortaklıkla rekabet yapmama veya ortaklığa karşı haklarını kullanırken ve 

borçlarını ifa ederken sadece ortaklığın çıkarlarını gözetme anlamında herhangi bir 

yükümlülüklerinin de bulunmadığını (MOROĞLU, Oy Sözleşmeleri, s. 25, dpn 54); TEOMAN 

da, pay sahibinin oy hakkını kullanırken anonim ortaklığın menfaatlerini gözetmek zorunda 

olmadığını, bir sermaye ortaklığı olan anonim şirkette pay sahiplerinin bağlılık (sadakat) 

yükümünden söz edilemeyeceğini belirtmiştir. ÖMER TEOMAN, Anonim Ortaklıkta Pay 

Sahibinin Oy Hakkından Yoksunluğu, BTHAE, İstanbul 1983. s. 12. Bununla birlikte yazar, 

pay sahiplerinin ortaklığın menfaatini gözeterek oy kullanmak zorunda olmamasının, şirketin 

zararına davranmalarını haklı kılmayacağını, pay sahiplerinin diğer ortakların menfaatini de 

dikkate alması gerektiğini sözlerine eklemiştir. TEOMAN, Oy Hakkından Yoksunluk, s. 13.  
122

  NOMER ERTAN, Sadakat Yükümlülüğü, s. 150. AKIN da konuyu ayrıntılı olarak inceleyen 

eserinde, anonim şirketlerde ortaklıksal sadakat borcunun gerek şirketle ortaklar arasında, 

gerekse ortakların kendi aralarındaki ilişkiler bakımından geçerli olduğu sonucuna varmıştır. 

Bkz. MURAT YUSUF AKIN, Şirketler Hukukunda Ve Özellikle A.Ş.’lerde Pay Sahibinin 

Sadakat Borcu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yay., İstanbul 2002, s. 139. Anonim 

şirketlerde sadakat borcunun dogmatik temelleri ve konuya ilişkin görüşler hakkında ayrıntılı 

bilgi için de bkz. AKIN, s. 107 vd.  
123

  NOMER ERTAN, Sadakat Yükümlülüğü, s. 73, 134; AYDIN, Çoğunluğun Korunması, s. 

41. İsviçre hukukunda kural olarak pay sahiplerinin şirkete karşı sadakat yükümlülüğünün 
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 Sadakat yükümlülüğünü kabul etmeyen bazı yazarlar dahi, en nihayetinde 

ortağın davranışının hakkın kötüye kullanılması oluşturması halinde bunun hukuken 

korunamayacağını belirtmişlerdir
124

. Neticede haksız bir durumun oluşmasına hukuk 

sisteminin sessiz kalması tasavvur edilemez. Örneğin, oy hakkını serbestçe, kendi 

menfaatleri doğrultusunda kullanabilecek pay sahibinin, oy hakkını şirket zararına 

olarak kullanması kabul edilemez, her hak gibi oy hakkının kötüye kullanılması da 

hukuken korunamaz. (MK m. 2/II). Bu hususta TK’da ve genel hükümlerde çeşitli 

müeyyideler öngörülmüştür
125

.  

 Alman hukukunda da, şirket ile tek ortak arasında bir özel bağlılık bulunduğu 

(Sonderverbindung)
126

 ve tek ortağın bu bağlılık yükümü nedeniyle şirkete karşı 

sadakat yükümlülüğü altında olduğu söylenmiştir
127

. ITT Kararından
128

 beri, hâkim 

ortağın limited şirkete karşı, sadakat yükümü altında bulunduğu şirketler hukuku 

dogmatiğinin bir parçası olarak görülmektedir. Öğretide de, tek ortağın şirketine 

karşı sadakat yükümüne tâbi olduğu, bunun amacının da şirket alacaklılarını zarar 

verici etkiden korumak olduğu ortaya konulmuştur
129

. Ancak bu hukuk sisteminde de 

bu görüşün aksi dile getirilmiştir. Buna göre tek ortağın şirkete karşı sadakat 

                                                                                                                                          
bulunmadığı görüşü benimsenmekle birlikte, fiilî organ gibi davranan pay sahiplerinin sadakat 

yükümlülüğü kabul edilmektedir. Alman hukukunda ise, pay sahiplerinin sadakat yükümlülüğü 

kabul edilmekle birlikte hukuki dayanakları konusunda görüş birliği yoktur. KORKUT, s. 207. 
124

  TEKİNALP, Tek Kişi Ortaklığının Esasları, s. 48. Anonim ortaklıkta kontrol sahibinin özel 

durumunu inceleyen PASLI da, kontrol sahibi konumundaki pay sahibinin, bu vasfı ile sıkı bir 

MK. m. 2 denetimi altında olduğunu, gerek ortaklık tüzel kişiliğinin, gerek de kendisi dışındaki 

pay sahipleri ve diğer ilgililerin menfaatlerini boş yere zedelememesi gerektiğini ifade etmiştir. 

ALİ PASLI, Anonim Ortaklıkta Kontrol Sahibinin Özel Durumu, İÜHFM, C. LXVI, S. 2 

(2008), s. 356. 
125

  MOROĞLU, Çoğunluk Pay Sahiplerinin Korunması, s. 219; YANLI, Perdenin kaldırılması, 

s. 234; KORKUT, s. 206. TEOMAN da, MK m. 2’de anlatımını bulan hakların kötüye 

kullanılmaması ilkesinin, pay sahibinin oy hakkına genel bir sınır çizdiğini, TK m. 381’de iyi 

niyet kurallarına aykırı genel kurul kararlarının iptal yaptırımı ile karşılaşabileceğinin belirtilmiş 

olmasının da bu sonucu doğruladığını, bunun yanı sıra “hakların en az zarar verecek şekilde 

kullanılması ilkesi”nin de genel kurulda çoğunluğun oy hakkını kayıtladığını ifade etmiştir. 

TEOMAN, Oy Hakkından Yoksunluk, s. 13. 
126

  ALTMEPPEN, Gläubigerschutzkonzepts, s. 1562; MARTIN WINTER, Eigeninteresse und 

Treupflicht bei der Einmann-GmbH in der neueren BGH-Rechtsprechung, ZGR, 4/1994, s. 581. 
127

  SCHMIDT, Gesellschafterhaftung, 3577, BURGARD, s. 827. 
128

  BGHZ 65, 15.  
129

  Bkz. WINTER, s. 577 vd. Tek ortağın şirkete karşı sadakat yükümü bulunup bulunmadığı 

konusunda ayrıca bkz. PEIFER, s. 1074 vd. 



 
237 

 

yükümlülüğü mevcut değildir
130

. Elbette her ortak şirkete karşı özel bir bağ ile 

bağlıdır. Ancak böyle bir bağlılığın tek ortak üzerine, şirketin borçlarından sorumlu 

olma yükümlülüğü yüklediği söylenemez
131

. Tek ortağın böyle bir yükümlülüğünün 

bulunmadığının diğer bir gerekçesi de, tek ortak ile şirketin menfaatlerinin tamamen 

örtüşmesi, hatta neredeyse ayniyet arz etmesidir
132

. Şirkete karşı bağlılık yükümü 

bulunmayan tek ortak, şirketin varlığına yönelik müdahalelerden sorumludur. Tek 

ortağın sadece şirketin varlığının korunması yönünde bir sadakat yükümü vardır
133

. 

 Kanımızca, özellikle tek ortaklı şirketlerde, şirketin feshine, tasfiyesine ilişkin 

kararları tek başına alabilecek olan, rekabet yasağı, şirketle işlem yapma gibi 

yasaklar bakımından kendi kendisine izin verebilecek olan tek ortağın şirket tüzel 

kişiliğine karşı sadakat yükümlülüğü altında olduğunu söylemek güçtür. Genel 

hüküm niteliğinde olan TBK m. 626 uyarınca, somut olayın şartlarına göre pay 

sahibinin ortaklık gâyesine aykırı ve ona zarar verici hareketlerde 

bulunamayacakları, ortaklığa zarar verip vermediği konusunda da pay sahibinin 

ortaklık içindeki yeri ve ortaklığının yapısının göz önünde bulundurulması gerektiği 

söylenebilir. Benzer şekilde, limited şirketlerde, limited şirket ortaklarının, şirket 

çıkarlarını zedeleyebilecek davranışlarda bulunamayacaklarını, özellikle kendilerine 

özel bir menfaat sağlayan ve şirketin amacına zarar veren işlemler 

yapamayacaklarını düzenleyen YTK m. 613 (2) hükmüne işaret edilebilir. Tek 

ortağın, şirkete ve şirket alacaklılarına zarar verici eylemleri karşısında, hâkim şirket 

sorumluluğu, organ sorumluluğu gibi müesseselerden yararlanılabilecek, tek ortağın 

                                                 
130

  HOLGER ALTMEPPEN, Gesellschafterhaftung und “Konzernhaftung” bei der GmbH, NJW 

2002, s. 322; ALTMEPPEN, qualifiziert faktischen Konzern, s. 1842; HARALD BARTL VE 

DİĞERLERİ, Heidelberger Kommentar zum GmbH-Recht, 4. Neubearbeitete und erweiterte 

Auflage,  C.F. Müller Verlag, Heidelberg 1997, s. 217. 
131

  ALTMEPPEN, Gesellschafterhaftung, s. 322; Federal Mahkeme, tek ortağın şirketine karşı 

sadakat yükümüne tâbi olduğu ve böylece şirketin varlığını korumak zorunda olduğu fikrinin 

gerekçelendirmesi zor olduğundan, fevkalade fiilî konzern sorumluluğunu tek kişi ortaklığı için 

de işletmiştir. Bkz. EMMERICH, s. 219. Örnek karar: BGHZ 95, 330, 345. 
132

  KÜBLER, s. 310; OBERHOLZER, s. 3. 
133

  GESELLSCHAFTSRECHT FÜR DIE PRAXIS 2005, s. 54; BURGARD, s. 831. Tek ortağı 

sadakat yükümüne dayalı olarak sorumlu tutmak bakımından; hâkim görüşe göre, tek ortak bir 

yeddi emin değildir, aksine şirketin ekonomik malikidir. Onun istek ve iradesi ile şirketin istek 

ve iradesi eşittir. Dilediği zaman şirket konusunu değiştirebilir. Hatta dilediği zaman şirketi sona 

erdirebilir ve tasfiye edebilir. Tek ortağın sermayenin korunması hükümleri bakımından, şirket 

ve alacaklıların menfaatlerinin korunması açısından sorumlu tutulabilmesi sadece şirketin 

varlığının tehlikeye düşürülmesi halinde mümkündür. BURGARD, s. 829.  
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davranışlarının hakkın kötüye kullanılması niteliğini taşıması halinde veya bir haksız 

fiil niteliğinde olması durumunda da -pratikte pek muhtemel olmamakla birlikte- tek 

ortak bazı durumlarda sorumlu tutulabilecektir. Bu bakımdan aralarındaki ilişki 

ekonomik ayniyet olarak tarif edilen şirket ile tek ortak bakımından bir sadakat 

yükümünün ihlâli halinden söz edilmesi güçtür. Tek ortağın şirketteki hâkimiyetini 

başka bir faaliyet için alacaklıların zararına kullanması halinde ise, zaten hâkim 

şirket sorumluluğu gündeme gelecektir.  

 E. Yönetici Sıfatıyla Tek Ortağın Sorumluluğu 

 Tek ortak aynı zamanda şirket yöneticisi ise, bu sıfatla şirkete ve şirket 

alacaklılarına karşı, şirkete verdiği zararlardan sorumlu olacaktır. Tek ortağın kurucu 

sıfatıyla sorumlu tutulması da mümkündür. Konuyu düzenleyen YTK m. 553 (1) 

hükmü uyarınca, kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, 

kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlâl ettikleri takdirde, 

kusurlarının bulunmadığını ispatlamadıkça, hem şirkete hem pay sahiplerine hem de 

şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar. Tek ortaklı bir şirkette 

diğer pay sahiplerine karşı sorumluluk söz konusu olmaz. Şirket alacaklıları ise, 

mevcut TK m. 336 düzenlemesinden farklı olarak, YTK m. 556 (1) uyarınca, ancak 

zarara uğrayan şirketin iflası halinde, dava hakkını haiz olacaklardır
134

.  

 Tek ortak, ayrıca, belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olması
135

,  sermaye 

hakkında yanlış beyanda bulunulması
136

 ve sermayeye değer biçilmesinde yolsuzluk 

yapılması
137

 hallerinde de sorumlu tutulabilecektir.  

                                                 
134

  Şirketler topluluğunda hâkim şirket ya da onun kayba sebep olan yönetim kurulu üyeleri 

aleyhine açılacak olan davalarda ise, alacaklılar, şirket iflas etmemiş olsa bile, şirketin zararının 

şirkete ödenmesini isteyebilecektir [YTK m. 202 (1) c].  
135

  YTK m. 549 (1): Şirketin kuruluşu, sermayesinin artırılması ve azaltılması ile birleşme, 

bölünme, tür değiştirme ve menkul kıymet çıkarma gibi işlemlerle ilgili belgelerin, 

izahnamelerin, taahhütlerin, beyanların ve garantilerin yanlış, hileli, sahte, gerçeğe aykırı 

olmasından, gerçeğin saklanmış bulunmasından ve diğer kanuna aykırılıklardan doğan 

zararlardan, belgeleri düzenleyenler veya beyanları yapanlar ile kusurlarının varlığı hâlinde 

bunlara katılanlar sorumludur.  
136

  YTK m. 550 (1): Sermaye tamamıyla taahhüt olunmamış veya karşılığı kanun veya esas 

sözleşme hükümleri gereğince ödenmemişken, taahhüt edilmiş veya ödenmiş gibi gösterenler ile 

kusurlu olmaları şartıyla, şirket yetkilileri, bu payları üstlenmiş kabul edilirler ve payların 

karşılıkları ile zararı faiziyle birlikte müteselsilen öderler.  
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 Burada zikredilen sorumluluk hallerinin tamamı, YTK m. 644 (1) a) hükmü 

uyarınca, limited şirketlere de uygulanacağından, limited şirketin tek ortağı hakkında 

da aynı durumun geçerli olduğunu belirtelim.  

IV. CEZA HÜKÜMLERİ İLE ALACAKLILARIN 

KORUNMASI  

 Tek kişi limited ya da anonim ortaklığının, başta TK olmak üzere, çok ortaklı 

şirketler hakkında geçerli olan düzenlemelere tabi olduğunu, uygun düştüğü ölçüde 

bu kuralların tek kişi limited ya da anonim ortaklığına da uygulanacağını biliyoruz. 

Şu halde, şirket alacaklılarını ve genel olarak da toplumun menfaatlerini korumak 

amacıyla konulan, tek kişi ortaklığının tek ortağı ve/veya yöneticileri hakkında da 

geçerli olan cezaî hükümlere de genel hatlarıyla değinmek gerekmektedir.  

 Bu kapsamda zikredilebilecek hükümler, İcra ve İflâs Kanunu ile Türk Ceza 

Kanunu’nda yer almaktadır.  

 İİK 345. maddesi genel bir hüküm niteliği taşımakta ve İİK’da yer alan 

suçların, bir tüzel kişinin yönetimi ve işlerinin yürütülmesi sırasında işlenilmesi 

halinde cezanın, o işi yapan müdür, temsilci, tasfiye memuru, yönetim kurulu üyesi 

veya denetçi hakkında uygulanacağını düzenlemektedir. Bu durumda İİK’da yer 

alan, alacaklıların zarara uğratılması (İİK 333/a), alacaklının zarara uğratılması 

amacıyla şirket mevcudunun eksiltilmesi (İİK m. 331)
138

, aczine kendi fiiliyle 

sebebiyet verilmesi (İİK m. 332)
139

 gibi suçlar bakımından, bu suçlar bir anonim ya 

                                                                                                                                          
137

  YTK m. 551 (1): Aynî sermayenin veya devralınacak işletme ile ayınların değerlemesinde 

emsaline oranla yüksek fiyat biçenler, işletme ve aynın niteliğini veya durumunu farklı 

gösterenler ya da başka bir şekilde yolsuzluk yapanlar, bundan doğan zarardan sorumludur. 
138

  İİK m. 331: Haciz yolu ile takip talebinden sonra veya bu talepten önceki iki yıl içinde borçlu; 

alacaklısını zarara sokmak maksadıyla, mallarını veya bunlardan bir kısmını mülkünden 

çıkararak, telef ederek veya kıymetten düşürerek hakiki surette yahut gizleyerek muvazaa yoluyla 

başkasının uhdesine geçirerek veya asıl olmayan borçlar ikrar ederek mevcudunu suni surette 

eksiltirse, aleyhine aciz belgesi aldığını veya alacaklı alacağını alamadığını ispat ettiği takdirde, 

altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 
139

  İİK m. 332: Haciz yolu ile takip talebinden sonra veya bu talepten önceki iki yıl içinde borçlu, 

adet üzere tecviz edilemiyecek bir hiffetle hareket ederek veya haddinden ziyade masraflar 

yaparak yahut cüretli talih oyunlarına veya basiretsizce spekülasyonlara girişerek yahut 

işlerinde ağır ihmallerde bulunarak aczine kendi fiili ile sebebiyet verir yahut vaziyetinin 

fenalığını bildiği halde o gibi hareketlerle bu fenalığı ağırlaştırırsa, aleyhine aciz belgesi istihsal 
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da limited şirket konu edilerek işlenirse, bu takdirde şirket yönetici ve temsilcileri 

cezanın muhatabı olacaklardır. Bu hükümler de alacaklıların korunmasına hizmet 

eden cezaî hükümler olarak zikredilmelidir. 

 Ayrıca tek kişi ortaklığında yönetici olmayan tek ortak bakımından İİK m. 

333/a hükmü özel önem arz etmektedir. Hükme göre,  ticaret şirketlerinde hukuken 

veya fiilen yönetim yetkisine sahip olanlar, alacaklıları zarara uğratmak amacıyla 

ticarî işletmenin borçlarını kısmen veya tamamen ödemeyerek alacaklıları zarara 

uğratırlarsa, bu işlem ve eylemlerin başka bir suç oluşturmaması hâlinde, alacaklının 

şikâyeti üzerine, hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır. Hükümde “fiilen yönetim 

yetkisine sahip olanlar”dan bahsedilmekte ve tek kişi ortaklığında tek ortağın sahip 

olduğu konum nedeniyle, şirket yöneticisi olmasa dahi fiilen yönetim yetkisinin 

bulunduğunun (olgu organ niteliğinde olduğunun) söylenebilecek olması karşısında, 

tek ortağın İİK m. 333/a’da düzenlenen bu suçun muhatabı olması mümkündür.  

 Alacaklıların korunması kapsamında zikredilmesi gereken diğer bir hüküm de, 

sermaye şirketlerinin iflasını istemek mecburiyetinde olanların cezasını düzenleyen 

İİK m. 345/a hükmüdür. Buna göre, idare ve temsil ile görevlendirilmiş kimseler 

veya tasfiye memurları, 179 uncu maddeye göre şirketin mevcudunun borçlarını 

karşılamadığını bildirerek şirketin iflasını istemezlerse, alacaklılardan birinin şikâyeti 

üzerine, on günden üç aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Yine hileli iflası 

düzenleyen 311. maddeye göre, iflasından evvel veya sonra alacaklılarını zarara 

sokmak kasdiyle hileli muamelelerde bulunan kimse hileli müflis sayılır ve Türk 

Ceza Kanununa göre cezalandırılır
140

.  

                                                                                                                                          
edildiği veya alacaklı alacağını istifa edemediğini ispat ettiği takdirde, onbeş günden altı aya 

kadar hapis cezasiyle cezalandırılır. 
140

  Hileli muamelelere örnekler de aynı maddede şöyle sayılmıştır: 1. Alacaklıların müşterek rehini 

makamında olan mallarını tamamen veya kısmen kaçırır, gizler veya tahrip ederse; 2. 

Alacaklıların zararına olarak hakikata aykırı makbuzlar verir veya yazı ile borç ikrar ederse; 3. 

Muvazaalı satışlar, muameleler yahut bağışlamalar yaparsa; 4. Evlenme mukavelesinde 

hakikaten getirilmemiş bir çeyizi getirilmiş gibi tanır ve karı da bu mukaveleyi kocasının 

alacaklılarına karşı istimale kalkışırsa; 5. Hakikata aykırı borç ikrar etmek yahut muvazaalı 

muameleler ve mukaveleler yapmak suretiyle alacaklılarını zarara sokarsa; 6. Borcu mevcudu 

ile alacağından ziyade olduğunu bildiği halde ehemmiyetli kıymeti haiz ticari mallarını yahut 

fabrikasının mahsullerini hem satış gününün piyasasından, hem de malolduğu veya satın alındığı 

kıymetten pek aşağı bir fiyatla satmak suretiyle mevcudunu israf ederse; 7. Konkordato 

mukavelesi haricinde alacaklıya hususi menfaatler temin ederse; 8. Hakikate aykırı muhasebe ve 

sahte bilançolarla aktifini hakikatte olduğundan fazla veya noksan gösterirse. 
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 Türk Ceza Kanunu’nda da alacaklıları koruyucu niteliği haiz ceza hükümleri 

bulunmaktadır. TCK m. 164 uyarınca şirket hakkında yanlış bilgi veren kurucu, 

ortak, müdür veya yönetim ve denetim kurulu üyeleri  kamuya yaptıkları beyanlarda 

veya genel kurulda sundukları raporlarda ilgililerin zarara uğramasına neden 

olabilecek nitelikte gerçeğe aykırı önemli bilgiler verecek veya verdirtecek olurlarsa 

altı aydan üç yıla kadar hapis veya bin güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılırlar. 

 Yine bu kapsamda güveni kötüye kullanma (TCK m. 155) ve nitelikli 

dolandırıcılık (TK m. 158)
141

 alacaklıları koruyucu hükümler olarak sayılabilir.  

 Fransız hukukunda da anonim ve limited şirket yöneticilerinin, kötü niyetle 

şirketin malları veya kredisini, şirketin çıkarına aykırı olduğunu bilerek kişisel 

amaçlarla veya doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili bulunduğu diğer bir şirket veya 

işletmeye çıkar sağlamak için kullanmaları, şirket malvarlığının kötüye kullanılması 

(abus de biens sociaux) olarak anılan ve hapis ve para cezası gerektiren bir suçtur. Bu 

suçun özellikle tek kişi ortaklıklarında sıklıkla işlendiği belirtilmiştir
142

.  

                                                 
141

  TCK m. 158 (1)-h hükmü uyarınca, dolandırıcılık suçunun (TCK m. 157) tacir veya şirket 

yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında işlenmesi 

nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturur.  
142

  Fransız  şirketler hukukunda şirket malvarlığının kötüye kullanılması bir suç olarak düzenlenmiş 

ve cezaî yaptırıma bağlanmıştır (Art.L.242-6 of the Commercial Code)  Bu düzenleme “abus de 

bien sociaux (ABS)” olarak bilinmektedir. Bu suçun uygulandığı şirket türlerinden biri de tek 

kişi ortaklıklarıdır. Tek kişi ortaklıkları, ABS uygulamalarının en çarpıcı şekilde ortaya çıktığı 

şirketlerdir.  Her ne kadar şirket ekonomik olarak bir tek kişiye ait olsa da, şirketin ayrı bir tüzel 

kişiliği bulunmaktadır ve şirket kendi malvarlığının sahibidir. Bilindiği gibi limited şirketlerde 

ortakların sorumluluğu sınırlıdır. Eğer tek kişi ortaklığının sahibi şirket değerlerini kendi şahsî 

malvarlığı değerlerinden ayrı tutmakta başarısız olursa, alacaklılar ve diğer üçüncü kişiler için 

risk daha da büyümektedir. Tipik kötüye kullanma halleri avans ödemesi (advance), borç 

verilmesi, şirket kredi kartlarının şahsî işler için kullanılması, fazladan ödemeler ve şirkete 

ödenmesi gereken fikri mülkiyet haklarından doğan telif ücretlerinin şahsen alınması gibi 

hallerdir. Bu haller tek kişi ortaklığında özellikle çok karşılaşılan hallerdir. Dava konusu bir 

olayda, şirketin tek kişilik bir şirketin tek yöneticisi boşanmak istediği karısını takip etmek 

amacıyla bir özel dedektifle anlaşmış ve bu dönemde şahsen nakit sıkıntısı içinde olduğundan, 

dedektif ücretini şirket kredi kartını kullanarak ödemiştir. Sonradan bu paranın şirkete ödenmiş 

olmasına rağmen, karısının ihbarı üzerine yine de 18 ay hapis cezasına (tecil edilmiştir) ve 

15.000 Euro para cezasına mahkûm edilmiştir. PETER BURBIDGE, A French ABC of 

Corporate Crime? Abus De Bien Sociaux and The ELF Affair: Part 1, International Company 

and Commercial Law Review (I.C.C.L.R.) 2004, 15(6), s. 183, Fransız hukukunda ABS ile 

sağlanmış olan hukuki durumun İngiliz hukukunda Companies Act 1985 in 459. maddesinde 

düzenlenen “çoğunluk gücünün kötüye kullanılması”, “haksız önyargı” kuralları altında 

düzenlendiği söylenebilir. BURBIDGE, s. 184. Şirket yöneticileri tarafından irtikap edilebilecek 

bütün kötüye kullanma halleri şirket malvarlığının kötüye kullanması ile sınırlı değildir. Fransız 
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 Son olarak, YTK m. 358’de düzenlenen şirkete karşı borçlanma yasağına aykırı 

olarak borçlananların üç yüz günden az olmamak üzere adlî para cezasıyla 

cezalandırılacaklarına ilişkin YTK m. 562 (5) c bendi de bu başlık altında 

zikredilmelidir.  

 Bunun gibi, aynı zamanda hukukî sorumluluğa da yol açan; belgelerin ve 

beyanların kanuna aykırı olması (m. 5vc49), sermaye hakkında yanlış beyanda 

bulunulması (m. 550) ve sermayeye değer biçilmesinde yolsuzluk yapılması (m. 551) 

hallerinde de, faillerin hapis cezası ile cezalandırılacakları YTK m. 562’de hükme 

bağlanmıştır. 

 

                                                                                                                                          
Ticaret Kanunu bu nedenle iki suç daha düzenlemiştir. Bunlar; gücün/yetkinin kötüye 

kullanılması ve oy hakkının kötüye kullanılmasıdır. Şirket üzerinde ticari bir kazanç sağlayan 

yöneticisi veya menfaat sahibi olduğu bir başka şirkete karşı bir sözleşmenin ifası için dava 

açmama kararı alan bir yöneticisi ABS ye göre değil, gücün kötüye kullanılması kurallarına göre 

(Commercial Code, Art. L. 25-107) yargılanabilir. BURBIDGE, s. 184.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TEK KİŞİ ANONİM VE LİMİTED ORTAKLIKLARINDA ÖZEL 

HALLER - SORUNLAR 

 I. GENEL OLARAK  

 Çalışmamızın birinci bölümünde, tarihi gelişimini de göz önünde bulundurarak 

tek kişi ortaklığını kavram ve kurum olarak açıklamaya çalıştık. İkinci bölümde, tek 

kişi ortaklığına ilişkin olarak hukuk sistemlerince yapılmış özel düzenlemelere yer 

verdik. Tek kişi ortaklıkları için yapılan özel düzenlemeler dışında, bunların da birer 

“anonim şirket” ya da “limited şirket” olmaları, ayrı bir şirket türü oluşturmamaları 

nedeniyle, anonim ve limited şirketlere ilişkin bütün hükümlerin, kural olarak tek 

ortaklı anonim ya da limited şirketlere de uygulanacağını, bununla birlikte anonim ve 

limited şirketlere ilişkin düzenlemelerin çok ortaklı şirket yapısına uygun olarak 

tasarlandığını, bu sebeple bu hüküm ve kuralların tek kişi ortaklığına, ancak bu 

yapının bünyesine uygun düştüğü ölçüde ve gerekli uyarlamalar yapılarak 

uygulanabileceğini, hatta çok sayıda kuralın tek kişi ortaklığına tatbikinin -işin 

doğası gereği- mümkün olmadığını, çok ortaklı şirketlere ilişkin kuralların tek kişi 

ortaklığına uygulanmasında hassasiyet gösterilmesi gerektiğini, bu durumun YTK 

düzenlemesine mahsus olmadığını, tek kişi ortaklığını düzenleyen neredeyse tüm 

hukuk düzenlerinde durumun aynı olduğunu, hatta çok ortaklı şirketlere ilişkin 

kuralların uygun düştüğü ölçüde tek kişi ortaklığına da uygulanacağına dair torba bir 

hükme dahi genel olarak yer verilmemiş olduğunu biliyoruz
1
 
2
.  

                                                 
1
 Çok ortaklı anonim ya da limited şirketlere uygulanacak kuralların tek kişi ortaklığına da, uygun 

düştüğü ölçüde ve özel düzenlemeler dışında, uygulanacağının genel/torba bir hükümle 

düzenlenmesine gerek olup olmadığı akla gelebilir. Bu çerçevede, “tek ortak tarafından kurulan 

veya sonradan tek ortaklı hale gelen anonim ortaklıklar, kendileri hakkında sevkedilen özel 

hükümlerden başka anonim ortaklıkların tâbi oldukları hükümlere de tâbidirler” şeklinde bir 

hüküm getirilmesi OKUTAN tarafından -tereddüde mahal bırakmamak için- önerilmişse de 

(OKUTAN NILSSON, Tek Kişi Ortaklığı, s. 592), yine yazar tarafından belirtildiği üzere,  tek 

kişi anonim ortaklığı farklı bir şirket türü ya da anonim veya limited şirket gibi muamele gören 

bir yapı değil, bizzat bir anonim ya da limited şirkettir. O nedenle bu yapıya da, -torba bir hüküm 

bulunmasa dahi- anonim ve limited şirketlere ilişkin hükümlerin uygun düştüğü ölçüde 

uygulanacağında tereddüt edilmemek gerekir.  Nitekim tespit edilebildiği kadarıyla yalnızca 

İngiltere’de, özel bir düzenlemenin mevcut olmadığı hallerde, limited ortaklıklarla ilgili her türlü 

mevzuatın tek kişi ortaklığına uygulanmasında tek kişi ortaklığının yapısının gerektirdiği 
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 Hal böyle olunca, tek kişi anonim ya da limited ortaklığı bakımından, çok 

ortaklı şirketlerden farklı olarak gündeme gelebilecek özel durumlara, sorunlara ve 

bunlara çözüm önerilerine temas edilmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu yapılırken 

anonim ve limited şirketlere ilişkin YTK hükümlerinin, kuruluştan tasfiye sürecine 

kadar, genel hatlarıyla gözden geçirilmesi ve tek kişi ortaklığının bünyesine uyan ya 

da uymayan durumların, tek ortaklı şirketlere tatbiki söz konusu dahi olmayacak 

düzenlemelerin tespit edilmesi yöntemi tercih edilmiştir. Bunun yanında hem anonim 

şirketlerde hem de limited şirketlerde gündeme gelebilecek ön-şirket meselesi, 

öncelikle ve ayrı bir başlık altında incelenmiştir. Tek kişi ortaklığına YTK sistemi 

içinde izin verildiğinden ve mevcut durumda bu yapı ancak YTK yürürlüğe 

girdiğinde pozitif hukukta yerini alabileceğinden belirtilen incelemenin YTK 

hükümleri esas alınarak yapılması zorunludur.  

 Bununla birlikte, çok ortaklı anonim ya da limited ortaklıklar için de söz 

konusu olan sorunların/durumların ayrıntılı olarak ele alınması, çalışmamızın 

kapsamını aşacağından, daha ziyade tek kişi ortaklığına mahsus sorunlar üzerinde 

durulması yolunun tercih edileceğini belirtelim. İncelenecek özel durumların, hem 

baştan tek ortakla kurulma hallerine hem de sonradan payların tek elde toplanması 

yoluyla tek ortaklı şirket oluşması hallerine uygulanacağını da ilave edelim.  

                                                                                                                                          
uyarlamanın yapılacağına yönelik bir torba hüküm kabul edilmiştir.  Bkz. OKUTAN NILSSON, 

Tek Kişi Ortaklığı, s. 592. Şöyle ki; Companies Act 2006 m. 38’de, iki ya da çok ortaklı 

şirketlere uygulanan tüm kuralların, gerekli uyarlamalar yapılarak, tek ortaklı şirketlere de 

uygulanacağı ayrıca hükme bağlanmıştır.  
2
  Yine bu çerçevede, tek kişi ortaklığına mahsus hallerin tamamının, özellikle ve ayrıca 

düzenlenmesine gerek olup olmadığı tartışması bakımından; örneğin YTK Tasarısında tek kişi 

ortaklığına ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılmamış olması eleştirilmiştir. MOROĞLU da, özel 

düzenlemelerin yapılmamış olmasının önemli bir eksiklik olduğunu, örneğin şirketin, tek ortağı 

ile ve onun sahibi olduğu diğer şirketlerle, kan ve kayın hısımlarıyla ve onların şirketleriyle 

ilişkileri; tek ortağın aynı zamanda yönetim kurulu başkanı veya üyesi ya da tek yönetici olması 

halinde karar ve icra organları arasındaki ilişkinin, yetki ve görev paylaşımının nasıl olacağı ve 

şirketin yegâne sahibi olan tek kişi ortağın şirket borçlarından sorumluluğunun şahsî ve sınırsız 

hale gelmesi gereken durumlar hakkında YTK Tasarısında bir düzenleme bulunmadığını 

belirtmiştir. MOROĞLU, Tasarı Değerlendirme, 6. Baskı, s. 136, 137. 

Kanımızca, bazı durumların, gerçekten tek kişi ortaklıkları bakımından özel olarak düzenlenmesi 

gerektiği tartışılabilirse de, kanun koyucunun tercih ettiği yöntem, yani her durumun ayrı ayrı 

düzenlenmeyip, genel olarak bütün hükümlerin, uygun düştüğü ölçüde tek kişi ortaklığına da 

uygulanması yöntemini benimsemesi yerindedir.  

Ayrıca özel kuralların sayısının ve ağırlığının artırılması görünüşte ortak yardımıyla kuruluşlara 

davetiye çıkarabilecektir. NÄGEL, s. 125.  Bu ise arzulanan bir durum değildir.  
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 Kuruluştan  tasfiye sürecine kadar geçen aşamalar bakımından da, ayrıntılı 

başlıklar yerine genel başlıklar tercih edilecek ve sadece gerektiğinde özel alt 

başlıklar altında konu incelenecektir. 

 II. ÖN ŞİRKET MESELESİ  

 A. Genel Açıklama 

 Tek kişi limited ya da anonim ortaklığında şirketin kuruluşundan önceki 

hukuki durum çok ortaklı kuruluşlara nazaran özellik arz eder. Bu durumun ortaya 

konulması ve ön-ortaklık olarak tabir edilen bu aşamanın tek kişi ortaklıklarındaki 

yerinin belirlenmesi, ortaya çıkması muhtemel sorunların çözümü için de gereklidir. 

Bu aşamada, özellikle, kurucunun malvarlığı ile şirket malvarlığının birbirinden 

ayrılmasının sağlanması birinci derecede öneme sahiptir. Şirkete getirilecek 

sermayenin kime ait olacağı, kim tarafından idare edileceği, kurucunun 

alacaklılarının bu değerlere müracaat edip edemeyeceği, malvarlığı değerlerinin 

kurulacak şirkete nasıl geçirileceği, kuruluş gerçekleştirilemezse bunların akıbetinin 

ne olacağı, oluşması muhtemel borçlardan kimin sorumlu olacağı da, ön-ortaklık 

aşamasında ortaya çıkabilecek sorunlar arasındadır. Belirtilen sorunlar ve ön-şirketle 

ilgili diğer meseleler bu bölümde ele alınacaktır.  

B. Ön Şirketin Tanımı ve Hukukî Niteliği – Buna Bağlanan 

Hukukî Sonuçlar 

 Bir anonim ya da limited şirketin kurulup tüzel kişilik kazanabilmesi için, şirket 

sözleşmesinin yazılı olarak yapılması, kurucular tarafından imzalanması ve imzaların 

noterce tasdik edilmesi gerekir. Bundan sonra şirket, Ticaret Sicili nezdinde tescil 

edilerek tüzel kişilik kazanır. Şirket sözleşmesinin imzalanması ve imzaların noter 

tarafından onaylanması ile tescil edilmesi arasında geçen sürede (aşamada) bir ön 

şirketin mevcut olduğu (varlık kazandığı) kabul edilmektedir. Nitekim bu aşamada bir 

ön-ortaklığın oluşacağı hususu YTK m. 335’in gerekçesinde de ihsas edilmiştir3. Buna 

göre, şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin 

                                                 
3
  YTK m. 335, ön-anonim şirketin varlığına işaret etmekte ve bu şirketin oluşma anını açıklığa 

kavuşturmaktadır. Ön-anonim şirket, tüzel kişiliği haiz anonim şirketten farklıdır. Bu husus 355 

inci maddenin birinci fıkrasının saklı tutulması ile vurgulanmıştır. 
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tamamını ödemeyi şartsız taahhüt ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı esas 

sözleşmede, şirket kurma iradelerini açıklamalarıyla kurulur. Aynı maddede saklı 

tutulan 355 (1) fıkrası hükmüne göre de, şirket Ticaret Siciline tescil ile tüzel kişilik 

kazanır. Bu hükümlerden de anlaşıldığı üzere, şirketin kurulması (sözleşmenin 

yapılması ve imzaların noter tarafından onaylanması) ile tüzel kişilik kazanması 

(tescil edilmesi) arasında geçen döneme vurgu yapılmakta ve bu dönem ön-şirket 

(Vorgesellschaft) olarak adlandırılmaktadır
4
. 25.07.2003 tarih ve  25179 sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanarak, yayım tarihinde yürürlüğe giren Anonim ve Limited 

Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar 

Hakkında Tebliğin (İç Ticaret: 2003/3) 2. maddesinde de şirketin kuruluş safhaları 

olarak; ana sözleşmenin hazırlanması ve tasdik ettirilmesi ile kuruluşun Ticaret 

Sicili’ne tescili ve ilanı gösterilmiştir. 

 Birden fazla kurucunun mevcut olduğu durumlarda bu aşama, “ön-şirket/ön-

ortaklık” olarak nitelendirilmekte ise de, bu nitelendirmenin tek kişi ortaklıkları için 

de geçerli olup olmadığı, üzerinde durulması gereken bir konudur.  

 Bilindiği üzere, BK m. 520/II (TBK m. 620/II) uyarınca, bir şirket, Ticaret 

Kanunu’nda tarif edilen şirketlerin mümeyyiz (ayırıcı) vasıflarını 

(unsurlarını/niteliklerini) haiz değilse, âdi şirket sayılır. Bu durumda birden fazla kişi 

bir araya gelerek bir limited ya da anonim şirket ana sözleşmesini imzaladıklarında 

aralarında bir ortaklık kurulmakta, fakat bu aşamada henüz bir limited ya da anonim 

şirket bulunmamaktadır. Zira bu şirketler ancak Ticaret Siciline tescil ile tüzel kişilik 

kazanır (TK m. 301/I, m. 512/I). Tescilden önce bir limited ya da anonim şirket 

henüz mevcut olmadığından; bunun yanında, kurucular arasında bir ortaklık ilişkisi 

bulunduğundan, bu aşamada bir âdi ortaklığın varlığı, BK m. 520/II hükmünün de 

işaretiyle kabul edilmektedir. Bütün ön-ortaklıklarda, yani kurulmakta olan ticaret 

ortaklıklarında, ortaklar arasındaki ilişkinin adi ortaklık olduğu belirtilmiştir
5
.  

                                                 
4
  Bkz. TEKİNALP, Tek Ortaklı Şirketler, s. 602; HASAN PULAŞLI, Türk Ticaret Kanunu 

Tasarısının Değerlendirilmesi ve Eleştirilen Hükümler, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, Cilt II, Sayı 1, Yıl 2005, s. 442; OBERHOLZER, s. 36, 37; NÄGEL, s. 89, 90.  
5
  POROY (TEKİNALP/ÇAMOĞLU), N. 46. Anonim şirketler bakımından da ayrıca, anonim 

ortaklıkta kuruluş tamamlanıncaya kadar, kurucuların kendi aralarında ve bunların üçüncü 
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 Buna göre, âdi ortaklığın tüzel kişiliği olmadığından, şirkete mülkiyeti sermaye 

olarak getirilen malvarlığı değerleri üzerinde kurucular iştirak halinde malik olurlar
6
, 

oluşan borçlardan da doğrudan, sınırsız ve müteselsil olarak sorumludurlar. Doğaldır 

ki, tek kişi ortaklığında bir âdi şirketin varlığından söz etmek mümkün değildir; tek 

kişi tarafından kurulan bir şirkette tescil öncesinde bir kişi birliği mevcut olmaz. Âdi 

ortaklık, kanunun ifadesiyle iki veya ziyade kimseler tarafından kurulabilir.  

 Alman Hukukunda da, sözleşmenin noter tarafından onaylanmasından ticaret 

siciline tescile kadar, yani tüzel kişilik kazanıncaya kadar olan dönemde ön-şirketin 

(Vorgesellschaft) mevcut olduğu kabul edilmektedir
7
. Şirket sözleşmesinin yapılması 

ile tescili arasında herhalde belli bir sürenin bulunması kaçınılmaz olduğundan, ön 

şirketin, bir şirketin oluşması için mecburi bir ön aşama olduğu söylenmiştir
8
. 

 Türk hukukuna benzer şekilde Alman hukukunda da, çok kişi ortaklıkları 

bakımından ön şirket (Vorgesellschaft) hakkındaki hâkim görüş, bunun bir elbirliği 

ortaklığı (Gesamthandgesellschaft)
9
 olduğu yönündedir

10
. Sermayeye katılma 

                                                                                                                                          
kişilerle olan ilişkilerinde âdi ortaklık hükümleri uygulanacaktır, denilmiştir. POROY 

(TEKİNALP/ÇAMOĞLU), N. 485. 
6
  BK m. 534 c. 1’deki (TBK m. 638) kural dolayısıyla aksi öngörülmemişse ortakların eşya 

üzerindeki mülkiyet hakları iştirak halindedir. POROY (TEKİNALP/ÇAMOĞLU), N. 76. 
7
  Alman hukukunda, ön şirketten önce bir de ön kuruluş ortaklığından/ön kuruluş safhasından 

(Vorgründungsgesellschaft /Vorgründungsstadium) söz edilmektedir. Buna göre ön kuruluş 

safhası, esas sözleşmenin akdedilmesinden önceki süre olarak tanımlanmaktadır. Esas 

sözleşmenin yapılmasından anonim şirketin tesciline kadar geçen sürede ise ön-şirket 

bulunmaktadır. Bkz. MARIO CEBULLA, Haftungsmodelle bei der GmbH-Gründung, NZG, 

Heft 21/2001, s. 972; PULAŞLI, Tasarının Değerlendirilmesi, s. 442. Bununla birlikte tek kişi 

ortaklığında önkuruluş ortaklığının (Vorgründungsgesellschaft) doğal olarak mümkün olmadığı, 

zira bu aşamada bir kişi ortaklığının bulunduğu, kişi ortaklıklarında ise bir tek kişi ortaklığının 

mevcut olmadığı söylenmiştir. Bkz. GESELLSCHAFTSRECHT FÜR DIE PRAXIS, s. 542. 

Kuruluş öncesi durumda tek kurucunun, kurulacak şirket adına oluşacak borçlardan sınırsız-

kişisel olarak sorumlu olduğu yönünde bkz. CEBULLA, s. 979.  
8
  OBERHOLZER, s. 36, 37; NÄGEL, s. 89, 90. 

9
  Türk hukukunda, elbirliği ortaklığı kavramından ziyade elbirliği mülkiyeti (iştirak halinde 

mülkiyet) kavramı, paylı mülkiyetin (müşterek mülkiyet) karşıtı olarak kullanılmaktadır. MK m. 

701/II uyarınca, elbirliği mülkiyetinde ortakların belirlenmiş payları olmayıp her birinin hakkı, 

ortaklığa giren malların tamamına yaygındır. Aynı maddenin birinci fıkrasında da elbirliği 

mülkiyetinin kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla 

mallara birlikte mâlik olanların mülkiyeti olduğu ifade edilmiştir. Yine MK m. 702/III’e göre, 

elbirliği mülkiyetinde sözleşmeden doğan topluluk devam ettiği sürece, paylaşma yapılamaz ve 

bir pay üzerinde tasarrufta bulunulamaz. Türk Medenî Kanunu’nun 376. maddesinde de, aile 

malları ortaklığında, ortakların elbirliği ile faaliyette bulunmak üzere birleştiği ve ortaklık devam 

ettiği sürece paylarını isteyemeyecekleri ve paylar üzerinde tasarruf işlemleri de 

yapamayacakları hükme bağlanmıştır. Elbirliği ile mülkiyete diğer bir örnek de miras 
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borçlarının da bu yapıya karşı ifa edildiği fikri hâkimdir. Bu durumda elbirliği 

niteliğindeki bu ön ortaklık ifa edilecek sermaye borçlarının alacaklısı olarak bir 

hukuk öznesi olmaktadır. Yine Alman hukukunda da, çok ortaklı kuruluşlarda söz 

konusu olan elbirliği ortaklığının (Gesamthandgesellschaft) tek kişi ortaklığına 

uyarlanmasının mümkün olmadığı, zira elbirliği ortaklığının birden fazla kişiden 

oluşacak bir kişi birliğinin varlığını zorunlu kıldığı, tek kişi ortaklığında ise, doğal 

olarak bunun mevcut olmayacağı söylenmiş ve çözüm getirmek amacıyla, aşağıda 

görüleceği üzere, çeşitli fikirler ileri sürülmüştür
11

.  

 Türk ve Alman hukuklarındaki durum bu olmakla birlikte, bir âdi ortaklığın 

(elbirliği ortaklığının) varlığından söz edilemeyecek olsa da, tek kişi ile kuruluşta 

kuruluş öncesi durum, hukukî niteliği bir yana, Türk hukukundaki mevcut 

düzenlemelere göre yine de bir soruna yol açmamakta; çok ortaklı şirketlerden farklı 

bir çözüm aranmasına gerek kalmamaktadır. Bu aşamada tek kişi, oluşan borçlardan 

şahsen sorumlu olur. Tek kurucunun şahsî malvarlığı ile şirkete sermaye olarak 

getirdiği ya da getirmeyi planladığı malvarlığı arasında bir ayrım bulunmaz. Henüz 

tüzel kişilik oluşmamış olduğundan, malvarlığının ayrılmasını sağlayacak bir yapı, 

bir mekanizma da bu safhada mevcut değildir. Böyle bir yapı bulunmadığı için de, bu 

ihtimalde tescil öncesinde yapılan işlemler; şirket ana sözleşmesinin imzalanması ve 

noter tarafından tasdik edilmesi dahil, ileride kurulacak şirket için yapılacak idarî 

hazırlık işlemlerinden ibaret olmaktadır. Yine bu durumda, tescil öncesi dönem için, 

ön-şirket gibi bir nitelemeye ihtiyaç da bulunmamaktadır, zira tescil öncesi yapıya 

yönelik bir sermaye ifası söz konusu değildir. Hal böyle olunca da, tek kurucunun 

şahsî alacaklıları, bu kurucunun şirkete sermaye olarak tahsis ettiği malvarlığı 

                                                                                                                                          
hukukundan verilebilir. MK m. 640 uyarınca, birden çok mirasçı bulunması hâlinde, mirasın 

geçmesiyle birlikte paylaşmaya kadar, mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları 

kapsayan bir ortaklık meydana gelir ve mirasçılar terekeye elbirliğiyle sahip olurlar, terekeye ait 

bütün haklar üzerinde birlikte tasarruf ederler. 
10

  NÄGEL, s. 91; HÜFFER, Das Gründungsrecht der GmbH, s. 168; TEKİNALP, Tek Ortaklı 

Şirketler, s. 602, dpn 39. Bu durum, ön şirket durumunda adi ortaklık hükümlerinin 

uygulanacağı Türk Hukukundaki duruma benzerdir. Zira Alman hukukunda adi ortaklık da bir 

elbirliği ortaklığı olarak kabul edilmektedir. 
11

  NÄGEL, s. 92; BERTHOLD KUSSEROW, Die Einmann-GmbH in Gründung: Gründungs- 

und Haftungsprobleme, Steinbach (Taunus): Apelt, 1986, s. 236; HÜFFER, Das 

Gründungsrecht der GmbH, s. 168; HANS-JÖACHIM FLECK, Neueste Entwicklungen in der 

Rechtsprechung zur Vor-GmbH, GmbHR 1983, s. 16. 

https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=3/TTL=8/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Die
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=3/TTL=8/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Einmann-GmbH
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=3/TTL=8/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=in
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=3/TTL=8/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Gr%D3ndung
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=3/TTL=8/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Gr%D3ndungs
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=3/TTL=8/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=und
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=3/TTL=8/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Haftungsprobleme
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değerlerine de başvurabilecek, şirket kurucusunun iflası halinde de, ileride kurulacak 

şirket için ayırdığı sermaye iflas masasına dahil olacaktır
12

.  

 Bu çözüm tarzı, mevcut TK hükümleri ve ilgili mevzuata da uygundur ve bu 

haliyle uygulamada bir sorun ortaya çıkması ihtimali azdır. Şöyle ki; İç Ticaret: 

2003/3 Tebliğinin 2. maddesi uyarınca, şirketin kurulabilmesi için öncelikle, TK m. 

279’da sayılan hususları içeren şirket ana sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve 

kurucular tarafından imzalanarak notere tasdik ettirilmesi şarttır. Ticaret Kanunu’nun 

279 ve 300. maddeleri uyarınca, şirket esas sermayesinin miktarı ile her payın itibari 

kıymeti ve sermayenin ödenme suret ve şartlarının ana sözleşmede gösterilmesi 

zorunludur. Buna göre, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere ana 

sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinde, sermayenin muvazaadan ari şekilde 

tamamen taahhüt edildiği ve nakdi sermayenin 1/4 ünün ödendiği veya şirketin 

kuruluşunun tescili tarihinden itibaren en geç üç ay, geri kalan kısmın ise en geç 3 yıl 

içerisinde ödeneceği belirtilecektir. Şirket kuruluşunda, sermaye olarak her türlü hak, 

taşınır ve taşınmaz malların taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt, şirketin tescili 

tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde yerine getirilir. Sermaye olarak konulan 

mal ve haklar özel bir sicile (tapu sicili, gemi sicili, trafik sicili, sınaî mülkiyet sicili 

gibi) kayıtlı ise, kuruluşun tescili tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde ilgili 

sicilde şirket adına tescil ettirilir
13

. Ana sözleşmedeki imzalar noterden 

onaylandıktan sonra, onay tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şirket merkezinin 

bulunduğu veya bağlı olduğu yerin Ticaret Sicili Memurluğu’na tescil ettirilir. Tescil 

ile şirket tüzel kişilik kazanmış olur. Tescilden sonra ilana tâbi hususlar Ticaret Sicili 

Gazetesi'nde ilan ettirilir. Aynı durum Tebliğin 4. maddesinde limited şirketler 

bakımından tekrar edilmiştir.  

                                                 
12

  Kuruluş öncesinde kurucuların tartışmasız doğrudan şahsen sorumlu olması, tek kişi ortaklığının, 

çok kişi ortaklıklarda bulunan sorunlardan bazılarına çözüm getirmesine örnek olarak 

gösterilmiştir. Bkz. ALEXANDER MÜLLER, Gläubigerschutzkonzepte bei Sachgründung 

und Umwandlungsgründung einer GmbH, München 2005, s. 60, dpn. 248.  
13

  TK m. 285: Esas sermayeye tekabül eden payların muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt 

edilmiş olması şarttır. 

Sermaye olarak paradan başka iktisadi bir değer veya menkul mal konulması taahhüdü, şirketin 

hükmi şahsiyet kazandığı tarihten itibaren onlar üzerinde malik sıfatiyle doğrudan doğruya 

tasarruf edebileceğinin ve gayrimenkul üzerindeki mülkiyet veya sair ayni hakların sermaye 

olarak konulması taahhüdü ise, bu hakların şirketin hükmi şahsiyet kazanmasiyle beraber tapu 

siciline tescil edileceğinin kabul edilmiş olması demektir. 
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 Görüldüğü üzere mevcut durumda, hem nakit sermaye kuruluştan sonra şirkete 

getirilebilmekte (nakdi sermayenin peşin ödenmesi gereken 1/4 ü dahi şirketin 

kuruluşunun tescili tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenebilmekte) hem de 

sermaye olarak getirilmesi taahhüt edilen her türlü hak, taşınır ve taşınmaz malların 

şirkete getirilmesi tescilden sonra mümkün olabilmektedir. Hal böyle olunca da, tek 

kişi ortaklığında henüz şirket hukuken mevcut olmadığı bir aşamada, kurulacak 

şirkete bir ödeme yapılması ya da bir taşınır veya taşınmaz malın mülkiyetinin 

getirilmesi sorunu söz konusu olmaz. Diğer bir ifadeyle taahhüt edilen sermayenin 

kime karşı ifa edileceği, ifa edilmeme halinde kimin talepte bulunacağı, ifa edilse 

bile bu malvarlığı değerlerinin niteliğinin ne olacağı, bunların ifada bulunan tek 

ortağın şahsî alacaklıları tarafından icraya konu edilip edilemeyeceği gibi sorunlarla 

karşılaşılmaz. Şirketin tescilinden önce yapılan, ana sözleşmenin imzalanıp-

onaylattırılması gibi işlemler de, tescil için yerine getirilmesi zorunlu işlemler olarak 

kabul edilir. Kuruluş öncesi şirket adına yapılacak ticarî muameleler de zaten, 

aşağıda görüleceği üzere TK m. 301/II ve 512/II’de çözüme bağlanmıştır.  

 Bununla birlikte, YTK düzenlemesi ile tek kişi ortaklığında kuruluş öncesi 

durumun niteliğinin ne olduğu ve hangi kuralların uygulanacağı Alman hukukuna 

benzer bir şekilde çözülmesi gereken hukuki bir sorun haline gelmiştir. YTK m. 344 

uyarınca, anonim şirketlerde, nakden taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin en 

az yüzde yirmi beşi tescilden önce, gerisi de şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay 

içinde ödenir.  

 YTK’nın 345. maddesi uyarınca da, bu ödemeler, 19.10.2005 tarih ve 5411 

sayılı Bankacılık Kanununa bağlı bir bankada, kurulmakta olan şirket adına açılacak 

özel bir hesaba, sadece şirketin kullanabileceği şekilde yatırılır. Banka, bu tutarı, 

şirketin tüzel kişilik kazandığını bildiren bir sicil müdürlüğü yazısının sunulması 

üzerine, sadece şirkete öder.  

 Bu durumda henüz mevcut olmayan şirkete hesap sahibi olabilme ehliyeti 

tanınmaktadır. Hükmün düzenlemesinden anlaşıldığına göre de, henüz tescil 

edilmemiş şirkete sermaye olarak getirilerek bankaya yatırılan paralara özel bir statü 

tanınmaktadır. Nitekim 345 maddenin birinci fırkasında bankanın, bu tutarı, şirketin 
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tüzel kişilik kazandığını bildiren bir sicil müdürlüğü yazısının sunulması üzerine, 

sadece şirkete ödeyeceği düzenlendikten sonra ikinci fırkada, şirket, 335 inci 

maddenin birinci fıkrasında öngörülen noter onayı tarihinden itibaren, üç ay içinde
14

 

tüzel kişilik kazanamadığı takdirde, bu hususu doğrulayan bir sicil müdürlüğü 

yazısının sunulması üzerine, bedeller banka tarafından sahiplerine geri verilir, 

hükmüne yer verilmiştir
15

. Buradan anlaşıldığı üzere, tescilden önce herhangi bir 

tarihte bankaya, ileride kurulacak şirket adına yatırılacak paralar üzerinde belli bir 

süre şirket dışında kimse tarafından tasarruf edilemeyecektir.  

 Ayni sermaye (=nakit dışı sermaye)
16

, bakımından getirilen düzenlemeye göre 

de, tescilden önce, şirkete getirilecek taşınmazların tapuya şerh verilmesi, fikri 

mülkiyet hakları ile diğer değerlerin varsa özel sicillerine kaydedilmesi ve 

taşınırların güvenilir bir kişiye tevdi edilmesi, bu değerlerin ayni sermaye olarak 

kabulü için şart kılınmıştır [YTK m. 128 (2)]. Buna göre şirkete getirilecek 

taşınmazlar ileride kurulacak şirket adına tapuya şerh verilecek, tescile tâbi değerler 

de ilgili sicillerde ileride kurulacak şirket adına kaydedilecektir. Burada yine şirketin 

tescilinden önceki aşamaya bir özellik tanınmıştır. Çok ortaklı şirketlerde tescil 

öncesi yapının (ön-şirket) adi şirket niteliğinde olduğu söylenebilirse de, tek kişilik 

                                                 
14

  YTK m. 354/1’de tescil için, otuz günlük bir süre öngörülmüşken, burada nakdi ödeme 

bedellerinin iadesi için üç aylık bir süreye yer verilmiş olması eleştiriye açık olup, üç ay 

beklenmesine gerek olmadığı, otuz gün içinde tescil gerçekleştirilmemişse, artık bedellerin 

iadesinin istenebileceği söylenebilir. İki hüküm arasındaki çelişkinin giderilmesi gerektiği 

yönünde bkz.  Kendigelen, Yeni Türk Ticaret Kanunu - Değişiklikler, s. 199.  
15

  YTK Tasarısı gerekçesinde de belirtildiği gibi, bu hüküm, 24 Haziran 1995 tarih ve KHK/559 

sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlükten kaldırılan TK m. 288 hükmünden 

esinlenmiştir. Eski TK m. 288: “Gerek taahhüt anında, gerek sonradan ödenmesi şart kılınan 

pay bedellerinin, iştiraki taahhüt edenler tarafından T.C. Merkez Bankasına  veya diğer muteber 

bir bankaya tevdi edilmesi lazımdır. Tevdi edilen bedeller, şirketin tescil ve ilân edildiğine dair 

idare meclisince ticaret sicil memurluğundan alınacak ilmühaberlerin ibrazı üzerine şirkete 

verilir. Bankaya tevdi edilen bedeller kuruculara verilemez. Şirket vücut bulmadığı takdirde 

tevdi edilen bedeller onları tevdi edenlere geri verilir”. Nakdî sermaye borcunun ödenmesini 

düzenleyen İsviçre Borçlar Kanunu m. 633’te de, nakit sermaye taahhüdünün bir bankaya 

yatırılması gerektiği, bankanın da, yatırılan nakdi, en erken şirket ticaret siciline tescil edildikten 

sonra şirkete ödeyebileceği hüküm altına alınmıştır.  
16

  ARICI, ayni sermaye kavramı yerine, nakit dışı sermaye ya da paradan başka sermaye 

terimlerinin kullanılmasının hukuk tekniğine daha uygun olacağını; zira “ayni sermaye” 

kavramının ayni hak niteliğinde olmayan alacak hakları ve fikrî haklar için de kullanıldığını, 

bunun yerinde olmadığını ifade etmiştir. M. FATİH ARICI, Alacak Hakkının Anonim 

Ortaklığa Sermaye Olarak Taahhüdü, Beta, İstanbul, 2003, s. 25, 26. 
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kuruluşta, tescil öncesi ilgili sicillere kaydedilecek yapının niteliğinin ne olduğu 

belirlenmelidir.  

 Limited şirketlerde de, YTK’ya göre nakit sermayenin tamamı tescilden önce 

ödenmelidir. YTK m. 585 (1) uyarınca, şirket, kanuna uygun olarak düzenlenen 

şirket sözleşmesinde, kurucuların limited şirket kurma iradelerini açıklayıp, 

sermayenin tamamını şartsız taahhüt etmeleri ve nakit kısmı hemen ve tamamen 

ödemeleriyle kurulur. YTK m. 586 uyarınca da, şirket sözleşmesinin tescili için 

yapılacak başvurudan önce her ortağın üstlendiği esas sermaye payını ve ödediği 

toplam tutarı gösteren bir dilekçenin sicile verilmesi gerekir. Bu durumda YTK 

düzenlemesine göre limited şirketlerde de, nakit sermayenin tescil öncesi, henüz 

tüzel kişilik kazanmamış bir yapıya ödenmesi gerekmektedir.  

 Alman hukukunda da, sermayenin bir kısmının tescilden önce ödenmesi; ayni 

sermayenin tescilden önce ifa edilerek şirket yöneticilerinin tasarrufuna bırakılması 

zorunludur. Şöyle ki; GmbHG 7 II uyarınca, şirketin tescili için yapılacak başvuru, 

yalnız nakdi sermaye taahhüt edildiğinde, bu sermayenin dörtte birinin ödenmesi 

üzerine yapılabilecektir. Ayni sermaye taahhütlerinin de, şirketin tescili için 

başvurudan önce şirket yöneticilerinin tasarrufunda olacak şekilde şirkete getirilmesi, 

diğer bir ifadeyle şirkete karşı ifa edilmiş olması gerekmektedir (GmbHG 7III)
17

.  

Alman kanununda limited ortaklıklar bakımından, nakit sermayenin bir bankadaki 

hesaba yatırılması, taşınmazlar için tapuya şerh verilmesi açıkça düzenlenmemişse 

de, tek kişi ön limited ortaklığının hesap ehliyetine sahip olduğu ve tapu sicilinde hak 

sahibi olarak kayıt edilebileceği görüşü sıklıkla dile getirilmiştir
18

. Anonim 

şirketlerde ise, AktG 54 III uyarınca, tescilden önce ödenmesi gereken nakit sermaye 

taahhüdü kısmı bir bankaya açılacak hesaba ödenebilir.  

 Şu halde kuruluştan önce söz konusu olan yapı adına bazı işlemler 

yapılmaktadır ve belli bir malvarlığı değerinin de bu yapıya tahsis edilmesi söz 

                                                 
17

  Bu hükümler şirketin tescilinden önce düzenli olarak bir şirket malvarlığının oluşturulmasını 

öngörmektedir. NÄGEL, s. 90.  
18

  FLUME, Einmanngründung, s. 207; JOHN, s. 37; OBERHOLZER, s. 37; HÜFFER, Das 

Gründungsrecht der GmbH, s. 168; UWE HÜFFER, Zurodnungsprobleme und Sicherung der 

Kapitalaufbringung bei der Einmanngründung der GmbH, ZHR 145 (1981), s. 539. 
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konusudur. Bu yapının hukuki niteliğinin ne olduğu meselesi de Almanya’da öğretiyi 

fazlasıyla meşgul etmiştir. 

 Alman hukukunda, tek kişi ön-ortaklığını açıklamak üzere ortaya atılan 

görüşlerden biri de, tek kişi ön şirketini, bağımsız bir malvarlığı taşıyıcısı, bir hukuk 

öznesi olarak niteleyen görüştür
19

. Buna göre, tek kişi ön-ortaklığı kendine özgü özel 

bir malvarlığı oluşturmaktadır. Kuruluş tek kişi ortaklığı, kısmi fiil ehliyetine sahip 

olacak şekilde, kuruluş aşamasında, şirkete getirilen değerlerin sahibi olabilecektir. 

Tartışma konusu edilmiş bir Federal Mahkeme Kararı’na göre de
20

, tek kişi ön 

ortaklığı da, çok kişi ön ortaklığı gibi kısmi fiil ehliyetine sahiptir. Buna göre, şirket 

kurucusu, şirket sözleşmesinin noter tarafından onaylanmasından sonra, ön şirket 

adına bir banka hesabı açabilir ve katılma payı bu hesaba ödenebilir. Aynı şekilde 

ayni sermaye de bu ön ortaklık adına tescil edilebilir
21

. Taşınmazların kuruluş öncesi 

şirket adına tescil edilmesinin bu yapıya tapuya kaydedilme ehliyeti 

(Grundbuchfähigkeit) sağladığı da belirtilmiştir
22

.  

 Türk hukuku bakımından, YTK’nın 335. maddesi gerekçesinde, çok ortaklı 

şirketlerde ön-anonim şirketin bir elbirliği mülkiyeti (şirketi) oluşturduğu, tek kişi 

anonim şirketinde ise, ön-şirketin, tek kurucunun özel malvarlığı niteliği taşıdığı 

görüşlerine yer verilmiştir
23

.  

 Bu argümanlara rağmen, anılan görüş çoğunluk tarafından reddedilmiştir. Buna 

göre, bir özel malvarlığının kabulü halinde, bunun için bağımsız bir yetki sahibinin 

(bir idareci ya da yedd-i emin) bulunması gerekir ki, bu mevcut değildir
24

. Tek ortak 

ifa edilecek olan sermaye payının sahibi olmaya devam etmektedir. Hatta bu sebeple, 

tek ortağın şahsî alacaklıları, şirkete sermaye payı olarak getirilmek istenen, ancak 

                                                 
19

  Bu ve diğer öneriler için bkz. OBERHLOZER, s. 37; NÄGEL, s. 93. SCHMIDT’e göre şirket 

sözleşmesinin noter önünde yapılmasından sonra bir tek kişi ön şirketi oluşur ve bu şirket, 

hakların ve borçların sahibi olabilir, ayrıca ticari işlemde bulunma ehliyetine de sahiptir. 

SCHMIDT, Gesellschaftsrecht, s. 1247.  
20

  BGH ZIP 1999, 489; 1998, 109. 
21

  Ayrıca bkz. GESELLSCHAFTSRECHT FÜR DIE PRAXIS, s. 542; SPINDLER/STILZ, s. 281. 
22

  KARSTEN SCHMIDT, Einmanngründung und Einmann-Vorgesellschaft, ZHR 145 (1981), s. 

547. 
23

  TASARI-GEREKÇE m. 335. 
24

  KUSSEROW, s. 7, 8; HÜFFER, Das Gründungsrecht der GmbH, s. 169; FLECK, s. 16. 
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başka bir hukuk öznesi henüz mevcut olmadığından tek ortak üzerinde bulunan 

malvarlığı değerlerinden alacaklarını alabileceklerdir. Tek kurucunun iflas etmesi 

halinde de kurmak istediği şirkete getirmeyi planladığı malvarlığı değerleri iflas 

masasına ait olacaktır
25

.  

 Özel malvarlığı görüşünde ortaya çıkan diğer bir sıkıntı da, kuruluş özel 

malvarlığının sonradan tescil edilen limited şirkete geçişinin açıklanamamasıdır
26

. 

Bir külli intikal hali bulunmamaktadır, zira şirkete sermaye olarak getirilen 

malvarlığı değerleri, tek kurucunun diğer malvarlığından ayrı, onun dışında bir 

hukuk öznesine ait malvarlığı değildir. Aynı gerekçeyle tek kurucunun sınırlı 

sorumlu olduğunun söylenmesi de mümkün değildir
27

.  

 Diğer bir görüşe göre, tek kişi ortaklığı kuruluşunda bir ön-şirketin varlığından 

söz edilemez; bir elbirliği ortaklığı birden fazla kişinin varlığını gerektirir ve tek kişi 

ortaklığında, bu, doğal olarak bulunmaz
28

. Şirketin tescilinden önce bir hukuk öznesi 

de mevcut değildir; katılma payı ileride kurulacak şirkete karşı ifa edilmektedir
29

.  

 Kanımızca da tek kişi ortaklığında şirketin tescilinden önce bir ön ortaklık 

mevcut olmaz; zira şirketi oluşturacak bir kişi birliği mevcut değildir. Gerçi bu 

noktada, tek kişi limited ve anonim ortaklığında da bir kişi birliği bulunmadığı halde, 

tek kişi ortaklığının mevcut olabildiği akla gelebilir. Ne var ki, bu ihtimalde şirket 

sıfatının, tüzel kişiliği olan bu yapıya istisnaî olarak kanun tarafından verildiği, 

kanun böyle bir düzenleme yapmasaydı resmen bir tek kişi ortaklığının varlığından 

söz edilemeyecek olduğu, ön şirket bakımından ise böyle bir düzenlemenin mevcut 

olmadığı söylenmelidir. Görüşümüze göre, tek kişi ortaklığında ön-ortaklık 

bulunmadığı gibi, amaca tahsis edilmiş özel bir malvarlığı da bulunmaz. Elbette 

ileride kurulacak şirkete sermaye olarak tahsis edilmesi söz konusu bir malvarlığı 

vardır; ancak bu, özel bir malvarlığı oluşturmaz. Özel rejime tâbi bir malvarlığı ile 

onu tahsis edenin kişisel malvarlığından ayrı özel statüye tâbi bir malvarlığı anlaşılır. 

                                                 
25

  HÜFFER, Das Gründungsrecht der GmbH, s. 169. 
26

  KUSSEROW, s. 236, 237; HÜFFER, Das Gründungsrecht der GmbH, s. 169. 
27

  HÜFFER, Das Gründungsrecht der GmbH, s. 169. 
28

  Bkz. EISENHARDT, Gesellschaftrecht, s. 299. 
29

  FEZER, s. 616, KUSSEROW, s. 18. 
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Bu durumda alacaklılar, tahsisi gerçekleştiren kişiden olan alacaklarını bu özel 

malvarlığından alamazlar. Örneğin vakıfta durum böyledir. Hukuk sistemimizde 

istisnalar dışında (donatanın deniz serveti gibi) özel rejime tâbi malvarlığı 

bulunmamaktadır. Tek kişi ortaklığında kuruluş sırasında özel bir malvarlığı 

olmadığını, YTK m. 345 (2)’nin, şirketin kurulamaması halinde, bankaya yatırılan 

paranın sahibine iade edileceğini düzenleyen hükmünden de anlamaktayız. Buna 

göre, bankaya yatırılan paranın sahibi yine bu parayı yatıran kişidir. Taşınmazların 

şerh edilmesinde de malik değişmemektedir
30

. Üçüncü kişilere taşınırların tevdiinde 

de durum böyledir
31

. Şu halde bu işlemlerin de tedbir niteliğinde işlemler olduğu, tek 

ortağın şirket kuruluncaya kadar bu malvarlığı değerleri üzerinde tasarrufta 

bulunmasını engellemeye matuf düzenlemeler olduğu söylenebilecektir
32

. Bu 

aşamada da, şirkete sermaye olarak getirilecek değerlerin sahibi tek kurucudur. 

Kurucudan alacaklı olan kişiler de, bu değerlere başvurabilirler. Zira bu değerler 

şirket kurulma aşamasında olsa dahi, yine de kurucuya aittir. Aksinin kabulü halinde, 

kişiler bu yolla malvarlığı değerlerini alacaklılardan kaçırma imkânına sahip 

olabilirlerdi. 

                                                 
30

  Nitekim tapu kütüğüne yapılan kayıtların bir türü olarak şerh, niteliği itibariyle bir taşınmaz 

üzerinde ayni bir hakkın doğumuna neden olmayan, aksine bir hukukî ilişkiyi -doğrudan bir ayni 

hakka dayanmaksızın- bilinebilir veya etkin kılan bir kayıt olarak tanımlanmıştır. Bkz. 

MUSTAFA ALPER GÜMÜŞ, Türk Medenî Kanununun Getirdiği Yeni Şerhler, Vedat 

Kitapçılık, İstanbul 2007, s. 3.  Şerhin, şerh edilen hakkın niteliğini değiştirmeyeceği, onu bir 

aynî hak yapmayacağı yönünde ayrıca bkz. M. KEMAL OĞUZMAN/ÖZER SELİÇİ/SAİBE 

OKTAY-ÖZDEMİR, Eşya Hukuku, Gözden Geçirilmiş 12. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 2009, 

s. 213. Şerhin sonucu, şerh edilen hakkın, o taşınmaz üzerinde sonradan kazanılan hakların 

sahiplerine karşı ileri sürülebilmesidir (MK m. 1009).  
31

  Vedia sözleşmesini düzenleyen BK m. 463/I (TBK m. 561/I) hükmüne göre, vedia, tevdi alanın, 

tevdi eden tarafından verilen şeyi kabul ederek güvenli bir yerde muhafaza etmeyi üstlendiği 

sözleşmedir. Tevdi edilen, izin almadıkça vedia konusu şeyi kullanamaz (BK m. 465/I, TBK m. 

563/I) ve bir süre tayin edilmiş olsa bile, tevdi eden vedia konusu eşyayı dilediği zaman geri 

alabilir (BK m. 466/I, TBK m. 564).  
32

  Anılan işlemleri düzenleyen YTK m. 128 (2) hükmünün gerekçesi de bu durumu teyit eder 

niteliktedir: “Hüküm sermaye olarak konulan para dışındaki değerleri korumak, şirketin kuruluş 

aşamasında sorunlarla karşılaşmamasını sağlamak amacıyla öngörülmüştür. Bu hüküm 

uyarınca, taşınmazların aynî sermaye olarak kabul edilmeleri için, taahhütte bulunan kişinin 

taahhüdünü tapuya şerh olarak kaydettirmesi gerekir. Fikrî mülkiyet hakları, maden hakları, 

gemiler, hava taşıt araçları özel sicillere sahiptir. Bu sicillerde, ilgili değerin aynî sermaye 

olarak konulduğu hususunda şerh verdirilmesi gerekir. Şerhin üçüncü kişinin iyi niyetini 

kaldırabileceği düşünülmüş, bunun da sermayenin korunması açısından önemli bir etkiyi haiz 

olduğu sonucuna varılmıştır. Taşınırlar ise, güvenilir bir kişiye tevdi edilir; aksi halde Tasarının 

128 inci maddesi uyarınca aynî sermaye olarak kabul edilmezler. Söz konusu gereklilik sicil 

müdürünün inceleme yetkisinin kapsamında olduğundan, yerine getirilmediği takdirde sicil 

müdürü şirketi tescil etmez”. 
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C. Kuruluştan Önce Yapılan İşlemlerden ve Masraflardan 

Sorumluluk  

 Çok ortaklı kuruluşlarda olduğu gibi tek kişi ortaklığı kuruluşunda da, tek 

kurucu, kuruluştan önce şirket adına yaptığı işlemlerden ve taahhütlerden şahsen 

sorumlu olacaktır. Eğer söz konusu işlem ve taahhütlerin ileride kurulacak şirket 

adına yapıldığı açıkça bildirilir ve şirket de, ticaret siciline tescilinden itibaren üç 

aylık süre içinde bu işlem ve taahhütleri kabul ederse, kuruluş öncesi bu işlemlerden 

sadece şirket sorumlu olur. Mevcut TK 301/II hükmündeki bu düzenleme, anonim 

şirketler bakımından YTK m. 355 (2)’de aynen tekrar edilmiştir.   

 Yine TK m. 301/III hükmünce, şirketi kurmak için yaptıkları işlem ve 

üstlendikleri taahhütlerden üçüncü kişilere karşı sorumlu olan kurucu, şirket tüzel 

kişilik kazandıktan sonra, kuruluş masraflarını şirketten isteyebilir. Eğer şirketin 

tescili herhangi bir sebeple gerçekleşmezse, bu takdirde kuruluş masrafları kurucuya 

ait olacaktır. YTK m. 355 (3)’te de, şirketçe kabul olunmadığı takdirde kuruluş 

giderlerinin kurucu(lar) tarafından karşılanacağı, bunların pay sahiplerine rücu 

haklarının bulunmadığı hüküm altına alınmıştır. Tek kişi ortaklığında masrafların 

şirketçe kabul edilmeme ihtimali mantıken bulunmaz. Ancak şirket bir sebeple 

kurulamazsa masraflar da doğal olarak tek ortak üzerinde kalır. “Diğer pay sahipleri” 

de burada söz konusu olmadığından, “rücu” meselesi gündeme gelmez.  

 Anonim şirketlerdeki bu durum, limited şirketlerde de aynen geçerlidir. Ticaret 

Kanunu’nun 512. maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre, şirketin tescilinden önce 

şirket adına yapılan işlemlerden, işlemi yapanlar şahsen ve müteselsilen sorumlu 

olur. Bu gibi taahhütlerin, ileride kurulacak şirket adına yapıldığı açıkça bildirilir ve 

şirket, tescilden sonra üç ay içinde bu taahhütleri kabul ederse, işlemi yapanlar değil, 

sadece şirket sorumlu olur (TK m. 512/III). YTK da, 588. maddesi ile durumu aynı 

şekilde düzenlemekte, ilave olarak kuruluş giderlerinin, şirket kabul etmezse, 

kurucular üzerinde kalacağını hükme bağlamaktadır.  

 Bu düzenlemeler, bir ticari işletme açmış gibi, ister kendi adına, ister adi bir 

şirket veya her ne suretle olursa olsun hukuken var sayılmayan diğer bir şirket adına 

(ortak sıfatiyle) işlemlerde bulunan kimsenin, iyi niyetli üçüncü kişilere karşı tacir 
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gibi sorumlu olacağını düzenleyen TK m. 14/III ve bu hükmü aynen muhafaza eden 

YTK m. 12 (3) ile de uyumludur.  

 Netice itibariyle, denilmelidir ki, kuruluş sırasında kurulma hazırlıkları devam 

eden şirket adına girişilecek işlemler, üstlenilecek taahhütler ve yapılacak masraflar 

bakımından çok ortaklı kuruluş ile tek kişi ile kuruluş arasında bir fark 

bulunmamaktadır. Kuruluş aşamasında bir ya da birden fazla kurucunun mevcut olup 

olmadığına bakılmaksızın, kuruluş öncesi işlemlerden sorumluluk bakımından aynı 

düzen geçerlidir. 

 III. TEK KİŞİ ANONİM ORTAKLIĞINDA DURUM  

 A. Genel Açıklama 

 Tek kişi anonim ortaklığı da, bir anonim ortaklıktır ve anonim şirketlere ilişkin 

kurallar, uygun düştüğü ölçüde, bu ortaklıklara da uygulanacaktır. Bu bakımdan 

şirketin tek kişi ile kurulması ya da sonradan tek kişi ortaklığına dönüşmesi arasında 

bir fark yoktur
33

. Bununla birlikte, tek kişi ortaklığının bünyesine uygun olmayan 

düzenlemeler, ortaya çıkması muhtemel sorunlar, bu yapıya mahsus haller, genel 

hatlarıyla da olsa, incelenmeyi hak etmektedir. Alman uygulamasında, tek kişi 

ortaklığı incelemelerinin neredeyse tamamının limited şirketlere hasredilmiş olduğu, 

tek kişi anonim ortaklığının deyim yerindeyse “üvey evlat” muamelesi gördüğü, 

ancak bu şirketlerin sayılarındaki artışın, hukuk hayatındaki yerlerinin, tek kişi 

anonim ortaklığını da incelemeyi haklı kıldığı tespiti yapılmıştır
34

.  

 Belirtildiği üzere, tek ortaklı anonim şirket ayrı bir şirket türü olmadığından, 

daha doğru bir ifadeyle bir “anonim şirket” olduğundan, şirket tek ortaklı iken her an 

çok pay sahipli olabilecektir. Tek kişilik şirketten çok ortaklı şirkete geçiş herhangi 

bir merasime tabi olmadığı gibi, bu bir nev’i değişikliği de değildir. Bu açıdan 

anonim şirketin sadece bir kişi tarafından ya da birden çok kurucu tarafından 

                                                 
33

  Tek kişi ortaklığının çok ortaklı bir şirkete dönüşmesi ya da tersinden çok ortaklı bir şirketin tek 

ortaklı hale gelmesinin bir nev’i değişikliği niteliği taşımadığını, esasen tek kişi ortaklığının ayrı 

bir şirket türü olmayıp, normal anonim şirketlerden bir farkı bulunmadığını belirtmiştik.  
34

  BACHMANN, Die Einmann-AG, s. 961. Aynı yerde, son yıllarda anonim şirket kuruluşlarının 

yüzde otuzunun tek kişi kuruluşu şeklinde gerçekleştiğine ve bunun artma eğiliminde olduğuna, 

özellikle squeeze-out sayesinde daha da artacağına da işaret edilmiştir.  
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kurulması arasında -özel bazı kurallar dışında- fark bulunmaz. Tek kişilik anonim 

şirket potansiyel bir  çok ortaklı şirkettir; başta devir olmak üzere çeşitli sebeplerle 

şirket her an çok ortaklı hale gelebilir. Hatta tek ortaklı şirket kurulmasındaki önemli 

amaçlardan biri de, çeşitli sebeplerle (miras paylaşımı, halka açılma gibi) ileride 

şirketin çok ortaklı hale gelmesi/getirilmesidir. Hal böyle olunca tek kişi tarafından 

kurulan bir şirketin dahi, sadece tek kişi için tasarlanması, ana sözleşmenin salt 

şirkette her daim tek pay sahibi bulunması ihtimaline göre oluşturulması doğru bir 

yaklaşım olmayacaktır. Örneğin YTK ile ana sözleşmede yer alması öngörülen bazı 

kayıtlar doğal olarak tek pay sahipli bir anonim şirket için mutlaka gündeme gelmez. 

Bunlar arasında payların bir kısmının nama bir kısmının hamiline yazılı olması, 

belirli paylara tanınan imtiyazlar, devir sınırlamaları, genel kurulun toplantıya nasıl 

çağrılacağı, oy hakları, şirket ilanlarının şekli sayılabilir. Tek kişi tarafından 

kurulacak bir anonim şirkette, sayılan bu durumların hiç birinin ana sözleşmede 

düzenlenmesinin gerekli olmadığı söylenebilir. Bununla birlikte, her şeyden önce, 

kanunda ana sözleşmenin hazırlanmasında tek kişi tarafından kurulan şirkete farklı 

muamelede bulunulmasını gerektirecek bir düzenleme bulunmamakta. Hem bu 

durum, tek kişi kuruluşunda hangi kayıtlara gerek olduğu hangilerine gerek olmadığı 

tartışmalara yol açabilecektir. İkinci olarak, açıklandığı üzere, tek kişi tarafından 

kurulan bir şirket her an çok ortaklı hale gelebilir. Bu halde çok ortaklı hale gelirken 

eksiklerin tamamlanması gibi bir durumla karşılaşılır ki, çok ortaklı hale geçiş bir 

merasime tabi olmadığından hem bunun tespiti zordur hem de uygulama kabiliyeti 

düşüktür. Ayrıca tek kişinin kurduğu bir şirkette bütün paylara sahip olan tek kişinin 

imtiyaz, devir sınırlamaları, payların bir kısmının nama bir kısmının hamiline yazılı 

olması, ilanların şekli gibi hususları düzenlemesi kendisi için olumsuz bir durum 

oluşturmadığı gibi, aksine ilerde çok ortaklı hale geçişte kendisine avantajlar ve bir 

hareket alanı sağlayacaktır.  

 Özet olarak, çok ortaklı şirketlere ilişkin düzenlemelerin, kural olarak bir kişi 

tarafından kurulan şirketlere de uygulanması gerektiği, salt tek kişi tarafından 

kurulma özelliği esas alınarak, şirketin sadece buna göre tasarlanması yoluna 

gidilmesinin yerinde olmadığı söylenmelidir.  
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 B. Genel Hükümler 

 Anonim şirketin tanımının yapıldığı YTK m. 329 tek ortaklı anonim şirket için 

de geçerlidir. Buna göre anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, 

borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Tek pay sahibi 

de, sadece taahhüt etmiş olduğu sermaye payı ile ve şirkete karşı sorumludur [YTK 

m. 329 (2)]. Tek kişi anonim ortaklığı, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik 

amaç ve konular için kurulabilir (YTK m. 331). En az sermaye tutarı (YTK m. 332), 

izin alınması gerekli faaliyet alanları (YTK m. 333) bakımından da bir farklılık 

bulunmamaktadır.  

 C. Kuruluş  

 Tek kişi ortaklığında kuruluş genel olarak, birden çok kurucuyla olduğundan 

farklı değildir. Ortak olabilecek kişiler aynıdır. Kuruluş usulü bakımından da bir 

değişiklik yoktur. Şirket sözleşmesi hazırlandıktan sonra, tek kurucunun imzası 

noterden onaylanır ve ticaret siciline tescil yapılır. Tek kurucunun beyanı dahil 

kuruluş belgeleri de sicil dosyasına konulur (YTK m. 335, 336, 337)
35

.  Tek kişi 

ortaklığı kuruluş dışında birleşme veya bölünme yoluyla, tür değiştirerek, bu 

bağlamda, tek kişi işletmesinden dönüşme suretiyle de kurulabilir
36

. Farklı olarak 

338. maddede düzenlenen bildirim yükümlülüğü hatırlanmalıdır. Buna göre şirketin 

tek pay sahipli olarak kurulması hâlinde tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve 

vatandaşlığı tescil ve ilan edilir
37

.  

 Esas sözleşmenin içeriği konusundaki 339. madde de yukarıda belirtildiği gibi 

aynen uygulanır. Tek pay sahipli anonim şirkette gündeme gelmesinin söz konusu 

olmayacağı söylenebilecek imtiyaz, devir sınırlamaları, genel kurula çağrının, 

ilânların şekli gibi konularda da yukarıda açıklandığı üzere, farklı bir tutum 

                                                 
35

  Tek kişi ortaklığında kuruluşun, bir tek taraflı hukukî işlemle gerçekleştiği tespit edilmişti. Bkz. 

yuk. s. 103. 
36

  TEKİNALP, Tek Ortaklı Şirketler, s. 601. Ticarî işletme ile ilgili birleşme ve tür değiştirmenin 

düzenlendiği YTK m. 194’ün ikinci fıkrası hükmüne göre: “(b)ir ticari işletmenin bir ticaret 

şirketine dönüşmesi hâlinde 182 ilâ 193 üncü maddeler kıyas yoluyla uygulanabilir”. 
37

  Bkz. yuk. s. 170 vd. 
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benimsenmesine gerek bulunmamaktadır
38

. Tek kurucu, şirket paylarını pay grupları 

(A Grubu, B Grubu gibi) şeklinde organize ederek bunlardan bazılarına imtiyaz 

tanıyabilir
39

 ve daha sonra da sadece imtiyazsız payları devir yoluyla şirketi çok 

ortaklı hale getirme yolunu seçebilir. Pay sahibinin sahibi olduğu payların bazılarının 

imtiyazlı bazılarının imtiyazsız olmasına bir engel yoktur. Zira imtiyaz paya 

tanınmaktadır
40

. 

 Bunun gibi devir sınırlamaları konularak, ileride payların istenmeyen kişilerin 

eline geçmesi engellenebilir. Tek ortağın bazı payları nama yazılı bazılarını ise 

hamiline yazılı olarak belirlemesi, payların farklı itibari değerde olmasını 

kararlaştırması da mümkündür. Bu paylardan hamiline yazılı olanları kolaylıkla 

devretme amacını gütmüş olabilir. Tek kurucunun kendisine, yönetim kurulu 

üyelerine ve diğer kimselere şirket kârından sağlanacak menfaatleri düzenlemesi de 

imkan dahilindedir.  

 Tek kişi anonim ortaklığına, emredici hükümler bakımından farklı muamele 

edilmesine de gerek bulunmamaktadır. YTK’nın  Emredici hükümler başlıklı 340. 

maddesine göre, esas sözleşme, bu Kanunun anonim şirketlere ilişkin hükümlerinden 

ancak, Kanunda buna açıkça izin verilmişse sapabilir. Bazı emredici hükümlerin 

aslında azınlığı korumak amacı taşıdığı, bunlara bir kişi tarafından kurulan anonim 

şirketlerde gerek olmadığı gündeme getirilebilirse de, bu noktada, yine tek pay 

sahipli şirketin her an çok ortaklı hale gelebileceği ve bu sebeple farklı bir 

yaklaşımın benimsenmesine gerek olmadığı söylenmelidir.  

                                                 
38

  Bkz. yuk. s. 258. Ayrıca bkz. TEKİNALP, Tek Kişi Ortaklığının Esasları, s. 71. 
39

  Tek pay sahibinin bazı paylarının A Grubu Paylar, bazı paylarının da B Grubu Paylar olarak 

nitelendirilmesi ve imtiyaz tanınan payların bu şekilde somutlaştırılması mümkün ve gereklidir. 

Nitekim imtiyaz tanınan pay ya da paylar ile diğerlerinin iki farklı grup oluşturacağı; imtiyaz 

tanınan payların bir biçimde somutlaştırılması zorunlu olduğundan grup ya da kategori ayrımının 

da, imtiyaz tanınması ile birlikte kendiliğinden ortaya çıkacağı ifade edilmiştir. KENDİGELEN, 

İmtiyaz, s. 27. 
40

  İmtiyaza hâkim ilk ve temel ilke olarak da, paya bağlanmasının zorunlu olması gösterilmiştir. 

Ayrıca paya bağlanmayıp, doğrudan kurucu pay sahiplerine tanınan malvarlığına yönelik ya da 

yönetime katılmaya ilişkin hakların da imtiyaz olmadığı vurgulanmıştır. KENDİGELEN, 

İmtiyaz, s. 25, 26. Kural imtiyazın pay bağlanması ise de, YTK m. 360’ta esas sözleşmede 

öngörülmek şartı ile, belirli pay gruplarına, özellik ve nitelikleriyle belirli bir grup oluşturan pay 

sahiplerine ve azlığa yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınabileceği, bu hakkın tanındığı 

payların da imtiyazlı sayılacağı hükme bağlanmıştır. Bu düzenlemenin genel kurala istisna 

getirip getirmediği tartışmaları yapılabilecek ise de, konumuz itibariyle bu hususa işaret etmekle 

yetinelim.  
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 Ayni sermaye (m. 342), ayni sermayeye değer biçilmesi (m. 343), nakdi 

sermaye (m.344), nakdi sermayenin ödeme yeri (m. 345), halka arz edilecek paylar 

(m. 346), paylar ( m. 347), kurucu menfaatleri ( m. 348), kurucular beyanı ( m. 349), 

halka arz taahhüdü ( m. 350), işlem denetçisi raporu ( m. 351), kuruluştan önce pay 

taahhüdünün devri (m. 352), şirketin tescil ve ilanı (m. 354), tüzel kişiliğin 

kazanılması (m. 355), kanuna karşı hile (m. 356), pay sahiplerinin şirkete borçlanma 

yasağı (m. 358) ile ilgili YTK hükümleri tek kişi anonim ortaklığına da 

uygulanacaktır. Bu hükümler bakımından ayrıca yorum yapılmasına gerek yoktur.  

 Tek pay sahipli bir şirkette temerrüt halinde sermayenin ödenmesini 

sağlayacak ıskat usulünün uygulanması mümkün ve olası olmadığından, peşin olarak 

ödenen kısım dışındaki taahhütler bakımından teminat alınması, bu gerçekleşmeden 

şirketin tescil edilmemesi önerilmişse de
41

, anonim şirketlerde bu yönde bir hüküm 

sevkedilmemiştir. YTK’nın 344. maddesinin birinci fıkrasında, nakden taahhüt 

edilen payların itibarî değerlerinin en az yüzde yirmibeşinin tescilden önce, gerisinin 

de şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödeneceği hükme bağlanmıştır. 

 YTK m. 353’te anonim şirketin butlanına veya yokluğuna karar 

verilemeyeceği, ancak, şirketin kurulmasında kanun hükümlerine aykırı hareket 

edilmek suretiyle, alacaklıların, pay sahiplerinin veya kamunun menfaatleri önemli 

bir şekilde tehlikeye düşürülmüş veya ihlâl edilmiş olursa, yönetim kurulunun, 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, ilgili alacaklının veya pay sahibinin istemi üzerine 

şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince şirketin feshine 

karar verileceği hükme bağlanmıştır. Tek kişi ortaklığı bakımından, tek ortak zaten 

YTK m. 529 (1) d ve 421 (3) ve (4) hükümleri
42

 uyarınca şirketin feshine ve 

tasfiyesine karar verebilecek olduğundan, bu şirketlerde pay sahibinin anılan davayı 

                                                 
41

  Bkz. OKUTAN NILSSON, Tek Kişi Ortaklığı, s. 600. Aynı öneri limited şirketler bakımından 

da yapılmışsa da, limited şirketlere ilişkin olarak YTK’nın 585. maddesinde, sermayenin nakit 

kısmının hemen ve tamamen ödenmesi şart kılınmış olduğundan, burada da teminat söz konusu 

edilmemiştir. 
42

  529. maddede anonim şirketin sona erme sebepleri düzenlenmiş ve d bendinde, 421 inci 

maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına uygun olarak alınan genel kurul kararıyla da şirketin 

sona erdirilebileceği hükme bağlanmıştır. Esas sözleşme değişikliklerinde toplantı ve karar yeter 

sayılarını düzenleyen 421. maddenin anılan fıkralarında da, belirtilen kararların, sermayenin en 

az yüzde yetmişbeşini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla 

alınacağı, bu nisaplara ilk toplantıda ulaşılamadığı takdirde izleyen toplantılarda da aynı nisabın 

uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.  
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açması söz konusu olmayacaktır. Ancak şirkette birden fazla pay sahibi olduğunda, 

pay sahibinin anılan davayı açması anlamlı olacaktır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile 

ilgili alacaklının dava açmasına ise bir engel bulunmamaktadır.  

 YTK’nın 357. maddesinde düzenlenen ve pay sahiplerine eşit şartlarda eşit 

muamelede bulunulacağını düzenleyen eşit işlem ilkesi de tek pay sahipli bir anonim 

şirkette uygulama alanı bulmaz.  

 D. Yönetim ve Temsil  

 Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin sayısı ve nitelikleri konusundaki yeni 

düzenleme mevcut TK m. 312 hükmünden önemli farklılıklar taşımaktadır. Önemli 

değişikliklerden biri yönetim kurulunun en az üç üyeden oluşacağı kuralının terk 

edilmesi ve bir üyeli yönetim kuruluna imkân tanınmasıdır
43

. Yönetim kurulunun bir 

kişiden oluşabileceği düzenlemesinin temel gerekçelerinden biri olarak, sistemde tek 

pay sahipli anonim şirketlere izin verilmiş olması gösterilmiştir. Diğer bir gerekçe 

de, küçük anonim şirketler ile grup şirketlerinde daha kolay yönetme yöntemlerinin 

uygulanmasına imkân tanınmasıdır
44

. Görüldüğü üzere, tek kişilik yönetim kurulu, 

tek kişi anonim ortaklığına mahsus değildir. Tek ortaklı bir şirket birden fazla kişiden 

oluşan bir yönetim kuruluna sahip olabilecekken, çok ortaklı bir şirketin yönetim 

kurulu da sadece bir kişiden oluşabilecektir. Yönetim kurulunu tek kişiden 

oluşturmak isteyen şirketin küçük ve orta ölçekli ya da büyük ölçekli olması da önem 

taşımamaktadır.  

 Şu halde net bir şekilde denilebilir ki, yönetim kurulunun tek kişiden 

oluşmasından doğan sorunlar, uyumsuzluklar tek ortaklı anonim şirketlere   değildir. 

Bu, ister tek ortaklı ister çok ortaklı olsun, yönetim organı tek kişiden müteşekkil 

                                                 
43

  Tek kişilik “kurul” olmayacağı, bu sebeple “yönetim kurulu” kavramının tek üye bulunduğunda 

çelişkili bir durum ortaya koyduğu yönünde bkz. yuk. s. 6.  
44

  TASARI-GEREKÇE, m. 359. İsviçre anonim ortaklıklar hukukundaki durumu değerlendiren 

HELVACI da, tek kişiden oluşan yönetim organının küçük çaplı ortaklıklar için düşünüldüğünün 

açık olduğunu, bu durumun ise, anonim ortaklığın çağdaş nitelikleri ile bağdaşmadığını, bir 

yönetim kuruluna ihtiyaç duyulacağını, yönetim kurulunun ise, isminden de anlaşılacağı üzere 

birden fazla kişiden oluşacağını belirtmiştir. MEHMET HELVACI, İsviçre Anonim Ortaklıklar 

Hukukunda Yönetim Kurulu, Prof. Dr. Reha Poroy’a Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi, İstanbul 1995, s. 175 ve dpn. 3.  
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tüm şirketlerin sorunudur. Bu bakımdan tek kişilik yönetim organından doğabilecek 

sorunlar, tez konumuz itibariyle sınırlı bir şekilde incelenecektir.  

 Yönetim kurulu bakımından kanunun getirdiği diğer önemli bir yenilik, 

yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olma zorunluluklarının kaldırılmasıdır. Böylece 

hem az ortaklı anonim şirketlerde çok üyeli yönetim kurulu oluşturulmasına olanak 

tanınmış, hem de yapay, hile-i şer'iye niteliğindeki çözümlere başvurulmadan, uzman 

ve profesyonel yönetim kurullarının kurulabilmesinin yolu açılmıştır
45

. Buna göre, 

tek pay sahipli bir şirkete birden fazla yönetim kurulu üyesi tayini mümkün 

kılınmıştır.  

 YTK’nın 359. maddesinin ikinci fıkrasında da, tüzel kişilerin anonim şirket 

yönetim kurulu üyesi olabilecekleri düzenlenmiştir. Bununla birlikte bir tüzel kişi 

yönetim kuruluna seçilirse, onunla birlikte, kendisinin seçtiği bir gerçek kişi de tescil 

ve ilan olunur. Bu hüküm sayesinde anonim şirketin tek pay sahibi konumundaki 

tüzel kişi de, şirket yönetim kurulu üyeliğine seçilebilecektir. 

 YTK’nın 360. maddesinde belirli grupların yönetim kurulunda temsil edilmesi 

düzenlenmiş; esas sözleşmede öngörülmek şartıyla, belirli pay gruplarına, özellik ve 

nitelikleriyle belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine ve azlığa yönetim kurulunda 

temsil edilme hakkı tanınabileceği hükme bağlanmıştır. Tek kişi anonim ortaklığında 

azınlığın yönetim kurulunda temsili gündeme gelmez. Ancak, yukarıda belirtildiği 

üzere, tek pay sahibinin sahip olduğu payları pay gruplarına ayırarak (A Grubu 

Paylar, B Grubu Paylar gibi), ana sözleşmede bu gruplardan dilediğine yönetim 

kurulunda temsil edilme hakkı tanıması mümkündür. Böylece tek pay sahibinin 

ileride bu hakka sahip olan pay grubunu elinde tutarak diğer payları üçüncü kişilere 

devretmesi ve şirket yönetimini muhafaza etmesi mümkün olacaktır.  

 İster tek ister çok pay sahipli olsun şirkette sadece bir yönetim kurulu üyesi 

bulunduğunda, YTK m. 363 tatbik edilemeyecektir. Madde hükmüne göre, herhangi 

bir sebeple bir üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, kanunî şartları haiz birini, geçici 

olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Tek üyenin 

iflasına karar verilmesi, ehliyetinin kısıtlanması gibi sebeplerle üyeliğinin sona 

                                                 
45

  TASARI-GEREKÇE, m. 359. 
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ermesi halinde, geride başka üye de bulunmayacağından 363. madde 

uygulanamayacak ve şirket yönetim organı mevcut olmayacaktır. Bu durumda, genel 

kurul tarafından yeni bir üye tayin edilmesinden başka seçenek kalmamaktadır. Aksi 

halde bu, YTK m. 530 uyarınca bir sona erme sebebi oluşturur ve şirket alacaklıları 

ya da Sanayi ve Ticaret Bakanlığının istemi üzerine uygun bir sürede durum 

düzeltilmezse, mahkeme tarafından şirketin feshine karar verilir.  

 Tek üyeli bir yönetim organında, YTK m. 366 hükmünde öngörülen, kurul 

başkan ve başkan vekilinin seçimi de söz konusu olmaz. Bunun gibi, esas 

sözleşmede aksi öngörülmemişse temsil yetkisinin çift imza ile kullanılacağı 

yönündeki 370. madde hükmünün de, yönetim organı tek kişiden oluşan anonim 

şirketlerde tatbik kabiliyeti yoktur. Nitekim bu husus madde hükmünde vurgulanmış 

ve “yönetim kurulu tek kişiden oluşmuyorsa” temsil yetkisinin çift imza ile 

kullanılacağı hükme bağlanmıştır.  

 Yönetim kurulu ile ilgili olarak, tek pay sahipli anonim şirketlere özgü olan tek 

hüküm sıfatıyla, tek pay sahibi ile şirket arasındaki sözleşmelerin geçerliliğini yazılı 

şekil şartına bağlayan m. 371 (6) hükmü burada zikredilmeli ise de, yazılılık şartı 

ayrıntılarıyla yukarıda incelendiğinden oraya atıf yapmakla yetiniyoruz
46

.  

 YTK m. 390 (1) hükmü uyarınca, esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir 

hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile 

toplanır ve kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Maddenin takip eden 

fıkraları da, yönetim kurulunun birden fazla üyeden oluşması ihtimaline dayalı diğer 

sorunlara hasredilmiştir. Yönetim organı tek kişiden oluştuğunda bu hüküm de tatbik 

kabiliyetinden yoksundur. Bunun gibi bilgi alma ve inceleme hakkına ilişkin 392. 

madde de, çok üyeli bir yönetim kurulunu esas alarak düzenleme yapmıştır ve 

yönetim organı tek kişiden oluşan anonim şirketler için geçerlilik taşımamaktadır.  

 Tek kişiden oluşan bir yönetim organının varlığında, müzakereye katılma 

yasağı ( m. 393), şirketle işlem yapma [m. 395 (1)], şirkete borçlanma yasağı [(m. 

395 (2)] ve rekabet yasağı (m. 396) bakımından bazı farklılıklar ortaya çıkabilir. 

Tekraren belirtelim, şirket yönetim organının tek üyeden ibaret olmasından 

                                                 
46

  Bkz. yuk. s. 179.  
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kaynaklanabilecek sorun ve/veya uyumsuzluklar tek kişi anonim şirketine özgü 

değildir. Çok ortaklı bir şirket de, yönetim organını tek kişiden oluşacak şekilde 

tasarlayabilir.  

 Tek üyenin, YTK m. 393 uyarınca, kendisinin veya yakınlarının bir 

menfaatiyle şirketin menfaatinin çatıştığı konularda müzakerede bulunması ve karar 

alması halinde, alınan karar aynı hüküm uyarınca yine de geçerli olacak, ancak üye 

bu sebeple şirketin uğradığı zararı tazminle yükümlü olacaktır. Bu durumun çok 

üyeli bir yönetim organında da ortaya çıkması mümkündür.  

 YTK’nın 395. maddesinde düzenlenen şirketle işlem yapma yasağı ile ilgili 

olarak da, tek üyenin şirketle işlem yapması halinde, şirketin o işlemin batıl 

olduğunu ileri sürebileceği, tek pay sahibinin varlığında, bu pay sahibinin aynı 

zamanda tek üyenin kendisi olduğu durumlarda ise, zaten doğal olarak şirketin 

işlemin batıl olduğunun ileri sürmeyeceği, genel kurul sıfatıyla şirketle işlem 

yapmaya izin verildiği söylenebilir.  

 Rekabet yasağında, yasağa aykırı davranan üyeye karşı kullanılacak haklardan 

birinin seçilmesinin yasağa aykırı hareket eden üye dışındaki üyelere ait olduğu 

belirtilmişse de [YTK m. 396 (2)], tek yönetim kurulu üyesinin yasağa aykırı 

davranması halinde bu hüküm uygulanamayacaktır. Ayrıca tek üyenin aynı zamanda 

tek pay sahibi olduğu durumlarda, genel kurulun otomatik olarak izin vermiş olduğu 

da kabul edilebilecektir. Genel kuruldan izin alınması halinde pay sahibinin 

davranışları rekabet yasağına aykırılık oluşturmayacaktır
47

. Genel kurulun izni ile 

şirketle rekabet oluşturan iş ve işlemlerde bulunulabilecek olması, rekabet yasağında 

güdülen amacın diğer pay sahiplerinin menfaatini korumak olduğunu, kural olarak 

şirket çalışanlarını ve alacaklıkları koruma amacının söz konusu olmadığını 

göstermektedir. Esasen bu da, tek kişilik şirketlerde tek ortağın şirketin ekonomik 

                                                 
47

  Rekabet yasağı bakımından, talepte bulunan yönetim kurulu üyesinin bizzat tek pay sahibi 

olması halinde, genel kurulun izin vermesinin koruyuculuğu kalmayacağı, bu nedenle tek kişilik 

ortaklıkta yönetim kurulu üyesinin rekabet yasağının mutlak olması gerektiği, bu bakımdan, 

“idare meclisi azasının aynı zamanda tek pay sahibi veya onun temsilcisi olması halinde bu 

yasak mutlaktır” şeklindeki bir hükmün rekabet yasağını düzenleyen madde metnine ilave 

edilmesi gerektiği önerilmişse de, bu öneri dikkate alınmamıştır. Öneri için bkz. OKUTAN 

NILSSON, Tek Kişi Ortaklığı, s. 599. Esasında yazar tarafından dile getirilen kaygının, çok pay 

sahipli anonim şirketlerde, çoğunluk ilkesine dayalı olarak şirkette hâkim konumda olan pay 

sahipleri için de geçerli olduğu hatırlanmalıdır.  
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maliki olması, şirket menfaati ile tek ortağın menfaatinin tam olarak örtüşmesi 

yaklaşımına uygun bir düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır. Elbette açıklanan 

durum, ortağın keyfi olarak şirkete zarar verebileceği, rekabet yasağına tabi 

olmamayı şirket zararına işlemler için bir gerekçe olarak kullanabileceği anlamına 

gelmez. Pay sahibine tanınan sınırlı sorumluluk imkânının bir karşılığı olarak şirket 

alacaklıkları ve çalışanlarının korunması yönündeki gereklilik bu noktada 

hatırlanmalıdır. Tek pay sahibinin, kendisini rekabet yasağından muaf 

tutması/tutabilmesi, şirketin ve dolayısıyla şirket alacaklıları ile çalışanlarının 

zararına olarak sınırsız bir hareket serbestisine sahip olduğunu göstermez. Genel 

hüküm niteliğindeki BK m. 526 (TBK m. 626) tek pay sahibinin haerket serbestisinin 

sınırını oluşturur. Bu ortak kendisinin veya üçüncü kişilerin menfaatine olarak, 

ortaklığın amacını engelleyici veya ortaklığa zarar verici işler yapamaz (BK m. 526, 

TBK m. 626). 

 Yönetim ve temsile ilişkin olarak belirtilen durumlar dışında kalan, batıl 

kararlar (m. 391), görev süresi (m. 362), görevden alma (m. 364), yönetimin devri 

(m. 367), ticari mümessil ve ticari vekillerin atanması (m. 368), özen ve bağlılık 

yükümlülüğü (m. 369), temsil yetkisinin kapsam ve sınırları  (m. 371), imza şekli (m. 

372), temsile yetkili olanların tescil ve ilanı (m. 373), yönetim kurulunun görev ve 

yetkileri (m. 374), devredilemez görev ve yetkiler (m. 375), sermayenin kaybı, borca 

batık olma durumunda çağrı ve bildirim yükümü (m. 376), iflasın ertelenmesi (m. 

377), yönetim kurulu üyelerinin mali hakları (m. 394) konularında tek kişi anonim 

ortaklığı ile çok ortaklı anonim şirketler arasında bir farklılık olmadığı gibi, daha 

önemlisi tek kişiden oluşan yönetim organı ile çok üyeli bir yönetim kurulu arasında 

da fark bulunmamaktadır.  

 Bunun yanında, halka açık ve pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, 

yönetim kurulu üyelerinin, görevlerini yaparken kusurlarıyla şirkete verebilecekleri 

zararın sigorta ettirilmesi halini düzenleyen 361. madde ile pay senetleri borsada 

işlem gören şirketlerde riskin erken teşhisi ve yönetimi için bir komite kurulmasını 

zorunlu kılan 378. maddenin tek ortaklı anonim şirketlerde uygulama alanı 

bulamayacağı belirtilmelidir.  
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E. Şirketin Kendi Paylarını İktisap veya Rehin Olarak Kabul 

Etmesi  

 YTK m. 379 (1) hükmüne göre, bir şirket kendi paylarını, esas veya çıkarılmış 

sermayesinin onda birini aşan veya bir işlem sonunda aşacak olan miktarda, ivazlı 

olarak iktisap ve rehin olarak kabul edemez. 382. maddede kuralın istisnaları 

sayılmış ve belli hallerde şirketin kendi paylarını iktisap edebileceği hüküm altına 

alınmıştır. Bu haller arasında, sermayenin azaltılması, külli halefiyet, kanunî satın 

alma yükümlülüğü, şirket alacağının tahsili, şirketin menkul kıymetler şirketi olması 

sayılmıştır. Bir de 383. maddede, bir şirketin, bedellerinin tamamı ödenmiş olmak 

şartıyla, kendi paylarını ivazsız iktisap edebileceği istisnasına yer verilmiştir. Tek 

pay sahipli bir şirkette şirketin tüm paylarını iktisap etmesinin ayrı bir önemi vardır. 

Zira bu halde şirket ortaksız hale gelir. Ortaksız bir şirketin mevcudiyeti mümkün 

olmadığından
48

, YTK 338. maddesinde, açıkça, şirketin, tek pay sahibi olacak 

şekilde kendi payını iktisap edemeyeceği ve ettiremeyeceği hüküm altına alınmıştır. 

Hükümde, şirketin tek pay sahibi haline gelmesine yol açacak işlemin (pay devri, 

bağışlama, birleşme vs.) geçersiz sayılacağı düzenlenmiştir
49

. 

 F. Genel Kurul  

 Tek kişi anonim ortaklığında da, çok pay sahipli anonim ortaklıklara ilişkin 

organ yapısının aynen geçerli olduğunu biliyoruz
50

. Genel kurul bakımından da, çok 

ortaklı şirketlerle alakalı hüküm ve kurallar genel itibariyle tek kişilik anonim 

şirketlerde de uygulanacaktır. Örneğin hazır bulunanlar cetveli, toplanma, karar 

alma, kararların tutanakla belirlenmesi, kanıtlanması, geçerlilik imzaları, tutanağın 

niteliği, genel kurulun yetkileri bakımından tek kişilik genel kurul çok pay sahipli 

genel kurul ile aynı hükümlere tâbidir
51

.  

 Bununla birlikte, aşağıda görüleceği üzere, bünyesine uymadığı için tek 

ortaklı şirketlere uygulanmayacak hükümlerin başında genel kurula ilişkin olanların 

                                                 
48

  Ortaksız şirketle ilgili açıklamalar için bkz. yuk. s. 138 vd. 
49

  TEKİNALP, Tek Ortaklı Şirketler, s. 607. 
50

  BACHMANN, Die Einmann-AG, s. 965; SPINDLER/STILZ, s. 324.   
51

  TEKİNALP, Tek Ortaklı Şirketler, s. 605. 
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geldiği tespit edilmiştir. Bilindiği üzere, anonim şirketlere ilişkin hükümler çok 

ortaklı yapı esas alınarak yapılmıştır. Çok ortaklı şirketleri esas alan bu yapının 

kendisini fazlaca gösterdiği alanlardan biri de genel kuruldur. Çok ortaklı 

şirketlerde olduğu gibi, tek kişi anonim ortaklığında da pay sahibi, şirket işlerine 

ilişkin haklarını kural olarak genel kurulda kullanır [YTK m. 407 (1)]. Bu husus, 

408. maddenin üçüncü fıkrasında ayrıca vurgulanmıştır. 

 Genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (=Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı) temsilcisinin bulunacağı yönündeki hükmün, tek pay sahipli anonim 

şirketler için de geçerli olup olmadığı sorusu akla gelebilir. Bu konuda, tek kişilik 

şirketlerde genel kurul kararlarının geçerli olması için yazılı olmaları gerektiği 

şartını getiren 408. maddenin üçüncü fıkrasının, bu şirketlerde bakanlık 

temsilcisinin bulunmayacağı yönünde bir sonuca varmayı gerektirmeyeceğini; 

YTK’nın, toplantı tutanağının başkan ve bakanlık temsilcisi tarafından 

imzalanması gerektiğini düzenleyen 422. maddesinin tek ortaklı şirketlere de 

uygulanacağını, m. 408 (3) c. 2 düzenlemesinin hatalı olduğunu, bunun, salt 

Yönerge hükmünün aynen alınmasından kaynaklanan bir durum olarak ortaya 

çıktığını, hükmün yerinin de hatalı olduğunu, bununla birlikte m. 407 (3)’te TBMM 

görüşmeleri sırasında verilen bir önerge ile yapılan değişiklik ve bu değişikliğin 

gerekçesi dikkate alındığında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak 

yönetmelikte, tek ortaklı anonim şirketler bakımından bakanlık temsilcisinin 

zorunlu olmadığı yönünde bir düzenlemeye yer verilmesi gerektiğini  yukarıda 

tespit etmiş olduğumuzu burada hatırlatmak ve oraya atıf yapmakla yetinelim
52

.  

 Tek kişilik anonim şirketlerde de, genel kurullar olağan ve olağanüstü 

toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. 

Bu toplantılarda, organların seçimi, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık 

raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının 

belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren 

ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır [YTK m. 409 

(1)].  

                                                 
52

  Bkz. yuk. s. 187 vd.  
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 Tek kişilik bir anonim şirkette genel kurul tek pay sahibinden oluşur ve bu pay 

sahibi genel kurulun tüm yetkilerini haizdir
53

. Şirkette sadece bir pay sahibi 

bulunduğunda o da zaten tek başına genel kurulu oluşturduğundan, genel kurulun 

toplantıya çağrı hükümlerinin uygulanmasına gerek olmadığı ve bu şirketlerde genel 

kurulların hemen daima, YTK m. 416 anlamında, “çağrısız genel kurul” olarak 

toplanacağı söylenebilir
54

. Anılan madde hükmüne göre, bütün pay sahipleri veya 

temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, çağrıya ilişkin usule 

uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve toplantı nisabı var olduğu sürece 

karar alabilirler. Şu halde tek kişi anonim ortaklığında çağrı usulüne uyulmasına 

gerek olmadığı sonucuna varılabilir. Bu yaklaşım kural olarak doğrudur. Ancak bazı 

hallerde, şirkette tek pay sahibi bulunmasına rağmen yine de çağrı yapılması gereği 

ortaya çıkabilir. Örneğin şirket paylarından bazıları üzerinde üçüncü kişiler lehine 

intifa hakkı tanınmışsa, YTK m. 432 (2)
55

 uyarınca oy hakkı ve dolayısıyla genel 

kurula katılma hakkı bulunan bu kişilerin toplantıya davet edilmesi, öngörülen çağrı 

merasimine uyulması gerekir.  Ancak bu istisnai durumlar dışında
56

 tek kişilik 

                                                 
53

  Genel kurulda sadece tek pay sahibinin iradesi ile karar alınması çok pay sahipli şirketlerde de 

söz konusu olabilir. Usulüne göre çağrılmış bir genel kurulda, toplantı ve karar yetersayılarını 

sağlayacak paylara sahip olan sadece bir pay sahibinin gelerek oy kullanması sonucu alınan 

kararlarda ve bir pay sahibinin diğer bütün pay sahiplerinin temsilcisi sıfatıyla oy kullanması 

sonucu alınan kararlarda durum böyledir. Bkz. LINDEMANN, s. 65.  
54

  Alman Hukukunda da, tek ortaklı anonim şirketlerde, toplantı için bir çağrı yapılmasına (AktG § 

121) gerek olmadığına, diğer bir ifadeyle davete ilişkin usul hükümlerinin tek kişi ortaklığında 

uygulanmayacağına işaret edilmiştir.  Bkz. SPINDLER/STILZ, s. 1445; BRÄNDEL, s. 19; 

GESELLSCHAFTSRECHT FÜR DIE PRAXIS, s. 809. Avusturya’da da durum farklı değildir. 

Tek kişi anonim ortaklığında çağrı merasimine gerek olmadığı gibi, bu şirketlerde daima çağrısız 

genel kurul şartlarının mevcut olduğu ifade edilmiştir. Bkz. THOMAS BACHNER, in 

Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, Band 4: §§ 118-147, Verlag C. H. Beck/Verlag 

Franz Vahlen, 2. Aufl., München 2004. Rn. 81.  Türk hukukunda OKUTAN Tasarının 

hazırlanmasından önce konuyu değerlendirirken; tek ortaklı anonim ortaklıklarda esas 

sözleşmede hüküm bulunmak kaydıyla genel kurula çağrının ilanla yapılması usulünden feragat 

edilmesinin mümkün olması gerektiği, bunun için TK 368’e “pay sahibinin tek olması halinde 

esas sözleşmede hüküm bulunmak kaydıyla ilandan vazgeçilebilir” hükmünün ilave edilmesi 

gerektiği önerisinde bulunmuşsa da (OKUTAN NILSSON, Tek Kişi Ortaklığı, s. 600), YTK’da 

ayrıca böyle bir özel hükme yer verilmemiştir. Buna rağmen belirlenen çerçevede çağrı usulüne 

uyulmasına gerek bulunmamaktadır. 
55

  YTK m. 432 (2): “Bir payın üzerinde intifa hakkı bulunması hâlinde, aksi kararlaştırılmamışsa, 

oy hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır. Ancak, intifa hakkı sahibi, pay sahibinin 

menfaatlerini hakkaniyete uygun bir şekilde göz önünde tutarak hareket etmemiş olması 

dolayısıyla pay sahibine karşı sorumludur”. 
56

  Tek pay sahipli anonim şirket genel kurulunun her zaman çağrısız olarak toplanamayabileceği 

belirtilmiş ve buna örnek olarak da YTK m. 427 (2) hükmünde düzenlenen durum gösterilmiştir.  
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anonim şirkette genel kurulların kural olarak çağrısız genel kurul niteliğinde 

olacağı
57

 ve bu toplantılarda YTK m. 416 (2) uyarınca, her türlü konunun gündeme 

alınarak karara bağlanabileceği kolaylıkla söylenebilir. Böylece 413. maddenin ikinci 

fıkrasında yer alan, gündemde bulunmayan konuların genel kurulda müzakere 

edilemeyeceğini ve karara bağlanamayacağını düzenleyen hükmün de 

uygulanmayacağı açıktır. Zira 416 (2). maddeye göre, çağrısız toplanan genel 

kurulda, gündeme oy birliği ile madde eklenebilecektir. Üstelik bunun aksine bir esas 

sözleşme hükmü de, aynı hüküm uyarınca geçersiz olacaktır.  

 YTK’nın 411. maddesinde, sermayenin en az onda birini, halka açık şirketlerde 

yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin, yönetim kurulundan, yazılı olarak, 

gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya 

genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme 

koymasını talep edebilecekleri hüküm altına alınmıştır. Bu ve diğer azınlık haklarının 

tek kişi ortaklığında, kural olarak uygulanma kabiliyeti bulmayacağı açıktır
58

. Bu 

şirkette azınlık mevcut değildir. Zaten bu yapının tercihindeki temel nedenlerden 

birinin de şirket içi ihtilaflardan kaçınma, azınlık haklarının kullanılması ihtimalinin 

bulunmaması olduğunu biliyoruz
59

. Bu sebeple genel kurulun toplantıya çağrılması 

ve/veya gündeme madde eklenmesine ilişkin 411. maddenin ve onun devamında 

mahkemenin iznini düzenleyen 412. maddenin bu şirketlerde uygulanma alanı 

yoktur
60

.  

                                                                                                                                          
Buna göre anılan hüküm gereğince, tek pay sahibine ait pay senetlerinden bazıları üzerlerinde 

rehin mevcutsa, senetler rehin alacaklısının zilyetliğindedir. Rehin sözleşmesi oy hakkını rehin 

alacaklısına vermiş olabilir. Bu durumda çağrı merasimine uyulmalıdır. Bkz. TEKİNALP, Tek 

Ortaklı Şirketler, s. 606. 
57

  Bu sebeple 414. maddedeki, çağrı merasimi (ilan, süreler, iadeli taahhütlü mektuplar bildirim) 

uygulanmaz. Ayrıca bkz. KINDLER, kleine Aktiengesellschaften, s. 3044.  
58

  Bununla birlikte, yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının 

oluşmasına imkân bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, tek pay sahibinin dahi, 

mahkemenin izniyle genel kurulu toplantıya çağırabileceğine ilişkin YTK m. 410 (2) hükmünün, 

tek pay sahibinin yönetim kurulunda yer almadığı durumlarda uygulanabileceğini belirtelim. 

Aynı yönde bkz. TEKİNALP, Tek Kişi Ortaklığının Esasları, s. 170. 
59

  Bkz. yuk. s. 72 vd. 
60

  Bu çerçevede TEKİNALP’in “(g)enel kurulu toplantıya çağırmaya yetkili organlara ve azlığa 

ilişkin hükümler bu şirkette de aynen geçerlidir” yönündeki görüşüne bu bakımdan 

katılamıyoruz. Görüş için bkz. TEKİNALP, Tek Ortaklı Şirketler, s. 605. 
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 Bu durum diğer azınlık hakları için de geçerlidir. Buna göre, azınlığın istemi 

üzerine nama yazılı pay senedinin bastırılarak tüm nama yazılı pay senedi sahiplerine 

dağıtılmasını düzenleyen m. 486 (3), özel denetçi tayini talebini düzenleyen 438 ilâ 

444. maddeler, haklı sebeplerin varlığında şirketin feshini talep etme hakkını tanzim 

eden 531. madde, kuruluş ve sermaye artırımında ibraya engel olma hakkına ilişkin 

559. madde, genel kurul toplantısının ertelenmesi talebini konu edinen 420. madde 

de, kural olarak tek pay sahipli bir şirkette gündeme gelmez. Bununla birlikte, pay 

sahibinin bazı payları üzerinde üçüncü kişi lehine intifa hakkı tanıması halinde, intifa 

hakkı sahibinin azınlık haklarını kullanabileceği, en azından bu ihtimalde azınlık 

haklarının da tek kişi ortaklığında mevcut olabileceği ifade edilmelidir
61

.  

 YTK m. 415’te düzenlenmiş bulunan hazır bulunanlar listesi, tek ortaklı 

şirkette tek isimden oluşacaktır. 417. maddenin birinci fıkrası uyarınca da, bu pay 

sahibinin adı, yerleşim yeri, sahip olduğu pay ve pay senedi sayısı, imtiyazlı paylar 

varsa adedi ve sermaye miktarlarıyla toplantıya aslen veya temsil yoluyla katılma 

durumunu içeren liste toplantıdan önce genel kurulun yapılacağı yerde bulundurulur.  

 Toplantı ve karar nisabı bakımından da, tek kişilik bir anonim şirkette, 

nisaplara gerek olmadığı, zaten tüm kararların tek pay sahibi tarafından tüm paylar 

yüzde yüz temsil edilerek verildiği söylenebilir. Bu durumda, toplantı ve karar 

yetersayılarını düzenleyen YTK m. 418
62

 ile esas sözleşme değişikliklerinde toplantı 

ve karar nisaplarını düzenleyen 421. madde
63

 tek ortaklı şirketlerde uygulama alanı 

                                                 
61

  İntifa hakkı sahibinin azınlık haklarını kullanabileceği yönünde bkz. ERDOĞAN MOROĞLU, 

Anonim Ortaklıkta Özel Denetçi, Makaleler I, 2. Baskı, Beta, İstanbul, 2001, s. 75; ÖMER 

TEOMAN, Anonim Ortaklıkta Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Bulunması Durumunda Oy Hakkı 

Dışındaki Yönetim Haklarının Kimin Tarafından Kullanılacağı Sorunu, Otuz Yıl Ticaret 

Hukuku, -Tüm Makalelerim- Cilt I, 1971-1982, s. 340;  ABUZER KENDİGELEN, Anonim 

Ortaklık Payı Üzerinde İntifa Hakkı, Beta, İstanbul 1994, s. 331 vd.  
62

  YTK m. 418: (1) Genel kurullar, bu Kanunda veya esas sözleşmede, aksine daha ağır nisap 

öngörülmüş bulunan hâller hariç, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların 

sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması 

şarttır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için 

nisap aranmaz.  

(2) Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.  
63

  YTK m. 421: (1) Kanunda veya esas sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde, esas 

sözleşmeyi değiştiren kararlar, şirket sermayesinin en az yarısının temsil edildiği genel kurulda, 

toplantıda mevcut bulunan oyların çoğunluğu ile alınır. İlk toplantıda öngörülen toplantı nisabı 

elde edilemediği takdirde, en geç bir ay içinde ikinci bir toplantı yapılabilir. İkinci toplantı için 
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bulmayacaktır. Bu durumun da istisnasını, rehin hakkı bulunması ve intifa hakkı 

sahiplerinin varlığı oluşturur
64

. Bunun dışında gerçekten bu şirketlerde genel kurul 

toplantı ve karar yetersayılarına gerek bulunmadığı sonucuna varılabilir. Oy 

sözleşmesi, pay sahibinin oyunu farklı yönlerde kullanması gibi durumlar akla 

gelebilirse de, kanımızca, bu durumlarda şirkette farklı menfaat gruplarının 

bulunmasının asıl olduğu ve bunların ancak farklı menfaat gruplarının varlığında, 

farklı yönde karar alma ihtimalinin mevcudiyetinde söz konusu olduğu, farklı yönde 

oy kullanılması için bir menfaatin bulunması gerektiği, bu nedenle de tek ortaklı 

şirket bakımından söz konusu olmayacakları söylenmelidir
65

. Tek ortaklı şirkette, 

                                                                                                                                          
toplantı nisabı, şirket sermayesinin en az üçte birinin toplantıda temsil edilmesidir. Bu fıkrada 

öngörülen nisapları düşüren veya nispî çoğunluğu öngören esas sözleşme hükümleri geçersizdir.  

(2) Aşağıdaki esas sözleşme değişikliği kararları, sermayenin tümünü oluşturan payların 

sahiplerinin veya temsilcilerinin oy birliğiyle alınır:  

a) Bilânço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararlar.  

b) Şirketin merkezinin yurt dışına taşınmasına ilişkin kararlar.  

(3) Aşağıdaki esas sözleşme değişikliği kararları, sermayenin en az yüzde yetmişbeşini oluşturan 

payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla alınır.  

a) Şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesi.  

b) İmtiyazlı pay oluşturulması.  

c) Nama yazılı payların devrinin sınırlandırılması.  

(4) İkinci ve üçüncü fıkralarda öngörülen nisaplara ilk toplantıda ulaşılamadığı takdirde izleyen 

toplantılarda da aynı nisap aranır.  

(5) Pay senetleri menkul kıymet borsalarında işlem gören şirketlerde, aşağıdaki konularda karar 

alınabilmesi için, yapılacak genel kurul toplantılarında, esas sözleşmelerinde aksine hüküm 

yoksa, 418 inci maddedeki toplantı nisabı uygulanır:  

a) Sermayenin artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin esas sözleşme 

değişiklikleri.  

b) Birleşmeye, bölünmeye ve tür değiştirmeye ilişkin kararlar.  

(6) İşletme konusunun tamamen değiştirilmesi veya imtiyazlı pay oluşturulmasına ilişkin genel 

kurul kararına olumsuz oy vermiş nama yazılı pay sahipleri, bu kararın Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesinde yayınlanmasından itibaren altı ay boyunca payların devredilebilirliği hakkındaki 

kısıtlamalarla bağlı değildirler. 
64

  TEKİNALP, tek pay sahipli anonim şirkette genel kurulun bazen tam temsille 

toplanamayabileceğini ve bu varsayımın şöyle gerçekleşebileceğini belirtmiştir: Tasarının 427 

(2). maddesi hükmü gereğince, tek pay sahibine ait pay senetlerinden bazıları üzerinde rehin 

mevcutsa, senetler rehin alacaklısının zilyetliğindedir. Rehin sözleşmesi oy hakkını rehin 

alacaklısına vermiş olabilir. Bu halde, rehin alacaklısı veya pay sahibi genel kurula gelmezse 

genel kurul tam temsille toplanamaz; hatta bazen toplantı nisabına bile ulaşılması mümkün 

olmayabilir. Aynı varsayım pay senedi üzerinde intifa hakkı bulunması halinde de sözkonusu 

olabilir. İntifa hakkı sahibi genel kurula katılmazsa tam temsil gerçekleşemeyebilir. TEKİNALP, 

Tek Ortaklı Şirketler, s. 605. 
65

  TEOMAN da, pay sahibinin değişik yönde oy kullanmasını inceleyen makalesinde, eğer pay 

sahibinin değişik yönde oy kullanmada hukuken korunmaya değer bir çıkarı yoksa değişik yönde 

oy kullanmasının gülünç olarak nitelenmeyi hak edeceğini ifade etmiştir. ÖMER TEOMAN, 



 
273 

 

yukarıda belirtilen durumlar dışında farklı menfaat grupları da bulunmadığından, oy 

sözleşmeleri yoluyla sahip olunan paylara ait oyların farklı yönlerde kullanılması da 

söz konusu olmaz
66

. Bunun gibi, tek pay sahibinin sadece paylarının bir kısmıyla 

genel kurul toplantısına katılması durumu da anlamlı değildir. Tek pay sahibinin 

paylarının tümüyle toplantıya katılmayabileceği ihtimalinden söz edilmişse de
67

, 

bunun hangi amaca hizmet edeceği belirsiz gibi, gerekli yetersayılarla karar alabilen 

tek ortağın bu kararları paylarının tamamına ait oy haklarıyla mı, yoksa bir kısım 

paylarına ait oy haklarıyla mı aldığının pratik bir sonucu da bulunmamaktadır
68

. 

Üstelik böyle bir tartışmanın tek ortaklı şirketlere mahsus olmayacağı da 

vurgulanmalıdır. 

 G. Pay Sahibinin Genel Kurulla Bağlantılı Hakları 

 Tek pay sahibi de, YTK m. 425’in açık hükmünden yararlanarak, paylarından 

doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi 

olmayan bir kişiyi de temsilci olarak genel kurula gönderebilir. Bu şirkette, 

temsilcinin pay sahibi olmasını öngören bir esas sözleşme hükmü, en azından şirket 

tek ortaklı olarak hayatına devam ettiği sürece anlamlı olmazdı.  

 Tek ortağın temsilcisi, onun talimatına uyar. Talimata aykırılık oyu geçersiz 

kılmaz, temsil edilenin temsilciye karşı hakları saklıdır [YTK m. 427 (1)]. Hamiline 

                                                                                                                                          
Anonim Ortaklık Genel Kurulunda Birden Fazla Paya Sahip Olan Ortaklar Bir Öneri Konusunda 

Aynı Zamanda Olumlu ve Olumsuz Oy Kullanabilirler, Otuz Yıl Ticaret Hukuku, -Tüm 

Makalelerim- Cilt I, 1971-1982, s. 22. Tek pay sahipli bir anonim şirkette farklı yönlerde oy 

kullanmaya her şeyden önce “tek pay sahibi” gerçeğinin izin vermeyeceği de belirtilmiştir. Bkz. 

TEKİNALP, Tek Kişi Ortaklığının Esasları, s. 163. 
66

  Oy sözleşmelerinin asıl işlevinin, anonim ortaklıkta pay sahiplerinin oy güçlerini güvenilir ve 

icabında sürekli bir hukuki ilişki çerçevesinde belli amaçlarla bir araya toplayarak ortaklığın 

karar organında etkinlik kazanabilmeleri konusunda bir çözüm getirmesi olduğu belirtilmiştir. 

Bkz. MOROĞLU, Oy Sözleşmeleri, s. 4. Kendisine duyulan ihtiyaç nazara alındığında, oy 

sözleşmelerinin yapılmasının şirket içinde birbirinden farklı menfaat gruplarının bulunmasına 

bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim oy sözleşmelerinin ekonomik hayatta işlev ve yararlarının 

sıralandığı MOROĞLU’nun anılan eserinde de, belirtilen işlevlerin hemen tamamında şirkette 

birden fazla pay sahibinin bulunmasının söz konusu olduğu görülmektedir. İnc. MOROĞLU, Oy 

Sözleşmeleri, s. 10 vd. 
67

  Bkz. TEKİNALP, Tek Kişi Ortaklığının Esasları, s. 163. 
68

  Ayrıca, tek pay sahipli bir anonim şirkette payların sadece bir kısmını temsilen genel kurula 

katılmanın “hazır bulunanlar listesi”nn kapsamı ve amacıyla, “tek ortaklı şirket” kavramı ve 

gerçeğiyle de bağdaşmadığı, mantıkî bir izahı olmadığı yönünde bkz. PULAŞLI, Tek Ortaklı 

Sermaye Şirketleri,  s. 19.  
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yazılı pay senedini, rehin, hapis hakkı, saklama sözleşmesi veya kullanım ödüncü 

sözleşmesi ve benzeri sözleşmeler sebebiyle elde bulunduran kimse, pay sahipliği 

haklarını, ancak tek pay sahibi tarafından özel bir yazılı belge ile yetkilendirilmişse 

kullanabilir [YTK m. 427 (2)]. 

 Organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilciyi düzenleyen 428 

ilâ 431. maddeleri tek kişi ortaklığına kural olarak uygulanmaz. Zira anılan 

hükümlerin amacı özellikle halka açık şirketlerde pay sahiplerinin tek seçenekle bir 

oldu bitti ile karşı karşıya kalmalarına engel olmaktır
69

. Hükme göre, şirket, 

kendisiyle herhangi bir şekilde ilişkisi bulunan bir kişiyi, genel kurul toplantısında 

kendileri adına oy kullanıp ilgili diğer işlemleri yapması için, yetkili temsilcileri 

olarak atamaları amacıyla pay sahiplerine tavsiye edecekse, bununla birlikte şirketten 

tamamen bağımsız ve tarafsız bir diğer kişiyi de aynı görev için önermeye ve bu iki 

kişiyi esas sözleşme hükmüne göre ilân edip şirketin internet sitesine koymaya 

mecburdur [YTK m. 428 (1)]. Görüldüğü üzere hükmün muhatabı pay sahipleridir. 

Şirkette sadece tek pay sahibi bulunduğunda bu yönde bir ihtiyaç söz konusu 

olmayacaktır.  

 Yetkisiz kişilerin genel kurul toplantısına katılması haline ilişkin olarak, 

yetkisiz katılmalar hakkında her pay sahibinin, toplantı başkanlığına itirazda 

bulunabileceğine, itirazını ve yönetim kuruluna da itirazda bulunmuş olduğunu 

tutanağa geçirtebileceğine ilişkin YTK m. 433 (2) hükmünün uygulanması da tek pay 

sahipli bir anonim şirkette gündeme gelmez.  

 YTK’nın 436. maddesi oydan yoksunluğa tahsis edilmiştir. Buna göre, pay 

sahibi kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da 

hâkimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe 

veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan 

müzakerelerde oy kullanamaz [YTK m. 436 (1)]. Ayrıca, şirket yönetim kurulu 

üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, yönetim kurulu üyelerinin 

ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını 

kullanamaz [YTK m. 436 (2)].   

                                                 
69

  TASARI-GEREKÇE, m. 428.  
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 Görüldüğü üzere 436. maddenin ikinci fıkrası bir yönetim kurulu üyesinin 

diğer üyelerin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda oy haklarını kullanamayacağını 

düzenliyor. İbra oylamasının ayrıca gündemde bulunmadığı durumlarda bilançonun 

onaylanmasına ilişkin karar da, -aksine açıklık bulunmadığı takdirde- ibra sonucunu 

doğurur. Bu husus 424. maddede hükme bağlanmıştır. Buna göre tek kişilik bir 

anonim şirkette tek pay sahibi aynı zamanda yönetim kurulu üyesi ise, 436. madde 

dikkate alındığında ibra kararı nasıl alınacaktır? Yine 424. madde göz önünde 

bulundurulduğunda bilançonun onaylanması nasıl gerçekleşecektir?  

 Bu konudaki ilk yaklaşım, ibra kararı alınamayacağı yönündedir. Çok ortaklı 

anonim şirketlerde de bütün ortakların yönetim kurulu üyesi olduğu bir anonim 

ortaklıkta ibra kararı alınamayacağı, kararın alınmasını zorunlu kılan bir ihtiyaç da 

bulunmadığı, zira bu gibi hallerde yönetim kurulu üyelerinin kendileri dışında hesap 

vermeleri gereken bir organın mevcut olmadığı, bunun yanında, ibra almanın 

yönetim kurulu üyelerine önemli bir pratik fayda da sağlamayacağı, ibra kararının 

sadece ortaklığın dava hakkını düşürdüğü, kural olarak ortakların ve alacaklıların 

dava haklarını etkilemediği ifade edilmiştir
70

. TEKİNALP de, tek pay sahibinin, tek 

başına yönetim kurulu üyesi olması halinde ibra kararının verilmesinin mümkün 

olmadığını, bu varsayımda yönetim kurulu üyesinin ibra edilmeyeceğini, ancak bu 

durumu ibranın verilmediği yani ademi ibra şeklinde nitelendirmemek gerektiğini 

belirtmiştir
71

. Bu görüş çerçevesinde, tek ortaklı şirketlere mahsus olarak bilançonun 

onaylanmasının ibra sonucu doğurmayacağı sonucuna varılabilir.  

 Bu konuda ikinci yaklaşım, tek pay sahipli bir şirkette oydan yoksunluğu 

düzenleyen hükmün burada uygulanmayacağı, zira hükmün uygulanması için genel 

kurulda farklı oy menfaatlerinin bulunması gerektiği, oysa tek kişi ortaklığında bu 

durumun söz konusu olmadığı yönündedir. Bu görüş özellikle Alman yazarlar 

                                                 
70

  ÇAMOĞLU, Sorumluluk, s. 220 ve dpn 45’te anılan yazarlar. TEOMAN da, bu görüşün 

yerinde olduğunu, pay sahiplerinin tamamının yönetime katılmış bulunmaları durumunda bir ibra 

kararı almaya gerek olmadığını, bu varsayımda, ortaklığın olağan genel kurul toplantısının 

yapılabileceğini ve ibra kararı alınamayacağının tutanağa yazdırılması ile yetinilebileceğini 

belirtmiştir. TEOMAN, Oy Hakkından Yoksunluk, s. 181. ÇELİK de, aynı görüşü paylaşarak, 

bu sonucun tek kişilik anonim ortaklıklar açısından da söz konusu olduğunu ilave etmiştir. Bkz. 

AYDIN ÇELİK, Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası, Adalet yay., 

Ankara 2007, s. 154.  
71

  TEKİNALP, Tek Ortaklı Şirketler, s. 606. 
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tarafından dile getirilmiştir
72

. YTK’nın, yönetim kurulu üyelerinin kendi ibralarında 

oy kullanamayacağına ilişkin hükmünün karşılığı olan AktG § 136 I hükmü 

bakımından bu yorum yapılmıştır
73

.  Bu görüş dikkate alınırsa, 424. madde 

kapsamında tek ortak bilançoyu onaylayabilecek ve bu da maddede anıldığı şekilde 

yönetim kurulu üyesinin/üyelerinin ibrası anlamına gelebilecektir.  

 Bununla birlikte, her ne kadar tek ortağın menfaati ile şirketin menfaatinin 

çoğu zaman ayniyet arz ettiği, bir menfaat çatışmasının bulunmadığı kabul 

edilebilirse de, şirket alacaklılarının korunması zaviyesinden bakıldığında, muhtemel 

bir menfaat çatışması durumunun var olduğu görülecektir. Zira alacaklılar 

alacaklarını ancak şirket malvarlığından alabileceğinden, ortağın şahsi malvarlığına 

müracaat edemeyeceğinden, bu açıdan tek ortak ile şirketin menfaati ayniyet 

taşımamaktadır. Tek ortak, şirket alacaklılarına karşı sorumlu olmadığından avantajlı 

konumda bulunmaktadır. Bu sebeple menfaat çatışması kriteri bakımından, tek 

ortaklı şirketlerde bu çatışma bulunmadığından hareketle oy kullanma yasağının 

uygulanmayacağını söylemek güçtür.  

 Kanımızca da, oydan yoksunluk bakımından, yönetim işlerine katılan tek ortak 

da oydan yoksun olup, bu durumda ibra kararı alınamaz. Ancak  bu halde dahi, ibra 

kararının alınamamasının pratik bir önemi bulunmamaktadır. Alınan ibra kararı zaten 

sadece şirketin sorumluluk davası açmasına engel olur ve söz sahibi tek ortak 

istemediğinde sorumluluk davası şirket tarafından açılmaz
74

. Alacaklıların 

sorumluluk davası açma hakkının ise, ibra kararından etkilenmediğini biliyoruz
75

. 

                                                 
72

  Bkz. SPINDLER/STILZ, s. 325. 
73

  GESELLSCHAFTSRECHT FÜR DIE PRAXIS, s. 809; BRÄNDEL,  s. 20; aynı yönde bkz 

HERBERT BRÖNNER, Die Einmann-GmbH im Handels- und Steuerrecht, GmbHR 1952, s.82.  
74

  Şirket çoğunluk paylarının devri halinde, payların yeni sahibinin şirket adına önceki  şirket 

yöneticilerine karşı dava açılmasını sağlama ihtimalinden bahsedilebilir. YTK m. 558 (2) 

uyarınca, mevcut bir ibra kararına rağmen ibra kararını bilmediği halde payı iktisap etmiş olan 

pay sahiplerinin dahi dava hakkı bulunduğuna gore, herhangi bir ibra kararı mevcut olmadığı 

halde sonradan payı iktisap eden pay sahiplerinin şirket yöneticilerine karşı dava hakkını 

kullanması evleviyetle mümkündür. Ancak bu durumda da, payı devredenin, sorumluluk davası 

açılması ihtimalini dikkate alarak, gerekli tedbirleri almak suretiyle devir işlemini 

gerçekleştirmei imkân dahilindedir.    
75

  Nitekim YTK’nın 558 (2). maddesinde, genel kurulun ibra kararının, sadece şirketin ve ibraya 

oy veren pay sahipleri ile ibra kararını bilerek payı iktisap etmiş olan pay sahiplerinin dava 

hakkını ortadan kaldıracağı düzenlenmiştir. Hükümden, karara katılmaları söz konusu olmayan 

alacaklıların dava hakkının, ibra kararından etkilenmeyeceği anlaşılmaktadır.  
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İbra kararına rağmen alacaklıların, YTK m. 553 (1) uyarınca, sorumluluk davası 

açma hakkı bakidir
76

. Bu durumda 424. maddeye göre bilançonun onaylanmasının 

da, ibra sonucunu doğurmayacağı ifade edilmelidir.  

  Pay sahibinin kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları 

şahıs şirketleri ya da hâkimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki 

kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki 

davaya ilişkin olan müzakerelerde oy kullanamayacağına ilişkin YTK m. 436 (1) 

bakımından da, bu hallerden birinin varlığı halinde tek ortağın oy hakkını 

kullanamayacağını, ancak her halükârda oy hakkının kullanılmasının alınan kararın 

butlanına yol açmayacağını, kararın iptal edilebilir olacağını
77

, tek ortağın şirketteki 

hâkimiyeti karşısında yönetim kurulu ya da üyeler tarafından da dava açılması 

ihtimalinin son derece düşük olduğunu belirtmek gerekir.  

 Son olarak, oy hakkının hukukî niteliği konusunda tek pay sahipli anonim 

şirketlerdeki duruma değinelim. Çok pay sahipli anonim şirketlerde oy hakkının 

niteliği tartışılmış, bunun bir hukukî fiil mi, yoksa hukukî bir işlem mi olduğuna 

ilişkin farklı görüşler ileri sürülmüştür
78

. İnsan iradesi ya da davranışı sonucu 

meydana gelen ve kendisine sonuç bağlanan olayları hukukî fiil olarak tanımlıyoruz. 

Bir hukukî işlemden söz edilebilmesi için ise, bir irade açıklamasına ihtiyaç vardır ve 

bu irade açıklamasının da arzu edilen sonuca yönelmiş olması gerekir. Çok pay 

sahipli anonim şirketlerde, oyun içerdiği irade beyanının, tek başına hedeflenen 

sonucu (yani kararı) meydana getirme olanağından yoksun olduğundan hareketle, 

pay sahibinin oy kullanmasının ancak bir hukuki fiil olarak nitelendirilebileceğini 

savunan görüşün gerekçesi, kararın, bazı hallerde pay sahibinin iradesinin tersi 
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  YTK m. 556 (1) hükmü ile, alacaklıların dava açma hakkının şirketin iflası şartına bağlandığını 

hatırlatalım.  
77

  TK m. 374 (YTK m. 436) hükmüne aykırılığın müeyyidesi düzenlenmemişse de, bu durumda 

TK m. 381 (YTK m. 446 hükmünün uygulanacağı, genel kurul kararının iptali cihetine gidileceği 

yönünde bkz. Bkz. TEKİNALP (POROY/ÇAMOĞLU), N. 993a. 
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  Oy hakkının niteliği konusundaki tartışma ve görüşler için bkz. ERDOĞAN MOROĞLU, Türk 

Ticaret Kanunu’na Göre Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, 

Gözden geçirilmiş dördüncü bası, Beta, İstanbul 2004, s. 8; MUSTAFA ÇEKER, Anonim 

Ortaklıkta Oy Hakkı ve Kullanılması, BTHAE, Ankara 2000, s. 11 vd. 
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yönünde oluşmasıdır
79

. Bununla birlikte, özellikle tek pay sahipli anonim şirketlerde, 

tek pay sahibinin toplantı başkanına iradesini yöneltmekte olduğu ve hukuki sonucun 

onun istediği biçimde ortaya çıktığı, bu sebeple de oy hakkının kullanılmasının bir 

hukukî işlem niteliği taşıdığı, kanımızca da, isabetli olarak savunulmuştur
80

. Her 

halukârda, oyun, bir hukukî işlem ya da hukukî fiil olarak nitelendirilmesine 

bakılmaksızın, hukuki işlemler hakkında uygulanan hükümlerin ve özellikle iradeyi 

sakatlayan nedenlerle feshe ve butlana ilişkin Borçlar Kanunu hükümlerinin bir irade 

beyanı olan oy verme hakkında da kural olarak uygulanması gerektiği kabul 

edilmektedir
81

. Buna göre, tek pay sahibi, hata, hile veya ikrah nedeniyle oyunun 

iptalini dava edebilecek, dava yolu ile butlanını da ileri sürebilecektir
82

. 

 H. Genel Kurul Kararlarının Geçersizliği 

 YTK’nın 445 ilâ 451. maddelerinde genel kurul kararlarının iptali ve butlanına 

ilişkin konular düzenlenmiştir. Bilindiği üzere, pay sahiplerinin kanuna, ana 

sözleşmeye ve afakî iyi niyete aykırı genel kurul kararlarının iptalini ve emredici 

hükümlere, ahlaka ve adaba aykırı genel kurul kararlarının yokluğunun veya 

butlanının tespitini dava edebilmelerinin sebebi, münferit ve azınlık pay sahipleri ile 

oy çoğunluğunu ellerinde bulunduran pay sahiplerinin karşılıklı hak ve yetkilerinin 

dengelenmesidir
83

. Genel kurul kararlarının iptalini ya da butlanının tespitini isteme 

imkanı esas itibariyle münferit ve azınlık pay sahiplerinin çoğunluk pay sahiplerine 

karşı korunması amacıyla tanındığına göre, tek ortaklı bir şirkette kural olarak buna 

ihtiyaç bulunmaz. Zira tek ortak kanunen dilediği kararları alma, aldığı kararı başka 

bir kararla değiştirme ya da sonuçlarını ortadan kaldırma imkanına sahiptir ve 

korunması gerekli azınlık/münferit pay sahipleri de mevcut değildir. Bununla 

birlikte, oy hakkının kullanılmasında karar yetersayılarında olduğu gibi, tek pay 

sahibinin paylarının bir kısmı üzerinde intifa hakkı tanıması ihtimalinde genel kurul 

kararlarının iptalinin gündeme gelebileceği belirtilmelidir. Her ne kadar iptal davası 
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  TEOMAN, Oy Hakkından Yoksunluk, s. 3; ÇEKER, s. 13.  
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  TEOMAN, Oy Hakkından Yoksunluk, s. 4. 
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  MOROĞLU, Hükümsüzlük, s. 8; TEOMAN, Oy Hakkından Yoksunluk, s. 4. 
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  Bkz. MOROĞLU, Hükümsüzlük, s. 9. 
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açabilecek kişileri düzenleyen 445. maddede intifa hakkı sahipleri sayılmamışsa da, 

öğretide, intifa hakkı sahibinin iptal davası açma imkânına sahip olduğu kabul 

edilmektedir
84

.  

 YTK m. 446 (1)’de, toplantıda hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu 

muhalefetini tutanağa geçirten; toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz 

oy kullanmış olsun ya da olmasın, çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin 

gereği gibi ilân edilmediğini, genel kurula katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya 

temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını; genel kurula katılmasına ve oy 

kullanmasına haksız olarak izin verilmediğini ve yukarıda sayılan aykırılıkların genel 

kurul kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren pay sahiplerinin iptal davası 

açabileceği düzenlenmiştir. Tek pay sahibinin kendisi tarafından alınan bir karara 

olumsuz oy vermesi ve muhalefetini toplantı tutanağına yazdırması söz konusu 

olmaz. Yukarıda belirtildiği gibi, tek pay sahipli bir şirkette, genel kurul toplantıları, 

kural olarak çağırısız genel kurul şeklinde yapılacağından; çağrının usulüne göre 

yapılmadığı, gündemin gereği gibi ilan edilmediği gerekçeleri de genel kurul 

kararının iptali sebebi teşkil etmez. Bu şirketlerde pay sahibinin toplantıya 

katılmasına izin verilmemesi ya da haksız olarak toplantıya katılmasına ve oy 

kullanmasına izin verilen kişilerin mevcudiyeti gibi bir durum da ortaya çıkmaz.  

 Bundan başka tek ortaklı bir şirkette intifa hakkı sahipleri bulunmasa dahi, 446. 

maddeye göre yönetim kurulu ve/veya kararların yerine getirilmesi kişisel 

sorumluluğuna sebep olacaksa yönetim kurulu üyelerinden her biri iptal davası 

açabilecektir. Ayrıca menfaat sahibi üçüncü kişilerin de, genel kurul kararının 

butlanının tespiti davası açabilecek olması, tek pay sahipli şirketlerde de, belli ölçüde 

de olsa, kararın iptali ve/veya yokluk ve butlanının tespiti davalarının açabileceğini 

göstermektedir
85

. Örneğin hangi hallerde kararın batıl olacağını düzenleyen 447. 

maddede, anonim şirketin temel yapısını bozan veya sermayenin korunması 

hükümlerine aykırı olan kararların batıl olacağı hükme bağlanmıştır ki, bu ihtimalde 

alacaklılar da, sermayenin korunması hükümlerine aykırı bir genel kurul kararının 

                                                 
84
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butlanının tespitini talep edebilecektir. İlave olarak, tek pay sahibinin kendisinin de, 

hata, hile veya ikrah sebebiyle alınan kararın iptalini talep edebileceğini belirtelim
86

.  

 Hal böyle olmakla birlikte, iptal davası açacak münferit ya da azınlık pay 

sahiplerinin mevcut olmaması, tek pay sahipli anonim şirketlerde genel kurul 

kararlarının iptali ya da butlanının tespiti davalarının uygulama alanını geniş ölçüde 

azaltacaktır.  

 Belirtilen kapsamda uygulanması açısından ise, tek pay sahipli bir anonim 

şirket ile çok pay sahipli bir anonim şirket arasında uygulanacak hükümler 

bakımından bir fark bulunmamaktadır. İptal sebepleri (m. 445), davayı açabilecek 

kişiler (m. 446), batıl olan kararlar (m. 447), ilân, teminat ve kanun yolu (m. 448), 

kararın yürütülmesinin geri bırakılması (m. 449) hükümleri ile kararın etkisine (m. 

450) ve kötü niyetli iptal ve butlan davası açanların sorumluluğuna (m. 451) ilişkin 

hükümler tek pay sahipli şirket hakkında da uygulanacaktır.  

 I. Esas Sözleşme Değişiklikleri 

 Tek pay sahipli anonim şirketlerde de, genel kurul, daha doğrusu tek pay 

sahibi, aksine esas sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde, kanunda öngörülen 

şartlara uyarak, esas sözleşmenin bütün hükümlerini değiştirebilir; müktesep ve 

vazgeçilmez haklar saklıdır (YTK m. 452). Esas sözleşme değişikleri usulü (m. 453) 

bu ortaklıklarda da farklı değildir. Tek ortaklı bir şirkette payların bir kısmının 

imtiyazlı olmasına da bir engel yoktur. Tek kurucu şirket içinde imtiyazlı paylar 

oluşturarak, ileride diğer payları üçüncü kişilere devretme ve bu şekilde imtiyazlı 

payları elinde tutma yoluna gidebilir. Bu bakımdan YTK’nın 454. maddesinde 

düzenlenen imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu bu ihtimalde sadece tek pay 

sahibinden oluşacaktır. Bu durumda esas sözleşmeyi değiştiren karar imtiyazlı 

payları etkilese bile, ayrıca imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu kararına gerek 

bulunmayacak, zira tek pay sahibinin kendi kararı ile gerçekleştirdiği değişikliğe 

onay vermesi doğal bir durum olarak ortaya çıkacaktır. Nitekim mevcut hukukî 
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düzende, öğreti tarafından kabul edilen bu durum
87

, yeni TK’nın 454. maddesinin 

dördüncü fıkrasında açık ifadesini bulmuştur. Buna göre, genel kurulda, imtiyazlı 

payların sahip veya temsilcileri, esas sözleşmenin değiştirilmesine, üçüncü fıkrada 

öngörülen toplantı ve karar nisabına uygun olarak olumlu oy vermişlerse ayrıca özel 

toplantı yapılmaz. 

 YTK’nın 456 ilâ 475. maddelerinde düzenlenen sermayenin artırılması ve 

azaltılması hakkındaki hükümlerin tek kişilik anonim şirketlere de aynen 

uygulanacağını belirtelim.  

 İ. Pay ve Sermaye Koyma Borcu  

 Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan bir şirkettir [YTK 

m. 329 (1)] ve tek pay sahipli bir anonim şirket için de bu kural geçerlidir. Bu 

kapsamda, tek kişilik bir anonim şirkette de, payın itibarî değeri en az bir kuruş 

olacak ve bu değer de ancak birer kuruş ve katları olarak yükseltilebilecektir [YTK 

m. 476 (1)]. Şirketin tek kişi ile kurulması sermayenin paylara bölünmesine ve 

payların itibari değerinin en az bir kuruş olmasına ne engeldir ne de bunu gereksiz 

kılar. Neticede şirket bir anonim şirkettir ve her an bazı payların devri ile şirketin çok 

pay sahipli hale gelmesi mümkündür. Payın itibarî bir değere sahip olarak bölünmesi, 

pay sahipliği haklarına küçük birimler halinde sahip olunmasını sağladığı gibi pay 

sahipliği haklarının küçük parçalar halinde kolayca devrini de mümkün kılar. Tek 

kişilik bir anonim şirketin tek pay sahibi de bundan yararlanabilecektir.  

 YTK m. 477 (2) hükmü çerçevesinde, paylarını, asgari itibari değer hükmüne 

uyarak, dilediği itibari değere sahip olacak şekilde bölmek ya da birleştirmek tek 

ortağın elindedir. Aynı şekilde sahibi olduğu paylardan bazılarına, kâr payı, tasfiye 

payı, rüçhan ve oy hakkı gibi haklarda imtiyaz tanımak da tek pay sahibinin 

yapabileceği düzenlemeler arasındadır (YTK m. 478). Bu şekilde tek pay sahibi 

ileride imtiyazlı paylar dışındaki paylarını üçüncü kişilere devredebilir ve imtiyazlar 
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  Öğretide, çok pay sahipli anonim şirketlerde de, genel kurul toplantısının TK m. 379’in şartları 
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sayesinde pay sahiplerine tanınan haklardan imtiyazlı olarak yararlanmaya devam 

etme imkânına sahip olur.  

 Pay bedelini ifa borcu ve ifa etmemenin sonuçlarına ilişkin YTK m. 480 ve 

devamı hükümleri, kural olarak, tek pay sahipli bir anonim şirkete de uygulanır. 

Özellikle, yönetim kurulu tarafından, mütemerrit pay sahibinin, iştirak taahhüdünden 

ve yaptığı kısmî ödemelerden doğan haklarından yoksun bırakılması ve söz konusu 

payın satılıp yerine başkasının alınması ve mütemerrit pay sahibine verilmiş pay 

senedi varsa, bunların iptal edilmesi [YTK m. 482 (2)]; diğer bir ifadeyle pay 

sahibinin şirketten ıskat edilmesi -teorik de olsa-, bu şirketlerde de mümkündür. Her 

ne kadar YTK m. 338 (3) hükmü ile, şirketin, tek pay sahibi olacak şekilde kendi 

payını iktisap edemeyeceği düzenlenmişse de, ıskat işleminde, şirket kendi payını 

iktisap etmediğinden, payların derhal satılıp yeni bir pay sahibinin şirkete alınması 

mümkün olduğundan, 338 (3) hükmüne aykırı bir durum mevcut olmayacaktır. 

Ancak her halükârda, tek pay sahipli bir şirkette ıskat işleminin uygulanmasının 

pratik olarak mümkün ve olası olmadığı ifade edilmelidir. Zira tek pay sahibinin her 

an yönetim kurulu üyesini azletme imkânı bulunmaktadır (YTK m. 364).  

 Tek pay sahibi olan bir anonim şirkette pay senetleri hamiline veya nama yazılı 

olur (YTK m. 484 (1).  Tek pay sahibinin bir kısım paylarının nama bir kısım 

paylarının ise hamiline yazılı olmasına bir engel yoktur. Tek pay sahibi, payın türünü 

de, dönüştürme yolu ile dilediği zaman değiştirebilir (YTK m. 485).  

 Bundan başka tek kişilik bir anonim ortaklıkta da, esas sözleşmeye konulacak 

bir hükümle, nama yazılı payların ancak şirket onayıyla devredilebileceği 

öngörülebilir [YTK m. 492 (1)]. Ayrıca şirket, ana sözleşmesinde öngörülecek 

önemli bir sebebe binaen de, devralanı şirket pay defterine kayıttan kaçınma 

imkanını elinde tutabilir [YTK m. 493 (1)]. YTK’ının 493. maddesinin gerekçesinde 

de, kişisel unsurları öne çıkan anonim şirketlerde, bu kapsamda tek kişilik bir anonim 

şirkette, şirketin yabancılaşmasını veya niteliklerini kaybetmesini önleyen araçlara 

ihtiyaç olduğu ve dolayısıyla 493. maddenin bu ihtiyaca cevap verdiği ifade 

edilmiştir. Şu halde tek kişilik bir anonim şirkette de, ana sözleşmeyle bağlam 
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oluşturulması mümkündür ve bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Bu ihtiyaç 

kendisini, özellikle şirket çok pay sahipli hale geldiğinde  gösterecektir. 

 Kanunun, pay senetlerine ilişkin 484 ve devamı maddeleri, intifa senetlerine 

ilişkin 502. ve 503. madde ile borçlanma senetleriyle alma ve değiştirme hakkını 

içeren menkul kıymetlere ilişkin 504-506. maddeleri hükümlerinin tek pay sahibi 

olan bir anonim şirkete uygulanmasında kural olarak bir özellik bulunmamaktadır.  

 Bundan başka, kâr, kazanç ve tasfiye payına ilişkin 507 ilâ 513; şirketin 

finansal tabloları ve yedek akçelere ilişkin 514 ilâ 518; sona erme ve tasfiyeye ilişkin 

529 ilâ 548; hukuki sorumluluğa ilişkin 549 ilâ 561 ve son olarak cezaî sorumluluğa 

ilişkin 562 ve 563. madde hükümlerinin de kural olarak tek pay sahipli bir anonim 

şirkete de, yapısına uygun düştüğü ölçüde uygulanacağını belirterek, anonim şirketler 

bakımından incelememize son verelim.  

 IV. TEK KİŞİ LİMİTED ORTAKLIĞINDA DURUM  

 A. Genel Açıklama 

 Tek ortaklı bir limited şirket de, tek kişi anonim ortaklığında olduğu gibi, bir 

limited şirkettir ve çok ortaklı limited şirketlere ilişkin kurallar, uygun düştüğü 

ölçüde, bu ortaklıklara da uygulanacaktır. YTK, limited şirketleri, çok ortaklı şirket 

yapısını esas alarak tanzim etmiş olduğundan, tek ortaklı şirket yapısına uymayan ve 

bu şirkete mahsus olan hallerin ortaya konulması ihtiyacı doğmuştur. Bu yapılırken 

tek ortaklı bir limited şirketin herhangi bir merasime tabi olmaksızın çok ortaklı hale 

gelebileceği hususu hatırda tutulmalı ve değerlendirmeler bu esas dikkate alınarak 

yapılmalıdır. 

 B. Tanım 

 YTK’nın 573 (1). maddesinde yapılan tanım tek ortaklı limited şirketler için de 

geçerlidir. Buna göre tek ortaklı limited şirket, bir gerçek veya tüzel kişi tarafından 

bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas 

sermaye paylarından oluşur. Tek ortak, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece 

taahhüt ettiği esas sermaye payını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek 
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ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür [YTK m. 573 

(2)].  

 C. Kuruluş 

 Tek kişilik limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve 

konu için kurulabilir [YTK m. 573 (3)]. Tek kişilik limited ortaklık çok ortaklı bir 

limited ortaklık tarafından yapılabilecek her türlü faaliyette bulunabilecektir. 

Bankacılık, sigortacılık gibi faaliyetler sadece anonim şirketlere mahsus olduğundan 

çok ortaklı limited şirketler de bu alanlarda faaliyette bulunamaz.  

 Yukarıda açıklandığı üzere
88

, tek ortaklı limited şirketlere özgü üç hükümden 

biri olan YTK m. 574 (2) uyarınca, ortak sayısı bire inerse, durum bu sonucu 

doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde müdürlere yazılı olarak bildirilir. 

Müdürler, bildirimi aldıkları tarihten itibaren yedi gün içinde şirketin tek ortaklı bir 

limited şirket olduğunu, tek ortağın adını, soyadını, vatandaşlığını ve yerleşim yerini 

tescil ve ilân ettirilirler; aksi hâlde doğacak zararlardan müdürler sorumludur. 

Müdürler aynı yükümlülüğü şirketin tek ortakla kurulduğu hallerde de yerine 

getirirler. 

 Tek ortak şirket sözleşmesini yazılı şekilde yapar ve imzası noterce onaylanır 

(YTK m. 575). Tek ortaklı bir limited şirket istenildiği zaman çok ortaklı hale 

gelebileceğinden, şirket sözleşmesinin zorunlu içeriğine ilişkin 576. madde tek kişi 

ile kurulan bir limited şirkete de aynen uygulanır. Buna göre tek kişilik şirket 

sözleşmesinde, şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunduğu yer, işletme konusu,  

esas sermayeye ilişkin bilgiler, varsa imtiyazlar, müdürler hakkındaki bilgiler, 

ilânların şekli mutlaka bulunmalıdır. Şirket sözleşmesinde bulunması ihtiyâri olan, 

ancak sözleşmede yer almaları durumunda bağlayıcı olan kayıtların da tek kişilik 

limited şirket ortaklığı sözleşmesine konulmasının ve bu kayıtların şirket çok ortaklı 

hale geldiğinde uygulanacak şekilde düzenlenmesinin mümkün olduğunu 

belirtelim
89

.  
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 Kuruluş safhasına ilişkin hükümlerden belirtilenler dışında olan sermayeye, 

esas sermaye paylarına, intifa senetlerine, kurulma anı ve tescile ilişkin hükümler tek 

ortak tarafından kurulan limited şirketler hakkında da uygulanacaktır.  

 Anonim şirketler bakımından belirtildiği gibi, tek kişi limited ortaklıklarında, 

nakit sermayenin ödenmeyen kısmı için teminat getirilmesi zorunluluğunun 

öngörülmesi önerilmişse de
90

, sermayenin nakit kısmının hemen ve tamamen 

ödenmesini şart tutan YTK m. 585 hükmü nazara alındığında, teminat önerisinin 

geçerliliğini yitirmiş olduğu görülmektedir.   

 D. Şirket Sözleşmesinin Değiştirilmesi  

 Şirket sözleşmesinin değiştirilmesi için 589. maddede gerekli görülen 

çoğunluğu sağlayan ve YTK m. 616 (3)’te genel kurulun tüm yetkilerine sahip 

olduğu hükme bağlanan tek ortak şirket sözleşmesini değiştirebilecektir. Esas 

sermayenin artırılması ve azaltılması bakımından da durum aynıdır.  

 E. Ortakların Hak ve Borçları  

 Esas sermaye payının işlemlere konu olması (YTK m. 593-600), geri verme 

yasağı (YTK m. 601), şirketin sorumluluğu (YTK m. 602), ek ödeme ve yan edim 

yükümlülükleri (YTK m. 600-607), kâr payı ve ilgili diğer hükümler (YTK m. 608-

615) hakkındaki düzenlemeler tek ortaklı bir limited şirkete de uygulanacaktır.  

                                                                                                                                          
hükümlerden ayrılan düzenlemeler. b) Ortaklara veya şirkete, esas sermaye payları ile ilgili 

olarak önerilmeye muhatap olma, önalım, geri alım ve alım hakları tanınması. c) Ek ödeme 

yükümlülüklerinin öngörülmesi, bunların şekli ve kapsamı. d) Yan edim yükümlülüklerinin 

öngörülmesi, bunların şekli ve kapsamı. e) Belirli veya belirlenebilir ortaklara veto hakkı veya 

bir genel kurul kararının oylanması sonucunda oyların eşit çıkması hâlinde bazı ortaklara üstün 

oy hakkı tanıyan hükümler. f) Kanunda ya da şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan 

yükümlülüklerin hiç ya da zamanında yerine getirilmemeleri hâlinde uygulanabilecek sözleşme 

cezası hükümleri. g) Kanunî düzenlemeden ayrılan rekabet yasağına ilişkin hükümler. h) Genel 

kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin özel hak tanıyan hükümler. ı) Genel kurulda karar 

almaya, oy hakkına ve oy hakkının hesaplanmasına ilişkin kanunî düzenlemeden ayrılan 

hükümler. i) Şirket yönetiminin üçüncü bir kişiye bırakılmasına ilişkin yetki hükümleri. j) 

Bilânço kârının kullanılması hakkında kanundan ayrılan hükümler. k) Çıkma hakkının tanınması 

ile bunun kullanılmasının şartları, bu hâllerde ödenecek olan ayrılma akçesinin türü ve tutarı. l) 

Ortağın şirketten çıkarılmasına ilişkin özel sebepleri gösteren hükümler. m) Kanunda 

belirtilenler dışında öngörülen sona erme sebeplerine dair hükümler. 
90

  OKUTAN NILSSON, Tek Kişi Ortaklığı, s. 600. 
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 Sadece 613. madde hükmünü ayrıca değerlendirmek isteriz. Tek kişi 

ortaklığında şirket ile tek ortak arasında ekonomik ayniyet bulunduğu 

söylenmektedir. Bunun kısmen de olsa doğru olduğu YTK’nın 613. maddesinin 

ikinci ve dördüncü fıkralarının birlikte değerlendirilmesinden anlaşılmaktadır. İkinci 

fıkra hükmüne göre, ortaklar, şirketin çıkarlarını zedeleyebilecek davranışlarda 

bulunamazlar. Özellikle, kendilerine özel bir menfaat sağlayan ve şirketin amacına 

zarar veren işlemler yapamazlar. Şirkette tek ortak bulunduğunda durum değişmez, 

tek ortak da, 613 (2). maddede düzenlenen bu kurala tabidir. Ancak dördüncü fıkraya 

göre, geri kalan ortakların tümü yazılı olarak onay verdikleri takdirde, ortaklar, 

bağlılık yükümüne veya rekabet yasağına aykırı düşen faaliyetlerde bulunabilirler. 

Esas sözleşme, birinci cümledeki onay yerine, ortaklar genel kurulunun onay kararını 

öngörebilir. Bu hükümden anlaşıldığı üzere, tek ortak, kendisine, bağlılık yükümüne 

ve rekabet yasağına aykırı düştüğü söylenebilecek faaliyetlerde bulunmak üzere izin 

verebilecektir. Bu da kanımızca, bağlılık yükümü ve rekabet yasağı bakımından 

şirket alacaklılarının menfaatlerinin değil, şirket ortaklarının menfaatlerinin esas 

alındığını, bu çerçevede tek ortağın menfaati ile şirket menfaatinin ayniyet arz ettiği 

görüşünün desteklenmiş olduğunu göstermektedir.  

 İkinci fıkranın devamında, şirket sözleşmesiyle, ortakların, şirketle rekabet 

eden işlem ve davranışlardan kaçınmak zorunda olduklarının öngörülebileceği de 

hükme bağlanmıştır. Bundan başka ortaklar şirket sırlarını korumakla yükümlüdür ve 

bu yükümlülük şirket sözleşmesi veya genel kurul kararıyla kaldırılamaz [YTK m. 

613 (1)].  

 F. Şirket Organları 

 Tek kişilik limited şirketlerde de şirket organları, genel kurul, müdürler ve 

denetçiden oluşur. Çok ortaklı şirketlerden farklı olan durum, burada genel kurulun 

tek kişiden ibaret olmasıdır. YTK’nın 616. maddesinin birinci fıkrasında genel 

kurulun devredilmez yetkileri sayılmış
91

, ikinci fıkrasında şirket sözleşmesinde 

                                                 
91

  616. maddenin birinci fıkrasında sayılan, tek ortağın da sahip olduğu devredilemez yetkiler: a) 

Şirket sözleşmesinin değiştirilmesi. b) Müdürlerin atanmaları ve görevden alınmaları. c) 

Topluluk denetçisi ile işlem denetçileri de dâhil olmak üzere, denetçilerin atanmaları ve 

görevden alınmaları. d) Topluluk yılsonu finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporunun 
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öngörülmeleri halinde devredilemez nitelikte sayılacak yetkiler zikredilmiş
92

; üçüncü 

fıkrasında ise, tek ortaklı şirketlerde bu ortağın genel kurulun tüm yetkilerine sahip 

olduğu hükme bağlanmıştır. Şu halde, tek ortak birinci ve ikinci fıkrada sayılı 

hallerde genel kurul sıfatıyla karar verme yetkisine sahip olacaktır.  

 YTK’nın 617. maddesinin üçüncü fıkrasında, toplantıya çağrı, azlığın çağrı ve 

öneri hakkı, gündem, öneriler, çağrısız genel kurul, hazırlık önlemleri, tutanak, 

yetkisiz katılma konularında anonim şirketlere ilişkin hükümlerin, Bakanlık 

temsilcisine ilişkin olanlar hariç, kıyas yoluyla limited şirketlere de uygulanacağı 

hükme bağlanmıştır. Bu durumda tek kişilik limited ortaklıkta, kural olarak, 

toplantıya çağrı hükümlerinin uygulanmasına gerek bulunmadığı, genel kurulların 

“çağrısız genel kurul” niteliğinde olacağı, her türlü konunun gündeme alınarak karara 

bağlanabileceği, doğal olarak azlığın çağrı ve öneri hakkının söz konusu olmayacağı, 

anonim şirketteki duruma paralel şekilde, söylenebilecektir.  

 Bu çerçevede, anonim şirketlerde olduğu gibi, tek ortaklı limited şirketlerde de 

616. maddenin üçüncü fıkrasında, tek ortağın genel kurul sıfatıyla alacağı kararların 

geçerliliğini yazılı olmaları şartına bağlayan bir kurala yer verilmesi hatalı olmuştur. 

YTK m. 617 (3)’te yapılan atıf uyarınca genel kurul toplantı tutanağı hakkındaki 

anonim şirketlere ilişkin 422. madde limited şirket genel kurul toplantıları hakkında 

da uygulanacak ve hüküm uyarınca toplantı tutanağı başkan tarafından 

imzalanacaktır. Bu kural tek ortağı bulunan limited şirketler için de geçerlidir. Hal 

                                                                                                                                          
onaylanması. e) Yılsonu finansal tablolarının ve yıllık faaliyet raporunun onaylanması; kâr payı 

hakkında karar verilmesi; kazanç paylarının belirlenmesi. f) Müdürlerin ücretlerinin belirlenmesi 

ve ibraları. g) Esas sermaye paylarının devirlerinin onaylanması. h) Bir ortağın şirketten 

çıkarılması için mahkemeden istemde bulunulması. ı) Müdürün, şirketin kendi paylarını iktisabı 

konusunda yetkilendirilmesi veya böyle bir iktisabın onaylanması. i) Şirketin feshi. j) Genel 

kurulun kanun veya şirket sözleşmesi ile yetkilendirildiği ya da müdürlerin genel kurula sunduğu 

konularda karar verilmesi. 
92

  616. maddenin ikinci fıkrasında sayılan, şirket sözleşmesinde öngörüldükleri halinde genel 

kurulun (=tek ortağın) devredilemez yetkileri: a) Şirket sözleşmesi uyarınca genel kurulun 

onayının arandığı hâller ile müdürlerin faaliyetlerinin onaylanması. b) Önerilmeye muhatap 

olma, önalım, geri alım ve alım haklarının kullanılması hakkında karar verilmesi. c) Esas 

sermaye payları üzerinde rehin hakkı kurulmasına ilişkin onayın verilmesi. d) Yan edim 

yükümlülükleri hakkında iç yönetmelik çıkarılması. e) Şirket sözleşmesinin 613 üncü maddenin 

dördüncü fıkrası uyarınca ortakların onayını yeterli görmemesi hâlinde, müdürlerin ve ortakların 

şirkete karşı bağlılık yükümü veya rekabet yasağı ile bağdaşmayan faaliyetlerde 

bulunabilmelerinin onayı için gereken iznin verilmesi. f) Bir ortağın şirket sözleşmesinde 

öngörülen sebeplerden dolayı şirketten çıkarılması.  
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böyle olunca tek kişilik limited şirketler için ayrıca, genel kurul kararının yazılı 

olması gerektiği yönünde bir kurala yer verilmesi hatalı olmuştur. Bu hükmün,  genel 

kurulun yetkilerinin sayıldığı 616. maddenin üçüncü fıkrasına konulmuş olması da, 

yer itibariyle hatalı olmuştur.  

 YTK’nın 619 (1). maddesine göre, şirket yönetimine katılmış bulunanlar, 

müdürlerin ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanamazlar. Tek kişilik ortaklıkta tek 

ortağın şirket müdürü olması halinde, ibra kararı alınamayacak ise de, anonim 

şirketlerde olduğu gibi, burada da, müdürlerin sorumluluğu konusunda anonim 

şirketlere ilişkin 553. maddeye yollama yapan 644. madde dikkate alındığında ibra 

kararının alınamamasının pratik bir önemi olmadığına işaret etmekle yetinelim
93

.  

 Tek ortak, YTK m. 620 ve 621 uyarınca tüm genel kurul kararlarını alma 

yetkisine sahiptir. 622. maddede, anonim şirket genel kurul kararlarının butlanı ve 

iptaline ilişkin hükümlerin, kıyas yoluyla limited şirketlere de uygulanacağı hükme 

bağlanmış olduğundan, tek kişi limited ortaklığındaki durum bakımından anonim 

şirketlerdeki açıklamalarımıza yollama yapıyoruz
94

.  

 G. Yönetim ve Temsil  

 YTK m. 623 uyarınca, şirket sözleşmesi ile yönetim ve temsil işi müdür sıfatını 

taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere 

bırakılabilir. Şirket yönetim ve temsil işinin bir veya birden fazla müdüre bırakılması 

bakımından tek kişilik limited şirketlerle çok ortaklı limited şirketler arasında bir fark 

bulunmamaktadır. Her iki şirket bakımından en azından bir ortağın, şirketi yönetim 

hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir [YTK m. 623 (1) cüm. son]. Bu 

durumda şirket tek ortaklı olduğunda, bu ortağın müdürlük hak ve yetkisine sahip 

olması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Çok ortaklı bir şirkette de, en 

azından bir ortağın şirket müdürü olması gerekir. Bunun dışında çok ortaklı bir 

şirkette de, şirkette tek ortak-müdür olabilir ve şirkette tek müdür olmasından 

kaynaklanabilecek sorunlar çok ortaklı şirketler için de geçerlidir. 623. maddenin 

ikinci fıkrası sayesinde, şirketin tek ortağı başka bir tüzel kişi olduğunda, bu tüzel 
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  Anonim şirketlerdeki durum için bkz. yuk. s. 276. 
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  Bkz. yuk. s. 278 vd.  
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kişi müdürlük görevini kendi adına yerine getirecek kişiyi belirleme imkanına 

sahiptir.  

 Şirkette tek ortak aynı zamanda şirket müdürü olduğunda ya da kendisinden 

başka bir müdür daha bulunduğunda, YTK m. 616 (2) hükmü uyarınca, kendisine ve 

diğer müdüre şirketle rekabet oluşturan faaliyetlerde bulunma iznini verebilecektir.  

 627. maddede düzenlenen ve müdürlerin ortaklara eşit şartlar altında eşit 

işlemde bulunacaklarını öngören hüküm ise, doğal olarak, tek kişilik bir limited 

ortaklıkta uygulama alanı bulmaz.  

 YTK m. 629 (2) uyarınca, sözleşmenin yapılması sırasında şirket tek ortak 

tarafından ister temsil edilsin ister edilmesin, tek ortaklı limited şirketlerde, bu ortak 

ile şirket arasında yapılan sözleşmenin geçerli olması, sözleşmenin yazılı şekilde 

yapılmasına bağlıdır. Bu zorunluluk, piyasa şartlarına göre günlük, önemsiz ve 

sıradan işlemlere ilişkin sözleşmelere uygulanmaz. Bu konu yukarıda 

incelendiğinden oraya atıf yapmakla yetiniyoruz
95

.  

 H. Sona Erme ve Ayrılma 

 YTK m. 636 (1) uyarınca, tek ortağın genel kurul sıfatıyla alacağı bir kararla 

şirket sona erer.  

 Şirkette tek ortak bulunduğunda şirketten çıkma ya da çıkarma (YTK m. 636 

(3), 638, 640) söz konusu olmaz. Zira bu durumda şirket ortaksız kalacağından, YTK 

m. 636 (2) hükmü uyarınca şirket alacaklılarından birinin talebi üzerine mahkemece 

şirketin feshine karar verilebilir. Nitekim 574. maddenin üçüncü fıkrası hükmü ile de 

ortaksız şirkete cevaz verilmediği ortaya konulmuştur. Anılan hükme göre, şirket, tek 

ortak olacak şekilde kendi paylarını iktisap edemez.  

 Şirketin tasfiyesi hakkında anonim şirketlere ilişkin hükümlerin uygulanacağını 

belirten m. 643 çerçevesinde, çok ortaklı şirketlerle tek kişilik limited şirketler 

arasında kural olarak tasfiye konusunda bir farklılık bulunmadığını belirtelim.  
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SONUÇ  

Nihayet bu bölümde, tek kişi ortaklığına ilişkin tespitlerimizi, ulaştığımız sonuçları, 

ortaya çıkması muhtemel sorunlara yönelik önerilerimizi sıralayarak çalışmamızı 

sona erdiriyoruz.  

I. 1. Anonim ve/veya limited şirketin tek kişi tarafından kurulması şeklinde ortaya 

çıkan tek kişi ortaklığı, günümüzde çok sayıda hukuk düzeni tarafından kabul 

edilmiş ve büyük rağbet görmüştür. Bununla birlikte, tek ortağı bulunan şirketlere 

izin verilmesi kolay olmamış; destekleyenler olduğu gibi, -azımsanamayacak kadar 

çok sayıdaki eleştirileri ile- itiraz edenler de olmuştur.  

Yapıya tepki gösterenler, ilk olarak, kavramsal çelişkiye işaret etmiş; haklı olarak, 

tek kişi ve şirket kelimelerini muhtevî tek kişi ortaklığı kavramının kendi içinde 

çelişkili olduğunu belirtmişlerdir. Bu şirkette, tek kişinin ortak olarak anılması, şirket 

sözleşmesi, genel kurul ve yönetim kurulundan söz edilmesi de tezat teşkil 

etmektedir. Buna rağmen kavram genel kabul görmüş ve sağlam bir şekilde 

yerleşmiştir. Kavram olarak dilbilimi kurallarına aykırılık oluştursa da, faydalarına 

ve insan yaşamını kolaylaştırıcı işlevine rağmen salt kavramsal çelişki gerekçesiyle 

bu yapının reddedilmesi mantıklı ve anlamlı olmazdı. Ayrıca, kullanılan kavramın 

zaman içinde kabul görmesi, kendini oluşturan kelimelerden bağımsız bir anlam 

yüklenmesi de mümkündür.  

Tek kişi ortaklığı kavramı, biri dar diğeri geniş olmak üzere iki anlamda 

kullanılmaktadır. Dar anlamda tek kişi ortaklığı, şirkette sadece tek bir ortağın 

bulunduğu ve bu ortağın şirket borçlarından sorumlu olmadığı durumları ifade eder. 

Bu da iki şekilde ortaya çıkabilir: şirket, ya en baştan sadece bir kişi tarafından 

kurulur ya da başta birden fazla kişi ile kurulmasına rağmen sonradan bütün payların 

tek elde toplanması sonucu tek ortaklı hale gelir. Şirket paylarına, tek kişi ile birlikte 

şirket tarafından sahip olunması halinde de gerçek anlamda (dar anlamda) tek kişi 

ortaklığı vardır. İkinci anlamda ise; şirkette görünüşte birden fazla ortak bulunmasına 

rağmen, şirket faaliyetlerinin gerçekte ortaklardan sadece birine ait olduğu, diğer 

ortak ya da ortakların saman adam (görünüşte ortak) konumunda sadece kanunda 

belirlenen asgari ortak sayısı şartını yerine getirmek için şirkette bulunduğu 
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hallerdeki tek kişi ortaklığından söz edilmektedir. Ancak bu defa, geniş anlamda 

(fiilî/ekonomik) tek kişi ortaklığı kavramı kullanılmaktadır.  

2. Sadece bir kişinin -sınırlı sorumlu olacak şekilde- şirket kurabilmesinin kabul 

edilmesi ile, sınırlı sorumluluk imkânından ancak birden fazla kişinin bir araya 

gelmesi suretiyle yararlanılabileceği anlayışı da önemini kaybetmiştir.  

3. Türk hukuku ve uygulamasında tek kişi ortaklığı örneğini, ilk olarak, anonim 

şirket şeklinde kurulmuş kamu iktisadi teşekküllerinde görmekteyiz. Bu şirketlerde, 

asgari beş kurucunun bulunması şartı aranmamıştır. Ancak bu durum istisnaî nitelik 

taşıdığından, buna dayanarak bir kurum olarak tek kişi ortaklığının Türk hukukunda 

tanınmış olduğu sonucuna varılamaz. Bunun dışında, TK’nın ilgili hükümleri dikkate 

alındığında, çeşitli nedenlerle şirkette tek ortak/pay sahibi kaldığında geçici 

süreliğine de olsa, ticaret şirketlerinde tek kişi ortaklığının mevcut olduğu 

söylenebilir. Ancak bu da, kurumsal olarak tek kişi ortaklığının kabul edildiği 

anlamına gelmez.  

II. 1. Tek kişi ortaklığının, sayısız faydası ve avantajlarının bulunması, olumsuz 

yönleri olmadığı anlamına gelmez; bu yapı mükemmel olduğu için değil, olumlu 

yönleri, cevap verdiği ihtiyaçlar, olumsuz yönlerine galip geldiği için kabul 

edilmiştir.  

2. Tek kişi ortaklığına getirilen temel eleştirilerden biri, bu yeni yapının hukuk teorisi 

bakımından gerekçelendirilememiş olmasıdır. Bu eleştirinin temelinde de, şirketin 

bir kişi birliğini (birden fazla kişinin varlığını) gerektirdiğine dair geleneksel 

algılama ve ayrıca tüzel kişiliğin de ancak kişi birliği yapısına dayanması gerektiği 

anlayışı yatmaktadır. Bu eleştiriye karşı, tüzel kişilerin varlığının, kişi çokluğunu 

zorunlu kılmadığı, özellikle varsayım teorisine göre, tüzel kişiliğin müspet hukuk 

tarafından herhangi bir yapıya tanınabileceği, tek kişi ortaklığına da kanun koyucular 

tarafından tüzel kişilik tanındığı cevabı verilebilir.  

3. Tek kişi ortaklığının pratik bir ihtiyaç olmadığı görüşü dile getirilmişse de, bugün 

gelinen noktada, tek kişi ortaklığının kanunlarda açıkça kabul edildiği ülke sayısının 

çokluğu, halen de ülkemiz gibi bu yapıyı açıkça düzenleme gayretlerinin varlığı, 

Federal Almanya gibi bazı ülkelerde neredeyse bir milyon adete yaklaşan limited 
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şirketlerden yarısının tek kişilik limited şirket şeklinde kurulmuş olması karşısında, 

bu yapının, ülke ekonomileri, yatırımın ve istihdamın artırılması, girişimci ruhun 

desteklenmesi için ne denli önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.  

4. Bundan başka, tek kişi ortaklığının, yetki ve sorumluluğun birlikte yürüyeceği 

ilkesine aykırı olduğu iddia edilmiş, şirket unvanı nedeniyle alacaklıların zarara 

uğratılacağı kaygısı dile getirilmiş, şirket malvarlığı ile ortağın şahsî malvarlığının 

ayrılmasının güçlüğüne işaret edilmiş ve şirketin bir kötüye kullanma aracı 

olmasından endişe edilmiştir. Anılan endişe ve kaygılarda haklılık payı olduğu kuşku 

götürmez ise de, kanımızca, bunların sadece tek kişi ortaklığına özgüymüşcesine 

ortaya konulması yerinde bir yaklaşım değildir. Bahsedilen eleştiriler tek kişi 

ortaklığına mahsus olmayıp, sınırlı sorumluluğun mümkün olduğu bütün şirketler 

hakkında geçerlidir. Limited ve anonim şirketlerde, şirket ortaklarının sınırlı sorumlu 

olması hususu ise, bugün tartışmasız bir biçimde kabul edilmiştir. Ayrıca, tek ortaklı 

şirketler bakımından, anılan durumların önüne geçilebilmesi için, diğer şirketlere 

nazaran ilave tedbirlere yer verilmiş olduğu da dikkate alınmalıdır.  

5. Tek kişi limited ve/veya anonim ortaklığı da nihayetinde birer ticaret şirketi 

olduğundan, bu kurumun tercih edilmesindeki nedenler iki grup halinde sayılabilir. 

İlk olarak, işletme faaliyeti için şirket (özellikle sermaye şirketleri) kurumunun 

seçilme nedenleri, ikinci olarak da, çok kişi ile limited ya da anonim şirket kurmak 

suretiyle sınırlı sorumluluk imkânından yararlanmak mümkün iken, neden bir de, 

sadece tek kişi ile şirket kurulabilmesine izin verildiği ortaya konulmalıdır.  

Şirket kurumunun tercih edilmesinin temel nedenleri; tüzel kişilik ve sınırlı 

sorumluluk unsurlarıdır. Bunun dışında, payların devredilebilir olması ve işletme 

faaliyetinin devamlılığının sağlanması, şirket malvarlığı ile ortakların malvarlığının 

ayrılmasının temini, usulî masrafların azalması, şirketin işletme işlerinin yürütülmesi 

için bir organizasyon sağlaması, işletmeye kaynak temin edilmesinin bir aracı 

olması, vergi avantajlarından yararlanma imkânı sunması, itibar sağlaması gibi 

sebepler de sayılmalıdır.  

Özellikle tek kişi ortaklığına izin verilmesinin, bu yapının tercih edilmesinin 

nedenleri ise başlıklar halinde şöyle sıralanabilir: Ş irket içindeki ihtilaflardan 
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kaçınma imkânı, ekonomik ihtiyaç, başka bir ortağa gerek olmayan durumlar için 

uygun bir araç olması, bireysel müteşebbislerin ve işletmelerin fon oluşturma 

kabiliyetinin artmış olması, şirket malvarlığının toplu olarak hukuki işlemlere konu 

olabilmesi, yüzde yüz katılımlı yavru şirketler oluşturulması, yabancı sermaye 

yatırımlarında şirket türleri arasındaki rekabet, tek kişi ortaklığı yapısına özgü 

kuralların getirilmesinin kolaylaşması, tek kişi işletmesinin çok ortaklı bir şirkete 

dönüşmesinin aracı olması, kültürel-sosyal yapı, tek kişi ortaklığını yasaklamanın 

gerçekçi olmaması (fiilî tek kişi ortaklıklarının mevcudiyeti). 

III. 1. Tek kişi ortaklığı yeni bir şirket türü olmayıp, -farklılıklarına rağmen- bir 

limited ya da anonim şirket şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda ayrı bir tek 

kişi ortaklığından değil, tek kişi limited ya da anonim ortaklığından söz etmekteyiz. 

Buna rağmen mevcut şirket tanımı ve bu tanımın unsurları, tek kişi ortaklığında 

aynen bulunmaz; bazı unsurlar bakımından uyarlama yapılması gerekirken, bazıları 

bu yapıda hiç mevcut olmaz.   

2. Tüzel kişilik unsuru bakımından, tek kişi ortaklığı ile çok ortaklı şirketler arasında 

fark yoktur. Kanun koyucular tek kişi limited ve/veya anonim ortaklığına tüzel 

kişilik imkanını tanımaktadır. Bu durumun varsayım teorisi ile açıklanması da 

mümkündür. Sınırlı sorumluluk bakımından da bir fark yoktur. Tek ortaklı bir 

şirkette de, şirket ortağı, şirket borçları nedeniyle, şirket alacaklılarına karşı sorumlu 

olmaz; şirkete karşı da sadece getirmeyi taahhüt ettiği katılım payı ile sınırlı olarak 

sorumlu olur.  

3. Kişi birliği unsuru ise, tek ortaklı bir şirkette bulunmaz. Bu unsurun bir şekilde tek 

kişi ortaklığında da mevcut olduğu açıklanmaya çalışılmışsa da, kanımızca, buna 

gerek yoktur. Tek kişi ortaklığının genel şirket tanımına ve unsurlarına uydurulması 

gibi bir zorunluluk da bulunmamaktadır. Birçok yönden istisnaî nitelik taşıyan tek 

kişi ortaklığına, kişi unsuru bakımından da istisnaî bir yer tanınmasında sakınca 

görülmemelidir.  

4. Tek kişinin kendisi ile sözleşme yapması gibi bir durum olamayacağından ilk 

başta tek kişi ortaklıklarında sözleşme unsurunun da bulunmadığı söylenebilir. 

Gerçekten bu şirketlerde birden fazla kişinin bir araya gelerek yaptıkları bir 
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sözleşmeden bahsedilemez, ancak şirketin anayasası/kurucu belgesi niteliğinde bir 

şirket sözleşmesinin varlığı ise mümkün ve şirketin kurulabilmesi için zorunludur.  

Bunun niteliği de, tek taraflı bir hukukî işlem olmasıdır.  

5. Tek ortaklı bir şirketin kurulmasında ve işletilmesindeki amaç da, kazanç elde 

etmektir. Çok ortaklı şirketlere nazaran farklı olan ise, amacın müşterek (ortak) 

olmamasıdır. Buna göre, bu şirketlerde amaç (kazanç elde etme amacı) unsurunun 

hiç bulunmadığı söylenemez.  

6. Tek kişi ortaklığı da, neticede kazanç sağlama amacıyla kurulduğundan, tek 

ortağın bu amacın sağlanması için gayret göstermesi, hiç değilse amacın 

gerçekleşmesini engelleyici davranışlardan kaçınması, işin doğası gereğidir. Buna 

göre, tek ortaklı şirketlerde de, şirket amacının gerçekleşmesi için çaba gösterme 

anlamında, affectio socieatatis unsurunun varlığı kabul edilmelidir. Sadece burada 

da, müşterek bir çabadan değil, tek ortağın münferit çabasından söz edilmektedir.  

7. Klasik anlamda şirket unsurlarından olan kişi birliği, sözleşme, ortak amaç ve 

affectio societatis unsurları, çok ortaklı şirketlerdeki anlamıyla tek kişi ortaklığında 

bulunmamaktadır. Kanımızca bu farklılık mevcut şirket tanımında değişiklik 

yapılarak, tek kişi ortaklığını da kapsayacak şekilde yeni bir tanım yapılmasını 

gerektirmez. Yapılması gereken, mevcut tanım ve unsurların muhafaza edilerek, tek 

kişi ortaklığının bir istisna olarak kabul edilmesidir. Diğer bütün şirket türleri için 

geçerli olan tanımın sadece tek kişi ortaklığı dikkate alınarak, tek kişi ortaklığını da 

kapsaması amacıyla yeniden yapılmaya çalışılması, mevcut tanımdan vazgeçilmesi 

anlamlı olmayacaktır. Tek kişi ortaklığı limited ya da anonim şirket şeklinde 

kurulabildiğinden ayrı bir tanımının yapılmasına gerek bulunmamaktadır; tek kişi 

limited ya da anonim ortaklığının tarifi, bu şirketlerin tek kişi tarafından da 

kurulabileceğine vurgu yapılarak tekrar edilmelidir.  

IV. 1. Tek kişi ortaklığının kabul edilmesinin gerekçesi, küçük ve orta ölçekli 

işletmelerin desteklenmesi, bireysel işletmeciye ekonomik faaliyetlerini 

sürdürebileceği yeni bir organizasyon türünün oluşturulmasıdır. Bunun için ideal 

şirket türü de limited şirkettir. Tek kişi anonim ortaklığı fikri ve tatbikatı, tek kişi 

ortaklığının çıkış noktası ile bağdaşmadığı gibi, anonim şirketlerin öngörülme amacı 
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ve işlevi ile de uyumlu değildir. Buna rağmen, tek kişilik anonim ortaklığın 

sağlayabileceği pratik faydalar tamamen göz ardı edilmemeli ve tek kişilik anonim 

şirket, ileriye doğru atılmış bir adım olarak görülmelidir.  

Kollektif ve komandit şirketlerin de en baştan tek kişi ile kurulabilmeleri ya da 

şirkette tek ortak kaldığında varlıklarını devam ettirebilmeleri kabul edilmemiştir. Bu 

durum hukuk politikası açısından değerlendirilebilir ve anonim ve limited şirketlere 

tanınan imkânın neden bu şirketlere de tanınmadığı sorgulanabilirse de, tek kişi 

ortaklığının çıkış noktası bireysel müteşebbislere sınırlı sorumluluk imkânını 

tanımak olduğundan, ortakların şirket borçlarından sınırsız sorumlu olduğu kollektif 

şirketlerin çok ortaklı olması ile tek ortaklı olması arasında bu açıdan bir fark 

olmadığı söylenmelidir. Görüşümüz kollektif şirketin tek kişi ile kurulmasına ya da 

şirkette tek ortak kaldığında “kollektif şirket” olarak varlığını devam ettirmesine izin 

verilmesinde önemli bir menfaat bulunmadığı yönünde ise de, bu, hukuk politikası 

açısından bir tercih meselesi olup, şu an itibariyle tercih kollektif şirketlere tek 

ortakla kurulma imkânının tanınmaması yönünde kullanılmıştır.  

2. Tek kişi ortaklığı, ayrı bir şirket türü değildir. Tek kişi ile kurulmasına izin verilen 

şirket hangi türe ait ise tek kişi ortaklığının da o türe ait olduğu kabul edilmelidir. 

Limited ve anonim şirketlerin tek kişi tarafından kurulabilmesi kabul edildiğine göre, 

tek kişi limited ortaklığı “limited şirket” türünden; tek kişi anonim ortaklığı da 

“anonim şirket” türünden farklı, ayrı bir şirket türü oluşturmaz. Buna göre, tek kişi 

anonim ya da limited ortaklığının çok ortaklı hale gelmesi YTK m. 180-190 

anlamında bir nev’i/tür değişikliği değildir ve çok ortaklı hale gelmek için ayrı bir 

merasime de gerek yoktur. Birleşme bakımından da, tek kişilik bir limited ya da 

anonim şirket birer sermaye şirketi olarak YTK m. 137 uyarınca, diğer sermeye 

şirketleriyle, kooperatiflerle ve devralan şirket olmaları şartıyla, kollektif ve 

komandit şirketlerle birleşebilir.  

3. Tek kişi ortaklığının bir şahıs şirketi mi yoksa sermaye şirketi mi olduğu meselesi 

de, tek kişi ile kurulabilen şirket türüne göre belirlenir. Tek kişi tarafından 

kurulabilen limited ya da anonim ortaklıkların birer sermaye şirketi olduğu göz 
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önünde bulundurulursa, tek kişilik limited ya da anonim şirketlerin de sermaye 

şirketleri olduğu sonucuna varılır.  

V. 1. Tek kişi limited ya da anonim ortaklığı ile tacirin ticarî işletmesi arasındaki 

temel fark, birincisinde ortağın kişiliğinden başka hak ve borç sahibi olabilen 

bağımsız bir kişilik (tüzel kişilik) bulunduğu halde, ikincisinde tacirin kişiliğinden 

ayrı bir hak öznesinin bulunmamasıdır. Tek kişi ortaklığı bir ticarî işletme işletse 

dahi, tek ortağın tacir sıfatı bulunmaz, bu kişi işletme borçlarından şahsen sorumlu 

olmadığı gibi tacir olmanın diğer hüküm ve sonuçlarına da tâbi olmaz. Kendi şahsî 

malvarlığı da işletmeden kaynaklanan borçlara karşı korunur; borçlardan sadece 

şirket, kendi malvarlığı ile sorumlu olur.  

Bunun karşısında, tek kişi ortaklığında, başta asgari sermaye şartı ve kamuya 

açıklama hükümleri olmak üzere, sermayenin şirkete getirilmesi ve korunması 

yönünde çok sayıda özel düzenleme bulunmaktadır. Ticarî işletme bakımından ise, 

işletmeye tahsisi zorunlu asgarî bir sermaye şartı bulunmadığı gibi, bunun korunması 

için özel düzenlemeler de bulunmamaktadır.  

2. “Sınırlı sorumlu işletme modeli” tek kişi ortaklığına bir alternatif olarak ortaya 

çıkmış; bu modelin, tek kişi ortaklığı yerine bireysel müteşebbislerin “organizasyon” 

ihtiyacını karşılayacak ideal bir yapı olduğu fikri ortaya atılmışsa da, sınırlı sorumlu 

işletme önerisi rağbet görmemiş, hukuk düzenleri tarafından tercih edilmemiştir. 

Bunun temel sebebi, şirket kurumu işleyen bir mekanizma olarak mevcut olduğu 

halde, bu yapının düzenlenmesinin, masraflı, zaman alıcı olacağı ve çok sayıda yeni 

soruna neden olabileceği endişesidir.  

Gerçekten, şirket müessesesi çok eski tarihlerden beri mevcuttur ve tarihi gelişimi 

içinde kuruluşundan-tasfiyesine her türlü mesele kanunî düzenlemelere konu edilmiş; 

bunlar hakkında çok sayıda yargı kararı oluşmuş, öğretide de sayısız 

değerlendirmeler yapılmıştır. Neticede çok geniş bir hukukî müktesebât ortaya 

çıkmıştır. Bu sayede ekonomik faaliyetler için bir organizasyon türü olan şirketde 

ortaya çıkabilecek her türlü sorun bir şekilde cevaplanmış ya da cevaplandırılmaya 

çalışılmıştır. Bu çerçevede, özellikle bireysel müteşebbisler için bir yapıya ihtiyaç 
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duyulduğunda, yine şirket kurumundan yararlanılmış, yeni, bilinmeyen bir yapıdan 

uzak durulmuştur.  

VI. Şirketin tüm paylarını kendi elinde toplaması halinde ortaksız şirketin 

varlığından söz edilir. Bir şirketin geçici bir süre için de olsa ortaksız kalması ve bu 

durumun belli bir süre devam etmesi mümkünse de, bu, bir kurum olarak ortaksız 

şirketin hukuken mümkün olduğunu göstermez. Nitekim YTK ortaksız şirketin 

oluşmasına izin vermemiştir. YTK’nın 338 (3). maddesinde anonim şirketler 

bakımından, 574 (3). maddesinde limited şirketler bakımından, şirketin, tek ortak 

olacak şekilde kendi payını iktisap edemeyeceği açık bir şekilde hükme bağlanmıştır 

VII. 1.  Tek kişi limited ya da anonim ortaklığı, özel bazı düzenlemeler dışında, çok 

ortaklı limited ya da anonim şirketler için geçerli olan tüm düzenlemelere tâbidir. 

Salt tek kişi ortaklığına yönelik olarak yapılan düzenlemeler Onikinci Ortaklıklar 

Hukuku Yönergesi, Alman hukukundaki durum ve YTK dikkate alınarak şöyle 

sıralanabilir:  

a. Bir gerçek kişinin birden fazla şirketin tek ortağı olması ya da bir tek kişi 

ortaklığının veya diğer bir tüzel kişinin, bir şirketin tek ortağı olmasının 

engellenebilmesi (YTK’da bulunmamaktadır). 

b. Bütün payların tek bir kişinin elinde toplanması sonucu bir şirketin tek kişi 

ortaklığına dönüşmesi halinde, bu durumun tek ortağın kimliği ile birlikte tescil 

edilmesinin zorunlu olması (şirketin çok ortaklı hale gelmesi durumunda da, 

tescil ve ilanın gerekli olması). 

c. Genel kurula ait yetkilerin kullanılması sonucu alınan kararların yazılı 

olması. 

d. Tek ortak ile (onun tek ortağı olduğu) şirket arasındaki sözleşmelerin de 

yazılı olması.  

2. Bundan başka, tek kişilik şirketlerde nakit sermaye borcunun peşin ödenmesi, 

peşin ödenmeyen kısım için teminat gösterilmesi, şirket unvanında şirketin tek 

ortaklı olduğunun açıkça yazılması gibi hususlar önerilmişse de, bu öneriler kabul 

görmemiştir.  
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3. Kanımızca, YTK’da tek ortaklı (pay sahipli) şirketler için yapılan istisnaî 

düzenlemeler sadece gerçek tek kişi ortaklıklarına (şirkette şeklen tek ortağın 

bulunduğu) uygulanacak, fiilî tek kişi ortaklıklarına (şirkette şeklen birden fala 

ortağın bulunduğu) uygulanmayacaktır. Her şeyden önce özel düzenlemelerin 

tamamında, hükmün lafzı şirkette tek ortağın (pay sahibi) varlığı halinde bu 

kuralların uygulanacağını öngörmektedir. İkinci olarak, şirkette cüz’i bir payla da 

olsa ikinci bir ortağın bulunması kanuna uygundur ve bunda hukuka aykırılık 

bulunmamaktadır. Üstelik bir ortağın görünüşte ortak (saman adam) olduğunun ispatı 

hemen hemen imkânsızdır. Salt tek kişi ortaklığına mahsus özel kuralların 

uygulanmasından kurtulmak için şirkette birden fazla ortağın bulunmasını 

yasaklayıcı, engelleyici bir kural da bulunmamaktadır. 

4. Tek kişi ortaklığına özgü halleri düzenleyen hükümler incelendiğinde, bunların 

çok ortaklı şirketlere nazaran çok esaslı düzenlemeleri içermediği, salt tek kişi 

ortaklığının kabulünü kolaylaştırmayı, bu yeni kuruma yöneltilen eleştirileri bir 

nebze de olsa hafifletmeyi amaçlayan şeklî düzenlemeler olduğu, gerekliliklerinin 

tartışmaya açık olduğu görülmektedir. Zira çok ortaklı şirketlerde şirket kontrolünün 

tek ortağın elinde olması ile şirkette şeklen tek ortak bulunması arasında bir farklılık 

mevcut değildir.  

5. Şirketin tek ortaklı olduğunun tescil ve ilân yükümlülüğü bakımından, bildirimde 

bulunmayan tek pay sahibi ve tescil ve ilânı yaptırmayan yönetim kurulunun 

sorumluluğu, özel bir düzenleme öngörülmediğinden, haksız fiil esaslarına (BK m. 

41vd., TBK m. 49 vd.) göre belirlenecek, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen 

pay sahibi ve tescil ve ilân yükümlülüğüne aykırı davranan yönetim kurulu kusurlu 

sayılacaktır.  

VIII. 1. Tek kişi limited ya da anonim ortaklığında, şirketin tek ortaklı olması ve bu 

ortağın şirket borçlarından sorumlu olmaması, şirket içi denetim mekanizmalarının 

da bulunmaması nedeniyle, şirket alacaklıları ve çalışanları dahil bu durumdan zarar 

görebilecek kişilerin korunması gerekir. Sınırlı sorumluluk ilkesinin ortaya çıkardığı 

haksız durumların giderilmesi amacıyla oluşturulan tatbikat ve teorileri; tüzel kişilik 

perdesinin kaldırılması, şirketler topluluğu hükümlerine göre hâkim şirket ya da 
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hâkim teşebbüs sorumluluğu, tek ortağın olgu organ sorumluluğu, haksız fiil 

sorumluluğu, özel ilişkiye dayalı sadakat yükümü temelli sorumluluk ve hâkim 

şirketin güven sorumluluğu olarak sayabiliriz. Tek ortağın aynı zamanda şirket 

yöneticisi (yönetim kurulu üyesi ve/veya müdür) olduğu durumlarda, bu sıfatla, 

şirkete ve şirket alacaklılarına karşı olan sorumluluğu da, bu kapsamda 

zikredilmelidir.  

2. Tüzel kişilik perdesinin aralanması teorisi tek kişi ortaklığı için tasarlanmış, ona 

özgü bir teori değildir. Salt bir ortaklığın tek ortağının bulunması da, tüzel kişiliğin 

yok sayılarak ortağın sorumlu tutulması için yeterli bir sebep değildir. Elbette bazı 

kötüye kullanma halleri tek kişi ortaklığında daha kolay gerçekleştirilebilir. Ancak 

bu durumlar, ortaya çıkmaları halinde, tek kişi ortaklığında söz konusu teorinin 

uygulanmasını daha sık hale getirebilirse de, kurumsal olarak tek ortaklı olmanın, 

doğrudan ortağın sorumluluğunun doğması için yeterli olduğu anlamına gelmez. 

Zaten aksi halde, tek kişi ortaklığının kanun koyucular tarafından, tek ortağa sınırlı 

sorumluluk imkânını tanıyacak şekilde kabul edilmesinin de bir anlamı kalmazdı.  

3. Şartların mevcut olması halinde, tek ortak, hâkim şirket ve/veya hâkim teşebbüs 

sıfatıyla sorumlu tutulabilecektir. Tek ortak tarafından hâkimiyetin hukuka aykırı 

olarak kullanılması ve yavru şirketin kaybına yol açılması halinde, YTK m. 202 

uyarınca, şirket alacaklıları da bu kaybın giderilmesi için dava açma hakkına sahiptir. 

Hâkimiyetin bağlı şirketin ekonomik kayba uğratılması amacıyla kullanılması 

halinde, ekonomik kayıp, o faaliyet yılı içinde fiilen denkleştirilmez veya kaybın 

nasıl ve ne zaman denkleştirileceği belirtilmek suretiyle en geç o faaliyet yılı sonuna 

kadar, bağlı şirkete denk değerde bir istem hakkı tanınmaz ise, sorumluluk doğar. 

Oluşan ekonomik kaybın tazmini amacıyla, bağlı şirketin alacaklıları da, şirket 

zararının ödenmesini talep edebilirler. 

4. Tek ortak, hakim şirket sıfatıyla, “güven sorumluluğu”na dayalı olarak da sorumlu 

tutulabilecektir. Zira, YTK m. 209 uyarınca, hâkim şirket, topluluk itibarının, topluma 

veya tüketiciye güven veren bir düzeye ulaştığı hâllerde, bu itibarın kullanılmasının 

uyandırdığı güvenden sorumludur. 
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5. Tek ortaklı bir şirkette, tek ortağı, şirkete verdiği ve/veya verebileceği zararlardan 

sorumlu tutmak amacıyla kullanılabilecek hukuki dayanaklardan biri de, “olgu 

organ” sıfatıyla sorumluluktur. Şirketin resmen ve şeklen organı olan kişiler dışında, 

işgal ettikleri mevki ve yetkileri ile şirkette etkili bir konuma sahip olmaları 

sonucunda; ortaklık iradesinin oluşması, şirket yöneticilerinin seçimi ve azli, onlara 

talimat verme, şirketin kaderini belirleme gibi konularda bağımsız bir hareket alanına 

sahip olan kişiler, bu kapsamda şirketin tek ortağı, olayın özellikleri de dikkate 

alınarak “olgu organ” olarak nitelendirilecek ve yöneticilerin sorumluluğu 

hükümlerine kıyasen sorumlu tutulabileceklerdir.  

IX. 1. Tek kişi limited ve/veya anonim ortaklığı da birer limited ve veya anonim 

ortaklıktır ve bu şirketlere ilişkin hükümler, kural olarak, tek kişi ortaklıkları için de 

geçerlidir. Bununla birlikte, limited ve anonim şirketlere dair düzenlemeler çok 

ortaklı şirket yapısı esas alınarak yapıldığından, ancak bünyesine uygun düştüğü 

ölçüde tek ortaklı şirketlere de uygulanacaktır. Bunun yanında çok sayıda kural da,   

-işin doğası gereği- tek kişi ortaklığında tatbik kabiliyetine sahip olmayacaktır. 

2. Şirketin kurulması (sözleşmenin yapılması ve imzaların noter tarafından 

onaylanması) ile tüzel kişilik kazanması (tescil edilmesi) arasında geçen dönem, 

birden fazla kurucunun mevcut olduğu durumlarda, “ön-şirket/ön-ortaklık” olarak 

nitelendirilmekte ise de, tek kişi ortaklığında şirketin tescilinden önce bir ön ortaklık 

mevcut olmaz; zira şirketi oluşturacak bir kişi birliği mevcut değildir. Çok ortaklı 

kuruluşlarda olduğu gibi tek kişi ortaklığı kuruluşunda da, tek kurucu, kuruluştan 

önce şirket adına yaptığı işlemlerden ve taahhütlerden şahsen sorumlu olur. Eğer söz 

konusu işlem ve taahhütlerin ileride kurulacak şirket adına yapıldığı açıkça bildirilir 

ve şirket de, ticaret siciline tescilinden itibaren üç aylık süre içinde bu işlem ve 

taahhütleri kabul ederse, kuruluş öncesi bu işlemlerden sadece şirket sorumlu olur.  

3. Tek ortaklı şirket çeşitli nedenlerle, her an çok ortaklı hale gelebileceğinden, 

özellikle ana sözleşmede bulunması gerekli kayıtlar ve/veya ana sözleşmeye 

konulabilecek ihtiyarî kayıtlar bakımından bir farklılık yapılmasına gerek yoktur. 

Diğer bir ifadeyle tek kişi ortaklığının ana sözleşmesinin, salt şirkette tek ortak 

bulunması ihtimaline göre oluşturulması doğru bir yaklaşım olmaz. Tek ortaklı bir 
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şirkette de, payların bir kısmının nama bir kısmının hamiline yazılı olması, farklı 

itibarî değerde paylar oluşturulması, belirli paylara imtiyaz tanınması, devir 

sınırlamaları (bağlam) öngörülmesi, genel kurulun toplantıya çağrı usulü, ilanların 

şekli gibi hususlar ana sözleşme ile düzenlenebilecektir.  

4. Anonim şirketin tanımının yapıldığı YTK m. 329 tek ortaklı anonim şirket için de 

geçerlidir. Buna göre anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, 

borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Tek pay sahibi 

de, sadece taahhüt etmiş olduğu sermaye payı ile ve şirkete karşı sorumludur. Tek 

kişi anonim ortaklığı, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular 

için kurulabilir. En az sermaye tutarı, izin alınması gerekli faaliyet alanları 

bakımından da bir farklılık bulunmamaktadır.  

5. YTK ile anonim şirket yönetim kurulunun en az üç kişiden oluşacağı kuralı terk 

edilmekte ve bir üyeli yönetim kuruluna imkân tanınmaktadır. Bu, tek kişi anonim 

ortaklığına mahsus da değildir Tek ortaklı bir şirket birden fazla kişiden oluşan bir 

yönetim kuruluna sahip olabilecekken, çok ortaklı bir şirketin yönetim kurulu sadece 

bir kişiden oluşabilecektir. Yönetim kurulunun tek kişiden oluşmasından doğan 

sorunlar, uyumsuzluklar da tek ortaklı anonim şirketlere mahsus olmayıp, yönetim 

organı tek kişiden oluşan çok ortaklı anonim şirketlerde de ortaya çıkabilir.  

6. Çok pay sahipli anonim ortaklıklara ilişkin organ yapısı tek ortaklı anonim 

şirketler için de aynen geçerlidir. Tek kişilik bir anonim şirkette genel kurul tek pay 

sahibinden oluşur ve bu pay sahibi genel kurulun tüm yetkilerini haizdir. Bu 

şirketlerde kural olarak toplantıya çağrı hükümlerinin uygulanmasına gerek yoktur ve 

genel kurul da hemen daima “çağrısız genel kurul” olarak toplanacaktır.  

7. Tüm genel kurul kararlarının yazılı ve imzalı olmasını öngören bir kanun 

sisteminde, Yönergenin, genel kurul kararlarının yazılı olmasını düzenleyen 

hükmünün (m. 4/2), 408 (3). maddeye aynen alınması hatalı olmuştur. YTK m. 407 

(3) hükmünün son haline göre, -değişikliğin gerekçesi de dikkate alındığında- tek 

kişilik anonim ortaklık genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisinin 

bulunmasının zorunlu olmadığı, yapılacak yönetmelikte de bu yönde bir 

zorunluluğun öngörülmemesinin yerinde olacağı sonucuna varılmalıdır.  
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8. Tek ortaklı bir anonim şirkette azınlık bulunmadığından, kural olarak azınlık 

haklarının kullanılması da söz konusu olmaz. Bunun gibi, kural olarak, toplantı ve 

karar yetersayılarına ilişkin kurallar da tatbik kabiliyetine sahip değildir.  

9. YTK m. 436 (2) hükmüne göre, şirket yönetim kurulu üyeleriyle yönetimde 

görevli imza yetkisini haiz kişiler, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin 

kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamaz. Tek kişilik bir 

anonim şirkette, yönetim işlerine katılan tek ortak da oydan yoksun olup, oy hakkını 

kullanamaz. Bu durumda ibra kararı da alınamaz. Fakat bunun pratik bir önemi 

bulunmamaktadır. Zira alınacak bir ibra kararı sadece şirketin sorumluluk davası 

açmasına engel olurdu. Söz sahibi tek ortak istemediğinde sorumluluk davası şirket 

tarafından zaten açılmaz. Alacaklıların dava açma hakkı ise, ibra kararından 

etkilenmez. 

10. Genel kurul kararlarının iptalini ya da butlanının tespitini isteme imkânı esas 

itibariyle münferit ve azınlık pay sahiplerinin çoğunluk pay sahiplerine karşı 

korunması amacıyla tanınmıştır. Tek ortaklı bir şirkette kural olarak buna ihtiyaç 

bulunmaz. Zira tek ortak, kanunen dilediği kararları alma, aldığı kararı başka bir 

kararla değiştirme ya da sonuçlarını ortadan kaldırma imkânına sahiptir ve 

korunması gerekli azınlık/münferit pay sahipleri de mevcut değildir. Bununla 

birlikte, bu şirketlerde de, yönetim kurulunun veya yönetim kurulu üyelerinden her 

birinin iptal davası açması, menfaat sahibi üçüncü kişilerin genel kurul kararının 

butlanının tespitini dava konusu etmesi mümkündür.  

11. Pay bedelini ifa borcu ve ifa etmemenin sonuçlarına ilişkin YTK m. 480 ve 

devamı hükümleri, kural olarak, tek pay sahipli bir anonim şirkete de uygulanır. 

Özellikle, yönetim kurulu tarafından, mütemerrit pay sahibinin, iştirak taahhüdünden 

ve yaptığı kısmî ödemelerden doğan haklarından yoksun bırakılması ve söz konusu 

payın satılıp yerine başkasının alınması ve mütemerrit pay sahibine verilmiş pay 

senedi varsa, bunların iptal edilmesi, diğer bir ifadeyle pay sahibinin şirketten ıskat 

edilmesi -teorik de olsa-, bu şirketlerde de mümkündür. Ancak her halükârda, tek pay 

sahipli bir şirkette ıskat işleminin uygulanması pratik olarak mümkün ve olası 
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değildir. Zira tek pay sahibinin her an yönetim kurulu üyesini azletme imkânı 

bulunmaktadır.  

12. Tek ortaklı bir limited şirket de neticede bir limited şirkettir ve çok ortaklı limited 

şirketlere ilişkin kurallar, uygun düştüğü ölçüde, bu ortaklıklara da uygulanacaktır. 

Şirkette tek ortak bulunmasından kaynaklanabilecek sorunların çoğunun çözümü 

anonim şirketlerde olduğu gibidir.  

13. YTK’nın 573 (1). maddesinde yapılan tanım tek ortaklı limited şirketler için de 

geçerlidir. Buna göre tek ortaklı limited şirket, bir gerçek veya tüzel kişi tarafından 

bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas 

sermaye paylarından oluşur. Tek ortak, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece 

taahhüt ettiği esas sermaye payını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek 

ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür.  

14. Tek ortak şirket sözleşmesini yazılı şekilde yapar ve imzası noterce onaylanır. 

Tek ortaklı bir limited şirket istenildiği zaman çok ortaklı hale gelebileceğinden, 

şirket sözleşmesinin zorunlu içeriğine ilişkin 576. madde tek kişi ile kurulan bir 

limited şirkete de aynen uygulanır. Buna göre tek kişilik şirket sözleşmesinde, 

şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunduğu yer, işletme konusu,  esas sermayeye 

ilişkin bilgiler, varsa imtiyazlar, müdürler hakkındaki bilgiler, ilânların şekli mutlaka 

bulunmalıdır. Şirket sözleşmesinde bulunması ihtiyâri olan, ancak sözleşmede yer 

almaları durumunda bağlayıcı olan kayıtların da tek kişilik limited şirket ortaklığı 

sözleşmesine konulması ve bu kayıtların şirket çok ortaklı hale geldiğinde de 

uygulanacak şekilde düzenlenmesi mümkündür. 
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