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  ANKARAS-Sirküler/2013-03                                                                         26.02.2013, ANKARA 

 
 KONU:  YILLIK FAALİYET RAPORLARI HK. 
 

 
 
 

28 Ağustos 2012 Tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı Yönetmeliği; yönetim organı tarafından düzenlenecek yıllık faaliyet raporlarının asgari 

içeriğini belirlemektedir. 

   

İlgili yönetmelik uyarınca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulan ve faaliyet gösteren 

anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ve şirketler topluluğunda 

ana şirketin yıllık faaliyet raporu; ilgili olduğu hesap döneminin bitimini izleyen iki ay içinde 

hazırlanır ve şirketin yönetim organı başkanı ve üyeleri tarafından imzalanarak onaylanır.  

 

Buna gore ilgili şirketler 2012 yılı faaliyet dönemine ilişkin faaliyet raporlarını 2013 yılı Şubat 

ayı bitimine kadar genel kurula sunmak üzere hazırlayacaklardır.  

 

 
 
Konuyla İlgili Olarak Yönetmeliğe Uygun Formatta Hazırlanmış Basit Bir Faaliyet Raporu Örneği 

Aşağıda Tarafınıza Sunulmuştur.  

 

Saygılarımızla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alomaliye.com/2011/6102_sayili_turk_ticaret_kanunu.htm
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ÖRNEK 

YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU 
 
 

1-GENEL BİLGİLER 
 

A)İş bu rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 516 ve 518nci maddeleri gereği 01.01.2012-
31.12.2012 faaliyet dönemi için düzenlenmiştir. 

B)Şirketimizin Ünvanı : …….ANONİM ŞİRKETİ olarak …. Ticaret Sicil Numarası ile …….. adresinde faaliyet 
göstermektedir. Şirketimizin şubesi mevcut değildir. İletişim bilgileri aşağıdaki gibidir. 
Tel:0……  
Gsm: …….. 
Fax:…… 
E.mail: …… 

 
C)Şirketimizin Ortakları, Sermaye Payları Ve Hesap Dönemi  içerisindeki değişiklikler aşağıdaki gibidir. 
 

Ortağın Adı Soyadı  Görevi   Hisse Adedi            Sermaye Tutarı 
.........     ……..                     …….   ……. 
 
Şirketimizin organizasyonunda hesap dönemi içerisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. 

Ç)Ortaklar arasında imtiyazlı paylara sahip ortak bulunmamaktadır. 
D)Şirketimizin Yönetim Organı ve Personelleri aşağıdaki gibidir. 
 

Yönetim Organı 
……. 
 
 E)Şirket Yönetim Kurulu ve Üyelerinin  genel kurulca verilen görevler haricinde kendisi veya başkası 
adına rekabet yasağı kapsamında herhangi bir faaliyetleri yoktur. 
 
2)YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR     
 

A)Yönetim kurulu organına huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi herhangi bir mali hak 
verilmemiştir.  

 
B)Yine yönetim kurulu organlarına ödenek, yolculuk,konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi 

imkanlar,sigortalar ve benzeri teminat adı altında yapılan ödeme yoktur. 
 

3)ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 
 
Şirketin dönem içerisinde herhangi bir araştırma ve geliştirme çalışmaları bulunmamaktadır. 
 
4)ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 
 
 A)Şirketin yapmış olduğu herhangi bir yatırım bulunmamaktadır. 
 B)Şirketin iç kontrolü denetçiler tarafından yapılmış herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamıştır. 
 C)Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri bulunmamaktadır. 
 

mailto:aldenalanya@hotmail.com
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 Ç)Şirketin kendi paylarıyla ilişkin bilgiler raporun 1/C bölümünde ayrıntılarıyla belirtilmiştir. 
 D)Hesap dönemi içerisinde şirketimiz nezdinde herhangi bir özel veya kamu denetimi yapılmamıştır. 
 E)Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar 
bulunmamaktadır. 
 F)Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar söz konusu olmadığından şirket ve yönetim organı üyeleri 
hakkında yapılan idari veya adli yaptırımlar yoktur.  
 G)Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıldığı ve genel kurul kararlarının yerine getirildiği  
 Ğ)Dönem içerisinde olağan üstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır. 
 H)Şirketin yıl içerisinde herhangi bir bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde 
yapılan harcaması bulunmamaktadır. 
 
5)FİNANSAL DURUM 
 
 A)Finansal durum yönünden yapılan faaliyet sonucuna göre planlanan faaliyetlerin gerçekleşmiş 
olduğu 
 B)Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma 
kapasitesi,karlılığı ve borç/öz kaynak oranı aşağıdaki gibidir. 
 (Bilanço ve Gelir Tablosu eklenecek) 
 C)Şirketin sermayesinin karşılıksız kalmadığı ,borca batık durumunda söz konusu olmadığı 
 Ç)Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler aşağıdaki gibidir. 
 D)Kar payı dağıtımı yapılmayacağı karın  şirket faaliyetlerinin finansında  kullanılacağı 
 
6)RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ 
 
 Şirketimizin faaliyetleriyle ilgili risk olmadığından risklere karşı yönetim politikası da oluşturulmamıştır. 
 
7)DİĞER HUSUSLAR 
 
 Faaliyet yılının sona ermesinden sonra meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve 
kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.  
               Yukarıda belirtilen bilgiler ayrıntılarıyla açıklanmış olup, başkaca sunulacak bilgi bulunmamaktadır. 
              İş bu rapor Genel Kurula Sunulmak üzere 6102 Sayılı Kanunun 516.ncı Maddesinin 3. Fıkrasına, 518.nci 
maddesine ,565.nci maddesinin 2. Fıkrasına ve 610.ncu maddesine dayanılarak yayınlanan ‘’şirketlerin yıllık 
faaliyet raporunun asgari içeriğinin belirlenmesi hakkında yönetmelik’’ hükümleri doğrultusunda……. Sayfa 2 
örnek olarak hazırlanmıştır. 
 
 
 Uygun görüşle sunulur…….      …02.2013 
 
 
 
 
 
……………   …………………….    ……………… 
YÖNETİM KURULU BŞK.  YÖNETİM KURULU BŞK.YRD.  ÜYE  
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