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Şirketler, her yılın sonunda bağımsız denetimden geçmiş finansal 
tabloların da içinde bulunduğu yıllık faaliyet raporları hazırlar. 
Bu raporlar, yönetim kurulu açısından yatırımcıları ve/veya diğer 
paydaşları şirketin yönetimi hakkında bilgilendirme mekanizması 
olarak işlev görür.

Yıllık faaliyet raporları, şirketlerin 
yaptığı diğer açıklamaların da temelini 
oluşturur (ara dönem yönetim 
açıklamaları, piyasayı bilgilendirme 
amaçlı açıklamalar ve yatırımcılara 
yapılan sunumlar gibi). Kurumsal 
raporlama çerçevesinde oynadıkları 
önemli rol dikkate alındığında, yıllık 
faaliyet raporlarının önemli konulara 
odaklanmaları ve şirket ile şirketin 
geleceği hakkında doğru, tutarlı ve 
dengeli bir resim sunmaları beklenir.

Bağımsız denetimden geçen yıllık 
finansal tabloların hazırlanmasına 
anlamlı bir katkıda bulunmak için, 
denetim komitesinin söz konusu 
tabloların son taslağını yönetim 
kurulunun onayına sunulmadan 
önce incelemesi gerekir. Denetim 

komitesinin finansal tabloların 
onaylanması yönünde görüş bildirdiği 
komite toplantısı ile, finansal 
tabloların onaylandığı yönetim 
kurulu toplantısı arasında uygun 
bir zaman aralığının bırakılması 
gerekir. Bu sayede denetim komitesi 
toplantısında getirilen önerilerin 
dikkate alınarak raporlarda gerekli 
değişikliklerin yapılması mümkün 
olur.

Yanda, yıl sonu raporlarının 
hazırlanmasıyla ilgili örnek bir takvim 
sunuluyor. Yıl sonu raporlama 
takvimleri çeşitli nedenlerle şirketler 
arasında farklılık gösterebilir. Yandaki 
takvim, yıl sonu Aralık’ta olan bir 
BIST100 şirketi dikkate alınarak 
hazırlanmıştır.
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Örnek Takvim
Yıl sonu 31 Aralık

Yönetimin finansal tablo taslaklarını hazırlaması Ocak ortasına kadar

Finansal tabloların bağımsız denetçi tarafından denetlenmesi 
(saha çalışması) Ocak ortasından Şubat ortasına kadar

Bağımsız denetim bulgularını tartışmak ve denetim komitesi 
bilgilendirme notunu hazırlamak için Finans Direktörü ile 
görüşme

Şubat ayının 2. haftasının sonu

Denetim komitesi raporlarının dağıtılması (finansal tablo taslağı 
ile yönetimin ve bağımsız denetçinin tablo hakkındaki yorumları, 
yönetim mektubunda dile getirilecek önemli hususlar)

Şubat ayının 3. haftasının başı

Denetim komitesi başkanı ile denetim ortağı arasında tartışmalı 
konuların ele alınacağı bir görüşmenin gerçekleştirilmesi Şubat ayının 3. haftasının sonu

Denetim komitesinin aşağıdaki gündemle toplanması:

• Finansal tablolar da dahil olmak üzere yıllık faaliyet 
raporunun, ön açıklamanın ve analist sunumlarının 
incelenmesi ve onay için görüş bildirilmesi

• Genel Müdür (CEO), Finans Direktörü (CFO) gibi 
yöneticilerden gelen temsil mektuplarının incelenmesi

Şubat ayının 4. haftasının başı

Finansal tablolar da dahil olmak üzere yıllık faaliyet raporunun, 
açıklamaların ve analist sunumlarının onaylanması için yönetim 
kurulu toplantısının yapılması

Şubat ayının 4. haftasının başı

Sonuçların piyasaya açıklanması, yatırımcı sunumlarının 
başlaması Şubat ayının 4. haftasının ortası

Bağımsız denetçinin yönetim tavsiye mektubunu hazırlaması ve 
yönetime sunması Mart

Yönetim tavsiye mektubundaki hususların yönetim tarafından 
incelenmesi Mart

Yıllık faaliyet raporunun farklı adreslere gönderiminin başlaması

Hissedarlara Yıllık Genel Kurul raporlarının gönderilmesi

Yıllık faaliyet raporunun internette ve intranette yayınlanması

Mart

Yıllık Genel Kurul Mart ayının son haftası
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