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KONU: 2013 HESAP DÖNEMİ FİNANSAL TABLOLAR VE YÖNETİM KURULU 

YILLIK FAALİYET RAPORU 
 

1- FİNANSAL TABLOLAR VE YILLIK FAALİYET RAPORU: 

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 514. maddesinde yönetim kurulu geçmiş hesap dönemine ait 

finansal tablolarını, eklerini ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen üç ay 

içinde hazırlayarak genel kurula sunulmasına yer vermiştir. 

 

Ancak; 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan  “ŞİRKETLERİN YILLIK 

FAALİYET RAPORLARININ ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA 

YÖNETMELİK” in 16’ıncı maddesinde “Yıllık faaliyet raporu ilgili olduğu hesap döneminin bitimini 

izleyen iki ay içinde düzenlenir” ifadesi bulunmaktadır. Kısaca TTK’ da ki üç aylık süre 

yönetmelik ile iki aya indirilmiştir. 

 

Bu bağlamda, 

 

 Sermaye şirketleri 2013 yılı finansal tablolarını, eklerini ve yönetim kurulu faaliyet raporlarının 

2014 Şubat ayı sonuna kadar hazırlanması, şirketin yönetim organı başkanı ve üyeleri tarafından 

imzalanarak onaylanması gerekmektedir. 

 

 Şirketler topluluğu tarafından hazırlanacak yönetim kurulu yıllık faaliyet raporuna ilişkin olarak 

ise Kanun’un 518. maddesinde 516. Maddeye, 

 

 Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde hazırlanacak yıllık faaliyet raporu açısından 

Kanunun 565. Maddesinde, 

 

 Limited Şirketlerde hazırlanacak yıllık faaliyet raporu açısından ise Kanunun 610. Maddesinde  

 

TTK Anonim Şirketler ile ilgili bölümlerine atıf yapılmıştır. 

 

2- GENEL KURUL: 

 

TTK ’nun 409. maddesine göre, Anonim Şirketlerde yıllık olağan genel kurul toplantılarının faaliyet 

döneminin sonundan itibaren üç ay içinde yapılması gerekmektedir.  

Genel kurulda, organların seçimine, finansal tablolara,  yönetim kurulunun  yıllık raporuna, kârın 

kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu 

üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere 

yapılır, karar alınır. 

http://www.dmr-tr.com/dmr
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28.11.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL 

TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK 

VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK’te genel kurulun toplantıya 

çağrılmasına ilişkin ilanın içeriğini düzenleyen 11’inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendine göre,  

 

Anonim Şirketlerde yıllık olağan genel kurulun yapılabilmesi için yönetim kurulu yıllık faaliyet 

raporunun süresi içinde hazırlanmış, yönetim organı başkanı ve üyeleri tarafından onaylanmış olması 

gerekmektedir. 

 

Ayrıca genel kurulun toplantıya daveti için ticaret sicil gazetesinde yapılacak ilanda yıllık faaliyet 

raporunun şirketin merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğunun 

belirtilmesi gerekmektedir. 

3- FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI: 

 

28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ŞİRKETLERİN YILLIK 

FAALİYET RAPORUNUN ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA 

YÖNETMELİK” de şu ifade yer almaktadır. 

 

Geçici Madde 1: “2012 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunda yer verilecek finansal bilgiler, 

29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca düzenlenen mali tablolara dayandırılır.” 

  

Bu ifadeye göre 2013 yılına ait yıllık faaliyet raporunun TFRS’lere göre hazırlanan finansal tablolara 

dayandırılması gerektiği anlamı çıkmaktadır. Ancak; sadece Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlarda 

(KAYİK) bağımsız denetim ve TFRS’lere göre finansal tablo hazırlama zorunluluğu bulunduğundan 

bakanlığın konuya ilişkin açıklama yapmasında fayda bulunmaktadır. 

 

4- İLGİLİ MADDELER: 

 

A) Anonim şirketlerin finansal tabloları ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu 

I - Hazırlama yükümü 

MADDE 514- (1) Yönetim kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarında 

öngörülmüş bulunan finansal tablolarını, eklerini ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunu, bilanço 

gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve genel kurula sunar.  

 

II - Dürüst resim ilkesi 

MADDE 515- (1) Anonim şirketlerin finansal tabloları, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre  şirketin 

malvarlığını,  borç ve  yükümlülüklerini,  öz kaynaklarını ve faaliyet sonuçlarını tam, anlaşılabilir, 

karşılaştırılabilir, ihtiyaçlara ve işletmenin niteliğine uygun bir şekilde; şeffaf ve güvenilir olarak; 

gerçeği dürüst, aynen ve aslına sadık surette yansıtacak şekilde çıkarılır.  

    

III - Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu 

MADDE 516- (1) Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, şirketin, o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her 

yönüyle finansal durumunu, doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtır. 

Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine 

ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun 

değerlendirmesi de raporda yer alır. 

 

(2) Yönetim kurulunun faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içermelidir:  
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a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar. 

b) Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları. 

c) Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, 

ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri 

teminatlar. 

 

(3) Hem anonim şirketler hem de şirketler topluluğu bakımından, yönetim kurulunun yıllık faaliyet 

raporunun zorunlu asgari içeriği, ayrıntılı olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir 

yönetmelikle düzenlenir. 

 

B) Şirketler topluluğunun finansal tabloları ve yıllık faaliyet raporu 

 

I - Uygulanacak muhasebe standartları 

MADDE 517- (1) Konsolide finansal tabloları hazırlamakla yükümlü işletmeler ile konsolidasyon 

kapsamına giren işletmelerin belirlenmesinde ve ilgili diğer konularda Türkiye Muhasebe Standartları 

geçerlidir.  

(2) Konsolide finansal tablolar 515 inci maddede öngörülen esas ve ilkelere göre çıkarılır.  

 

II – Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu 

MADDE 518- (1) Topluluğa ilişkin yıllık faaliyet raporu ana şirketin yönetim kurulu tarafından 516 ncı 

maddeye göre düzenlenir. 

 

III - Finansal tablolar ve yedek akçeler 

MADDE 610- (1) Anonim şirketlere ilişkin 514 ilâ 527 nci madde hükümleri limited şirketlere de 

uygulanır.  

 

28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET 

RAPORUNUN ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

 

Yıllık faaliyet raporunun sunumu 

 

MADDE 16 – (1) Yıllık faaliyet raporu ilgili olduğu hesap döneminin bitimini izleyen iki ay içinde 

hazırlanır. Şirketin yönetim organı başkanı ve üyeleri tarafından imzalanarak onaylanır. Yönetim organı 

üyelerinden herhangi birinin yıllık faaliyet raporunda yer alan bilgilerle ilgili farklı görüşte olması 

halinde, itiraz ettiği hususlar gerekçeleri ile birlikte yıllık faaliyet raporunda belirtilir. 

 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2012 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunda yer verilecek finansal 

bilgiler, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca düzenlenen mali tablolara 

dayandırılır. 

 

C) Toplantılar 

MADDE 409- (1) Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi 

sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal 

tablolara,  yönetim kurulunun  yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç 

paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini 

ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. 

(2) Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. 
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(3) Aksine esas sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde genel kurul, şirket merkezinin bulunduğu yerde 

toplanır. 

 

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VEESASLARI İLE BU 

TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ 

HAKKINDA YÖNETMELİK 

 

İlanın içeriği 

MADDE 11 – (1) Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlarda ve pay sahiplerine 

gönderilecek mektuplarda; 

a) Toplantı günü ve saati, 

b) Toplantı yeri, 

c) Gündem, 

ç) Gündemde esas sözleşme değişikliği var ise değişen maddenin/maddelerin eski ve yeni şekilleri, 

d) Çağrının kimin tarafından yapıldığı, 

e) İlk toplantının herhangi bir nedenle ertelenmesi üzerine genel kurul yeniden toplantıya çağrılıyor ise, 

erteleme sebebi ile yapılacak toplantıda yeterli olan toplantı nisabı, 

f) Olağan toplantı ilanlarında; finansal tabloların, konsolide finansal tabloların, yönetim kurulu yıllık 

faaliyet raporunun, denetleme raporunun ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisinin şirket merkez ve 

şube adresleri belirtilmek suretiyle anılan adreslerde pay sahiplerinin incelemesine hazır 

bulundurulduğu, 

g) Kanunun 428 inci maddesinde tanımlanan temsilcilerin kimlikleri ve bunlara ulaşılabilecek iletişim 

bilgileri, 

belirtilir. 

(2) Yapılacak ilanda, genel kurul toplantısında kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için 

vekâletname örneklerine de yer verilir. 

 

5- FAALİYET RAPORU İÇERİĞİ: 

 

Yıllık faaliyet raporunun bölümleri: 

MADDE 7 - Yıllık faaliyet raporu aşağıda gösterilen bölümlerden oluşur: 

a) Genel bilgiler, 

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

c) Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları, 

ç) Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler, 

d) Finansal durum, 

e) Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi, 

f) Diğer hususlar. 

 
 
 
 
ÖNEMLİ HATIRLATMA: Sirkülerlerimiz bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır ve belirli bir konunun veya konuların çok geniş 

kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımaktadır. Materyalleri ve içeriğindeki 

bilgileri kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara 

dair risk ve sorumluluğu tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. Konular ile ilgili karar vermeden önce uzman bir danışmandan 

görüş ve destek alınması tavsiye olunur. Şirketimiz; söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak 

üzere) sözleşmeyle ilgili bir dava, kanunlar veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai 

tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.  

 
 


