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2.5.1.6 Hukuki (Türel) Yapılarına Göre İşletmeler 

 
İşletmeler hukuki(türel) biçimlerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılarak 

inceleme konusu yapılmaktadır. 
 
a. Tek Kişi İşletmeleri 
b. Şirketler (Ortaklıklar), 
  
 ba. Adi Şirketler, 
 bb. Ticaret Şirketleri, 
 
  bba. Kişi (Şahıs) Şirketleri 
 
 -Kollektif Şirketler 
            -Komandit Şirketler 
 

bbb. Sermaye Şirketleri, 
 

                                              - Anonim Şirketler, 
                                              - Limited Şirketler, 
                                              - Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, 
 
    c. Kooperatifler. 
 
2.5.1.6.0 Tek Kişi İşletmeleri 
 
 Tek kişi işletmeleri, en basit, en eski ve uygulamada en çok görülen işletme 
biçimidir. İşletmenin tek sahibi vardır. Bu nedenle işletmenin sahibi işletme faaliyetleri 
konusundaki her türlü kararı alır, uygular ve denetler. Ortaya çıkabilecek işletme 
riskleri tümüyle kendisine aittir. 
 
 Türk Ticaret Kanunu, bir işletmeyi kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiyi 
tacir olarak tanımlar (md. 14). Aynı kanunun 17. maddesinde tanımlanan esnaf ise 
tacir olarak kabul edilmemektedir. Ticaret Kanunu ile Vergi Kanunlarımız tacir ve 
esnaf arasındaki ayrımda daha çok ekonomik çalışmalarda emek ve kapitalin 
(sermaye) yoğunluk derecesi ile kazancın miktarını göz önünde tutarlar. 
 
 İster tacir, ister esnaf olsun, bir kişi tek başına bir işletmenin sahibi ise, bu 
durumda tek kişi işletmesinden söz edilir. Bu tür işletmelerin yararları ve sakıncaları 
aşağıdaki biçimde özetlenebilir. 
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 Tek kişi işletmelerinin yararları: 
 

a) Kurulması kolaydır, 
b) Kazanç bölüşülmez, 
c) Yetki tek elde toplanır,  
d) Çabuk karar alınmasını sağlar, 
e) Değişikliklere daha kolay uyum sağlanabilir, 
f) Kişi (İşletme sahibi) bütünüyle işine bağlanır, 
g) Kişiye saygınlık kazandırır, 
h) Vergilendirmede işletmenin zararları kişisel gelirden düşülebilir. 

 
Tek kişi işletmelerinin sakıncaları: 
 

a) Sınırsız mali sorumluluk, 
b) Büyüme olanaklarının sınırsız olması, 
c) İşletmenin yaşamı sürekli değildir, 
d) Kredi alabilme olanakları sınırlıdır, 
e) İşletmenin büyümesi durumunda işletme sahibi yönetimde yetersiz kalabilir, 
f) Yetenekli işgücü sağlamada güçlüklerle karşılaşılır. 

 
2.5.1.6.1 Şirketler (Ortaklıklar) 
 
 Ülkemizdeki uygulamasıyla şirketlere ilişkin hükümler başlıca iki yasa altında 
toplanmıştır. Bunlar, Borçlar Kanunu ile Ticaret Kanunu’ dur. Borçlar Kanununun 520. 
maddesi şirketi “iki veya daha çok kişinin ortak bir amaca ulaşmak için emek ve 
mallarını bir anlaşma ile birleştirme yoluyla meydana getirdikleri bir topluluk” olarak 
tanımlanmaktadır. Böylece , ortak ekonomik amaç ve çıkarları gerçekleştirmek , ya 
da belli bir ekonomik amaç veya çıkarın gereği olarak birden çok kişilerin emek ve 
sermayelerini bir araya getirmeleriyle kurulan işletmelere şirket denir. 
 
 Bir ortaklığın varlığından söz edilebilmesi için aşağıdaki niteliklerin bulunması 
gereklidir (18,s.4-5). 
 

a) Ortaklığı oluşturan kişiler birden fazla olmalıdır. Bu kişiler, gerçek veya tüzel 
kişi olabilirler. Bu kişilere, ortak, hissedar, şerik veya pay sahibi denir. 

b) Ortak bir amacın bulunması gereklidir. 
c) Ortak amaca ulaşabilmek için ortaklar arasında bir anlaşma (mukavele) 

bulunmalıdır, 
d) Şirketin amacına ulaşabilmesi için ortaklar mal veya emeklerini sermaye 

olarak şirkete getirmelidirler. 
 

Yukarıda açıklanan niteliklere sahip olan işletmeler Borçlar Kanununda “adi 
ortaklıklar” adı altında incelenirler. Bunların dışında Ticaret Kanununu da kimi ortaklık 
türlerini  ve onların çalışmalarını düzenler. Bu şirketlere ise , “Ticaret Şirketleri” 
denilmektedir. Bu nedenle , hukuki yapıları açısından şirketler; a) adi şirketler, b) 
ticaret şirketleri  olarak iki gruba ayrılır. 
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2.5.1.6.1.0 Adi Şirketler 
 
 İki veya daha çok kişinin biraraya gelerek  iş yapması durumlarında adi şirket 

söz konusu olmaktadır. Borçlar kanununa göre (Md.521) her ortak para, alacak veya 
başkaca mal veya emek olarak da bir sermaye koymakla yükümlüdür. Şirket 
sözleşmesi yazılı yada sözlü olabilir. Bu tür şirketlerin tüzel kişilikleri (hükmi şahsiyet) 
yoktur. 

 
Adi şirketin kuruluşu kanunca bir şekle bağlanmamıştır. İster gerçek, ister tüzel 

kişi olsun, ortakların şirket kurma konusunda anlaşmalarıyla şirket kurulmuş olur. 
Ancak , hukuk sistemimiz açısından bu anlaşmanın yazılı olarak yapılmasında yarar 
vardır. Adi şirketlere Borçlar Kanununun 520-541 arasındaki maddeleri uygulanır. 

 
Kazanç veya zarar ortaklar arasında daha önceden belirtilen oranlarda veya 

eşit olarak dağıtılır. Bütün ortaklar şirketin yönetiminde yetki sahibidir. Ancak bu yetki 
bir veya birkaç ortağa , ya da dışarıdan seçilecek birine devir edilebilir. Üçüncü 
kişilere karşı ortaklar sınırsız ve zincirleme sorumludurlar. Kuruluş anlaşmasında 
aksine bir hüküm yoksa , ortaklardan birinin ölmesi durumunda ortaklık sona erer. 

 
Adi şirketlerin ; daha çok sermayenin bir araya getirilmesi, daha iyi yönetilmesi 

, kredi alma kolaylığının bulunması , örgütlenmesinin kolay olması gibi üstünlükleri 
bulunurken ; yetkinin bölünmesi , sınırsız sorumluluk ve ortaklık süresinin sınırlı 
olması gibi sakıncaları da bulunmaktadır. 

  
Adi şirketi ticaret ortaklıklarından ayıran en önemli özellikler şunlardır: 
 

a) Adi şirketin tüzel kişiliği yoktur 
b) Adi şirket Borçlar Kanunu hükmüne tabidir 
c) Adi şirket ticaret siciline şirket olarak kayıt olmaz 
d) Adi şirket bir ticaret ünvanı almak zorunda değildir. 

 
2.5.1.6.1.1 Ticaret Şirketleri 

 
Daha öncede denildiği üzere, Borçlar Kanunu hükümlerine tabi olan “adi 

şirketler” dışında, Ticaret Kanunu da kimi şirket türlerini ve onların çalışmalarını 
düzenler. Çalışmaları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre düzenlenen bu 
ortaklıklara “ticaret şirketleri” denilir. Ticaret şirketleri de kendi aralarında; 

 
a) Kişi şirketleri, 
b) Sermaye şirketleri, 

 
olmak üzere iki gruba ayrılırlar. 
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2.5.1.6.1.1.0 Kişi (Şahıs) Şirketleri 

 
Ortak ekonomik bir çıkar veya çıkarların gereği olarak sayısı belli kişilerin 

kurdukları ve sorumlulukları kişisel olan ortaklıklara kişi şirketleri denir. Bu tür 
şirketler, çoğu kez birbirini iyi tanıyan ve birbirlerine güvenen kişiler tarafından 
kurulurlar. Bu nedenle ortakların sayısı genelde azdır ve ortaklığın devri de oldukça 
güçtür. Kişi şirketlerinde ortakların hepsi uygun görmeden ortaklık payı başkalarına 
satılamaz veya devir edilemez. Şirketten ayrılan bir ortağın şirket ilişkilerinden ötürü 
üçüncü kişilere olan sorumluluğu bir süre daha devam eder. 

 
2.5.1.6.1.1.0.0 Kollektif Şirket 
 
 Kişi şirketlerinin en tipik örneğini kollektif şirket oluşturmaktadır. Türk Ticaret 
Kanununa göre , ticari bir işletmeyi bir ticaret ünvanı altında çalıştırmak amacıyla 
gerçek kişiler arasında kurulan, ortakların her birinin şirket alacaklarına karşı sınırsız 
sorumlu olduğu ortaklıklara kollektif şirket denir.  
 
 Kollektif şirketlerde üçüncü kişilere karşı sorumluluk; birinci derecede şirkete, 
ikinci derecede ortaklara aittir. Ortakların şirket alacaklarına karşı sınırsız sorumlu 
olmaları nedeniyle , kollektif şirketlerde ortaklığın devri güçleşmiştir. Şirketin 
yönetiminden her ortak sorumludur. Ancak şirketi yönetme yetkisi asıl mukavele ile 
ortaklardan birine veya birkaçına devir edilebilir. Kuruluş aşamasında aksine bir 
hüküm yoksa , diğer ortakların rızası olmadan ortaklıktan çıkılamaz. Aynı şekilde, 
şirkete yeni bir ortağın alınması için tüm ortakların rıza göstermesi gerekir. 
 
 Kollektif şirketlere yalnızca teknik veya ticari bilgi ya da bedensel çalışma ile 
de olunabilir. Ortaklar, kar veya zararı eşit olarak ya da daha önce kuruluş 
mukavelesinde belirtilen oranlarda bölüşebilirler. Kollektif şirketlere yalnızca gerçek 
kişiler ortak olabilirler. 
 
2.5.1.6.1.1.1.0.1 Komandit Şirket 
 
 Kollektif şirketin bir çeşidi olup , ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu 
sınırlı değildir. Diğer ortakların sorumlulukları , şirkete katıldıkları sermaye ile 
sınırlıdır. Yani sorumlulukları sınırsız olan ortaklar “komandite ortak”, sınırlı olanlar 
“komanditer ortak”dır. 
 
 Komandite ortakların gerçek kişi olmaları gerekir. Komanditer ortaklar gerçek 
veya tüzel kişi olabilirler. 
 
 Bu tür şirketlerde de; ticari bir işletmeyi işletmek amacı, kişiler arasında 
sözleşme, bir ticaret ünvanı altında çalışma amacı , komandite denilen ortakların 
üçüncü kişilere karşı şirket borç ve taahhütlerinden (yükümlülüklerinden) dolayı 
sınırsız ve zincirleme sorumluluğu, komanditer denilen ortakların koydukları sermaye 
dışında sorumluluklarının olmaması gibi nitelikler görülür. 
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 Komandit şirketler , komandite ortaklar tarafından yönetilirler. Komanditer 
ortaklar yıl sonunda şirket hesaplarını denetleyebilirler ve kardan sermayeler 
oranında pay alırlar. 
 
 
2.5.1.6.1.1.1 Sermaye Şirketleri 
 
 Ticari bir işletmenin ortakları , kişisel mali sorumluluklarını sınırlamayı arzu 
ettiklerinde, Ticaret Kanununda belirlenen sermaye şirketlerinden birini hukuki yapı 
olarak seçebilirler. Sermaye şirketlerinde , ortakların sorumlulukları şirkete getirmeyi 
taahhüt ettikleri sermaye miktarıyla sınırlandırılmıştır. Bu tür şirketlerde ortaklardan 
birinin şirketten ayrılması ortaklığı bozmaz. Ortakların şirketteki ortaklık payları kişisel 
değildir. Bu paylar başkalarına satılabilir veya devredilebilir. 
 

Sermaye şirketlerinin en önemli özelliklerinden biri de , sermayeye ortak olmak 
ile şirketin yönetimi ile ilgilenmenin birbirinden ayrılmış olmasıdır. Ortakların ikinci 
planda kalmaları ve asıl olanın şirkete getirilen sermaye olması nedeniyle bu tür 
ortaklıklara sermaye şirketleri denir. 

 
Sermaye ortaklıkları, büyük yatırımları gerektiren girişimlerin 

gerçekleştirilmesinde birçok kişinin girişime katılmalarını sağlamaları açısından 
oldukça önemli bir işlevi yerine getirirler. Bunun yanı sıra, şirketin yönetiminde fiilen 
görev almayı arzulamayan kişiler sınırlı mali sorumluluğun sağladığı avantajdan da 
yararlanarak bu tür şirketlere ortak olurlar. 

 
Günümüzde oldukça yaygın olan sermaye şirketleri ekonomik yaşamda da 

önemli bir yere sahiptirler. Bununla beraber, onların üstünlüklerinin yanı sıra kimi 
sakıncaları da bulunur. 

 
Sermaye Şirketlerinin Yararları:  

 
 -Sorumluluk sınırlıdır, 
 -Ortaklık payları kolaylıkla devir edilebilir, 
 -Ortaklığın süresi zamanla sınırlandırılmamıştır, 
 -Büyüme olanakları daha fazladır, 
 -Yönetim daha etkindir, 
 -Kredi bulma olanakları daha fazladır, 
 -İşletme hukuki kişilik kazanır. 
 
 Sermaye Şirketlerinin Sakıncaları: 
 
 -Devlet kontrolü, 
 -Kurulması daha zor ve masraflıdır, 

-İşletme çalışmalarında gizliliğin olmaması, 
-Şirket yönetiminin zaman içerisinde belli bir grubun eline geçmesi. 
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2.5.1.6.1.1.1.0 Anonim Şirketleri 

 
En az beş veya daha çok gerçek ya da tüzel kişi tarafından kurulan ve paylara 

bölünmüş bir temel kapitali (sermayesi), ekonomik amaç ve konusu bulunup , 
borçlarından ötürü yalnızca şirketin varlığı kadarıyla sorumlu olan ortaklıklara anonim 
şirket denir. Anonin şirketlerin en önemli özellikleri şunlardır. 

 
-Ortak sayısı en az beş kişi olmalıdır. Ortaklar gerçek veya tüzel kişi olabilirler. 
 
-Şirketin temel sermayesi belli olmalı ve bu miktar en az tutarı beş milyar TL 

olmalıdır. Ancak , kimi işkollarında çalışmak için kurulan şirketler (bankalar, 
borsa aracı kurumları, finansal kiralama şirketleri, döviz büroları, menkul 
değerler yatırım ortaklıkları, factoring şirketleri gibi) için en az sermaye 
miktarı kanunlarla belirlenmiştir ve daha fazladır. 

 
-Şirketin temel sermayesi birbirine eşit paylara bölünmüştür. Örneğin; beş 

milyar temel sermaye nominal değeri 1000 TL olan beş milyon hisseye 
bölünmüştür. 

 
-Şirketin ticari ünvanı bulunmalı ve çalışma konusu belli olmalıdır. 
 
-Şirketin üçüncü kişilere karşı sorumluluğu şirketin varlığı ile sınırlıdır. 
 
-Şirket ortaklarının üçüncü kişilere karşı finansal sorumluluğu şirkete 

getirdikleri (koymayı taahüt ettikleri) sermaye miktarıyla sınırlıdır. 
 
Anonim şirketler “ani” ve “tedrici” olmak üzere iki şekilde kurulur. Ani kuruluşta, 

ortaklar şirket ana sermayesinin (temel kapitalin) tümünü karşılamayı kabul ederler. 
Tedrici kuruluşta ise , kurucu ortaklar şirket sermayesinin belli bir kısmını ödemeyi 
taahhüt ederler, geri kalanı için halka başvurulur. 

 
Anonim şirketlerin kurulabilmesi için Sanayi ve Ticaret Başkanlığından izin 

alınması gerekir. Bakanlıktan kuruluş izninin alınmasından sonra şirket merkezinin 
bulunduğu yerdeki ticaret siciline şirketin tescili yapılır. 

Anonim şirketlerin organları; a) genel kurul, b) yönetim kurulu, c) denetçilerden 
oluşur. Anonim şirketlerin en yetkili organı kabul edilen genel kurul şirket 
ortaklarından oluşur. Genel kurulda her ortak elinde bulundurduğu hisse sayısı 
oranında oy hakkına sahiptir. Yönetim kurulu, şirketin yönetiminden ve üçüncü 
kişilere karşı temsil edilmesinden sorumlu olan organdır. Yönetim kurulu üyeleri genel 
kurul tarafından seçilir. Denetçilerin görevi şirket yöneticilerinin çalışmalarını 
denetlemektir. Denetçiler (murakıp) genel kurul tarafından seçilir. 

 
Anonim şirketlerin; sorumluluğun sınırlı oluşu, yönetimin bir düzene bağlılığı 

ortaklığın kolaylıkla devredilmesi, büyüme yeteneğinin sonsuz oluşu ve daha 
ekonomik olması gibi üstünlüklerinin olmasının yanı sıra; kuruluş işlemlerinin  
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karmaşıklığı , hareket serbestisinden yoksunluk , özel durumlarda kredi alma 

güçlüğü , yönetim güçlüğü gibi sakıncaları da vardır. 
 
 
2.5.1.6.1.1.1.1 Limited Şirket 
 
 Ekonomik amaç ve konular için iki veya daha fazla gerçek ya da tüzel kişi 
tarafından bir ticaret ünvanı altında kurulmuş olup, ortaklarının sorumluluğu şirkete 
getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve temel sermayesi belli olan şirkete 
“limited şirket” denir. 
 
 Limited Şirketlerin en belirgin özellikleri şunlardır: 
 

- Ortak sayısı ikiden az, elliden fazla olamaz, 
- Temel sermayenin tutarı en az beşyüz milyon TL olmalıdır, 
- Bankacılık, sigortacılık ve borsa bankerliği ile uğraşamazlar, 
- Şirkete getirilen sermaye için hisse senedi çıkarılamaz, 
- Ortakların şirkete getirecekleri sermaye birbirinden farklı olabilir. Ancak, 

şirkete      konulacak en az sermaye 25 milyon TL veya 25 milyon TL’nin 
katları olmalıdır, 

- Ortaklık payının tutarı ne olursa olsun, her ortağın bir payı bulunur, 
- Ortaklık payının devri, genelde, diğer ortakların iznini gerektirir, 
- Şirketin temel sermayesi, şirkete ilişkin kağıt, zarf ve başka baskılı 

evraklarda belirtilmiş olmalı ve şirket ünvanının “limited şirket” kelimesini 
taşıması şarttır. 

 
Limited şirketin kurulması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınması 

gerekir. Kuruluş izninin alınmasından sonra şirket merkezinin bulunduğu yerdeki 
ticaret siciline şirket tescil ettirilen şirket tüzel kişilik kazanmış olur. 

 
Limited şirketler ortaklar tarafından yönetilir ve temsil edilir. Ana sözleşmede 

aksine hüküm olmadıkça, şirketin yönetimi ve temsil hakkına , ortakların hepsi müdür 
sıfatına sahiptirler ve buna mecburdurlar. Ancak şirket ana sözleşmesiyle veya genel 
kurul kararıyla şirketin yönetimi yetkisi ortaklardan bir veya birkaçına ya da 
profesyonel yöneticilere bırakılabilir. 

 
Limited şirketlerde ortaklardan oluşan genel kurul bulunur. Bunun yanı sıra , 

ortak sayısı 20’ den çok olan limited şirketlerde en az bir denetçinin olması 
zorunludur. 
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2.5.1.6.1.1.1.2 Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket 
 
Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket , sermayesi paylara bölünen ve 

ortaklıklarından bir veya birkaçı , şirket alacaklılarına karşı bir kollektif şirket, diğerleri 
bir anonim şirket ortağı gibi sorumlu olan şirkettir. 

 
Uygulamada oldukça az rastlanan bu tür şirketin komandit şirketten farkı, 

sermayesinin paylara bölünmüş olmasıdır. Bu tür şirkette , kollektif şirket ortakları gibi 
sorumlu olan ortaklara “komandite”, anonim şirket ortakları gibi sorumlu olanlara 
“komanditer” ortak denir. 

 
2.5.1.6.2 Kooperatifler 

 
1969 yılında çıkarılan 1163 sayılı Kooperatifler Yasasına kadar kooperatifler, 

şirketler arasında sayılmış ve Ticaret Yasasındaki hükümler bu tür kuruluşlar için 
uygulanmıştır. 1969 yılında Kooperatifler Yasasının çıkarılmasıyla, kooperatiflere 
ilişkin yeni hükümler getirilmiştir. Adı geçen yasada kooperatiflere ilişkin konularda 
açıklık bulunmaması durumlarında, anonim şirketlere ilişkin Ticaret Yasası 
hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. 

 
1163 sayılı Kooperatifler Yasasına göre, kooperatiflerin tanımı şöyle 

yapılmıştır(md 1) 
 

Tüzel kişiliğe haiz olmak üzere ortakların belirli ekonomik menfaatlerini ve 
özellikle meslek ve geçimlerine ilişkin gereksinimlerini karşılıklı yardım, dayanışma ve 
kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve kamu tüzel kişileri ile özel 
idareler, belediyeler, köyler, cemiyetler ve dernekler tarafından kurulan değişir ortaklı 
ve değişir sermayeli kuruluşlara “kooperatif” denir. 
 
 Bu yasaya göre , bir kooperatif en az 7 ortak tarafından kurulabilir. Bir ortağın 
sahip olacağı sermaye payı 100.000 TL’ den az olamaz. 
 
 Genel kooperatifler yasası dışında kendilerine has kooperatif türleri de 
ülkemizde faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu kooperatif türleri için özel yasalar 
çıkarılmıştır. Örneğin; 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında 
Yasa, 1196 sayılı Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün 
Tarım Satış Kooperatifleri Genel Birliği Yasası (1969), 1581 Sayılı Tarım Kredi 
Kooperatifleri ve Birlikleri Yasası (1972). 
 
 Bu tür kuruluşları öteki ticari işletmelerden ayıran kimi özellikler bulunmaktadır. 
Kooperatiflerin kendilerine özgü ilkeleri vardır. Kooperatif kuruluşlar faaliyetlerini, 
diğer işletmelerin izledikleri ekonomiklik ilkeleri doğrultusunda şu kooperatifçilik 
ilkeleri altında yürütürler (83,s.17; 145,s.59-73). 
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a) Serbest giriş-çıkış (açık üyelik), 
b) Demokratik yönetim, 
c) Sermayeye sınırlı faiz verilmesi, 
d) Risturn verilmesi, 
e) Kooperatifçilik eğitiminin geliştirilmesi, 
f) Kooperatiflerle işbirliği. 

 
 
Votin Tröstleri (Oy Tröstleri): 
 
 Bu tröst biçiminde bir girişim aynı iş kolunda çalışan birçok işletmenin hisse 
senetlerini ele geçirmektedir. Hisseleri toparlayan ana girişim, tröste dahil etmek 
istediği işletmelerin hisse senetlerini ellerinde bulunduranlara şimdiye değin elde 
ettiklerinden daha fazla kazanç payı vaat ederek , onların oy haklarını bir 
vekaletname ile alır. Daha fazla kazanç ümit eden hisse sahipleri de bu yetki devrini 
gönüllü olarak yaparlar. Böylece, birkaç girişim üzerinde yönetim egemenliği kuran 
ana girişim, diğerleriyle birlikte tröste dönüşmüş olmaktadır (164,s.150). 
 
2.6.1.6 İşbirliği 
  
 İki veya daha fazla işletmenin yöneticilerinin bir veya birkaç konu üzerine 
davranış biçimleri saptama konusunda işbirliği yapmalarıdır. İşbirliği geçici veya 
sürekli olabilir. Geçici işbirliği, Pool ve konsorsiyum olmak üzere iki türdür. Sürekli 
işbirliğinin başka bir biçimi “ring” dir. Eskiden İngiltere’ de bu tür uygulama çok 
yaygındı, günümüzde önemini kaybetmiştir (71,s.63-64). 
 
2.6.1.7 Pool 
 
 Yukarıda da değinildiği üzere, geçici ve gizli bir işbirliği türüdür. Bu nedenle 
gizli bir karteldir. Bu tür işbirlikleri, tüketici aleyhine ve tekelci bir karakter 
taşımaktadır. 
 
 Pool’ lar , genel olarak fiyat kontrolü ve pazarları paylaşmak amacıyla 
oluşturulurlar. İşbirliğini dışarıdan anlamak çok zordur. 
 
2.6.1.8 Ring 
 
 Sürekli işbirliği türü olup, iki veya daha fazla işletmenin bir araya gelerek, 
rekabeti sınırlamak veya yok etmek amacıyla işbirliği yapmalarıdır. Ring’in de gizli 
olması nedeniyle dışarıdan anlaşılması güçtür. 
 
2.6.1.9 Füzyon 
 
 Görünüşte tröstlere benzemelerine karşın, amaçları ve sonuçları, işletme 
biçimi bakımından tröstlerden ayrılırlar. Tröstlerde yeni bir işletme ortaya çıkarken, 
füzyonda, yeni bir işletme doğmamakta, eski işletmelerden birinin gelişmesi,  
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kuvvetlenmesi söz konusu olmaktadır. Başka bir anlatımla, büyük işletmelerin zayıf 
ve cılız küçük işletmeleri yutmasıdır. 
 
 Füzyonlar, her ülkede kolaylıkla yapılabilmekte, fakat çoğu kez asıl amaç gizli 
kalmaktadır. 
 

 
 

 


