MAKALE

Tek ortaklı sermaye şirketlerinin
kuruluş sayıları açısından

2012 yılı değerlendirmesi
Yeni Türk Ticaret
Kanunu, birçok yenilik
getirdi ve birçok
uygulamayı değiştirdi.
Bu değişlikler içinde öne
çıkan konulardan biri de
hiç kuşkusuz
tek ortaklı şirket
kurulmasına ve mevcut
şirketlerin tek ortaklı
şirkete dönüşmesine
imkân sağlayan
düzenlemelerdir...
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lkemizin ticari hayatına köklü değişiklikler getiren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (yeni TTK) 1 Temmuz 2012 tarihi
itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Bu değişiklikler arasında öne
çıkan konulardan biri de hiç kuşkusuz tek ortaklı şirket kurulmasına ve mevcut şirketlerin tek ortaklı şirkete dönüşmesine imkân
sağlayan düzenlemelerdir.
Birden fazla ortağın bir araya gelerek vücuda getirdiği bir hukuki
organizasyon olarak da tanımlanan “şirket” kavramına ilişkin yeni TTK
düzenlemeleriyle, yerleşik tanımlamada belirleyicilerden biri olarak yer
alan “ortak sayısı” unsuru ortadan kaldırılarak, ticari işletmeyi ve ticari
işletmenin faaliyet alanıyla sermayesini merkeze alan bir tanıma odaklanılmıştır.
Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (eski TTK) anonim şirketler açısından ortak sayısının beşin altına düşmesinin (Md. 435) ve
limited şirketler açısından ortak sayısının bire düşmesinin (Md. 504)
mahkeme kararı çerçevesinde infisah sebebi olarak düzenlenmiş olması konuya ilişkin yeni TTK’da yapılan düzenlemelerin önemini bir
kat daha artırmıştır.
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2012 Yılı Temmuz-Aralık Ayları
Anonim Şirket Kuruluş İstatistikleri

TABLO I.

Aylar

Tek Ortaklı
Anonim Şirket
Sayısı

Toplam Anonim
Şirket Sayısı

Tek Ortaklı AŞ
Sayısının Toplam
AŞ Sayısına Oranı
(%)

Temmuz

40

274

14,6

Ağustos

131

393

33,33

Eylül

146

356

41,01

Ekim

206

477

43,19

Kasım

214

524

40,84

Aralık

241

556

43,35

Toplam

978

2.580

37,91

Kaynak: TOBB Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri
http://www.tobb.org.tr/BilgiErisimMudurlugu/Sayfalar/KurulanKapananSirketistatistikleri.aspx

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde 2012 yılı Temmuz ayı içerisinde
kuruluş ilanı yayımlanan 274 adet anonim şirketten 40’ının tek ortaklı
olarak kurulmuştur. Bu sayı, aynı dönemde kurulan toplam anonim şirket sayısının %14,60’ına tekabül etmektedir
Yukarıdaki tabloda yeni TTK’nın yürürlüğe girdiği 1 Temmuz 2012
ile 31 Aralık 2012 tarihleri arasında kurulan anonim şirketlere ilişkin
istatistikî bilgi yer almaktadır.
Yeni TTK ile kurucu ortaklar için asgari sayının öngörülmemiş olması, Kanun’un yürürlüğe girdiği Temmuz ayında yaşanan bu büyük değişime adaptasyon sorunlarının aşılmasının hemen ardından uygulamada
karşılık bulmuştur.
Nitekim Tablo I’den de izleneceği üzere ağustos ayı itibarıyla artmaya başlayan tek ortaklı olarak kurulan anonim şirket sayısı, aralık ayına
gelindiğinde toplam anonim şirket sayısının %43,35’ine tekabül edecek
şekilde 241 adet olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde 2012 yılı Temmuz -Aralık döneminde kuruluş ilanı yayımlanan 2.580 adet anonim şirketin 978 tanesi
tek ortaklı olarak kurulmuştur. Bu sayı, aynı dönemde kurulan toplam
anonim şirket sayısının %37,91’ine tekabül etmektedir.
Konu, limited şirketler açısından incelendiğinde de durumun farklı
olmadığı görülmektedir. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde, temmuz ayı
içerisinde yayımlanan 2.210 adet limited şirketten 241 adedi tek ortaklı
olarak kurulmuştur. Bu sayı, aynı dönemde kurulan toplam limited şirket sayısının %10,90’ına tekabül etmektedir.
Aşağıdaki tabloda yeni TTK’nın yürürlüğe girdiği 1 Temmuz 2012
ile 31 Aralık 2012 tarihleri arasında kurulan limited şirketlere ilişkin
istatistikî bilgiler yer almaktadır.
Tablo II’den de izleneceği üzere ağustos ayı itibarıyla artmaya
başlayan tek ortaklı limited şirket sayısı aralık ayına gelindiğinde
toplam limited şirket sayısının %53,44’üne tekabül edecek şekilde

2012 Yılı Temmuz-Aralık Ayları
Limited Şirket Kuruluş İstatistikleri

TABLO II.

Tek Ortaklı Ltd. Şti.
Sayısının Toplam
Ltd. Şti. Sayısına
Oranı (%)

Tek Ortaklı
Limited Şirket
Sayısı

Toplam Limited
Şirket Sayısı

Temmuz

241

2.210

10,9

Ağustos

797

1.942

41,04
48,15

Aylar

Eylül

1.095

2.274

Ekim

1.268

2.526

50,2

Kasım

1.459

2.832

51,52

Aralık

1.343

2.513

53.44

Toplam

6.203

14.297

43,39

Kaynak: TOBB Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri
http://www.tobb.org.tr/BilgiErisimMudurlugu/Sayfalar/KurulanKapananSirketistatistikleri.aspx

1.343 adet olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde, 2012 yılı
Temmuz-Aralık döneminde kuruluş ilanı yayımlanan 14.297 adet limited şirketin 6.203 tanesinin tek ortaklı olarak kurulmuştur. Bu sayı, aynı
dönemde kurulan toplam limited şirket sayısının
%43,39’una tekabül etmektedir.
Tek ortaklı şirket kuruluşlarına yönelik
olan incelemede yeni TTK’nın yürürlüğe girdiği
1 Temmuz 2012 tarihi baz alınmışsa da, 2012
yılının bütününe bakıldığında Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesi’nde toplam 4.059 adet anonim
şirket kuruluş ilanının yayımlandığı ve 2011
yılında kuruluş ilanı yayımlanan 2.934 adet
anonim şirkete oranla kuruluşlarda %38,34’lük
bir artış gerçekleştiği, aynı süre limited şirketler
açısından değerlendirildiğinde ise 34.764 adet
limited şirket kuruluş ilanının yayımlandığı ve
2011 yılına kurulan 50.449 adet limited şirket

kuruluşuna oranla %31,09’luk bir azalış gerçekleştiği görülüyor.
İncelemenin başlığında “sermaye şirketleri”
ifadesi yer almasına rağmen sermayesi paylara
bölünmüş komandit şirketler incelemeye dâhil
edilmedi. Bunun nedeni, paylı komandit şirketlerin doğası gereği bir zorunluluk olan ve eski
TTK’da da yer alan “kurucularının beş kişiden az
olamayacağı” hükmünün (Md. 479) aynı haliyle
yeni TTK’da da (Md.568) korunmasıdır.
Uygulamada karşılığı olmayan, hukuki zorunluluk nedeniyle istenmeyerek tercih edilen ve
sayı tamamlamak amacıyla bir nevi sanal ortak
oluşturmaktan öteye gidememiş olan anonim ve
limited şirketler için asgari kurucu ortak sayısını
belirleyen düzenlemeye yeni TTK ile son verilmiş
olması, yukarıda da yer alan istatistikler göz önüne alındığında büyük bir ihtiyacın ve beklentinin
karşılandığının da açık bir göstergesidir.
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