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Hold�ng ve Grup Ş�rketler�nde, Yen�
Türk T�caret Kanunu, “Ş�rketler

Topluluğu” düzenlemeler� �le ne tür
�mkanlar, yükümlülükler ve yaptırımlar

get�rd�? Bu �mkanlardan nasıl
faydalanab�l�r,

bu düzenlemelere yasal uyumu nasıl
sağlayab�l�r�z?

 
 
 

u düzenlenmeler �le Kanun’un esasen
kuvvetlend�rmeye ve hayata geç�rmeye
çalıştığı kurumsal yönet�m �lkeler�n�
hâk�m ş�rket ve bağlı ş�rket arasındak�
�l�şk�lere de yaymak suret�yle şeffaflık, 

B
sorumluluk ve hesap ver�leb�l�rl�ğ�n
sağlanması �stenmekted�r. 

 

ŞirketlerŞirketler
Topluluğu!Topluluğu!  
D ü z e n l e m e l e r i n i nD ü z e n l e m e l e r i n i n   

A m a c ıA m a c ı   NEDİR?NEDİR?

#cgscenter

b�r vakıa olarak kabul ed�lm�ş ve buna öneml� sonuçlar bağlanmıştır. Böylel�kle ş�rket pay sah�pler�n�n,

çalışanların ve alacaklıların haklarının korunması sağlanmak �stenm�şt�r.

Y
en� Türk T�caret Kanunu’nun yürürlüğe g�rmes�nden öncek� süreçte, hukuk düzen�m�zde devlet�

verg� kaybından koruma amacıyla ş�rketler topluluğu, hâk�m ş�rket ve bağlı ş�rket �l�şk�ler� verg�

mevzuatında düzenlenm�şt�. Yen� Türk T�caret Kanunu'nda �lk kez ş�rketler topluluğuna �l�şk�n

düzenlemeler get�r�lm�ş; hâk�m ş�rket ve bağlı ş�rket kavramları �lk kez kanun �ç�nde yer almış ve

esk� kanun uygulamasında yer almakta olan “Her ş�rket yönet�m kurulu bağımsız olarak hareket

eder." yönündek� anlayıştan vazgeç�lerek bağlı ş�rketler�n, hâk�m ş�rket tarafından yönlend�r�lmes� 
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#cgscenter

anun hâk�m teşebbüsler �ç�n öngörmüş

olduğu sorumluluklar ve yaptırımların

yanı sıra, ş�rketler topluluğunda, hâk�m

ş�rket�n, bağlı ş�rketler� de bağlayacak

b�ç�mde topluluk üst faydasını gözetecek

söz konusu düzenlemeler öte yandan, topluluk menfaat� �le

bağlı ş�rket menfaat� arasında b�r denge kurmaya

çalışmaktadır. Bu dengen�n b�r tarafında, ş�rketler 
topluluğuna ve hâk�m ş�rkete, topluluğun tümüne toplamda yarar

sağlayacak stratej�k yatırım kararları alab�lme esnekl�ğ�n�n

sağlanması, öte yanda �se hâk�m teşebbüse b�r takım yükümlülükler,

sorumluluklar get�r�lmes� ve hesap vereb�l�r konumda tutulması

suret�yle bağlı ş�rket�n varlığının korunması düşünces� yer almaktadır. 

K
stratej�k kararları alab�lmes�n� ve topluluk ş�rketler�

arasında kolaylaştırılmış şek�lde b�rleşmey� sağlayan

düzenlemelerle öneml� esnekl�kler de sağlamaktadır. 

AR İ STOTLE

"Kanun düzendir,
 iyi kanun
 iyi düzendir."
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 SirketlerSirketler
TopluluğuTopluluğu  

Hakim veHakim ve
Bağlı SirketBağlı Sirket

tanımlarıtanımları
nelerdennelerden
ibarettir ?ibarettir ?

#cgscenter

Doğrudan veya dolaylı olarak oy haklarının çoğunluğuna sah�p olduğu, 

Yönet�m organında karar alab�lecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyen�n seç�m�n� sağlayab�ld�ğ�

veya b�r sözleşme gereğ�nce veya başka b�r yolla tek başına veya d�ğer pay sah�pler� �le b�rl�kte

hâk�m�yet� altında tutab�ld�ğ� hallerde, “Ş�rketler Topluluğu” varlığının oluştuğunu kabul ederek,

anun; b�r t�caret ş�rket�n�n, d�ğer b�r t�caret ş�rket�n�n, 

K
hâk�m�yet� el�nde tutan ş�rket� “hâk�m”, d�ğer ş�rket� �se “bağlı” ş�rket olarak tanımlamaktadır. 

Bunun yanı sıra, Kanun’da özel b�r düzenleme get�r�lerek “B�r t�caret ş�rket�n�n başka b�r t�caret ş�rket�n�n paylarının

çoğunluğuna veya onu yöneteb�lecek kararları alab�lecek m�ktarda paylarına sah�p bulunmasını” b�r�nc� ş�rket�n

hâk�m�yet�n�n varlığına kar�ne olarak kabul ed�lm�şt�r. 
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B
Bu noktada öneml� olan, oy haklarının çoğunluğuna sah�p olunmaktır. Çünkü oyda �mt�yaz hakları ve yönet�m

organındak� çoğunluk, sermaye çoğunluğunu tamamen etk�s�z duruma get�reb�lecekt�r. 
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ununla b�rl�kte söz konusu kar�nen�n aks� �spat

ed�leb�l�r. Z�ra, gerçekten de her durumda b�r sermaye

ş�rket�n�n paylarının çoğunluğuna sah�p olmak

esasında hâk�m�yet�n kurulması �ç�n yeterl� olmayab�l�r. 

�tek�m, Kanun’un gerekçes�ne göz attığımızda,

hâk�m�yet�n varlığından söz edeb�lmek �ç�n oy hakları,

yönet�m organı üyeler�n�n çoğunluğu veya oy

sözleşmeler� �le sağlanan çoğunluğunun varlığının

arandığını, salt sermayen�n çoğunluğuna sah�p 
N
bulunmayı b�r hâk�m�yet (kontrol) aracı olarak kabul etmed�ğ�n�

görmektey�z. Hâk�m�yet�n varlığının kanunen kabulü �ç�n fıkranın

yukarıda sayılan şartların b�r arada bulunması gerekmez. Bu

hallerden herhang� b�r�n�n varlığı yeterl�d�r. Bunu vurgulamak

amacıyla “veya” sözcüğü tekrarlanmıştır. 

B
unun yanı sıra, yukarıda da �fade ed�ld�ğ� üzere, b�r

sözleşmeye dayanarak b�r ş�rket�n yönet�m hakkının

el�nde bulundurulması da hâk�m�yet� oluşturan

durumlardan b�r� olarak sayılmıştır. Kanun’un

gerekçes�nde, ş�rketler topluluğunun oluşumda b�r

sözleşme gereğ�nce hâk�m�yet durumunun sağlanması
hal�nde, �lk planda borçlar hukuku bağlamında hâk�m�yet sözleşmeler�n�n kasted�ld�ğ� bel�rt�lm�şt�r. Hâk�m�yet

sözleşmes� �le b�r ş�rket, kend� yönet�m�n�; d�ğer b�r �fadeyle, yönet�m kuruluna tal�mat verme yetk�s�n� d�ğer b�r

teşebbüse bırakmaktadır. Hâk�m�yet sözleşmes�n�n geçerl� olab�lmes� �ç�n bu sözleşmen�n t�caret s�c�l�ne tesc�l

ve �lanı şarttır. 
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Y
ukarıda da bel�rt�ld�ğ� üzere, b�r ş�rket�n hâk�m�yet�n� tek b�r pay sah�b� tek başına el�nde tutab�leceğ�

g�b� d�ğer pay sah�pler� �le b�rl�kte de el�nde tutab�l�r. Pay sah�pler� sözleşmeler� veya oy sözleşmeler� �le

b�rden fazla k�ş�n�n hâk�m�yet� b�rl�kte tutmaları hal�nde bunlar arasındak� �l�şk�n�n n�tel�ğ� ve b�rl�kte

hâk�m olanlar arasında ş�rketler topluluğu yükümlülükler� açısından teselsül �l�şk�s� bulunup

bulunmayacağı sorunlarının çözümü �se öğret�ye ve �çt�hatlara bırakılmıştır. 

ŞirketlerŞirketler
Topluluğu veTopluluğu ve
“Hâkimiyet”“Hâkimiyet”
unsuruunsuru
sadece ticarisadece ticari
şirketlerşirketler
bakımından mıbakımından mı
önemönem
taşımaktadır?taşımaktadır?

anun’da “hâk�m teşebbüs” kavramından bahsed�lm�şt�r. Bu

çerçevede gerçek k�ş�, vakıf, dernek veya kamu tüzel

k�ş�ler� de hâk�m durumda olmaları hal�nde kanunda hâk�m

ş�rketler �ç�n öngörülen yükümlülüklere tab�

olab�leceklerd�r. N�tek�m bu husus, Kanunun gerekçes�nde

de bel�rt�lm�şt�r.
K
Ayrıca b�r ş�rketler topluluğunun tepes�nde sermaye ş�rket� olmayan

herhang� b�r özel veya kamu tüzel k�ş�s�, gerçek k�ş� veya t�carî �şletme

bulunab�leceğ�, bunların merkezler� veya yerleş�m yerler�n�n yurt dışında da

olab�leceğ�, tüm bu olguların söz konusu topluluğun ş�rketler topluluğu

kabul ed�lmes�ne engel olmayacağı, ş�rketler topluluğuna �l�şk�n özel

hükümler�n uygulanmamasının gerekçes�n� oluşturamayacağından da

bahsed�lm�şt�r. Ş�rketler Topluluğu'na dah�l olan ş�rketlerden en az b�r�n�n

yerleş�m yer�n�n Türk�ye’de bulunması bu hükümler�n Ş�rketler

Topluluğu'na dah�l tüm ş�rketler bakımından uygulanması �ç�n yeterl�d�r. 
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B

l�m�tet ş�rketlerde müdürler�, sermayes� paylara

bölünmüş komand�t ş�rketler �le şahıs ş�rketler�nde

yönet�c�ler�, d�ğer tüzel k�ş�lerde yönet�m organını ve

gerçek k�ş�lerde gerçek k�ş�n�n kend�s�n� �fade eder.“

şekl�nde b�r �fadeye yer ver�lerek, yukarıda bel�rt�len

teşebbüs kavramının ne ölçüde gen�ş yorumlandığına

�şaret ed�lmekte ve bu �fadeye söz konusu ter�mlerden

doğab�lecek yorum güçlükler�n�n ortadan kaldırılması

amacıyla yer ver�ld�ğ� görülmekted�r. 

u bah�sten, anılan özel hükümler�n uygulanmasından

kaçınmanın (kurtulmanın) yollarını kapatmak

amacıyla gen�ş kavramlara ve �fadelere yer

ver�ld�ğ�n�, bu sebeple; sıfatı, türü, amacı, görev�,

yetk�ler� ve ehl�yet durumu ne olursa olsun, gerçek 
ve tüzel k�ş�y� ya da �şletmey� n�teley�p uygulamadan kaçınmaya

yol açab�lecek yorumlara müsa�t kılınmadığını anlamaktayız. 

S
öz konusu düzenlemelerde, hukukî şek�lden 
hareketle �st�sna get�r�lmemes� ve amaca sıkı bağlılık �lkes�ne göre yapılacak yorumların terc�h

ed�lmes� amacıyla “teşebbüs” sözcüğünün b�l�nçl� seç�ld�ğ� vurgulanarak, “teşebbüs” kavramının

yukarıda da bel�rt�ld�ğ� üzere sadece t�car� ş�rketler� değ�l; gerçek şahısları, dernekler�, vakıfları,

�kt�sad� kamu teşebbüsler�n� ve beled�yeler� de kapsam �ç�ne aldığı vurgulanmaktadır.

"Bir değişim
daima başka
bir değişimin
oluşumuna
zemin
hazırlar."

N İ C C O L Ò
M A C H İ A V E L L İ

N
�tek�m, Ş�rketler Topluluğu'nun temel�n�

teşk�l eden hâk�m ş�rket ve bağlı ş�rket

kavramlarını tanımlayan Kanun’un 195.

maddes�n�n son bend�nde: “Ş�rketler

topluluğuna �l�şk�n hükümler�n

uygulanmasında 'yönet�m kurulu' ter�m�n�n
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H
âk�m�yet�n doğrudan olab�ld�ğ� g�b� dolaylı olarak da oluşab�leceğ� öngörülmekted�r. D�ğer b�r �fadeyle

b�r ş�rket�n, b�r ya da b�rkaç ş�rket� aracılığıyla dolaylı olarak b�r başka ş�rkete hâk�m olması durumunda

da dolaylı hâk�m�yet söz konusu olab�lecekt�r. 

Ş�rketler Topluluğu oluşurken genelde en tepede hold�ng sıfatına ha�z b�r ş�rket�n varlığı görülmekte

�se de hâk�m ş�rket�n mutlaka hold�ng vasfında olması şartı bulunmamaktadır. 
Öneml� olan tepede yer alan teşebbüsün d�ğer �şt�rakler� üzer�nde, yukarıda açıklamaya çalıştığımız mah�yette b�r

hâk�m�yet�n�n bulunup bulunmadığıdır.

Doğrudan veDoğrudan ve
dolaylıdolaylı
hâkimiyethâkimiyet
nasılnasıl
oluşmaktadır?oluşmaktadır?

Kanun’un 195. maddesinin (1) a
fıkrasında

Bu s�ls�lede, tepede hâk�m ş�rket�n (A), �şt�rak� b�r ş�rkette (B) doğrudan hâk�m�yet�, (B) ş�rket�n�, bağlı ş�rket kılarken,

bu bağlı ş�rket� (B)’n�n b�r başka �şt�rak ş�rket� (C) üzer�ndek� kend� hâk�m�yet� de bu kez (B)’y� (C) ş�rket� bakımından

hâk�m ş�rket, (C) ş�rket�n� de bağlı ş�rket kılacaktır. Tepedek� hâk�m ş�rket (A), (C) ş�rket�ne karşı da hâk�m ş�rket

konumunu bu kez dolaylı olarak elde etm�ş olacaktır. Dolayısıyla tepe ş�rket, yukarıda örneklemeye çalıştığımız üzere,

her halükârda aşağıya doğru doğrudan veya dolaylı olarak hâk�m�yet� elde tutacağı tüm �şt�rak ş�rketler� �ç�n hâk�m

ş�rket, �şt�rak� ş�rketler �se ona bağlı ş�rketler konumunda bulunacaklardır. Aradak� ş�rketler �se, aynı zamanda

b�rb�rler� arasında kend� konumlarına göre b�rb�rler�ne hem hâk�m hem de bağlı durumda bulunab�leceklerd�r. 

H O N O R É  D E  B A L Z A C

Kanunlar örümcek ağları gibidir,
zayıfları ağa yakalanır, güçlüler

ise ağı delip geçer.
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Y
Kanun’un buradak� amacı; özell�kle yurtdışı hâk�m ş�rketler�n, �ster uluslararası b�r ş�rket olsun �sterse yerel b�r

teşebbüsün yurtdışında hâk�m konumda kuracağı b�r hâk�m ş�rket olsun, Türk�ye’de yerleş�k bağlı ş�rket�n

menfaatler�n�n korunmasıdır.

YABANCILIK
UNSURU

NEDENNEDEN

KAPSANMAKTADIR
?

Kanun’un 195. maddesinin (1) b
fıkrasında

ukarıda da �fade ed�ld�ğ� üzere, Kanun’un 195. maddes�n�n (1) b fıkrasında hâk�m�yet� tar�f ederken,

ş�rketlerden en az b�r�n�n merkez�n�n Türk�ye’de bulunması durumunda, bu Kanun'dak� Ş�rketler

Topluluğu'na �l�şk�n hükümler�n uygulanacağını düzenlem�ş olmakla merkez� Türk�ye dışında olan

Ş�rketler Topluluğu'na dah�l ş�rketler de kapsam �ç�ne alınmıştır. Böyle b�r durumda, ş�rketler

topluluğuna dah�l tek b�r ş�rket�n dah� merkez�n�n Türk�ye’de olması durumunda, yurt dışı ş�rket�n 
hâk�m veya bağlı ş�rket konumunda olması durumu fark ett�rmeyecek, Ş�rketler Topluluğu oluşmuş sayılacaktır. 

Sorumluluğun doğduğu hallerde, hâk�m ş�rkete müracaat

ed�leb�lmes� �ç�n tüzel k�ş� perdes� kaldırılarak, sorumluluk

davaları, hâk�m ş�rkete karşı, bu konuda get�r�len özel yetk�

düzenlemeler� �le Türk Mahkemeler�’nde açılab�lecek, hâk�m

ş�rket�n Türk�ye’dek� malvarlığı üzer�ne g�d�leb�lecek, yoksa

yurtdışındak� malvarlıkları �ç�n uluslararası tenf�z yoluyla

yaptırımların uygulanması sağlanab�lecekt�r.
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Karş ı l ı k l ı

İ ş t i rak  Nas ı l

O luşmaktad ı r

?

#cgscenter

Kanun, 197. maddes�nde b�rb�rler�n�n paylarının en az dörtte b�r�ne sah�p bulunan sermaye ş�rketler�n�n

karşılıklı �şt�rak durumunda olduklarını bel�rtmekted�r. Bu bağlamda pay yüzdeler�n�n hesaplanmasında

196. maddede yapılan düzenlemeler esas alınacaktır. 

Anılan ş�rketlerden b�r� d�ğer�ne hâk�mse, �k�nc�s� aynı zamanda bağlı ş�rket sayılacaktır. Karşılıklı

�şt�rak durumundak� ş�rketler�n her b�r� d�ğer�ne hâk�mse, kanunun uygulamaları açısından �k�s� de

bağlı ve hâk�m ş�rket kabul olunacaktır. 

Kanun’un gerekçes�nde yer ver�ld�ğ� üzere, Kanun karşılıklı �şt�rak düzenlemes� �le sermayen�n

sulandırılması (köpük sermaye), b�lânçonun gerçekl�ğ�n�n tereddüt yaratması g�b� sorunları

önlemey� amaçlamaktadır. Bu sebeple karşılıklı katılma geçers�z sayılmamakta, fakat karşılıklı

katılmanın hâk�m�yet ve çoğu kez karşılıklı hâk�m�yet �l�şk�s�n� kurarak, bu durumdak� ş�rketler�n

hâk�m ve bağlı ş�rket�n yüküm ve sorumluluklarına tâb� olacağı açıkça hükme bağlanmakta ve

sınırlamaları da beraber�nde get�rmekted�r. İler�de, karşılıklı �şt�rak konumuna b�lerek g�r�lmes�

hal�nde bu kısıtlamalar neden�yle hakların donması hususuna detaylı olarak değ�nmektey�z. 

�ğer yandan gerekçeye göre; karşılıklı katılmanın yüksek

oranlarda kurulduğu durumlarda (meselâ, �k� sermaye

ş�rket�n�n b�rb�rler�ne yüzde yetm�ş-seksen oranında

katılmaları varsayımında olduğu g�b�) geçerl�l�ğ� kabul etmen�n

doğru olmadığı düşünüleb�l�r ve uluslararası öğret�de bu

görüşü �ler� sürenler (çoğunlukta olmasalar b�le) mevcuttur.

197. madde söz konusu varsayımda karşılıklı katılmayı geçerl�

saymakla b�rl�kte, her halde hukuka uygunluk garant�s� de

sağlamamaktadır. Yüksek karşılıklı katılma, b�lânço �lkeler�ne

aykırı düşüyorsa 197. madden�n varlığı böyle b�r aykırılığın

müeyy�des�n�n uygulanmasına engel olmayacaktır. Bunun g�b�

karşılıklı hâk�m�yet �l�şk�s�n�n sorumluluğa etk�ler� de aynen

geçerl� olacaktır.

D
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�r teşebbüsün, b�r sermaye ş�rket�n�n

sermayes�n�n, doğrudan veya dolaylı

olarak, yüzde beş�n�, onunu, y�rm�s�n�,

y�rm� beş�n�, otuz üçünü, ell�s�n�, altmış

yed�s�n� veya yüzde yüzünü tems�l eden

m�ktarda paylarına sah�p olduğu veya

payları bu yüzdeler�n altına düştüğü

takd�rde; durum söz konusu �şlemler�n

B

Bi ld i r im, tesci lB i ld i r im, tesci l
ve i lanve i lan
yükümlülükler iyükümlülükler i
nelerdi r?nelerdi r?

Kanun’un 198. Maddesi kapsamında

tamamlanmasını �zleyen on gün �ç�nde, sermaye ş�rket�ne ve bu sermaye ş�rket�n�n de bu Kanun �le d�ğer kanunlarda

göster�len yetk�l� makamlara b�ld�r�mde bulunmaları yükümlülüğü düzenlenm�şt�r.

M U S T A F A  K E M A L  A T A T Ü R K

Adâlet gücü bağımsız olmayan
bir milletin, devlet halinde

varlığı kabul olunmaz.

�ld�r�mler� alan sermaye ş�rketler�, bu

b�ld�r�mler� kayıtlı bulundukları

T�caret S�c�l� Müdürlükler�nde

b�ld�r�m� aldıkları tar�hten �t�baren on

gün �ç�nde tesc�l ve �lan ett�rmekle B
yükümlüdürler. Payların yukarıda bel�rt�len

oranlarda kazanılması veya elden çıkarılması, yıllık

faal�yet ve denetleme raporlarında ayrı b�r başlık

altında açıklanacak ve ş�rket�n �nternet s�tes�nde

de �lan ed�lecekt�r. Payların yüzdeler�n�n

hesaplanmasında y�ne 196. Maddede get�r�len

düzenlemeler esas alınacaktır. 
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eşebbüsün ve sermaye ş�rket�n�n yönet�m kurulu

üyeler�yle yönet�c�ler� de kend�ler�n�n, eşler�n�n,

velayetler� altındak� çocuklarının ve bunların,

sermayeler�n�n en az yüzde y�rm�s�ne sah�p

bulundukları t�caret ş�rketler�n�n o sermaye

ş�rket�ndek� payları �le �lg�l� olarak b�ld�r�mde

bulunacaklardır. B�ld�r�mler yazılı şek�lde yapılacak,

t�caret s�c�l�ne tesc�l ve �lan olunacaktır. 

T
�ld�r�m �le tesc�l ve �lan yükümlülüğü yer�ne get�r�lmed�ğ� sürece, �lg�l� paylara a�t oy hakkı dâh�l,

d�ğer pay sah�pl�ğ�nden doğan tüm haklar donacaktır. B�ld�rmemen�n öncel�kl� sonucu, oy hakkının

kullanılmaması olacaktır. Aks� halde, kullanılan oy geçers�z addolunacaktır. Bu çerçevede,

geçers�z oylar da d�kkate alınarak alınan genel kurul kararı da geçers�z olma tehl�kes� altında

bulunab�lecekt�r. Bu çerçevede söz konusu kararın geçerl�l�ğ�n� sürdürüp sürdürmeyeceğ� geçers�z

oyların karar n�sabını etk�ley�p etk�lememes�ne bağlı tutulacaktır. B�ld�r�m yükümlülüğünün yer�ne

get�r�lmemes�ne da�r d�ğer hukuk� sonuçlara �l�şk�n hükümler ayrıca saklı tutulmaktadır.

B
B�r d�ğer b�ld�r�m yükümlülüğü de hâk�m�yet

sözleşmeler� hakkında düzenlenm�şt�r.

Hâk�m�yet sözleşmes�n�n geçerl� olab�lmes�

�ç�n de bu sözleşmen�n de t�caret s�c�l�ne tesc�l

ve �lanı şarttır. Sözleşmen�n geçers�zl�ğ�, bu

Kanun �le d�ğer kanunlardak� ş�rketler

topluluğuna da�r yükümlülüklere ve

sorumluluklara �l�şk�n hükümler�n�n

uygulanmasına engel olmayacaktır.

Gerekçeye göre, hâk�m�yet sözleşmeler�n�n

tesc�l ve �lânına �l�şk�n yükümlülük b�r geçerl�l�k

kuralıdır. Bu suretle hâk�m�yet sözleşmen�n

yazılı olarak yapılması zorunluluğu

öngörülerek �l�şk� kayıt altına alınmak ve

kamuya tanıtılmak �stenm�şt�r.

Güçlü olan, zayıf yanını herkesten iyi bilendir.
Daha güçlü olan ise zayıf yanına

hükmedebilendir.

F R İ E D R İ C H  N İ E T Z S C H E

B
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�ld�r�m yükümlülükler� �le, katılma �l�şk�ler�n�n, özell�kle

karşılıklı katılmaların açıklanması, bu yolla kamunun

aydınlatılması, şeffaflığın sağlanması ve sorumluluk

hükümler�n�n amacına uygun şek�lde uygulanması

amaçlanmıştır. B
Gerekçede yer ver�ld�ğ� üzere, b�ld�r�m bütün payları kapsamalı,

yoksa sadece eş�ğ� aşan paylara özgülenmemel�d�r. B�ld�r�m anının

bel�rlenmes�nde payların hukuken �kt�sabı esas alınmalıdır. B�ld�r�m

adresler� olarak t�caret s�c�l�n�n yanı sıra, katılınılan ş�rkete göre,

ş�rket�n tab� olduğu d�ğer mevzuatın öngördüğü SPK, BDDK, RK ve

Haz�ne g�b� özel kurumlar ve hükümet kuruluşları olarak bel�rlenm�ş

olup, b�ld�r�m� alan kurum ve kuruluşların, kend� kanunlarına göre

�şlem yapacakları bel�rt�lm�şt�r.

Bağl ı  ve HâkimBağl ı  ve Hâkim

sirket ler ins i rket ler in
rapor lar ırapor lar ı

neler ineler i
içerecekt i r?içerecekt i r?   

Kanun’un 199. maddesinde

ağlı ş�rketler�n yönet�m kurullarına, her

faal�yet yılının �lk üç ayı �ç�nde, ş�rket�n

hâk�m ve bağlı ş�rketlerle �l�şk�ler�yle

kanunda yer alan d�ğer b�lg�ler� �ht�va

edecek b�r rapor (gerekçede yer ver�len

tanımıyla “Bağlılık Raporu”) düzenlemeler�

yükümlülüğünü get�rm�şt�r.

B
Ş�rketler topluluğu �ç�ndek� grup �ç� �şlemler her

yıl bağlı ş�rket yönet�m kurulları tarafından yasal

süre ve kapsamına uyularak ayrı ve açık b�r

raporlama �le ortaya konulmak zorundadır. Söz

konusu Bağlılık Raporları’nın herhang� b�r şek�lde

tesc�l�ne �l�şk�n b�r yükümlülük get�r�lmem�şt�r.
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#cgscenter

una karşılık, hâk�m ş�rketler bakımından söz konusu

raporları hazırlamaları esas olarak zorunlu

tutulmamış; bu raporun sadece hâk�m ş�rket�n

herhang� b�r yönet�m kurulu üyes�n�n talepte

bulunması hal�nde hazırlanması gerekt�ğ�

öngörülmüştür.

B
Bağlı ş�rket�n söz konusu raporu düzenlememes� hal�nde 200 güne kadar adl� para

cezası uygulanab�lecekt�r. Son uygulama kanunu değ�ş�kl�ğ� önces�nde bu hususta

ayrıca 2 yıla kadar hap�s cezası da öngörülmüştü. 

Gerekçede açıklandığı üzere raporun amacı, pay sah�pler�n�n bu rapora dayanarak sorumluluk davası

açab�lmeler�n�, b�lg� alma haklarını daha b�l�nçl� b�r şek�lde kullanab�lmeler�n� sağlamaktır. Rapor bağlı ş�rketler�n

kend� aralarındak� ve hâk�m ş�rketle aralarındak� �l�şk�ler� ve bu �l�şk�ler�n kayıp/yarar olarak sonuçlarını açıklayacak

olup, raporun hazırlanmaması cezaî yaptırıma bağlanmıştır. 

N A P O L Y O N  B O N A P A R T

"Ahlağın olmadığı yerde kanun birşey yapamaz."

aporda ş�rket�n geçm�ş faal�yet yılında hâk�m ş�rketle,

hâk�m ş�rkete bağlı başka b�r ş�rketle, hâk�m ş�rket�n

yönlend�rmes�yle onun ya da ona bağlı başka b�r ş�rket�n

yararına yaptığı tüm hukuk� �şlemler�n ve geçm�ş faal�yet

yılında hâk�m ş�rket�n ya da ona bağlı b�r ş�rket�n yararına

alınan veya alınmasından kaçınılan tüm d�ğer önlemler�n

açıklaması yapılacaktır. 

R
Hukuk� �şlemlerde ed�mler ve karşı ed�mler, önlemlerde,

önlem�n sebeb� ve ş�rket yönünden yarar ve zararları

bel�rt�lecekt�r. Şayet bağlı ş�rket�n zararı hâk�m ş�rket

tarafından denkleşt�r�lm�şse, bunun faal�yet yılı �ç�nde

f��len nasıl gerçekleşt�ğ� veya ş�rket�n sağladığı hang�

menfaatlere �l�şk�n olarak b�r �stem hakkı tanındığı ayrıca

bel�rt�lmel�d�r.
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#cgscenter

ağlı ş�rket yönet�m kurulu, raporu düzenlerken özen

göstermek, gerçeğ� aynen yansıtmak, doğru ve

dürüst şek�lde hesap vermek zorundadır. B
Gerekçede Bağlılık Raporu düzenlenmes�n�n amacının, sadece aydınlatma, üyeler�n f�k�rler� olsun d�ye b�lg�

verme değ�l; denetlemeye olanak sağlayacak rakamların, olguların ve sonuçların açıklanması olduğu

bel�rt�lmekted�r. Hükmün öngörülme amacı hâk�m ş�rket�n yönet�m kurulu üyeler�ne, konsol�de b�r f�nansal ve

malvarlıksal res�m vererek onlara denet�m ve gözet�m yapma, gereğ�nde önlem alma, f�k�r ed�nme olanağını

sağlamaktır.

Yönet�m kurulu raporun sonunda ş�rket�n, hukuk� �şlem�n yapıldığı veya

önlem�n alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda kend�ler�nce b�l�nen hâl

ve şartlara göre, her b�r hukuk� �şlemde uygun b�r karşı ed�m sağlanıp

sağlanmadığını ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlem�n ş�rket� zarara

uğratıp uğratmadığını açıklamalıdır.

Ş�rket zarara uğramışsa, yönet�m kurulu ayrıca söz konusu zararın hâk�m

ş�rket tarafından denkleşt�r�l�p denkleşt�r�lmed�ğ�n� de bel�rtmel�d�r. Söz

konusu açıklama sadece bağımsız denetç� tarafından �ncelenecek olup,

faal�yet raporunda sonucuna yer ver�lecekt�r. Bunun dışında g�zl�

tutulacaktır. 

Gerekçede açıklandığı g�b� yönet�m kurulunun hazırladığı raporun

sonuç kısmı, yıllık rapora alınarak olağan genel kurulda pay

sah�pler�n�n b�lg�s�ne sunulan, böylece pay sah�pler�n�n

aydınlatılmasında en öneml� rolü olan kısımdır. Burada yönet�m

kurulu, faal�yet yılında gerçekleşt�rd�ğ� tüm hukuk� �şlemler� ve

alınan veya alınmayan tedb�rler� değerlend�rerek, bunların ş�rkete

sağladığı fayda ve kayıpları ortaya koyacaktır. 
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önet�m kurulu, değerlend�rmes�n� söz konusu �şlemler�n veya

tedb�rler�n gerçekleşt�r�lmes�n�n söz konusu olduğu sırada kend�s�

tarafından b�l�nen hal ve şartlar ışığında yapacaktır. Yönet�m

kurulunun sorumluluğu açısından kurulca “b�l�nmes� gereken” bazı hal

ve şartların da d�kkate alınıp alınmayacağı, öğret� ve �çt�hat faal�yet�

gerekt�recekt�r. Her halükarda yönet�m kurulu, �lg�l� her hukuk� �şlem

�ç�n karşı ed�m�n uygunluğunu değerlend�recek, uygun b�r karşı ed�m

alınmamışsa bundan doğan kaybın nasıl denkleşt�r�ld�ğ�n�

açıklayacaktır.

Hâk�m ş�rket�n her yönet�m kurulu üyes�, yönet�m kurulu başkanından; bağlı ş�rketler�n f�nansal ve

malvarlığıyla �lg�l� durumları �le üç aylık hesap sonuçları, hâk�m ş�rket�n bağlı ş�rketlerle, bağlı ş�rketler�n

b�rb�rler�yle, hâk�m ve bağlı ş�rketler�n pay sah�pler� ve bunların yakınlarıyla �l�şk�ler�; yaptıkları �şlemler

ve bunların sonuç ve etk�ler� hakkında, özenl�, gerçeğ� aynen ve dürüstçe yansıtan hesap verme

�lkeler�ne göre düzenlenm�ş b�r rapor hazırlattırıp yönet�m kuruluna sunmasını ve bunun sonuç kısmının

yıllık rapor �le denetleme raporuna eklenmes�n� �steyeb�lecekt�r. Bağlı ş�rketler, red �ç�n yoruma yer

bırakmayacak açıklıkta b�r haklı sebeb�n varlığını �spat edemed�kler� takd�rde, bu raporun hazırlanması

�ç�n gerekl� olan b�lg� ve belgeler� hâk�m ş�rket�n bu �şle görevlend�r�len uzmanlarına vermekle yükümlü

tutulmuşlardır. Aks� takd�rde y�ne 200 güne kadar adl� para cezası uygulanab�lecekt�r. İstemde bulunan

yönet�m kurulu üyes�, bunu b�r üçüncü k�ş�n�n yararlanması amacıyla yapmışsa bunun sonuçlarından

sorumlu tutulab�lecekt�r.
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bağlı ş�rketler�n b�rb�rler�yle pay sah�pler� ve bunların yakınlarıyla �l�şk�ler�n� de kapsadığından, hüküm
şeffaflığa da yardımcı olacaktır. Ş�rket�n bu raporu kend� b�lg� ve olanaklarıyla hazırlaması hem
güçtür hem de böyle b�r rapor amaca tam olarak h�zmet edemez. Bu sebeple madde bağlı ş�rketler�n
de gerekl� b�lg� ve belgeler� vermeler�n� açıkça ve emred�c� n�tel�kte öngörmüştür.

Bağlı ş�rket, yoruma yer bırakmayacak açıklıkta haklı b�r sebeb�n bulunması
hal�nde b�lg� ve belge vermey� reddedeb�l�r. Gerekçeye göre, �stenen b�lg�n�n
hükmün amacı dışında; meselâ b�r haberde, davada, d�ğer b�r raporda, b�r
k�tapta kullanılacak olması, rak�be, potans�yel rak�be veya yabancılara
ver�lme tehl�kes� taşıması bu hüküm anlamında haklı sebep sayılab�lecekt�r.

�lg� alma hakkı, 

Bağl ı  Bağl ı  ş i rket lerş i rket ler
hakkında hakkında bi lg ib i lg i
a lma alma hakhak lar ılar ı
nelerdennelerden
oluşmaktadıoluşmaktadı r?r?   

anun, 200. maddes� hükmüyle hâk�m ş�rket�n her pay sah�b�, genel kurulda bağlı ş�rketler�n f�nansal ve

malvarlığıyla �lg�l� durumları �le hesap sonuçları, hâk�m ş�rket�n bağlı ş�rketlerle, bağlı ş�rketler�n

b�rb�rler�yle, hâk�m ve bağlı ş�rketler�n pay sah�pler�, yönet�c�ler� ve bunların yakınlarıyla �l�şk�ler�,

yaptıkları �şlemler ve bunların sonuçları hakkında, özenl�, gerçeğ� aynen ve dürüstçe yansıtan hesap

verme �lkeler�ne uygun, doyurucu b�lg� ver�lmes�n� �steyeb�lme hakkıyla donatılmıştır. K
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G
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erekçede bu madden�n hâk�m ş�rket�n pay

sah�b�n�n b�lg� alma hakkını bağlı ş�rketler�

kapsayacak tarzda gen�şletmek amacıyla

öngörüldüğü, bu b�lg� alma hakkının adres�n�n

hâk�m ş�rket yönet�m kurulu ve b�lg� alınacak yer�n

�se genel kurul olduğu açıklanmıştır. 

anun, 201. maddes� kapsamında, b�r sermaye ş�rket�n�n paylarını �kt�sap ed�p karşılıklı �şt�rak konumuna

b�lerek g�ren d�ğer b�r sermaye ş�rket�, �şt�rak konusu olan paylardan doğan toplam oylarıyla d�ğer pay

sah�pl�ğ� haklarının sadece dörtte b�r�n� kullanab�l�r; bedels�z payları ed�nme hakkı har�ç, d�ğer tüm pay

sah�pl�ğ� hakları donar, hükmünü get�rm�şt�r . Söz konusu paylar toplantı ve karar n�sabının

hesaplanmasında, 389 ve 612. maddede yer ver�len hükümler �st�sna olmak üzere, d�kkate

alınmayacaktır.

Haklar ınHaklar ın
donmasıdonması

hangihangi
durumlardadurumlarda

sözsöz
konusukonusu

olacakt ı r?olacakt ı r?

K
anun, 2

01. m
addes

i k
apsa

mında,

K
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ürk T�caret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekl�

Hakkında Kanun’un 19. maddes� uyarınca oy

haklarının kullanılmasına �l�şk�n sınırlamasına da�r bu

hüküm, Kanunun yayımı tar�h�nden �t�baren �k� yıl

sonra (01.07.2014 tar�h�nde) yürürlüğe g�recekt�r. 
T
Düzenlemen�n amacı, gerekçede, temelde kökenler� aynı olan payların yönet�me etk�ler�n� sınırlamak olarak

açıklanmıştır. Bu nedenle bağlı ş�rket�n hâk�m ş�rket�n paylarını �kt�sap etmes� hal�nde, bu payların verd�ğ� oyların

tamamının her zaman kullanılamayacağı hükme bağlanmaktadır. Bağlı ş�rket hâk�m ş�rket�n ne kadar payına

sah�p olursa olsun en çok kend�s�n�n sah�p olduğu payların yüzde y�rm� beş�n�n verd�ğ� oyları kullanab�lecekt�r. 

esela yavru ş�rket ana ş�rket�n

sermayes�n�n yüzde kırkına sah�pse,

yüzde kırkın yüzde y�rm� beş� olan

yüzde on yavru ş�rket�n

kullanab�leceğ� oyun sınırınıM
gösterecekt�r. Ger� kalan yüzde otuz �se donacaktır.

Ana ş�rket�n paylarının veya oylarının çoğunluğuna

sah�p olmadığı halde topluluğu yöneten azınlıktak�

pay sah�pler�n�n haksız b�r olanaktan yararlanmasına

engel olunmak �stenm�şt�r. Kural sadece oy hakları

�ç�n değ�l, payın verd�ğ� d�ğer haklar �ç�n de geçerl�d�r.

Yavru ortaklığın �şt�rak�n�n ekonom�k değer�ne zarar

vermemek �ç�n rüçhan hakkı �le bedels�z payları

�kt�sap hakları �st�sna ed�lmel�d�r.

Gerekçede yer ver�ld�ğ� üzere hâk�m�yet durumu, hâk�m

ş�rkete hâk�m�yet gücünü bağlı ş�rketlere karşı hukuka

aykırı olarak onları zarara uğratacak şek�lde kullanma

hakkını vermez. Her hukuka aykırılık durumunda olduğu

üzere, hâk�m�yet�n hukuka aykırı kullanımına da hukuk�

sonuç bağlanmıştır. Hâk�m�yet�n hukuka aykırı

kullanılmasının bel�rlenmes� ve hükümler�n�n

göster�lmes� Türk Hukukunda yen�d�r. Düzenleme Türk

Sorumluluk Hukukuna yen� b�r ufuk ve boyut

kazandırmakta, hukuka bağlılığı vurgulamaktadır. 
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ukarıda hâk�m�yet�n hukuka aykırı olarak kullanılması

hâller� sadece örnek olarak bel�rt�lm�ş olup bunların

dışında da hâk�m ş�rket�n bağlı ş�rket�n� zarara

uğratması hal�nde hâk�m ş�rket�n sorumluluğu

bulunacaktır. Hâk�m�yet uygulaması, genel anlamda

bağlı ş�rket�n yönet�m kuruluna yaptırılan bazı hukukî

�şlemler (kâr, borç, alacak devr� g�b�) ve maddî f��ller

(tes�s� yen�lememe, kapatma, üret�m� kısıtlama g�b�) �le

bağlı ş�rkete aldırılan b�rleşme, bölünme, tür

değ�şt�rme, menkul değer �hracı g�b� öneml� genel kurul

kararları şekl�nde �k� kategor� üzer�nden açıklanmıştır.

Y
Madde kapsamında öngörülen herhang� b�r �şlem, meselâ

kefalet veya garant� verme, alacak ya da borç devretme,

b�rleşme, bölünme, kanunen hukuka aykırı değ�ld�r.

Hâk�m�yet�n� bağlı ş�rket� kayba uğratacak şek�lde

kullanmaması şartıyla ş�rketler topluluğuna dâh�l

ş�rketler�m�z b�rb�rler�ne kef�l olab�l�r ve garant�

vereb�l�rler. Hukuka aykırılık, hâk�m�yet�n bağlı ş�rket�

zarara uğratacak şek�lde kullanılması ve uygulanması

bağlamında doğacaktır. Hukuka aykırılık, �şlem�n, alınan

kararın veya uygulanan ya da uygulanmasından kaçınılan

önlem�n bağlı ş�rket�n kaybına sebep olmasından ve

ş�rkete, pay sah�pler�ne ve ş�rket alacaklılarına zarar

vermes�nden ve ş�rket yönünden haklı b�r sebeb�

bulunmamasından kaynaklanacaktır. 
Maddede “kayıp” kel�mes� kullanılmış olup, gerekçede, bu
�baren�n borçlar hukuku anlamında “zarar”dan farklı ve
onu da kapsayacak gen�şl�kte olduğu vurgulanmıştır.
Kayıp, b�r malvarlığı eks�lmes� veya malvarlığının
artmasının önlenmes� şekl�nde ortaya çıkab�leceğ� g�b�;
�ş, fon ve personel devr�nde olduğu üzere şansın veya b�r
�ş� başarı �le yapab�lme olanağının y�t�r�lmes� tarzında da
görüleb�lecekt�r. Bu bağlamda doktr�nde kayıp, bağlı
ş�rket�n malvarlığını, karlılığını veya akt�f�n� azaltan,
pas�f�n� arttıran, r�ske sokan her türlü �ş veya kayıp
doğurucu �ş veya �şlemler olarak tanımlanmaktadır
İşlem�n kayba sebeb�yet vereb�leceğ�n�n �kna ed�c�
bulgular ve çıkarımlarla anlaşılması yeterl�d�r. Meselâ, b�r
�haleye g�rmemek veya �hale şartlarından bazılarını
gerçekleşt�reb�lecekken bundan b�l�nçl� olarak kaçınmak
“�ş”�n devr�d�r. İhale konusunun amaçlanan �şletme
tarafından kazanılmamış olması öneml� değ�ld�r. Öneml�
olan kaybın şartlarının bağlı ş�rket tarafından
hazırlanmasıdır. 
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üküm uyarınca kullanılmayan haklar kaybolmaz,
donar ve bu payların devr� �le yen� devralan
donmuş hakları kullanma olanağına sah�p bulunur.
Kullanılmayan kısım toplantı ve karar n�saplarında
hesaba katılmaz.H

B�r ana ş�rket�n b�rden çok yavru ş�rket� �le karşılıklı
�şt�rakler� varsa, her ş�rket açısından sınırlamalar ayrı
olarak doğacaktır. Kanun, ana ş�rket�n b�rden çok yavru
ş�rketle bu tür b�r �l�şk� �ç�nde bulunmasını azınlıkta kalan
pay sah�pler� açısından olumsuz b�r durum olarak
değerlend�rmekte ve yaygınlık kazanmasında hukuk
pol�t�kası açısından sakınca görmekted�r. 

Hakların donması sınırlaması, bağlı ş�rket�n hâk�m ş�rket�n
paylarını �kt�sap etmes� veya her �k� ş�rket�n b�rb�rler�ne
hâk�m olması hâl�nde uygulanmayacaktır. Gerekçede yer
alan açıklamaya göre, karşılıklı �şt�rak eden ş�rketler�n her
�k�s� üzer�nde de hâk�m�yet sağlıyorsa sınırlama ortadan
kalkacaktır. Çünkü karşılıklı �şt�rak�n her �k� ş�rkete de
hâk�m�yet sağlaması hal�nde her �k�s� de bağlı, her �k�s� de
hâk�m ş�rket sayılacağı �ç�n bu konumda bulunmanın
sonuçlarına katlanır. Kanun, bu olumsuz konumu daha da
ağırlaştırmak �stemem�şt�r.
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HÂKİMİYETİN
HUKUKA AYKIRI

KULLANILMASININ
SONUÇLARI NELER

OLACAKTIR?
en� TTK uyarınca, sadece hâk�m ş�rket konumunda bulunmak sorumluluğun doğmasına yol
açmaz. Hâk�m ş�rket�n sorumlu olab�lmes� �ç�n Kanun’un 202. maddes� tahtında hâk�m
ş�rket�n, hâk�m�yet�n� bağlı ş�rket� kayba uğratacak şek�lde kullanması gerekmekted�r.
Hâk�m�yet durumunu kullanarak bağlı ş�rket� zarara uğratan hâk�m ş�rket açısından
denkleşt�rme yükümlülüğü öngörülmüştür. Bu çerçevede hâk�m ş�rket, örneğ�n bağlı ş�rket�;Y

�ş, varlık, fon, personel, alacak ve borç devr� g�b� hukuk� �şlemler yapmaya,
kârını azaltmaya ya da aktarmaya,
malvarlığını ayn� veya k�ş�sel n�tel�kte haklarla sınırlandırmaya ,
kefalet, garant� ve aval vermek g�b� sorumluluklar yüklenmeye,
ödemelerde bulunmaya,
haklı b�r sebep olmaksızın tes�sler�n� yen�lememek, yatırımlarını
kısıtlamak, durdurmak g�b� ver�ml�l�ğ�n� ya da faal�yet�n� olumsuz etk�leyen
kararlar veya önlemler almaya yahut gel�şmes�n� sağlayacak önlemler�
almaktan kaçınmaya, 
yöneltt�ğ� takd�rde bağlı ş�rket�n kaybını, söz konusu kaybın gerçekleşt�ğ� faal�yet yılı �ç�nde f��len
denkleşt�rmek veya kaybın nasıl ve ne zaman denkleşt�r�leceğ� bel�rt�lmek suret�yle en geç o faal�yet yılı
sonuna kadar, bağlı ş�rkete denk değerde b�r �stem hakkı tanımakla yükümlüdür. 
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Somut olayın özell�kler�ne göre, “kâr aktarılması”nın aynı
zamanda “kâr nakl�” olarak da anlaşılması, amaca uygun yorum
gereğ�d�r. Öte yandan bağlı ş�rket�n, hâk�m ş�rket�n hâk�m�yet�
kullanması sonucu, kend�s�ne kayıp verecek tarzda aynî ve
şahsî yükler üstlenmes�, hâk�m ş�rket�n makro planlarına ve
pol�t�kalarına bağlı ş�rket�n feda ed�lmes� g�b� uygulamalar da
kayıp haller� olarak n�telend�r�leb�lecekt�r. Kısacası, hâk�m
ş�rket açısından denkleşt�rme yükümlülüğünün doğab�lmes�
�ç�n bağlı ş�rket�n zarara uğraması şart değ�ld�r. Bağlı ş�rket
açısından zarar tehl�kes�n�n doğması durumunda dah� hâk�m
ş�rket açısından denkleşt�rme yükümlülüğü söz konusu
olacaktır.

erekçede hükümdek�
“yöneltecek” �bares�n�n de
b�l�nçl� olarak seç�ld�ğ�
vurgulanmış olup, söz
konusu �şlem ve olguların
tasarlanması, planlanması 

G
planlanması veya gerçekleşt�r�leb�lmes�
�ç�n hâk�m ş�rket�n, yönet�m kurulu
kararlarının alınmasında oy gücü �le etk�l�
olab�leceğ� g�b�, çeş�tl� baskı
uygulamalarına g�r�şeb�leceğ�,
“yöneltecek” �bares�n�n bütün bu
olasılıkları kapsadığı bel�rt�lm�şt�r.

ynı zamanda hüküm, hâk�m ş�rket�n veya ortakların makro
pol�t�kalarının uygulanab�lmes�ne de olanak sağlayan esnek b�r
kurala yer verm�şt�r. O da bağlı ş�rkete ver�len kaybın, o hesap
yılında f��len denkleşt�r�lmes� veya denkleşt�rmen�n nasıl ve ne
zaman yapılacağı konusunda ş�rkete b�r talep hakkı
tanınmasıdır.
A

"Satın alınab�len
adaletten daha

kötü b�r şey
olamaz."

 
 

R O M A  H U K U K U
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erekçede denkleşt�rmen�n bağlı ş�rkete yarar ve
b�r avantaj tanınması g�b� kaybın g�der�lmes�n�
sağlayacak b�r karşılığa �l�şk�n olab�leceğ�
bel�rt�lm�ş olup, G

ver�len garant� veya kefalet�n, karşı garant� ve kefalet ya da
avalle güvence altına alınması,
herhang� b�r l�sans ve marka kullanma hakkı tanınması, 
herhang� b�r ücret talep ed�lmeden araştırma ve gel�şt�rme
h�zmet� ver�lmes�, 
know-how ver�lmes�, 
personele staj ve eğ�t�m �mkânları sağlanması, 
pazarlama ağından yararlandırılması, 
denk değerde b�r taşınmazın devr�, 
bağlı ş�rket�n kayba uğramasının karşılığında
yararlandırılmış 

şartlı sermaye artırımında kayba uğrayan ş�rket�n hak sah�b�
kılınması,

erekçede denkleşt�rmen�n bağlı ş�rkete yarar ve b�r avantaj
tanınması g�b� kaybın g�der�lmes�n� sağlayacak b�r karşılığa
�l�şk�n olab�leceğ� bel�rt�lm�ş olup, 

 olan d�ğer b�r bağlı ş�rket�n sermaye artırımında rüçhan hakkı
tanınması, 

 
g�b� örneklerle açıklanmıştır.

"Öneml� olan söylenen�n ne
olduğu ya da nasıl söylend�ğ�

değ�l, nasıl anlaşıldığıdır."
 
 G U Y  H U N T E R
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enkleşt�rme, kayba sebeb�yet ver�len hesap yılı �ç�nde f��len gerçekleşt�r�leb�leceğ� g�b�, o hesap yılı
�ç�nde ş�rkete denkleşt�rmen�n nasıl ve ne zaman yapılacağı konusunda b�r talep hakkı kazandırılması
şekl�nde de olması mümkündür. Talep hakkının kullanılmasının, beklenen faydayı sağlamayacak şek�lde
uzun b�r süreye yayılmaması ve kayba uğrayan bağlı ş�rket�n yen�l�k doğurucu haklarla taleb�n konusuna
kavuşmasının mekan�zmalarının da öngörülmes� terc�h ed�lmel�d�r.D

Türk T�caret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekl� Hakkında Kanun’un 18. maddes� uyarınca b�r bağlı
ş�rket�n, Yen� Türk T�caret Kanunu’nun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte bu kapsamda kaybı veya kayıpları varsa
bunların, bu Kanun'un yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren �k� yıl �ç�nde (en geç 01.07.2014 tar�h�nde)
denkleşt�r�lmes� veya �lg�l� ş�rkete kaybı veya kayıpları denkleşt�recek �stem hakkının tanınması
zorunluluğu get�r�lm�ş olup, aks� hâlde aşağıda yer ver�len dava haklarının hemen kullanılab�leceğ�
öngörülmüştür.
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Denkleşt�rme, faal�yet yılı �ç�nde f��len yer�ne get�r�lmez veya süres� �ç�nde denk b�r �stem hakkı
tanınmazsa, bağlı ş�rket�n her pay sah�b�, hâk�m ş�rketten ve onun kayba sebep olan yönet�m kurulu
üyeler�nden, ş�rket�n zararını tazm�n etmeler�n� �steyeb�lecekt�r. Hâk�m �stem üzer�ne veya resen somut
olayda hakkan�yete uygun düşecekse, tazm�nat yer�ne davacı pay sah�pler�n�n paylarının hâk�m ş�rket
tarafından satın alınmasına veya duruma uygun düşen ve kabul ed�leb�l�r başka b�r çözüme karar
vereb�lecekt�r.
D
Böyle b�r durumda aynı zamanda alacaklılar da ş�rket �flas etmem�ş olsa b�le ş�rket�n zararının ş�rkete ödenmes�n�
�steyeb�leceklerd�r.

Ad�l �nsan, kend�s�ne zarar ver�ld�ğ�nde b�le adalet�nden b�r şeyler eks�lmeyen k�ş�d�r.
 

P L A T O N
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ncak kayba sebeb�yet veren �şlem�n, aynı veya benzer koşullar altında, ş�rket menfaatler�n�
dürüstlük kuralına uygun olarak gözeten ve tedb�rl� b�r yönet�c�n�n özen�yle hareket eden,
bağımsız b�r ş�rket�n yönet�m kurulu üyeler� tarafından da yapılab�leceğ� veya yapılmasından
kaçınılab�leceğ�n�n �spatı hâl�nde tazm�nata hükmed�lemeyecekt�r. Gerekçeye göre bu hüküm,
adalet�n gereğ�d�r.A

Hâk�m�yet hakkının kullanılmasını �çeren �şlem ve f��ller
hâk�m�yet �l�şk�ler�nden doğmayıp da bas�retl�
hareket�n b�r gereğ� olarak ortaya çıkıyorsa, tazm�nat
sorumluluğuna g�d�lmes�ne �mkân yoktur.

Hâk�m teşebbüsün merkez�n�n yurt dışında bulunması
hâl�nde tazm�nat davası bağlı ş�rket�n merkez�n�n
bulunduğu yer asl�ye t�caret mahkemes�nde
açılab�lecekt�r.
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erekçeye göre burada öngörülen davaların açılab�lmes�n�n şartı, süres� �ç�nde denkleşt�rmen�n
yer�ne get�r�lmemes� veya süres� �ç�nde bu konuda ş�rkete b�r talep hakkı tanınmamasıdır. Dava
hakkı, ş�rkete tanınmamış, bunun yer�ne pay sah�pler�yle ş�rket alacaklılarına bu olanak
sağlanmıştır. Bunun sebeb� hukukî gerçekç�l�kt�r. Çünkü, ş�rket�n bu davayı hâk�m ş�rkete karşı
açıp sam�m�yetle �zleyeb�leceğ� konusunda şüpheye düşülmüştür. Kökleşm�ş uygulama da bu
şüphey� destekler n�tel�kted�r. Ayrıca bağlı ş�rket yönet�m kurulunu, hâk�m ş�rket ve yönet�m
kurulu �le karşı karşıya get�rmen�n doğru b�r hukuk pol�t�kası olmadığı �nancı ağırlık kazanmıştır.
Ayrıca, böyle b�r durumda yönet�m kurulu üyeler�n�n sorumluluğunu düzenleyen 553 ve devamı
maddelerdek� düzenlemeler�n aks�ne burada alacaklıların dava açma hakları ş�rket�n �flâsına
bağlanmamıştır. 

G

Öte yandan, hâk�m�yet�n uygulanması �le gerçekleşt�r�len ve bağlı ş�rket bakımından açıkça
anlaşılab�l�r haklı b�r sebeb� bulunmayan, b�rleşme, bölünme, tür değ�şt�rme, fes�h, menkul
kıymet çıkarılması ve öneml� esas sözleşme değ�ş�kl�ğ� g�b� �şlemlerde, genel kurul kararına red
oyu ver�p tutanağa geç�rten veya yönet�m kurulunun bu ve benzer� konulardak� kararlarına yazılı
olarak �t�raz eden pay sah�pler�; hâk�m teşebbüsten, zararlarının tazm�n�n� veya paylarının varsa
en az borsa değer�yle, böyle b�r değer bulunmuyorsa veya borsa değer� hakkan�yete uygun
düşmüyorsa, gerçek değerle veya genel kabul gören b�r yönteme göre bel�rlenecek b�r değerle
satın alınmasını mahkemeden �steyeb�leceklerd�r.
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eğer bel�rlen�rken mahkeme kararına en yakın
tar�htek� ver�ler esas alınacaktır. Tazm�nat veya
payların satın alınmasına yönel�k �stem davası, genel
kurul kararının ver�ld�ğ� veya yönet�m kurulu kararının
�lan ed�ld�ğ� tar�hten başlayarak �k� yılda
zamanaşımına uğrayacaktır. 

D
 Söz konusu dava açılınca, davacıların muhtemel zararlarını veya
payların satın alma değer�n� karşılayan tutardak� paranın tem�nat
olarak, mahkemece bel�rlenecek b�r bankaya mahkeme adına
yatırılmasına karar ver�lecekt�r. Tem�nat yatırılmadığı sürece genel
kurul veya yönet�m kurulu kararına �l�şk�n h�çb�r �şlem
yapılamayacaktır. Davaların kötü n�yetle açılması hâl�nde davalı,
uğradığı zararın mütesels�len tazm�n ed�lmes�n� ve mahkemeye
tem�nat olarak yatırılmasını davacılardan �steyeb�lecekt�r.
Gerekçede bel�rt�ld�ğ� üzere, bu hükümle, hâk�m�yet�n
kullanılmasının yol açab�leceğ� sakıncalara karşı pay sah�pler�
bakımından tazm�nat hakkının yanı sıra alternat�f b�r d�ğer çözüm
de get�r�lmekted�r. Buna göre, hâk�m�yet�n kullanılması sebeb�yle
bağlı ş�rkette yapılan bazı �şlemlere muhal�f olan pay sah�pler�,
muhal�f oldukları �şlem�n doğurduğu zararların g�der�lmes�n�
�steyeb�lecekler� g�b�, kend� paylarının ş�rket tarafından satın
alınmasını da açtıkları davada mahkemeden talep edeb�leceklerd�r. 
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ürk hukukunda yen� olan bu talep hakkı, hâk�m�yet�n
kullanılması karşısında azınlıkta kalan ve hâk�m�yet�n
kullanılış b�ç�m�ne karşı çıkan pay sah�pler�ne
ş�rketten çıkış �mkânı vermekted�r. Talep ve davanın
şartı, karşı çıkılan �şlem�n bağlı ş�rket yönünden
açıkça anlaşılab�l�r b�r haklı sebeb�n bulunmamasıdır.
Kanun, bu manada b�rleşme, bölünme ve tür
değ�şt�rmede, pay sah�pler�ne ve ortaklara tanınmış
bulunan d�ğer hakları saklı tutmuştur. 

T
Gerekçeye göre, uygulamada, bağlı
ş�rket yönet�m kurulu üyeler�,
kend�ler�n�n sorumluluğunu
doğurab�leceğ�n� düşündükler� �ç�n
yapmaktan çek�necekler� bazı
tasarrufları, yukarıdan (yan� hâk�m
ş�rketler�nden) gelen tal�matlar
neden�yle yapmak zorunda
kalab�lmekted�rler. Böyle b�r durumda
kalan bağlı ş�rket yönet�m kurulu
üyes�, almış olduğu tal�mat neden�yle
gerçekleşt�rd�ğ� �şlemlere �l�şk�n
olarak kanundan doğan
sorumluluğunu bertaraf edemez.

Bu nedenle yönet�m kurulu üyes�,
kend�s�ne düşeb�lecek sorumluluğun
hâk�m ş�rket tarafından karşılanması
�ç�n hâk�m ş�rketle sözleşme yaparak
üçüncü k�ş�lere karşı ödemekle
yükümlü kılındığı tazm�natların hâk�m
ş�rket tarafından taahhüt ed�lmes�n�
talep edeb�lecekt�r. Kanuna göre
bağlı ş�rket�n yönet�c�ler�, bu
düzenlemeler dolayısıyla pay
sah�pler�ne ve alacaklılara karşı
doğab�lecek sorumluluklarının tüm
hukuk� sonuçlarının b�r sözleşme �le
üstlenmes�n� hâk�m teşebbüsten
�steyeb�l�rler. Böyle b�r talep
durumunda, hâk�m teşebbüs söz
konusu sözleşmey� kend�s�nden
talepte bulunan bağlı ş�rket yönet�m
kurulu üyeler� �le akdetmek zorunda
kalacaktır.
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ürk hukukunda yen� olan bu talep hakkı, hâk�m�yet�n
kullanılması karşısında azınlıkta kalan ve hâk�m�yet�n
kullanılış b�ç�m�ne karşı çıkan pay sah�pler�ne
ş�rketten çıkış �mkânı vermekted�r. Talep ve davanın
şartı, karşı çıkılan �şlem�n bağlı ş�rket yönünden
açıkça anlaşılab�l�r b�r haklı sebeb�n bulunmamasıdır.
Kanun, bu manada b�rleşme, bölünme ve tür
değ�şt�rmede, pay sah�pler�ne ve ortaklara tanınmış
bulunan d�ğer hakları saklı tutmuştur. 

T

#cgscenter

TAM HÂKİMİYET
HALİNİN GETİRECEĞİ

İMKANLAR VE
SORUMLULUKLAR

NELERDİR?
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am hâk�m�yet hâl�, Kanun’un 203.maddes�nde b�r t�caret ş�rket�n�n, b�r sermaye ş�rket�n�n
paylarının ve oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak yüzde yüzüne sah�p olması olarak
tanımlanmıştır. Tam hâk�m�yet hal�nde Kanun, hâk�m ş�rket�n yönet�m kurulunu, topluluğun
bel�rlenm�ş ve somut pol�t�kalarının gereğ� olmak şartıyla bağlı ş�rket�n kaybına sebep
vereb�lecek sonuçlar doğurab�lecek n�tel�k taşısalar b�le, bağlı ş�rket�n ödeme gücünü açıkça
aşan varlığını tehl�keye düşüreb�lecek olan veya öneml�  varlıklarını kaybetmes�ne
T

TAM HÂKİMİYET
HALİNİN GETİRECEĞİ

İMKANLAR VE
SORUMLULUKLAR

NELERDİR?

öneml� varlıklarını kaybetmes�ne yol açab�lecek n�tel�k
taşımaması şartıyla, bağlı ş�rket�n yönlend�r�lmes�ne ve
yönet�m�ne �l�şk�n tal�mat vereb�lme yetk�s� �le
donatmış, bağlı ş�rket�n organlarını da bu tal�matlara
uymakla yükümlü tutmuştur. Bağlı ş�rket�n yönet�m
kurulu üyeler�, yönet�c�ler� ve sorumlu tutulab�lecek
�lg�l�ler, bu tür tal�matlara uymaları neden�yle, ş�rkete ve
pay sah�pler�ne karşı sorumlu tutulamayacaklardır.

Ancak hâk�m ş�rket ve yönet�c�ler�n�n, bu madde
çerçeves�nde verd�kler� tal�matlar dolayısıyla bağlı
ş�rkette oluşan kayıp, o hesap yılı �ç�nde
denkleşt�r�lmed�ğ� veya zamanı ve şekl� de bel�rt�lerek
ş�rkete denk b�r �stem hakkı tanınmadığı takd�rde
zarara uğrayan alacaklılar, hâk�m ş�rkete ve onun
kayıptan sorumlu yönet�m kurulu üyeler�ne karşı
tazm�nat davası açab�leceklerd�r. Ancak kayba
sebeb�yet veren �şlem�n, aynı veya benzer koşullar
altında ş�rket menfaatler�n� dürüstlük kuralına uygun
olarak gözeten ve tedb�rl� b�r yönet�c�n�n özen�yle
hareket eden, bağımsız b�r ş�rket�n yönet�m
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kurulu üyeler� tarafından da yapılab�leceğ� veya
yapılmasından kaçınılab�leceğ�n�n �spatı hâl�nde y�ne
tazm�nata hükmed�lemeyecekt�r. Davalılar, ayrıca kred�den
ve benzer� sebeplerden kaynaklanan alacaklarda; davacının,
denkleşt�rmen�n yapılmadığını veya �stem hakkının
tanınmadığını b�lerek söz konusu alacağı doğuran �l�şk�ye
g�rd�ğ�n� veya �ş�n n�tel�ğ� gereğ� bu durumu b�lmes�
gerekt�ğ�n� �spatlayarak sorumluluktan kurtulab�leceklerd�r. 

erekçeye göre, b�r ş�rket doğrudan veya
dolaylı b�r şek�lde b�r d�ğer ş�rket�n paylarına ve
oy haklarının yüzde yüzüne sah�pse bağlı
ş�rket�n yönet�m kurulu “tam bağlı” b�r yönet�m
kuruludur. G

Tam bağlı yönet�m kurulu, hâk�m ş�rket�n veya ş�rketler
topluluğunun pol�t�kalarına ve tal�matlarına uymak zorunda
bulunan, aks� halde �ş�n� y�t�recek olan üyelerden oluşan b�r
kuruldur. Her gelen üye, aynı konumda olur. Bu konumdak�
yönet�m kurullarının ş�rketler�n�n menfaatler�n� hâk�m
ş�rket�n menfaat�ne üstün tutmaları

gerekt�ğ�n� kabul etmek ve aks� halde yönet�m kurulu
üyeler�n�n sorumluluğuna g�tmek, gerçeğe gözler� kapayan,
aldatıcı ve yanıltıcı b�r varsayımdır. Böyle b�r yönet�m kurulu
yönünden uygun olan çözüm, onların tal�matları yer�ne
get�rmek zorunda bulunduklarını, bundan dolayı ş�rketler�ne
ve pay sah�pler�ne karşı sorumsuz olduklarını kabul etmek,
ancak ş�rket alacaklılarına dava hakkı tanımak, hâk�m ş�rket�
verd�ğ� tal�matlardan doğacak kayıplardan sorumlu tutmak
düşünces�ne dayanarak bulunab�l�r. 

Gerekçede hükmün uygulanab�lmes�n�n �k�nc� şartı, tal�matın
toplulukça bel�rlenm�ş somut pol�t�kaların gereğ� olması
olarak açıklanmıştır. Günlük gereks�n�mlere göre ver�len
tal�matlar madden�n kapsamı dışındadır. Bu tür tal�mat
ver�lmes� hal�nde, ş�rket alacaklarına karşı hâk�m ş�rket�n
sorumluluğu ağırlaşacaktır. Zaten bağlı ş�rket hâk�m ş�rket�n
doğrudan veya dolayısıyla sah�pl�ğ�nde bulunduğuna göre pay
sah�pler�ne dava hakkı tanımak hukuken mümkün değ�ld�r.
Aks�n� kabul, tal�matı ver�p kayba sebep olana dava hakkı
tanımak anlamına gelecekt�r. Bu hükmün uygulanab�lmes�n�n
şartı olan pay ve oy haklarının yüzde yüzüne sah�p olunması
gereğ�, emred�c� n�tel�kted�r. 

am hâk�m�yet hal�nde korunması
gereken menfaat esasen ancak
alacaklılar yönünden
�şleyeb�leceğ�nden, Kanun bu
durumda yönet�me ş�rket�n mahvına,
�flasına yol açacak tal�matlar har�ç
daha fazla esnekl�k tanımaktadır.
Ancak alacaklıların menfaatler�n�n
korunması açısından da denkleşt�rme
yükümlülükler� ve dava hakları �lg�l�
koşullarının varlığı hal�nde y�ne geçerl�
olacaktır. 

T
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zel denet�m, Kanun’un 207. maddes�nde düzenlenm�ş olup; denetç�, özel denetç�,
halka açık ş�rketler �ç�n zorunlu tutulan r�sk�n erken saptanması ve yönet�m� kom�tes�;
bağlı ş�rket�n, hâk�m ş�rketle veya d�ğer bağlı b�r ş�rketle �l�şk�ler�nde h�len�n veya
dolanın varlığını bel�rt�r şek�lde görüş b�ld�rm�şse, bağlı ş�rket�n her pay sah�b�, bu
konunun açıklığa kavuşturulması amacıyla ş�rket merkez�n�n bulunduğu yerdek� asl�ye
t�caret mahkemes�nden özel denetç� atanmasını �steyeb�lecekt�r. 

Ö

ÖZEL
DENETİM
HAKKI
NELERİ
İÇERMEKTE
DİR?
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Satın alma hakkı ne
zaman

kullanılab�lecekt�r

âk�m ş�rket, doğrudan veya dolaylı olarak b�r sermaye ş�rket�n�n paylarının ve oy haklarının en az
yüzde doksanına sah�pse; azlık ş�rket�n çalışmasını engell�yor, dürüstlük kuralına aykırı
davranıyor, fark ed�l�r sıkıntı yaratıyor veya pervasızca hareket ed�yorsa, hâk�m ş�rket azlığın
paylarını varsa borsa değer�, böyle b�r değer bulunmuyorsa veya borsa değer� hakkan�yete uygun
düşmüyorsa, gerçek değerle veya genel kabul gören b�r yönteme göre bel�rlenecek b�r değerle
satın alınmasını mahkemeden �stemek suret�yle bel�rlenecek değer �le satın alab�lecekt�r.

H
Değer bel�rlen�rken mahkeme kararına en yakın tar�htek� ver�ler esas alınacaktır. Uygulamada, söz konusu
davaların uzun süreceğ� göz önüne alındığında değer�n söz konusu hukuka aykırı, pervasız �şlemler�n etk�s�yle
düşme �ht�mal� bulunduğundan, bu tür hallerde hâk�m, hakkan�yet�n gerekt�rd�ğ� hallerde mahkemeden �stem
tar�h�n� de göz önüne alab�lmel�d�r. 

Gerekçede bu hükmün amacı, b�r ş�rket�n sermayes�n�n ve oy haklarının bu kadar güçlü, üstün çoğunlukla uygun
gördüğü b�r kararın alınıp uygulanmasına çoğu k�ş�sel çeş�tl� sebeplerle karşı çıkan pay sah�pler�n�n ş�rket�n �şlem
yapmasını engelleyen davranışlarına son ver�p ş�rket �ç� barışı sağlamak olarak açıklanmıştır. Kötüye
kullanmalara ve özell�kle pay bedel�n�n ödenmemes� tehl�kes�ne engel olmak amacı �le karar mahkemeye
bırakılmış, pay bedel�n�n bel�rlenmes�ne �l�şk�n usuller yukarıda da açıklandığı üzere kanunen bel�rlenm�şt�r. 
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doğan sorumluluk nedirdoğan sorumluluk nedir
ve neleri içermektedir?ve neleri içermektedir?  

GÜVENGÜVEN
DENDEN

âk�m ş�rket�n topluluk �t�barının, topluma veya tüket�c�ye güven veren b�r düzeye ulaştığı hâllerde,
bu �t�barın kullanılmasının uyandırdığı güvenden dolayı üçüncü k�ş�lere karşı sorumluluğunun
bulunması öngörülmüştür. Gerekçede yer ver�len açıklamalara göre Türk�ye bu hüküm �le, H

Kanun' un 209.  maddes�  � le ,

Avrupa öğret�s�nde çoğunluk tarafından savunulan güven kavramının öneml� b�r uygulamasını
oluşturan ve İsv�çre Federal Mahkemes�'n�n emsal b�r kararı �le kabul ed�len ş�rketler
topluluğunun toplumda veya tüket�c�de yarattığı güvenden doğan sorumluluğunu kanunen
düzenleyen �lk ülke olmuştur. Sorunun özel ve dar b�r şek�lde görünüşü “Patronaj Açıklaması”
olarak bel�rt�lm�şt�r. Hükmün amacı b�r ş�rketler topluluğu bağlamında hâk�m ş�rket�n toplumda
veya daha b�r çevre olan tüket�c�de yarattığı güven� kullandığı takd�rde bu kullanmanın
sonuçlarını yüklenmes�n� sağlamaktır.
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erekçede bel�rt�ld�ğ� üzere, bağlı ş�rketler çoğu kez
üyes� oldukları ş�rketler topluluğunun adını ş�rket
kırtas�yes�nde �lân ve özell�kle reklamlarda
z�kretmekte, bu yolla kend�ler�ne müşter�
bağlamakta t�carî menfaat sağlamaktadır. G

Adı anılan ş�rketler topluluğunun toplumda yüksek
�t�barı ha�z olduğu durumlarda bu kazanç yüksek
olmaktadır. Kullanılan topluluk adına güvenerek
halkın veya daha dar anlamda tüket�c�n�n bağlı
ş�rkete yönelmes�n�n ve bağlı ş�rket�n pazar payının
yükselt�lmes�n�n temel�nde o topluluğun üyes� olan
ş�rket�n dürüst hareket edeceğ�, verd�ğ� b�lg�ler�n ve
kamuya açıklanan tablo ve belgeler�n�n gerçeğ�
yansıttığı, teknoloj�n�n üstün, kal�ten�n �y� ve her
şey�n gereğ� g�b� olduğu �nanç ve güven� vardır.
İt�barın kullanılması �se somut olaya göre bel�rlen�r.
Kullanılma �ç�n adın z�kred�lmes�, topluluk logosunun
kullanılması şart değ�ld�r. Tablo, b�lg�, kal�te vs.
güvene uymuyor �se adının kullanılmasına ses�n�
çıkarmayan hâk�m ş�rket sonuçtan sorumlu
olmalıdır. Bu sebeple sorumluluğun merkez şartı
“�t�barın kullanılması"dır. Kullanma yoksa, sadece
topluluğa “mensub�yet” sorumluluğu doğurmaz.
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er ş�rketler topluluğu, hükmün kapsamında değ�ld�r.
B�r topluluğun kapsama g�reb�lmes� �ç�n �t�barının
topluma veya tüket�c�ye güven veren b�r düzeye
ulaşmış olması gerek�r. Bu da somut olaya göre
bel�rlenecekt�r. H

Sorumluluk tay�n�nde ayrıca kanunun bu düzenlemedek� esas amacı olan dürüstlük kuralına uygun davranılıp
davranılmadığı, bağlı ş�rketle �şlem yapan müşter�lerde, tüket�c�lerde b�r beklent�, b�r güven uyandırılıp
uyandırılmadığı ve bu güvene aykırı davranılıp davranılmadığı bel�rley�c� olacaktır. 

Madden�n lafzı ve doktr�ndek� yorumlar d�kkate alındığında, aşağıdak� koşulların oluşması hal�nde hâk�m ş�rket,
bağlı ş�rket�n �şlemler�nden dolayı üçüncü k�ş�lere karşı sorumlu tutulab�lecekt�r:

Sorumlu tutulmak �stenen hâk�m ş�rket�n ve
ş�rketler topluluğunun �t�barının topluma ya da
tüket�c�ye güven veren b�r düzeye ulaşmış olması,
Bu �t�barın bağlı ş�rket tarafından, bel�rl� b�r �şlem
temel�nde somut beklent� uyandıracak şek�lde
kullanılması,
Söz konusu beklent�n�n haklı ve korumaya layık b�r
n�tel�k taşıması, 
Bu beklent�n�n hâk�m ş�rket tarafından kusurlu
olarak yer�ne get�r�lmemes�
Ve bu nedenle üçüncü k�ş�ler�n zarara maruz
kalması. 

Maddede, hâk�m ş�rket�n güvenden doğan
sorumluluğunun kapsamının ne olduğu açık b�r
şek�lde düzenlenmem�ş olup, bu durum uygulamada
soruna yol açab�lecek n�tel�kted�r.
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akanlar Kurulunca bel�rlenen kr�terler uyarınca
denet�me tab� olan anon�m ş�rketler�n ve ş�rketler
topluluğunun f�nansal tabloları denetç� tarafından,
Kamu Gözet�m�, Muhasebe ve Denet�m Standartları
Kurumunca yayımlanan uluslararası denet�m
standartlarıyla uyumlu Türk�ye Denet�m
Standartları'na göre denetlenmek zorundadır.
Yönet�m kurulunun yıllık faal�yet raporu �ç�nde yer

B

Şirketler Topluluğu
denetimi hakkındaki

düzenlemeler nelerdir?

Kanun’un 397. maddesi hükmünce,

alan f�nansal b�lg�ler�n, denetlenen f�nansal tablolar �le tutarlı olup olmadığı ve gerçeğ� yansıtıp yansıtmadığı da
denet�m kapsamı �ç�nded�r. Bağımsız denet�m, envanter�n denetlenmes�n� de kapsayacaktır. Denetç� ayrıca halka
açık ş�rketlerde r�sk�n erken teşh�s� kom�tes�n�n kurulup kurulmadığını ve �şley�p �şlemed�ğ�n� de denetleyerek,
rapor edecekt�r. Konsol�dasyona dâh�l olan ana ş�rket�n f�nansal tablolarını denetlemek �ç�n seç�len denetç�, başka
b�r denetç� seç�lmed�ğ� takd�rde topluluk f�nansal tablolarının da denetç�s� kabul ed�l�r.

Denetç�n�n her faal�yet dönem� ve her
hâlde görev�n� yer�ne get�receğ� faal�yet
dönem� b�tmeden seç�lmes� şarttır.
Seç�mden sonra yönet�m kurulu,
gec�kmeks�z�n denetleme görev�n� hang�
denetç�ye verd�ğ�n� t�caret s�c�l�ne tesc�l
ett�r�r ve Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes� �le
�nternet s�tes�nde �lan eder hükmünü
get�rm�şt�r. İnternet s�tes�nde denetç�
b�lg�s�ne "B�lg� Toplumu H�zmetler�"
kısmında yer ver�lmek zorundadır. 
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opluluk Denetç�s� �ç�n de Kanun’da bel�rlenen denetç�, seç�lme kr�terler�n� karşılaması ve seç�lme
süres� kısıtlamalarına uyulması şarttır.THâk�m ş�rket�n yönet�m kurulu konsol�de, f�nansal tabloları ve yönet�m kurulunun yıllık faal�yet
raporunu ve belgeler� düzenlett�r�p onaylayarak, süres�nde gec�kmeks�z�n, denetç�ye vermekle
yükümlüdür. Y�ne yönet�m kurulu; ş�rket�n defterler�n�n, yazışmalarının, belgeler�n�n, varlıklarının,
borçlarının, kasasının, kıymetl� evrakının, envanter�n�n �ncelenerek denetleneb�lmes� �ç�n denetç�ye
gerekl� �mkânları sağlamakla sorumludur. 

Denet�m raporu yasal �çer�k koşullarını karşılamalı ve raporun sonunda 403. maddede kapsamı
bel�rlenen "Görüş Yazısı"na yer ver�lmel�d�r. 
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Ş�rket defterler�nde denetlemen�n uygun b�r şek�lde
yapılmasına ve sonuçlara varılmasına olanak vermeyen
ölçüde bel�rs�zl�kler�n bulunması veya ş�rket tarafından
denetlenecek hususlarda öneml� kısıtlamaların yapılması
ya da f�nansal tabloların kapsamlı ve büyük aykırılıklar
�çerd�ğ� durumlarda denetç�, bunları �spatlayab�lecek
del�llere sah�p olmasa b�le gerekçeler�n� açıklayarak
görüş vermekten kaçınab�l�r veya olumsuz görüş
vereb�l�r. Olumsuz görüş ver�lm�ş veya görüş
açıklamaktan kaçınılmışsa yönet�m kurulu, genel kurulu
toplantıya çağırarak �st�fa etmekle yükümlü olacaktır.
Ancak bu şek�lde �st�fa eden yönet�m kurulu üyeler�n�n
yen�den seç�lmes�ne b�r engel bulunmamaktadır.

D eğerlend�rme sonucunda denetç�n�n olumlu görüş vermes� hal�nde hazırlanacak görüş yazısında,
Türk�ye Denet�m Standartları uyarınca yapılan denet�mde Türk�ye Muhasebe Standartları ve d�ğer
gerekl�l�kler bakımından herhang� b�r aykırılığa rastlanmadığı; denet�m sırasında elde ed�len b�lg�lere
göre ş�rket�n veya topluluğun f�nansal tablolarının doğru olduğu, malvarlığı �le f�nansal duruma ve
kârlılığa �l�şk�n resm�n gerçeğe uygun bulunduğu ve tabloların bunu dürüst b�r şek�lde yansıttığı
bel�rt�lecekt�r. 

Ş�rket �le denetç� arasında ş�rket�n ve topluluğun yılsonu
hesaplarına, f�nansal tablolarına ve yönet�m kurulunun faal�yet
raporuna �l�şk�n �lg�l� kanunun, �dar� tasarrufun veya esas
sözleşme hükümler�n�n yorumu veya uygulanması konusunda
doğan görüş ayrılıkları var �se bunun hakkında yönet�m
kurulunun veya denetç�n�n �stem� üzer�ne ş�rket�n merkez�n�n
bulunduğu yerdek� asl�ye t�caret mahkemes�ne başvurulması ve
ver�lecek karara uyulması gerekecekt�r.
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Bu yazımızda yer ver�len görüşler yazı tar�h� �t�barıyla k�ş�sel tesp�tler�m�z� �çermekte olup yazı
tar�h�nden sonra gerçekleşeb�lecek yasal değ�ş�kl�kler, gel�şecek uygulamalar ve yargı kararları
�ler�de farklı düzenlemeler ve değerlend�rmeler söz konusu olab�lecekt�r. Kanun yen� olduğundan
b�l�msel doktr�n ve mahkeme �çt�hatları henüz yeter�nce oluşmamıştır. Tasarı hazırlanırken ülke
�ht�yaçları göz önünde tutulduğundan ve b�rçok madden�n gerekçes�nde konuların uygulamada
somut olaylara göre bel�rlenmes� gerekt�ğ� vurgusu yapılarak, öğret�ye ve �çt�hatlara bırakılmış
olması neden�yle mehaz kanunlardan referanslar alınması da çok anlamlı bulunmamaktadır. Hâlâ
b�raz karanlıkta yol alınırken ele aldığımız bu konunun, zaman �çer�s�nde öğret�dek� ve �çt�hatlardak�
gel�şmeler çerçeves�nde daha çok aydınlanacağını ve olgunlaşacağını vurgulamak �ster�z. 

Yazarların notu:
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Holding ve Grup Şirketlerinde, Yeni Türk Ticaret Kanunu, “Şirketler Topluluğu” düzenlemeleri ile

ne tür imkanlar, yükümlülükler ve yaptırımlar getirdi? Bu imkanlardan nasıl faydalanabilir,
bu düzenlemelere yasal uyumu nasıl sağlayabiliriz?

 

Kenan Yılmaz, Baş Hukuk Müşaviri, Koç Holding 

çalışmalarını sürdürmekte ve 2006’dan bu yana Koç Holding Baş Hukuk Müşaviri olarak görevini
yürütmektedir. Koç Üniversitesi  Mezunlar Derneği Başkanı, Türkiye Sualtı Arkeoloji Vakfı (TINA)
Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Etik Değerler Merkezi Vakfı Kurucu Üyesi, 2000 Yılı
"Palio Cup" Rally Şampiyonu olan Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.

Dr. M. Çağrı Bağatur, Kurucu Ortak, Bağatur Hukuk Bürosu 

bilgi yönetimi (Sivil Toplum Örgütleri, satış güvenliği) ve toplam kalite yönetimi olan Bağatur, İstanbul
Barosu, Uluslararası Barolar Birliği, Kalder, TEİD, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Rotary
Kulübü, Junior Chamber International üyesi olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Dr. Adnan B. Erdoğmuş, Kurucu, Erdoğmuş Yönetim Danışmanlığı 

bölümlerde yönetici olarak görev yapmıştır. 2010 yılından itibaren yöntim yönetim danışmanlığı,
bağımsız icra ve danışma kurulu üyelikleri yapan Erdoğmuş; İstanbul Barosu, Uluslararası Barolar
Birliği, SHRM, Peryön, Kalder, TEİD üyesi olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

 Av. Kenan Yılmaz - Av. Çağrı Bağatur - Av. Adnan Erdoğmuş

1963 Ankara doğumlu Avukat Dr. Mehmet Çağrı Bağatur, 1985
yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş ve
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde Tarım Ekonomisi
alanında doktorasını 1999 yılında tamamlamıştır. Dr. Mehmet Çağrı
Bağatur kurucu ortağı olduğu Bağatur Avukatlık Bürosu ile
Avrupa’da ve Türkiye’de Ulusal Kalite Hareketine katıldı, 2008
yılında EFQM Mükemmellikte Yetkinlik ödülü kazandı. Uzmanlık
alanları; hukuk (reklam, satın alma ve birleşme, hastane işletmeciliği

1962, Ankara doğumlu olan Avukat Kenan Yılmaz, 1983 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1986
yılında ABD’de Tulane Law School’da “International Business
Transactions” alanında hukuk yüksek lisansı yapan Yılmaz, ayrıca
Koç Üniversitesi’nde EMBA programını tamamlamıştır. Çalışma
hayatına 1989 yılında Koç Holding bünyesinde Hukuk Müşaviri
olarak başlayan Yılmaz, Holding’de 24 yıllık hizmet süresi boyunca

1960 yılında İskenderun’da doğan Avukat Adnan Bülent Erdoğmuş 1983 yılında
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1985 yılında İstanbul
Barosu’nda avukatlık stajını ve 1989 yılında Marmara Üniversitesi’nde Çağdaş
İşletme Yönetimi ihtisas programını tamamlayan Erdoğmuş, iş hayatına 1987
yılında Süzer Holding Hukuk İşleri bölümünde Avukat olarak adım atmıştır.
Erdoğmuş 1990 yılında Hewlett-Packard Türkiye organizasyonuna katılmış olup;
20 yıllık hizmet süresi boyunca  Hukuk  Danışmanlığı görevinin yanı  sıra  değişik 
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 Av. Kenan Yılmaz, Dr. Av. Çağrı Bağatur ve
Av. Adnan Erdoğmuş'a tüm katkılarından

dolayı teşekkür ederiz...
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