
HAKİM ŞİRKET BAĞLI ORTAKLIK RAPORU 

HAKİM ŞİRKET RAPORU 

HAKİM ŞİRKET bilgileri 
Hesap dönemi   
Hakim şirket adı   
Adresi   
Ticaret sicil no   
Yönetim kurulu başkanı /Müdür   
Yönetim /ortaklar kurulu üyeleri   
Yönetim /ortaklar kurulu üyeleri   
Yönetim /ortaklar kurulu üyeleri   
Yöneticilere sağlanan menfaatler toplamı   

 

1-Bağlı Şirket bilgileri 
Hesap dönemi   
Hakim şirket adı   
Adresi   
Ticaret sicil no   
Yönetim kurulu başkanı /Müdür   
Yönetim /ortaklar kurulu üyeleri   
Yönetim /ortaklar kurulu üyeleri   
Yönetim /ortaklar kurulu üyeleri   
Yöneticilere sağlanan menfaatler toplamı   
Hakim şirketin bağlı ortaklık üzerinde 
imtiyazları   

Hakimiyet türü 
Tam Hakimiyet                                           Birlikte hakimiyet    

Diğer 

Pay yüzdesi 
%5            %10                 %20                %25                       %33    
%50                    %67                   %100 

Yıl içi hisse değişiklikleri   
Yıl içi hisse değişikliklerin ilgili sermaye 
şirketine ve yetkili makamlara bildirip 
bildirilmediği   
Bu işlemlerinin şirketin faaliyet, denetim 
raporu ve  internet sitesinde açıklanıp 
açıklanmadığı   

 

 

 

 

 



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 şirket alınan   
Hakim şirkete bağlı diğer 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   
Kaçınılan hukuki işlem ve önlemler   
Hakim şirketle   
Hakim şirkete bağlı diğer şirketler ilişkileri   
Hakim şirketin yönlendirmesiyle onun yada ona bağlı bir şirketin 
yararına ilişkiler   
Kaçınılan hukuki işlem ve önlemlerin sebepleri   
Hakim şirketle   
Hakim şirkete bağlı diğer şirketler ilişkileri   
Hakim şirketin yönlendirmesiyle onun yada ona bağlı bir şirketin 
yararına ilişkiler   
Hukuki işlemlerde edimler ve karşı edimler   
Hakim şirketle   
Hakim şirkete bağlı diğer şirketler ilişkileri   
Hakim şirketin yönlendirmesiyle onun yada ona bağlı bir şirketin 
yararına ilişkiler   
Kaçınılan hukuki işlemlerin şirket yönünden yarar ve zararları   
Hakim şirketle   
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   

 

 

2- Bağlı Şirket bilgileri 
Hesap dönemi   
Hakim şirket adı   
Adresi   
Ticaret sicil no   
Yönetim kurulu başkanı /Müdür   
Yönetim /ortaklar kurulu üyeleri   
Yönetim /ortaklar kurulu üyeleri   
Yönetim /ortaklar kurulu üyeleri   
Yöneticilere sağlanan menfaatler toplamı   
Hakim şirketin bağlı ortaklık üzerinde 
imtiyazları   

Hakimiyet türü 
Tam Hakimiyet                                           Birlikte hakimiyet    

Diğer 

Pay yüzdesi 
%5            %10                 %20                %25                       %33    
%50                    %67                   %100 

Yıl içi hisse değişiklikleri   
Yıl içi hisse değişikliklerin ilgili sermaye 
şirketine ve yetkili makamlara bildirip 
bildirilmediği   
Bu işlemlerinin şirketin faaliyet, denetim 
raporu ve  internet sitesinde açıklanıp 
açıklanmadığı   

 

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 şirket alınan   
Hakim şirkete bağlı diğer 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   
Kaçınılan hukuki işlem ve önlemler   
Hakim şirketle   
Hakim şirkete bağlı diğer şirketler ilişkileri   
Hakim şirketin yönlendirmesiyle onun yada ona bağlı bir şirketin 
yararına ilişkiler   
Kaçınılan hukuki işlem ve önlemlerin sebepleri   
Hakim şirketle   
Hakim şirkete bağlı diğer şirketler ilişkileri   
Hakim şirketin yönlendirmesiyle onun yada ona bağlı bir şirketin 
yararına ilişkiler   
Hukuki işlemlerde edimler ve karşı edimler   
Hakim şirketle   
Hakim şirkete bağlı diğer şirketler ilişkileri   
Hakim şirketin yönlendirmesiyle onun yada ona bağlı bir şirketin 
yararına ilişkiler   
Kaçınılan hukuki işlemlerin şirket yönünden yarar ve zararları   
Hakim şirketle   
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   

 

 

 



Sonuç   
Hukuki işlemlerde karşı edinim sağlanıp sağlanmadığı   
Alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara 
uğratıp uğratmadığı   
Şirket hukuki işlem sonucu zarar denkleştirilip 
denkleştirilmediği   
Bu hukuki işlemlerin yıllık faaliyet raporuna yansıtılıp 
yansıtılmadığının açıklanması   

 

 

Bu rapor doğru ve dürüst hesap verme ilkelerine uygunluğunu taahhüt ederiz. 
 
Yönetim Kurulu Başkanı  Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 
   
 
 

 


