
HARÇ:                     
                                                                                                                                         

                                                                                          (FORM NO. M.Ş. 32) 
                             
 
Şirket No: ………………                           
 
 

ŞİRKETLER YASASI, FASIL 113 
HİSSE SERMAYESİNE SAHİP BİR ŞİRKETİN YILLIK RAPOR FORMU 

118 ve 387’nci maddeler gereğince. 
 
 
 
 

………….…………………………………………………………………………… LİMİTED’in 
…………………….. 20…….. tarihi itibarıyle YILLIK RAPORU (19…… yılı için yapılmış 
olan Yıllık Genel Kurul Toplantı tarihinden itibaren ondördüncü gün). 

 
 

1. Adres 
(Şirketin kayıtlı yazıhanesinin adresi) 

 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………..………………………………………………………………………………… 
 

 
2. Üyelerin ve Tahvilât Sahiplerinin Sicillerinin Yeri 

(a) (Şirketin kayıtlı yazıhane adresinden farklı ise. Üyeler Sicilinin bulundurulduğu yerin 
adresi): 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
(b) (Şirketin kayıtlı yazıhanesinden gayrı, K.K.T.C.’de Şirket Tahvilât Sahipleri Sicili’nin 
bulundurulduğu herhangi bir yerin adresi): 
 
………………………………………….…………………………………………………………. 
 
 
 
NOTLAR.- Fasıl 113 Şirketler Yasası’nın 368’inci maddesinden           
                 yararlanabilmesi için, Bankacılıkla iştigal eden bir Şirket bu Rapora  
                 faaliyet göstermekte olduğu yerlerin isimlerini gösteren bir   
                 beyanname eklemelidir. 
 
Bu rapor kaydolunmak üzere verilmezden önce, SAYFA 8’deki uygun Beyannameler doldurulmalıdır. 
 
Dosyalanmak üzere gönderen ………………………………………………………………. 
                                             
…………………………………………………………………………………………………… 
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                                              3. Hisse Sermayesi ve Tahvilâtın Özeti 

(a) İtibarı Hisse Sermayesi. 
 
1. ……………..…………….…………..TL. İtibarı Hisse Sermayesi: 

*……………… adet beheri ………..…….…. olan …………..……… hisse senedi. 
*……………… adet beheri …………………. olan ……………..…… hisse senedi . 
*……………… adet beheri …………………. olan ………………..… hisse senedi. 
 

(b) Isdar olunmuş Hisse Semayesi ve Tahvilât 
                                             
                                                                                   Adet            Sınıf 
2. Bu raporun hazırlandığı tarihte her sınıftan            …               …         hisse senedi. 

alınmış bulunan hisse senetlerinin sayısı               …               …         hisse senedi. 
(bu rakam, listede üyelerin elinde gösterilen          …               …         hisse senedi. 
hisse senedi toplamı ile uyuşmalıdır).                    …               …         hisse senedi. 

 
3. Tamamı nakit olarak ödenmek üzere, her              …               …         hisse senedi. 
      sınıftan ısdar edilmiş bulunan hisse senetlerinin    …               …         hisse senedi. 

sayısı.                                                                     …               …         hisse senedi. 
                                                                                …               …         hisse senedi. 
 

4.  Nakitten gayrı bir ivaz mukabili tamamı                   …               …         hisse senedi. 
     ödenmiş olarak her sınıftan ısdar edilmiş                  …               …       hisse senedi. 
     bulunan hisse senetlerinin sayısı.                           …               …         hisse senedi. 
 
5. Nakitten gayrı bir ivaz mukabili kısmen                   …               …         hisse senedi. 

ödenmiş olarak her sınıftan ısdar edilmiş           
bulunan hisse senetlerinin sayısı ve bu gibi         Her hisse senedi için………………..………...    TL. 
hisse senetlerinin her birinin hangi nisbette         nisbetinde ödenmiş olarak. 
ödenmiş olduğu.                                                   ….                 … hisse senedi. 
                                                                               Her hisse senedi için ….……………….……...    TL. 
                                                                               nisbetinde ödenmiş olarak. 
                                                                                …                  …       hisse senedi. 
                                     
                                                                               Her hisse senedi için …...……………………    TL. 
                                                                               nisbetinde ödenmiş olarak. 
                                                                                …                  …       hisse senedi. 
 

6. İskontolu olarak (şayet varsa) her sınıftan              …                  …       hisse senedi. 
Isdar edilmiş bulunan hisse senetlerinin sayısı.      …                  …       hisse senedi. 
                                                                                …                  …       hisse senedi. 
                                                                                …                  …       hisse senedi.        
 

7. Hisse senedi ısdarında bağışlanmış olup bu raporun  …              …       hisse senedi.  
hazırlandığı tarihte kaydı silinmemiş iskonto  
miktarı. 
        
                                                             Adet     Sınıf 

8. Her sınıf hisse senedi için ödenmesi   …..       …   hisse senedi her hisse için …………………..… TL. 
      talep olunan miktar. 

                                                             …        …    hisse senedi her hisse için ……………………. TL. 
                                                             …        …    hisse senedi her hisse için ……………………. TL. 
 

9. Müracaat ve tahsisat  üzerine yapılan ödemeler 
ile zapt olunan hisse senetleri için alınmış herhangi bir 
meblağ da dahil olmak üzere tahsil olunan ödeme  
taleplerinin toplamı.                                                 ………………………………………………..       TL. 

* Buraya hisse senetlerinin sayısı ile sınıfını yazınız. 
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                                                       Adet           Sınıf 
 

10. Nakitten gayrı bir ivaz mukabili       ……           ……     hisse senedi 
tamamı ödenmiş olarak her            …..            ……    hisse senedi  
sınıftan ısdar edilmiş bulunan         ..…           ……      hisse senedi     için………………………... TL 
hisse senetleri karşılığında            ……           ……     hisse senedi 
ödenmiş addolunması kararlaş-     ……           ……     hisse senedi 
tırılan toplam miktar (şayet varsa). 
 

11. Nakitten gayrı bir ivaz mukabili      ……           ……     hisse senedi 
kısmen ödenmiş olarak her           ……           ……     hisse senedi 
sınıftan ısdar edilmiş bulunan        ……           ……     hisse senedi   için…………………………… TL 
hisse senetleri karşılığında öden-  ……           ……     hisse senedi 
miş addolunması kararlaştırılan     ……           ……     hisse senedi 
toplam miktar ( şayet varsa). 
 

12. Halen ödenmemiş bulunan  
ödenme taleplerinin toplamı. …………………… TL 
 

13. Herhangi hisse senetleri veya tahvilât 
için komisyon olarak ödenen miktarların 
(varsa) toplamı.                     ……………………. TL 
 

14. Son raporun tarihinden beri herhangi 
tahvilât için iskonto olarak bağışlanan 
miktarların (varsa) toplamı.   …………………….. TL 
                                                    Adet          Sınıf 

15. Her sınıftan zaptedilen hisse     ………       ………  hisse senedi 
senetlerin toplam sayısı.           ………       ………  hisse senedi 
                                                   ………       ………  hisse senedi 
                                                   ………       ………  hisse senedi 

16. Zaptedilen hisse senetleri 
için ödenmiş (varsa) miktarın  
toplamı.                                      ………       ………  hisse senedi 

 
17. Taşıyana yazılı hisse makbuzları 

mevcuduna ilişkin hisselerin  
toplamı.                              …………………… TL 

  
18. Son rapor tarihinden bu yana çıkarılmış 
      ve şirkete iade edilmiş taşıyana yazılı                  Çıkarılmış    : …………………..………….TL 
      hisse makbuzlarının ayrı ayrı toplamları.              İade edilmiş : ……………………………...TL 
 
19. Her taşıyana yazılı hisse makbuzuna 

dahil olan hisselerin sayısı; çeşitli  
hisse makbuzlarının bulunması halinde,  
bunların her çeşidi belirtilmek suretiyle.                           ………………………………. 

 
 

4. Borçların Tavsilâtı 
 
 Fasıl 113 Şirketler Yasası altında 
 Şirketler Mukayyidi nezdinde kaydolunması 
 gereken veya 1 Temmuz, 1922 tarihinden 
 sonra tesis edilmişse aynı şekilde kaydolunması 
 gerekebilecek rehin akdi ve ipotekler karşılığı 
 Şirketin borçlarının toplamı.                                            ………………………………….TL 
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5. GEÇMİŞ VE ŞİMDİKİ 

 
20… yılı için yapılmış olan Yıllık Genel Kurul Toplantı tarihinden itibaren  

tarihinden veya (İlk rapor gönderiliyorsa) Şirketin teşekkülünden itibaren 
 
Dikkat : Listedeki isimler alfabetik sıralanmış değilse, herhangi bir şahsın isminin  
 
Tafsilâtı 
Ihtiva eden  
Sicildeki 
sayfa 
numarası 
 

 
 
                     İSİMLER VE ADRESLER 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
NOT: - Son iki yıl için verilmiş olan raporlardan birinde geçmiş ve şimdiki üyelere ve bunlar tarafından sahip olunan 
veya devrolunan hisse senetlerine dair tam teferruat verilmişse, yalnız son raporun tarihinden sonra üyeliği sona 
eren veya üye olan şahıslara ve bu tarihten sonra devrolunan hisse senetlerine dair teferruat yazılmalıdır.  
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ÜYELERİN LİSTESİ 
 
ondördüncü günde hisse senetlerine sahip bulunan şahısların ve son raporun 
herhangi bir zamanda hisse senedi sahibi olan şahısların listesi. 
 
kolaylıkla bulanabilmesi mümkün kılacak bir fihrist bu rapora iliştirilmelidir. 

HİSSE SENETLERİ HAKKINDA BİLGİ 
Raporun tarihinde 
Şimdiki üyeler 
tarafından sahip 
olunan hisse 
senetlerinin sayısı ** 

Son raporun tarihinden veya ilk rapor 
gönderiliyorsa Şirketin teşekkülünden 
beri (a) halen üye bulunan şahıslar, ve 
(b) artık üye olmayan şahıslar tarafından 
devrolunan hisse senetlerinin tafsilatı  *               
                                                                  * * 

 
        Düşünceler 

 Adet  +      Devrin Kayıt Tarihi  

  (a) (b)  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
* Her üyenin sahip olduğu bütün hisse senetlerinin sayısı belirtilmelidir; bu sayılar toplandığı zaman yekün, hisse 
sermayesi ve Tahvilâtın özetinde alınmış olarak gösterilen hisse senetleri sayısı ile uyuşmalıdır. 
 
* Değişik sınıflardan hisse senetleri bulunduğu takdirde bu sütunlar, her sınıftan sahip olunan veya devrolunan hisse 
senetlerini ayrı ayrı gösterebileceği şekilde yeniden bölünmelidir. Hisse senetlerinin sermaye stokuna çevrildiği 
hallerde her üyenin sahip olduğu sermaye stokunun miktarı belirtilmelidir.  
 
 *   Her devrin kayt tarihi ile her tarihte devrolunan hisse senedi sayısı da belirtilmelidir. 
* * Tafsilât devralanın ismi karşısına değil, devredenin ismi karşısında yazılacaktır; “Düşünceler” sütununda her bir    
     devrin yanına devralanın ismi yazılabilir. 
 
 
 
 
 
 



- 6 - 
          3. DİREKTÖRLERİN 

Bu raporun tarihinde Şirketin  
 
 

İSİM 
(Şahıs ise, şimdiki adı ve soyadı. Şirket 
ise, kayıtlı ismi) 

Eski adı ve Soyadı 
(varsa) 

Tabiiyet ve 
Kimlik / Pasaport No: 

   

   

  
 
 
 
 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Bu raporun tarihinde Şirketin Sekreteri 
 
 

                                        İSİM 
(Şahıs ise, şimdiki adı ve soyadı. Şirket ise kayıtlı ismi)                                     Eski adı ve soyadı (varsa) 
 

 

 

 

 

 
 
“Direktör” her ne isimle anılırsa anılsın direktör mevkiini işgal eden herhangi bir şahıs, ve şirket direktörlerinin, emir 
ve direktiflerine göre hareket etmekte olduğu herhangi bir şahıs anlamına gelir. 
“Eski ad” ve “eski soyad” manası kapsamına aşağıdakiler girmez- 

(a) herhangi bir şahsın 18 yaşına gelmezden önce değiştirdiği veya kullanmaktan vezgeçtiği adı   
      ve soyadı veya 20 yıldan fazla bir zaman önce değiştirdiği veya kullanmaktan vazgeçtiği adı   
      ve soyadı: 
(b) bir kadının evlenmezden önce kullandığı adı veya soyadı. 
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VE SEKRETERLERİN TAFSİLATI 
direktörleri bulunan şahısların tafsilâtı 
 
Mutad ikamet adresi 
(şirket ise, kayıtlı yazıhane) 

Meşguliyeti ve  
diğer direktörlerin tafsilâtı 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Bulunan şahsın tafsilatı 
 
 

 
Mutad ikamet adresi (Şirket ise, kayıtlı yazıhane) 

 
 

 

 

 

 

İmza……………………………………., Direktör. 
 

İmza……………………………………., Sekreter. 
 
 Bu raporu gönderen şirketin bütününe sahip bulunan bir şirket veya bu şirketin bütünüyle sahip olduğu 
şirketler hariç, bir direktörün aynı zamanda direktörü bulunduğu, Kıbrıs’ta teşekkül etmiş bütün şirketlerin isimleri 
yazılmalıdır. 
 Bir şirketin diğer bir şirketten veya bu diğer şirketin vekillerinden başka üyesi yoksa bu şirket diğer şirketin 
bütünüyle sahip olduğu bir şirket addolunur. 
 Yukarıda ayrılan yer kâfi gelmezse diğer direktörlerin tafsilâtı ayrı bir beyanname üzerinde hazırlanacak ve 
bu rapora iliştirilecektir. 
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YILLIK RAPORA EKLENECEK BEYANNAMELER VE SAİR BELGELER 
 

Her Özel Şirketin bir Direktörü ile Sekreteri tarafından verilecek Beyanname 
(bir Muaf Özel Şirket olsun veya olmasın) 

 
“Şirketin teşekkülünden” / “son raporun tarihinden” beri şirketin hisse senetlerinden veya 
tahvilâtından satın alması hususunda şirketin halka herhangi bir çağrıda bulunulmadığını 
beyan ederiz. 
 
                                                                                   İmza………………………………, Direktör. 
 
                                                                                   İmza………………………………, Sekreter. 
 

Şirket Üyelerinin sayısı elliden fazla olduğu takdirde yukarıdaki veçhile 
verilecek Ek Beyanname 

 
 Şirketin ellinin üzerindeki üyelerinin hepsinin de, Fasıl 113, Şirketler Yasası’nın 29’uncu 
maddesinin (1)’inci fıkrasının (b) bendi gereğince elli rakamının hesaplanmasında nazarı 
itibare alınmaması gereken şahıslar olduğunu beyan ederiz. 
                                                                                           İmza…………………………, Direktör. 
 
                                                                                           İmza…………………………, Sekreter. 
 

HESAPLARIN TASDİKLİ SURETLERİ 
 Şirketin, Fasıl 113, Şirketler Yasası’nın 123 (4) sayılı maddesinde tafsif olunduğu gibi 
bir Muaf Şirket olması ve bu raporla birlikte aşağıdaki örneğe göre bir beyanname göndermesi 
halinden gayrı hallerde, bu raporun ait olduğu süre zarfında Şirketin Genel Toplantısına takdim 
olunan her bilânçonun (Yasa gereğince bilançoya eklenmesi gereken her evrakla beraber) 
aslına uygun olduğuna dair bir direktör ve sekreter tarafından tasdikli yazılı bir sureti ile bu gibi 
her bilânçoyla gönderilen Murakıplar raporu (yukarıda belirtildiği gibi tasdikli) ile Direktörler 
Kurulu raporunun birer suretleri bu rapora eklenmelidir. Bu gibi bir bilânço veya kanunen 
bilânçoya eklenmesi gereken bir evrak yabancı bir lisanla yazılmışsa bu bilânço veya evrak 
Türkçe’ye tercüme edilmeli ve tam ve doğru bir tercüme olduğuna dair usulüne uygun ve 
tasdikli olarak bilânçoya ekelenmelidir. Şayet Yasa’nın bilânço veya yukarıda zikrolunan 
evrakın şekline dair denetim tarihinde yürürlükte bulunan hükümlerine, bu bilânço veya evrakın 
aykırı düşen tarafları varsa bu aykırılıkların giderilmesi için gereken ilâve ve düzeltmeler 
yapılacak ve suretin bu şekilde düzeltilmiş olduğu gerçeği üzerine yazılacaktır. 

 
Bir Muaf Özel Şirket olduğu takdirde yukarıda zikrolunan Beyannameleri 

imzalayan şahıslar tarafından verilecek Ek Beyanname 
 

Fasıl 113, Şirketller Yasası’nın 123’üncü maddesinin (2)’inci fıkrasında belirtilen şartların, bu raporun 
tarihinde yerine getirilmiş olduğunu ve…………………………..’den 

beri de yerine getirilmekte olduklarını en iyi bilgi ve inancımıza dayanarak beyan ederiz. 
 
İmza……………………………., Direktör. 

 
                                                                                   İmza……………………………., Sekreter. 
* İlk rapor olduğu takdirde, ikinci şıkkı çiziniz. İkinci veya müteakip raporlarda, birinci   
şıkkı çiziniz. 
* Buraya-ya “1 Temmuz, 1951” (Fasıl 113, Şirketler Yasası’nın yürürlüğe giriş tarihi), veya şirket bu tarihten sonra 
kaydolunuşsa “kayıt tarihini”, yahut da bu rapor fasıl 113, Şirketler Yasası’nın 123 (1)’inci maddesinin şart bendi 
kapsamına girerse, Beyannemde zikrolunan şartların yerine getirildiğinin Bakanlar Kurulu’na bildirildiği tarih 
yazılacaktır. 


