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6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda, şirketler topluluğu içinde tanımlanan ve
bağlı şirketin yönetim kurulu tarafından düzenlenecek olan rapor “bağlılık raporu”
olarak adlandırılır. Bağlılık raporu, Türk Ticaret Kanunu madde 199’un ilk üç
fıkrasında düzenlenmektedir. Hangi şirketlerin şirketler topluluğu oluşturduğu ve
dolayısıyla bağlı şirket kapsamında değerlendirileceği 27 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe
giren yeni Ticaret Sicil Yönetmeliği’nde de düzenlenmiştir.
Bağlı şirketin yönetim kurulu bağlılık raporu düzenlemekle yükümlüdür. Rapor, yasaya
göre faaliyet yılının ilk üç ayında düzenlenir.
Şirketin hâkim ve bağlı şirketlerle ilişkileri hakkındaki bu raporda, şirketin geçmiş
faaliyet yılında hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin
yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı tüm hukuki
işlemlerin ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına
alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemlerin açıklaması yapılır.
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. Bağlılık raporunun son bölümündeki açıklama kısmı, yıllık faaliyet raporunda
yer alır. Dolayısıyla eğer bağlı şirket, bağımsız denetime tabi bir şirket ise raporun yıllık
faaliyet raporunda yer alan sonuç kısmı nedeniyle, bağımsız denetçi tarafından şirketler
topluluğu ile ilgili bilgileri de denetlemiş olmaktadır.
Bağlılık raporunun, doğru ve dürüst hesap verme ilkelerine uygun olarak hazırlanması
esastır.
Bağlılık Raporu’nun amacı; bağlı şirket ile şirketler topluluğu arasındaki menfaat
ilişkisinin olumsuz sonuçlarını önlemektir. Hakim şirketin hakimiyetini kötüye kullanıp

bağlı şirketi ve dolayısıyla bağlı şirket pay sahiplerini zarara uğratmasının önüne
geçilmesi hedeflenmektedir.
Türk Ticaret Kanunu madde 562/3’e göre, 199’uncu maddenin birinci ve dördüncü
fıkralarına aykırı hareket edenler ikiyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla
cezalandırılırlar.

