
 
 

 
 

(*) Sirkülerimizde yapılan açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, tereddüt edilen konularda görüş ve destek 
alınmasını tavsiye ederiz. Sirkülerimizde yer alan açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemlerden doğabilecek 
zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır. 
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                            Ġstanbul, 24.02.2019 

 

SĠRKÜLER (2019/39) 

 

Konu: Yıllık Faaliyet Raporları  

 

Bilindiği üzere 6102 sayılı TTK’nun 516,518,565 ve 610.ncu maddeleri hükümlerine göre; 

 

 Anonim ġirketler ve kooperatiflerde yönetim kurulunun, 

 Limited Ģirketlerde müdür veya müdürlerin, 

 Sermayesi paylara bölünmüĢ komandit Ģirketlerde yöneticilerin, 

 

hesap döneminin kapanıĢını izleyen 2 ay içerisinde yıllık faaliyet raporu düzenlemesi gerekmekte 

olup, yıllık faaliyet raporunun aĢağıdaki bölümlerden oluĢması gerekmektedir. 

 

a) Genel Bilgiler 

b) Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar, 

c) ġirketin araĢtırma ve geliĢtirme çalıĢmaları, 

d) ġirketin faaliyetleri ve faaliyetlere iliĢkin önemli geliĢmeler, 

e) Finansal durum, 

f) Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi, 

g) Diğer Hususlar, 

 

Örnek rapor formatı sirkülerimize ekli olup bu kapsamda, anonim Ģirketlerde yönetim kurulları, 

limited Ģirketlerde müdür veya müdürler kurulları ve sermayesi paylara bölünmüĢ komandit 

Ģirketlerde yöneticilerin 2018 yılı faaliyet raporlarını en geç 28.02.2019 tarihinde hazırlamaları 

gerekmektedir.  
 

Bilgilerinize sunarız. 

 

    Saygılarımızla, 

        Celal Şen 

Yeminli Mali Müşavir 

YORUM YMM ve BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

(*) Sirkülerimizde yapılan açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, tereddüt edilen konularda görüş ve destek 
alınmasını tavsiye ederiz. Sirkülerimizde yer alan açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemlerden doğabilecek 
zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır. 
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EK: 4 

………………………………………… LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

01.01.2012 – 31.12.2012 DÖNEMĠ YILLIK FAALĠYET RAPORU 

 

1- GENEL BĠLGĠLER 

 

Raporun Ait Olduğu Dönem :  

Ticaret unvanı :  

Ticaret sicili numarası :  

Merkez Adresi :  

ġube Adresi :  

ĠletiĢim Bilgileri :  

Telefon :  

Fax :  

E-posta adresi :  

Ġnternet Sitesi Adresi :  

 

A- ġĠRKETĠN ORGANĠZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI 

 

a) Sermayesi :  

 

b) Ortaklık Yapısı :  

 

Ortağın Adı-Soyadı  

(Unvanı) 

Ġkametgah  

Adresi 

Hisse 

Adedi 

Sermaye  

Tutarı (TL) 

    

    

    

    

    

    

 

c) Hesap Dönemi Ġçinde Meydana Gelen DeğiĢiklikler :  

 

Ortağın Adı-Soyadı  

(Unvanı) 
Önceki Dönem 

Hisse Adedi 

Önceki Dönem 

Sermaye Tutarı 

Cari Dönem 

Hisse Adedi 

Cari Dönem 

Sermaye Tutarı 

     

     

     

     

     

     

     

 



 
 

 
 

(*) Sirkülerimizde yapılan açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, tereddüt edilen konularda görüş ve destek 
alınmasını tavsiye ederiz. Sirkülerimizde yer alan açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemlerden doğabilecek 
zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır. 
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B- ĠMTĠYAZLI PAYLARA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

 

a) Ġmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : TL 

 

b) Ġmtiyazlı Payların Oy Haklarına ĠliĢkin Açıklama :  

 

C- ġĠRKETĠN YÖNETĠM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETĠCĠ VE PERSONEL BĠLGĠLERĠ 

 

a) ġirketin Yönetim Organı :  

 

……… Adet MÜDÜR/MÜDÜRLER kurulundan  oluĢmaktadır. ……………………..tarihli genel 

kurul kararı [ve aĢağıda belirtilen yönetim kurulu kararları] ile seçilmiĢlerdir 

 

Müdür/Müdürler Kurulu Üyeleri  

Müdür (BaĢkan) : 

Müdür : 

Müdür : 

Müdür : 

Müdür : 

 

b) ġirketin Üst Düzey Yöneticileri : 

 

Unvanı Adı-Soyadı 

 : 

 : 

 : 

 : 

 : 

 

c) Personel Sayısı                        : …………… 

 

D- VARSA;ġirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin Ģirketle 

kendisi veya baĢkası adına yaptığı iĢlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri 

hakkında bilgiler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

(*) Sirkülerimizde yapılan açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, tereddüt edilen konularda görüş ve destek 
alınmasını tavsiye ederiz. Sirkülerimizde yer alan açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemlerden doğabilecek 
zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır. 
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2- YÖNETĠM ORGANI ÜYELERĠ ĠLE ÜST DÜZEY YÖNETĠCĠLERE SAĞLANAN MALĠ 

HAKLAR 

 

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:  

…………………………………….. 

 

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve 

benzeri teminatların toplam tutarlarına iliĢkin bilgiler: 

 

3- ġĠRKETĠN ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME ÇALIġMALARI 

 

Yapılan AraĢtırma GeliĢtirme çalıĢmaları; 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Elde Edilen sonuçlar; 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4-ġĠRKET FAALĠYETLERĠ VE FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN ÖNEMLĠ GELĠġMELER 

 
a) ġirketin ilgili hesap döneminde yapmıĢ olduğu yatırımlara iliĢkin bilgiler:  
 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
b) ġirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının 
bu konudaki görüĢü:  
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
c) ġirketin doğrudan veya dolaylı iĢtirakleri ve pay oranlarına iliĢkin bilgiler:  
 

Doğrudan ĠĢtirakler Pay Oranı 
  
  
  

 
Dolaylı ĠĢtirakler Pay Oranı 
  
  
  

 
 



 
 

 
 

(*) Sirkülerimizde yapılan açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, tereddüt edilen konularda görüş ve destek 
alınmasını tavsiye ederiz. Sirkülerimizde yer alan açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemlerden doğabilecek 
zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır. 
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d) ġirketin iktisap ettiği kendi paylarına iliĢkin bilgiler:  
 
………………. Adet ………………………………. TL 
 
Açıklama :………………………………………………………………………………………. 

 
e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine iliĢkin açıklamalar:  
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 

 
e) ġirket aleyhine açılan ve Ģirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki 
davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:  
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Ģirket ve müdür/müdürler   
kuruluhakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara iliĢkin açıklamalar:  
 
…1……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
g) GeçmiĢ dönemlerde belirlenen hedeflere ulaĢılıp ulaĢılamadığı, genel kurul kararlarının 
yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaĢılamamıĢsa veya kararlar yerine getirilmemiĢse 
gerekçelerine iliĢkin bilgiler ve değerlendirmeler:  
 
……………………………………..……….. Yılı hedeflerine ulaĢılmıĢtır /aĢağıdaki nedenlerden 
ötürü ulaĢılamamıĢtır. 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
 

h) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıĢsa, toplantının tarihi, toplantıda 
alınan kararlar ve buna iliĢkin yapılan iĢlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula 
iliĢkin bilgiler: 
 
…………………………… Tarihinde Olağanüstü Genel Kurul YapılmıĢ ve aĢağıdaki gündemlere 
iliĢkin kararlar alınmıĢtır. 
 
1. ……………………………. 
2.……………………………. 
3.……………………………. 

 
 
 



 
 

 
 

(*) Sirkülerimizde yapılan açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, tereddüt edilen konularda görüş ve destek 
alınmasını tavsiye ederiz. Sirkülerimizde yer alan açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemlerden doğabilecek 
zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır. 
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ı) ġirketin yıl içinde yapmıĢ olduğu bağıĢ ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri 
çerçevesinde yapılan harcamalara iliĢkin bilgiler:  
 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
 

i) ġirketler topluluğuna bağlı bir Ģirketse; hâkim Ģirketle, hâkim Ģirkete bağlı bir Ģirketle, 

hâkim Ģirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir Ģirketin yararına yaptığı hukuki 

iĢlemler ve geçmiĢ faaliyet yılında hâkim Ģirketin ya da ona bağlı bir Ģirketin yararına alınan 

veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

5-FĠNANSAL DURUM 

 

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına iliĢkin yönetim organının analizi ve 

değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleĢme derecesi, belirlenen stratejik hedefler 

karĢısında Ģirketin durumu : 

 

ġirketimiz ……………….. yılını ………………….. TL kar ile kapatmıĢtır. Aktif toplamı 

………………… TL olup karĢılığında …………………….. TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. 

 

ġirketin …………………………. TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 

………………………. TL tutarında amortisman ayrılmıĢtır. 

 
b) GeçmiĢ yıllarla karĢılaĢtırmalı olarak Ģirketin yıl içindeki satıĢları, verimliliği, gelir 
oluĢturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile Ģirket faaliyetlerinin sonuçları 
hakkında fikir verecek diğer hususlara iliĢkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler: 
 

 2017 Yılı 2018 Yılı 

Dönem Karı / (Zararı)   

Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.   

Dönem Net Karı / (Zararı)   
 
c) ġirketin sermayesinin karĢılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına iliĢkin 
tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
 



 
 

 
 

(*) Sirkülerimizde yapılan açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, tereddüt edilen konularda görüş ve destek 
alınmasını tavsiye ederiz. Sirkülerimizde yer alan açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemlerden doğabilecek 
zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır. 
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d) Varsa Ģirketin finansal yapısını iyileĢtirmek için alınması düĢünülen önlemler:  

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
e) Kâr payı dağıtım politikasına iliĢkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile 
dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına iliĢkin öneri:  
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

6- RĠSKLER VE YÖNETĠM ORGANININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

 
a) Varsa Ģirketin öngörülen risklere karĢı uygulayacağı risk yönetimi politikasına iliĢkin 
bilgiler, 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
b) OluĢturulmuĢsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalıĢmalarına ve 
raporlarına iliĢkin bilgiler, 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
c) SatıĢlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri 
konularda ileriye dönük riskler. 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
7- DĠĞER HUSUSLAR 

 
a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Ģirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve 
diğer ilgili kiĢi ve kuruluĢların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taĢıyan olaylara 
iliĢkin açıklamalar; 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

b) Ġlave bilgiler; 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 



 
 

 
 

(*) Sirkülerimizde yapılan açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlı olup, tereddüt edilen konularda görüş ve destek 
alınmasını tavsiye ederiz. Sirkülerimizde yer alan açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemlerden doğabilecek 
zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır. 
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Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan “ġirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari Ġçeriğinin Belirlenmesi Hakkında 

Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmıĢ olup aĢağıda isimleri yazılı Ģirketin yönetim 

kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıĢtır. 

 

Müdürler Kurulu BaĢkanı Müdür Müdür 

Adı-Soyadı  Adı-Soyadı Adı-Soyadı 

Ġmza Ġmza Ġmza 

 

 

 

 

 

  

 

 


