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En İyi Uygulama Örnekleri
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Kapak Özellikleri

 İç tasarım ile uyumlu

 Rapor yılına ait vizyonel cümle kullanımı

 Sade ama farklı

 İnsana dokunabilen
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Kapak Örnekleri (1/3)
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Kapak Örnekleri (2/3)
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Kapak Örnekleri (3/3)
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İçindekiler Bölümü Özellikleri

 Genel tasarım ile uyumlu

 Renklerle bölüm ayrımları

 Detaylı
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İçindekiler Bölümü Örnekleri
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Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim  Bölümü Özellikleri

 Fotoğraflı tanıtım

 Kısa özgeçmiş

– Mevcut görevi / sorumlulukları

– Şirkete giriş tarihi / YK üyelik başlangıç tarihi

– Şirketteki daha önceki görevleri

– Şirkete girmeden önceki iş tecrübesi

– Son eğitim bilgileri / lisan bilgisi

– Önemli dernek / kuruluş üyelikleri

 Tüm üyeler için aynı format ve uzunlukta



10

Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Bölümü Örnekleri (1/2)
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Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Bölümü Örnekleri (2/2)
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Finansal Bilgiler ve Gelişmeler Bölümü Özellikleri

 Faaliyet alanı / coğrafya vb. dağılımlar

 5 yıllık trend grafikleri / özet tablolar

 Özellikle vurgulanması gereken göstergelerde dikkat çeken 

gösterimler

 Faaliyet yılına ait önemli gelişmelerde görsellik kullanımı
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Finansal Bilgiler ve Gelişmeler Bölümü Örnekleri (1/5)
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Finansal Bilgiler ve Gelişmeler Bölümü Örnekleri (2/5)
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Finansal Bilgiler ve Gelişmeler Bölümü Örnekleri (3/5)
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Finansal Bilgiler ve Gelişmeler Bölümü Örnekleri (4/5)
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Finansal Bilgiler ve Gelişmeler Bölümü Örnekleri (5/5)
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Yatırımcı İlişkileri Bölümü Özellikleri

 Ortaklık yapısı

 Faaliyet yılına ait hisse performansı grafiği

 Geçmiş yılların da verildiği temettü grafikleri / tabloları

 Yatırımcıya verilecek mesajlarda farklı vurgulamalar

 Faaliyet özetleri ve roadshow / konferans katılımı bilgileri

 Algılama çalışmaları / geri bildirim özetleri 
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Yatırımcı İlişkileri Örnekleri (1/9)



20

Yatırımcı İlişkileri Örnekleri (2/9)
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Yatırımcı İlişkileri Örnekleri (3/9)
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Yatırımcı İlişkileri Örnekleri (4/9)
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Yatırımcı İlişkileri Örnekleri (5/9)
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Yatırımcı İlişkileri Örnekleri (6/9)
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Yatırımcı İlişkileri Örnekleri (7/9)
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Yatırımcı İlişkileri Örnekleri (8/9)
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Yatırımcı İlişkileri Örnekleri (9/9)
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İnsan Kaynakları Bölümü Özellikleri

 İK politikaları / uygulamaları ana hatları

– Kariyer planlama

– Performans yönetimi

– Ücret yönetim sistemi

– İş sağlığı ve güvenliği

– Eğitim

– Etik kurallar vb.

 Organizasyon şeması / personel sayısı dağılımı gibi genel yapıyı 

gösteren grafik / tablo

 Eğitim durumu / verimlilik vb analizlerin verildiği grafik / tablo
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İnsan Kaynakları Örnekleri
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Risk Yönetimi Bölümü Özellikleri

 Ana risk faktörleri

 Risklere karşı alınan önlemler

 İç kontrol ve denetim hakkında özet bilgi
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Risk Yönetimi Örnekleri
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Türkiye Uygulamaları
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Öne Çıkan Konular

 Genel Kurul odaklı tasarım

 Tema üzerine kurgu

 Kurum tanıtımı

 Yönetim Kurulu üyeleri resimli özgeçmiş kullanımı 

(üyelik başlangıç tarihli)

 CEO değerlemesi

 Trend analizi için uzun dönemli grafik / tablo kullanımı
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Yİ İletişim Aracı Olarak Faaliyet Raporu

 Detaylı başlıklar

– Yatırımcı İlişkileri

– İnsan Kaynakları

– Ar-Ge Politika ve Uygulamaları

– Risk Yönetimi

– Çevre Politikaları

– Kurumsal Sosyal Sorumluluk vb.

 Yİ bölümünde “Yatırım Mesajı” ve hisse performansı

 Yİ iletişim bilgileri ve şirket internet adresi
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Olması Gereken Nitelikler (1/3)

 Sadelik (Simplicity): Faaliyet raporu şirket hakkında hiç bilgisi olmayan bir kişi 

için yazılmış mı? Şirket kim, iş alanları ne, segment bilgisi var mı?

 Açıklık (Clarity): Bilgiler kolay bulunabilir ve endekslenmiş mi; sayfa no ve 

içindekiler var mı?

 Tutarlılık (Consistency): Önceki yıllarla karşılaştırmalar yapılmış mı; 

performansın ne şekilde değiştiği ölçümlenebiliyor mu?

 Kısa ve Öz (Concise): Kuvvetli bir içerik, kısa ve sonuç odaklı tasarım var mı? 

 Kullanılan tasarım ve fontlar tüm raporda tutarlı mı ve kurum kimliğini 

yansıtıyor mu? 

 Mali tabloların yanında üst yönetimin analiz ve değerlendirmeleri  var mı?

 İçeriği şirketin tanıtımının yapılması için tek başına yeterli mi?

 Görsel okuyucu için en önemli mesajların verilmesi için farklı fontlar, renkler, 

istatistik ve özet tablolar, kenar yazıları var mı?
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Olması Gereken Nitelikler (2/3)

 Detaycı okuyucu için operasyonel ve kantitatif bilgiler, strateji ve hedefleri 

kapsayan vizyonel bilgiler var mı?

 Şirketin genel tanıtımının yapıldığı, iş kollarının tanımlandığı, finansal 

performansının ve coğrafi dağılımının verildiği özet sayfalar var mı? 

 Ortaklık yapısı var mı?

 Tasarım kurumsal kimliği yansıtıyor mu? Şirketin diğer kurumsal iletişim 

araçları ile paralel mi? Vizyonu doğru aktarıyor mu? 

 Dinamik, insana dokunabilen, bilgi yönünden zengin ama çok karmaşık 

olmayan, önemli mesajların ön planda tutulduğu bir rapor mu?

 Yönetim kurulu ve üst yönetim resimli kısa özgeçmişleri var mı? 

 Yönetim kurulu üyeleri için üyelik başlangıç tarihleri var mı?

 YK Başkanı ve CEO mesajlarında yatırımcıya istenen mesajların verilmesi, 

yılın genel bir değerlendirilmesinin yapılması ve bir sonraki döneme ilişkin 

beklentilere yer verilmesi söz konusu mu?
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Olması Gereken Nitelikler (3/3)

 Risk yönetimi ayrı başlık altında mı? 

 Ar-ge ve yatırımlar ayrı başlıklar altında mı? 

 Kurumsal sosyal sorumluluk ayrı başlık altında mı? 

 Çevre politikaları ayrı başlık altında mı? 

 Kurumsal yönetim ayrı başlık altında mı? 

 Hisse bilgileri ayrı başlık altında mı? 

 Temettü politikası ayrı başlık altında mı? 

 Yİ İletişim bilgileri ve şirket internet adresi var mı?
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Tavsiyeler

 Kapak sayfasında o yıla ait vizyonel cümle kullanımı

 Kurumsal kimlikle paralel tasarım

 Görsel zenginlik: Farklı font, görsel vb kullanımı ile önemli mesajlara vurgu

 Mevcut yıl özetinin yanısıra geçmişe yönelik trend ve kısaca geleceğe yönelik 

beklenti ve hedefler

 Teknik terimler için sözlük
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Teşekkürler


