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SİRKÜLER
Tarih : 05.04.2015
Sayı : 2015/4-1
KONU: Hakim ve Bağlı Şirketler ("Şirketler Topluluğu") Raporları.
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu (YTTK)'nun 195. ila 209. maddelerinde "Şirketler
topluluğu" ve " hakim ve bağlı şirketlerin raporları" hakkında hükümlere yer verilmektedir.
YTTK'nın 195. maddesinin dördüncü fıkrasına göre, hakim şirkete doğrudan veya dolaylı olarak
bağlı bulunan şirketler, onunla birlikte “Şirketler Topluluğu”nu oluşturmaktadır. Hakim şirketler
“ana şirket”, bağlı şirketler “yavru şirket” konumundadır.
Yabancı sermayeli şirketler açısından ise hakim veya bağlı şirketlerden en az birinin merkezinin
Türkiye’de olması "Şirketler Topluluğu" hükümlerinin uygulanması için yeterli sayılmaktadır.
Hâkimiyet ilişkisi nedeniyle hâkim şirketin bağlı şirket üzerinde olumsuz etkilerini engellemek
amacıyla TTK, hâkim ve bağlı şirketlere bazı yükümlülükler getirir. Bunların başlıcası, hâkim
şirketin hâkimiyetini hukuka aykırı kullanmaması yükümlülüğüdür. Hâkim şirket, hâkimiyetini
hukuka aykırı kullanırsa ve bu şekilde bağlı şirketini herhangi bir kayba uğratırsa, bağlı şirketin bu
kaybını denkleştirme yoluyla gidermelidir. Böylelikle bağlı şirketin pay sahiplerinin ve
alacaklılarının zarar görmesinin engellenmesi amaçlanır. Şayet denkleştirme yerine getirilmemişse,
bağlı şirketin pay sahipleri zararların tazminini talep edebilir ve bağlı şirketin alacaklıları şirketin
zararının yine şirkete ödenmesi için talepte bulunabilir.
1. Bağlı Şirket Raporu
1.1 Bağlı Şirket Raporu Hazırlanması Yükümlülüğü
Bağlı Şirket raporu, içerdiği bilgiler nedeniyle, TTK’da pay sahipleri ve alacaklılar lehine
öngörülen bazı hakların kullanılmasında da temel oluşturur. Bağlılık Raporunun amacının Şirket ile
Şirketler Topluluğu arasındaki menfaat ilişkisinin olumsuz sonuçlarını önlemek ya da gidermektir.
Şöyle ki, pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme haklarını kullanmaları sırasında kullanılacak
bilgiler arasında bağlılık raporunda saptanan konuların önemi büyüktür. Yine, hâkim şirketin
denkleştirme yapmasını gerektiren durumlarda bu denkleştirmenin yapılmaması nedeniyle açılacak
tazminat davalarında da bu bilgiler incelemeye esas alınır. Bu nedenle TTK m. 199/2 bağlılık
raporunun doğru ve dürüst hesap verme ilkelerine uygun olarak hazırlanacağı hükmünü amirdir.
Bağlı şirket raporu:
· Hakim Şirket lehine / Bağlı Şirket aleyhine yapılan işlem varsa raporlanması,
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· Kayıp oluşması halinde denkleştirilmesi,
· Grup menfaati için Bağlı Şirket menfaatinden vazgeçilmesi riskinin olumsuz sonuçlarını Bağlı
Şirket lehine giderilmesi,
· Bu suretle; azınlık hissedarların, tedarikçilerin, alacaklıların, işçilerin korunması
amacıyla;
· Anonim şirketlerde yönetim kurulu, limited şirketlerde müdürler tarafından,
· Faaliyet dönemi takvim yılı olan bir bağlı şirkette bir sonraki yılın Mart ayı sonuna kadar,
· Tescil ve ilana tabi olmaksızın
hazırlanması gerekmektedir.
1.2 Yönetim Kurulunun Bağlı Şirket Raporu Hazırlama Görevini Devredip Devredemeyeceği
Hususu
Bağlı Şirketler Raporu düzenlemesi YTTK açısından yönetim kurulunun (limited şirketlerde
müdürlerin) devredilemez görev ve yetkileri arasında sayılmadığından dolayı devredilebilir
niteliktedir. Ancak Bağlı Şirket Raporu’nun "Sonuç" kısmında yer alması zorunlu açıklamalara
yıllık faaliyet raporunda da yer verilmesi zorunlu olduğundan ve yıllık faaliyet raporunun
hazırlanması da yönetim kurulunun devredilemez görevlerinden olduğundan Bağlı Şirket
Raporunun “Sonuç” kısmı mutlaka yönetim kurulu tarafından hazırlanmış olmalıdır.
1.3 Bağlı Şirket Raporunun Konusu
Yukarıda değinildiği üzere bir hakim şirketin hakimiyeti altında bulunan bağlı şirketlerin tamamı
bağlılık raporu düzenlemekle yükümlüdür. Bir hakim şirkete bağlı şirketin iştiraklerinin ve bağlı
şirketlerinin bulunması, o şirketin bağlılık raporu düzenleme yükümlülüğünü kaldırmaz. Burada
önemli olan konu, bağlılık raporu düzenleyecek olan şirketin herhangi bir şekilde başka bir hakim
şirketin hakimiyetinde bulunmasıdır. Bağlı şirketin rapor düzenlemesi için anonim şirket olması
gerekli değildir.
Raporun konusunu bağlı şirketin geçmiş faaliyet yılında ;
· Hakim şirketle yaptığı hukuki işlemler,
· Hakim şirkete doğrudan veya dolaylı bağlı bir şirketle yaptığı hukuki işlemler,
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· Hakim şirketin yönlendirmesiyle Hakim Şirket yararına veya Hakim Şirkete bağlı bir şirketin
yararına yaptığı tüm hukuki işlemler,
· Hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer
önlemler
teşkil etmektedir.
1.4 Bağlı Şirket Raporunda Nelerin Açıklanacağı
Aynı raporda;
· Şirket’in, hakim ve diğer bağlı şirketlerle ilişkileri,
· Hukuki işlemlerde edimler ve karşı edimler,
· Önlemlerde, önlemin sebebi ve şirket yönünden yarar ve zararları,
· Zarar denkleştirilmişse, bunun faaliyet yılı içinde fiilen nasıl gerçekleştiği veya şirketin sağladığı
hangi menfaatlere ilişkin olarak bir istem hakkı tanındığı
bildirilecektir.
Kanun koyucu, Bağlılık Raporunun kalitesi hakkında da net bir ifade kullanmış, Raporun doğru ve
dürüst hesap verme ilkelerine uygun olması gerektiğini, denetlemeye imkan sağlayacak
rakamların, olguların ve sonuçların açıklanmasının zorunlu olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle
finansal veriler olmadan Bağlılık Raporu düzenlenmesi mümkün olmayacaktır.
Yönetim Kurulu, Bağlı Şirket Raporunun sonuç bölümünde, Bağlı Şirketin, hukuki işlemin
yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve
şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığını ve alınan veya
alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığını açıklayacaktır. Sonuç
bölümündeki bu açıklama Yıllık Faaliyet Raporunda da yer alacaktır. Eğer Bağlı Şirket zarara
uğramışsa, Yönetim Kurulu ayrıca zararın denkleştirilip denkleştirilmediğini de belirtecektir.
Denkleştirme Nedir? Tanımlanan kaybın (varsa) ortadan kaldırılması/ kaybı bertaraf edici gerekli
tedbirin alınması işlemidir. Başka bir deyişle; eğer bağlı şirket bağımsız bir konumda olsa idi, nasıl
bir durum içinde bulunacaktı ise bağlı şirketi o konuma getirmektir (transfer fiyatlandırması
mevzuatındaki “emsallere uygunluk” ilkesine paralel bir uygulama olduğu söylenebilir).

Mutlukent Mahallesi 1978. Cadde No:14 – 06810 - Ümitköy/Ankara Tel - Faks : +90 312 441 56 60 - 441 32 12
Email: info@meridyendenetim.com
Sayfa 3 / 7

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.5. Bağlı Şirket Raporu Hazırlamanın Amacı
Bağlı Şirket Raporunun sadece Sonuç kısmı, Yönetim Kurulu’nun hazırlayacağı Yıllık Faaliyet
Raporunun Sonuç kısmında belirtilir ve Yıllık Faaliyet Raporu da Olağan Genel Kurul
toplantısından önce pay sahiplerinin incelemesine sunulur.
2. Hakim Şirket Raporu
YTTK’nın 199. maddesinin 4. fıkrasında yer alan “Hakim Şirket Raporu” isteğe bağlı olarak (yani
talep gelmesi halinde) hazırlanacaktır. “Bağlı Şirket Raporu” hazırlamak kanunen zorunlu iken,
“Hakim Şirket Raporu” hazırlanması kanunen zorunlu olmayıp ancak herhangi bir yönetim kurulu
üyesinin talep etmesi halinde düzenlenmesi zorunlu hale gelen bir rapordur.
Hakim şirketin her yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu başkanından;
· Bağlı şirketlerin finansal ve malvarlığıyla ilgili durumları ile üç aylık hesap sonuçları,
· Hakim şirketin bağlı şirketlerle yaptıkları işlemler ve bunların sonuç ve etkileri,
· Bağlı şirketlerin birbirleriyle yaptıkları işlemler ve bunların sonuç ve etkileri,
· Hakim ve bağlı şirketlerin pay sahipleri ve bunların yakınlarıyla ilişkileri
hakkında, özenli, gerçeği aynen ve dürüstçe yansıtan hesap verme ilkelerine göre düzenlenmiş bir
rapor hazırlattırıp yönetim kuruluna sunmasını ve bunun sonuç kısmının yıllık rapor ile denetleme
raporuna eklenmesini isteyebilecektir.
3. Cezai Yaptırım
Bağlı Şirket Raporu hazırlanmaması halinde Bağlı Şirket Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın
562'nci maddesi uyarınca 200 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılması
söz konusu olacaktır.
Türk Ceza Kanunu’nun 52. maddesinde “Adli para cezası en az 5, en çok 730 gün olarak
hesaplanır. En az 20TL en fazla 100 TL olan 1 gün karşılığı adli para cezasının miktarı kişinin
ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir edilir.” hükmü yer almaktadır.
Mevcut geçerli hadlere göre, yıllık bağlı şirket raporunu hazırlamak yükümlülüğünü yerine
getirmeyen sorumlu Yönetim Kurulu üyesi en az 4.000 TL, en çok 73.000 TL adli para cezasına
maruz kalacaktır.
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4. Bağlı Şirket Raporu ile Faaliyet Raporu Arasındaki İlişki
Bağlılık raporu ile faaliyet raporu, şirket pay sahiplerinin ve alacaklıların bilgilendirmesi amaçları
bakımından paralellik gösterir. Bu paralelliğin yanında, bu iki rapor kapsam bakımından farklıdır.
Bununla birlikte, TTK m. 199/3 uyarınca, bağlılık raporunda yer alan bazı bilgilere faaliyet
raporunda da yer verilmesi gerekir. Bu konuda maddenin ifadesi şu şekildedir: “Yönetim kurulu
raporun sonunda şirketin, hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından
kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hâl ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı
edim sağlanıp sağlanmadığını ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp
uğratmadığını açıklar. Şirket zarara uğramışsa, yönetim kurulu ayrıca zararın denkleştirilip
denkleştirilmediğini de belirtir. Bu açıklama sadece yıllık faaliyet raporunda yer alır.”
Görüldüğü üzere madde, bağlılık raporunda bir sonuç bölümünde yer almasını öngörür ve bu
bölümde yazılacak hususları belirtir. Bununla birlikte bağlılık raporunun tümüyle pay sahiplerine
açıklanmamasıyla da paralel olarak faaliyet raporunda, bağlılık raporunda yer alan her işlem
hakkında bilgilendirme yapılmaz, sadece bağlılık raporunun sonuç bölümü faaliyet raporuna da
aktarılır.
5. Bağımsız Denetim:
TTK’nun 397. Maddesi uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler topluluğunun konsolide
finansal tabloları Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca (KGMDSK)
yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına göre
denetlenir. Topluluk denetçisi ana şirketin genel kurulunca seçilecektir. Konsolidasyona dâhil olan
ana şirketin finansal tablolarını denetlemek için seçilen denetçi, başka bir denetçi seçilmediği
takdirde, topluluk finansal tablolarının da denetçisi kabul edilir. Topluluğa ilişkin yıllık faaliyet
raporu ana şirketin yönetim kurulu tarafından düzenlenecektir. (Madde:518) Bağımsız Denetim
kapsamında Faaliyet Raporunun da denetimi yapılmaktadır.
28 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun
Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik’te yönetim kurulu yıllık faaliyet
raporunda ana şirket – bağlı şirket ilişkileri hakkında verilmesi gereken bilgiler (Madde:11/1-ı ve i)
ile ana şirketin faaliyet raporlarında bulunması zorunlu hususlara (Madde:15) yer verilmiştir.
6. Sonuç
Bağlı Şirket Raporu hazırlığı için asgari içerik ve formatın daha açık belirlenmesi açısından YTTK
Madde 210/1. çerçevesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, Şirketler Topluluğu hükümlerinin
uygulanması ile ilgili bir Tebliğ yayımlaması faydalı olacaktır.
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EK:
BAĞLI ORTAKLIK RAPORU

HAKİM ŞİRKET BİLGİLERİ
Hesap dönemi
Hakim Şirket adı
Adresi
Ticaret sicil no
Yönetim kurulu başkanı /Müdür
Yönetim /ortaklar kurulu üyeleri
Yönetim /ortaklar kurulu üyeleri

1-Bağlı Şirket bilgileri
Hesap dönemi
Bağlı şirket adı
Adresi
Ticaret sicil no
Yönetim kurulu başkanı /Müdür
Yönetim /ortaklar kurulu üyeleri
Yönetim /ortaklar kurulu üyeleri

ORTAKLIK İLİŞKİLERİ /
Satış ilişkileri
Bağlı ortaklık hakim şirkete
satışları
Hakim şirkete bağlı diğer şirkete
satışları
Hakim şirketin yönlendirmesiyle
onun yada ona bağlı bir şirketin
yararına yaptığı satışlar
Alım ilişkileri
Hakim şirketten alışlar
Hakim şirkete bağlı diğer
şirketlerden alışlar
Hakim şirketin yönlendirmesi ile
onun yada ona bağlı bir şirketin
yararına yapılan alımlar
Borç verme ve kefalet
ilişkileri
Hakim şirket
Hakim şirkete bağlı diğer
şirketler ilişkileri
Hakim şirketin yönlendirmesiyle
onun yada ona bağlı bir şirketin
yararına ilişkiler
Borç alma ve kefalet ilişkileri
Hakim şirkete alınan
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şirketler ilişkileri
Hakim şirketin yönlendirmesiyle
onun yada ona bağlı bir şirketin
yararına ilişkiler
Hukuki ilişkiler
Hakim şirketle ilişkiler
Hakim şirkete bağlı diğer
şirketler ilişkileri
Hakim şirketin yönlendirmesiyle
onun yada ona bağlı bir şirketin
yararına ilişkiler
Zarar denkleştirmesi
Faaliyet yılı içinde fiilen zarar
denkleştirmelerinin tarih ve
rakamlarla açıklanması
Şirketin sağladığı hangi
menfaatlere ilişkin olarak bir
istem hakkı tanınmasının
açıklanması
Konsolide tablolara ait işlem
açıklamaları
Topluluğun iç denetim ve risk
yönetim sistemlerine ait
açıklamalar

Bu raporun doğru ve dürüst hesap verme ilkelerine uygunluğunu taahhüt ederiz. Yukardaki tabloda yer alan
rakamların tamamı ticari işlemler çerçevesinde gerçekleşmiştir. Özel fiyatlandırmaya tabi herhangi bir işlem
bulunmamaktadır.
Bağlı olunan şirketin yönlendirilmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına veya zararına yapılan bir hukuki
veya ticari işlem bulunmamaktadır.
SONUÇ
Sonuç olarak, Şirketimiz hakim şirketle, hakim şirketin yönlendirilmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına
yapılan işlemler göz önüne alındığında 2014 faaliyet yılında herhangi bir zararı bulunmamakta olup, hakim ortağın
elde ettiği menfaatlerin veya zararın denkleştirilmesi gereken bir durum gerçekleşmemiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi
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