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Tek kişilik anonim şirket..
denilen başka bir ortak almaya gerek kalmamıştır.

kişilik anonim ortaklık oluşabilir. Soz konusu

Bundan dolayı tek kişilik anonim şirketin hukuki

hisse devrinin tek bir işlemle veya birden cok

kuramlardaki bir gelişme değil de ekonomik

işlemle j a da bir zaman suıccı içinde

ihtiyaçların bir ürünü olduğu ileri sürülmektedir.

gerçekleşmesinin önemi yoktur.

Tek Kişi Anonim Ortaklığın

Tek Kişilik Anonim Şirketin Kotuje

Ortaklıklar Hukukundaki Yeri

Kullanılmasına Karşı Önlemler

Tek kişi ortaklığı sadece anonim ve limited
şirket şeklinde kurulabilir. Kollektif ve komandit
ortaklığın tek kişi ile kurulması mümkün değildir.

Tek kişilik anonim şirket tipi, ortağın kişisel
malvarlığı ile şirket malvarlığı birbirine
karıştırılarak ortağın borçlarının şirkete kaydırılıp
sınırlı sorumluluk kalkanının kötüye kullan'İmasına

Tek kişi anonim ortaklığı ayn bir şirket türü

daha müsaittir. Bu konuda kamuyu açıklama

sayılmaz. Bu nedenle çok ortaklı anonim ortaklığın

kavramı da üçüncü kişi ve alacaklıları korumada

tek ortaklı anonim ortaklığa dönüşmesi tür/nevi

ayn bir öneme sahiptir.

değişikliği olarak görülmez.
Ortaklığın tek pay sahipli olduğu ve tek pay

Tek Kişilik Anonim Şirketin Hukuki Alt Yapışı

Tek kişi ortaklıkları, anonim/limited ortaklığın
ayn bir sınıfıdır.
Ortağı başka bir şirket veya başka bir teşebbüs

eniliklerden biri de, “ Tek kişilik anonim şirket”

sahibi olan tek kişi ortaklığı, TTK 195-209.

avramının hukuk hayatımıza dahil edilmesidir.

maddeleri arasında düzenlenen “şirketler
topluluğu” hakkındaki hükümlere tabi olur.

102 sayılı TTK’nın 338. maddesi, “ Anonim
urucunun varlığı şarttır” denilmek suretiyle tek

Tek Kişilik Anonim Şirketin

işiyle anonim şirket kurulabileceğine işaret

Oluşum Şekilleri

Tek kişilik anonim şirketin, uygulamada
irketler hukukundan kaynaklanan birçok sorunun

Tek kişilik anonim şirket, ilk bakışta sadece

ağlamak için “iğreti ortak” veya “saman ortak”

Tek kişilik anonim ortaklık tipi, oıiağın kişisel
kanştınlarak ortağın borçlanılın ortaklığa kaydırılıp
sınırlı sorumluluk kalkanı kötüye kullanılabilir.
ortaklığının, “Ayrıca perdeyi kaldırma kuramının

tek kişiyle kurulabilen bir şirket olarak

uygulanmasına da yardım edecek” olduğundan

görülmektedir. TTK’nın 338. maddesine göre tek
pay sahibiyle anonim şirketin kurulmasıyla tek

bahsedilmektedir. Bundan dolayı tek kişi
ortaklıklarda tüzel kişilik perdesi daha kolaj,

kişilik anonim şirket meydana gelir.

kaldırılarak açılacak bir dava ile tüzel kişilik
perdesi kaldırabilecek ve tek ortak ortaklığın

üzümünde uygun bir araç olacağı şüphesizdir,
îu suretle kuruluş için gerekli asgari beş kişiyi

düşmesinde söz konusudur.

TK 574. maddesinin gerekçesinde tek kişi

önektedir. Buna göre, tek kişilik anonim şirket,
ıluşan anonim şirkettir.

kurulmada hem de ortak sayısının sonradan bire

malvarlığı ile ortaklık malvarlığı birbirine

irketin kurulabilmesi için bir veya daha fazla

;erçek veya tüzel kişi olarak, sadece bir ortaktan

vatandaşlığı ticaret siciline tescil ve ilan edilir.
(TTK m.338.2). Bu zorunluluk; hem tek kişi olarak
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sahibinin (ortağın) adı, yerleşim yeri ve

Ortak olsun veya olmasın bir kişinin anonim
şirket hisselerinin tamamım devralmamasıyla tek

borçlarından şahsi malvarlığı ile de sorumlu
tutulabilecektir.

