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İLK DEFA İNTERNET SİTESİ AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN
KAPSAMINA GİREN ŞİRKETLERCE YAPILMASI GEREKEN
İŞLEMLER
Soner ALTAŞ19**
ÖZ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, bağımsız denetime tabi olan şirketler aynı zamanda internet sitesi de açmakla yükümlüdürler. 1 Şubat 2015
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar uyarınca 2015 yılında beşbin civarında şirketin ilk defa bağımsız denetime tabi
olacağı tahmin edilmektedir. Bu şirketlerin bağımsız denetime tabi olmasıyla
birlikte internet sitesi açma yükümlülükleri de doğmaktadır. İnternet sitesine
dair yükümlülüklerin yerine getirilmemesi adlî ve idarî para cezalarını gerektirdiği gibi, ilgili kararların iptal edilmesinin sebebini oluşturması ve yönetim
organı üyelerinin hukukî sorumluluklarına sebebiyet vermesi gibi arzu edilmeyen birtakım sonuçların doğmasına sebebiyet vermektedir. Bu çalışmada,
2015 yılında ilk defa internet sitesi açma yükümlülüğünün kapsamına giren
şirketlerin sitelerini açarken nelere dikkat edecekleri, sitelerinde hangi bilgi
ve belgeleri yayımlamak zorunda oldukları, yükümlülüğe uymamaları durumunda hangi cezalar ile yüzleşecekleri ve bu konuda dışarıdan hizmet alıp
alamayacakları üzerinde durulmaktadır.
Anahtar Sözcükler: sermaye şirketi, internet sitesi yükümlülüğü, yönetim
organı, Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı, bilgi toplumu hizmetleri, adlî
para cezası, idarî para cezası, hukukî sorumluluk.
1. GİRİŞ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (T.C. Yasalar, 14.02.2011) (TTK201 )’nun
1524üncü maddesinin birinci fıkrasında “397 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret siciline tescili
tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir
bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadır.” denilerek, bağımsız denetime tabi olan şirketlerin internet
* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi
19
1 Çalışmamızda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu için TTK kısaltması kullanılmıştır.
20
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sitesi kurmaları şart koşulmuştur. Madde ile yollama yapılan 397nci maddenin
dördüncü fıkrasında ise bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirleme yetkisi
Bakanlar Kurulu’na verilmiştir. Bakanlar Kurulu da 19/12/2012 tarihinde almış
olduğu 2012/4213 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar (Bakanlar Kurulu kararı, 23.01.2013) ile bağımsız denetime tabi
olacak sermaye şirketlerini belirlemiştir. Bahsigeçen Bakanlar Kurulu Kararının
3üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerindeki genel ölçütler,
yani aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı ve çalışan sayısı, 2013 yılı için sırasıyla
150.000.000 TL, 250.000.000 TL ve 500 olarak belirlenmişken; 2014/5973 (Bakanlar Kurulu Kararı, 14.03.2014) sayılı kararla 2014 yılı için 75.000.000 TL,
200.000.000 TL ve 250 olarak; 2014/7149 (Bakanlar, Kurulu Kararı, 01.02.2015)
sayılı kararla da 2015 yılı için 50.000.000 TL, 100.000.000 TL ve 200 olarak belirlenerek kademeli bir şekilde düşürülmüştür. 2014/7149 sayılı Kararın yürürlük
tarihi ise 1 Ocak 2015 olarak belirlenmiştir. Bahsigeçen Bakanlar Kurulu kararları
uyarınca, 2013 yılında 2.500, 2014 yılında ise 3.500 civarında şirket bağımsız
denetime tabi tutulmuş olup, 2015 yılında 5.000 civarında şirketin daha bağımsız
denetim kapsamına gireceği tahmin edilmektedir212 . 2015 yılında ilk defa bağımsız
denetim kapsamına girecek olan bu beşbin şirketin, bağımsız denetimle birlikte
internet sitesi kurma yükümlülükleri de doğmaktadır.
TTK’nın 1524üncü maddesinin ikinci fıkrasında, internet sitesi açma ve bu
sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgüleme yükümlülüklerine uyulmamasının, ilgili kararların iptal
edilmesinin sebebini oluşturacağı, Kanuna aykırılığın tüm sonuçlarının doğmasına yol açacağı ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin
sorumluluğuna neden olacağı belirtilmiş, cezai hükümler ise saklı tutulmuştur.
TTK’nın 562nci maddesinin onikinci fıkrasında ise “1524 üncü maddede öngörülen internet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyeleri, yüz
günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet
sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu fıkrada sayılan failler yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.” denilerek, bu
yükümlülüklere uymayanlara verilecek cezalar hükme bağlanmıştır. Sözkonusu
cezaî ve hukukî sorumluluk hükümleri, konuyu, 2015 yılında ilk defa internet
sitesi açma yükümü kapsamına giren şirketler açısından daha da önemli kılmaktadır. İşte bu çalışmada, 2015 yılında ilk defa internet sitesi açma yükümlülü21
2 Bağımsız Denetiminin Kapsamı Genişliyor, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu Basın ve Halka İlişkiler Müşavirliği’nin 2 Şubat 2015 tarihli, 2015/1 sayılı Basın Duyurusu, http://
www.kgk.gov.tr/contents/files/Pdf/BKK yeni limitler basın duyurusu.pdf, Erişim: 7/3/2015
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ğünün kapsamına giren şirketlerin sitelerini açarken nelere dikkat edecekleri,
sitelerinde hangi bilgi ve belgeleri yayımlamak zorunda oldukları, yükümlülüğe
uymamaları durumunda hangi cezalar ile yüzleşecekleri ve bu konuda dışarıdan
hizmet alıp alamayacakları üzerinde durulacaktır.
2. İNTERNET SİTESİNİ AÇMA SÜRESİ VE BU KONUDA DIŞARIDAN HİZMET ALINIP ALINMAYACAĞI HUSUSU
TTK’da 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren kurulan ve bağımsız denetime tabi olması öngörülen sermaye şirketlerinin, kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açacakları ve
bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların
yayımlanmasına özgüleyecekleri (TTK, m.1524/f.1); 1 Temmuz 2013 tarihinden tarihten önce kurulan bağımsız denetime tabi sermaye şirketlerinin ise
en geç 1 Ekim 2013 tarihine kadar internet sitesi açacakları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması
için özgüleyecekleri, internet sitesi zaten var olan şirketlerin ise yine en geç
1 Ekim 2013 tarihine kadar sitelerinin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen
yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgüleyecekleri(TTK, Geçici
m.8) belirtilmiş, 1524üncü maddenin yürürlüğe girdiği 1 Temmuz 2013223 tarihinden sonra bağımsız denetime tabi olan şirketlerin internet sitelerini ne
zaman kurmaları gerektiğine dair bir hükme ise yer verilmemiştir. Anılan boşluk, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Sermaye Şirketlerinin
Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
31.05.2013) (Yönetmelik234 ) ile giderilmiştir. Sözkonusu Yönetmeliğin 5nci
maddesinin ikinci fıkrasına göre, 1 Temmuz 2013 tarihinden sonra bağımsız
denetim kapsamına giren şirketler, kapsama girdikleri tarihten itibaren üç
ay içinde internet sitesi açacak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe
kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgüleyeceklerdir. Bu
çerçevede, ilk defa 2015 yılında bağımsız denetim kapsamına giren şirketlerin
internet sitelerini, kapsama girdikleri tarihten itibaren üç ay içerisinde açmaları, eğer önceden internet siteleri var ise yine üç aylık süre içerisinde sitelerinin
belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemeleri gerekmektedir. Ancak, bu üç aylık sürenin başlangıç ta22
3 TTK’nın internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne ilişkin 1524’üncü maddesi 1 Temmuz 2013 tarihinde
yürürlüğe girmiştir (TTK, m.1534/f.1).
23
4 Çalışmamızda, Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik, kısaca
“Yönetmelik” olarak anılmıştır.
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rihinde bir belirsizlik olduğunu, bu nedenle, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın
internet sitesi kurma yükümlülüğündeki üç aylık sürenin başlangıç tarihinin
nasıl belirleneceğini bir Genelge ile açıklığa kavuşturmasının gerekli olduğunu belirtmekte fayda vardır.(Altaş, 14.03.2015)
İnternet itesi açmakla yükümlü olan şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi Merkezi Veri
Tabanı Hizmet Sağlayıcı245 (MTHS)’lardan destek hizmeti almak suretiyle de
yerine getirebilirler (Yönetmelik, m.5/f.4). Bununla birlikte, payları, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca MKK tarafından kayden izlenen şirketler için
MTHS faaliyeti Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yerine getirilir256
(Yönetmelik, m.7/f.2).
Şirketler topluluğuna dahil olup da doğrudan bağımsız denetim kapsamında olmayan sermaye şirketleri, internet sitesi açmakla yükümlü değildir.
Şirketler topluluğuna dahil olup da doğrudan bağımsız denetim kapsamına
giren şirketlerin internet sitesine ilişkin yükümlülükleri ise, MTHS yetkisine
sahip olmasa bile topluluk içinde yer alan şirketlerden biri tarafından da yerine getirilebilir. Bu durumda hizmet alan topluluk şirketi kendi internet sitesini
açmış sayılır. Şirketler topluluğunda internet sitesi yükümlülüğü ile ilgili destek hizmeti sağlayan şirketin, topluluktan ayrılması halinde bu hizmeti sürdürebilmesi için ayrılacağı tarihte MTHS yetkisine sahip olması zorunludur
(Yönetmelik, m.5/f.3-5).
Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı (MTHS); TTK’nın 1524. maddesi
ve Yönetmelik uyarınca şirketlerin kendi internet sitelerinin özgülenmiş kısmında erişime açılması gereken içeriği güvenli ortamda tutma, şirketin erişimine hazır bulundurma ve arşivleme dahil olmak üzere Bakanlıkça belirlenmiş diğer faaliyetleri yürüten özel hukuk tüzel kişisini ifade eder(Yönetmelik, m.4/h). Halihazırda, internet sitesi açma yükümlülüğü bulunan bağımsız
denetime tabi şirketlerin hizmet alabilecekleri Merkezi Veri Tabanı Hizmet
Sağlayıcı (MTHS) olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan faaliyet izni
alabilen üç şirket bulunmaktadır. Bunlar; Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim
24
5 Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı (MTHS); TTK’nın 1524. maddesi ve Yönetmelik uyarınca
şirketlerin kendi internet sitelerinin özgülenmiş kısmında erişime açılması gereken içeriği güvenli ortamda
tutma, şirketin erişimine hazır bulundurma ve arşivleme dahil olmak üzere Bakanlıkça belirlenmiş diğer
faaliyetleri yürüten özel hukuk tüzel kişisini ifade eder(Yönetmelik, m.4/h).
6 Halka açık anonim ortaklıklar, TTK’nın 1524. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen internet sitesi
25
açma ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına
özgüleme yükümlülüklerini, MKK tarafından sağlanan elektronik ortam vasıtasıyla da yerine getirebilirler
(SPKn, m.17/f.4).
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Şirketi (MKK) (www.mkk.com.tr), Egebilgi İletişim Bilişim Yazılım Tekstil
Tic. San. Ltd.Şti. (www.egebilgi.com.tr) ve TTR Bilişim Hizmetleri Turizm
ve Metal San. Tic. Ltd. Şti. (www.ttrbilisim.com)’dir267. Dolayısıyla, ilk defa
2015 yılında internet sitesi açma yükümlülüğü doğan şirketler internet sitelerini kendilerini kurabilecekleri gibi, adıgeçen şirketlerden de hizmet alımı
yoluyla internet sitelerini oluşturabileceklerdir.
Bu konuda belirtilecek bir diğer husus ise, şirketler tarafından açılacak internet sitelerinin, şirketlerin Merkezi Sicil Kayıt Sistemi278 (MERSİS) numarası289 altında tescil edileceğidir (TTK, m.1524/f.4; Yönetmelik, m.5/f.6).
3. İNTERNET SİTESİNDE BELİRTİLMESİ GEREKEN İBARELER, SAĞLANMASI GEREKEN TEKNİK HUSUSLAR VE GÜVENLİK KRİTERLERİ
Şirketin internet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin başına tarih ve parantez içerisinde “yönlendirilmiş mesaj” ibaresinin konulması zorunludur (TTK, m.1524/f.4; Yönetmelik, m.6/f.4). “Yönlendirilmiş mesaj”, TTK ile birlikte Ticaret Hukukumuza giren yeni bir kavramdır.
Sözkonusu kavram, kısaca, üçüncü kişiye yönlendirilen mesajı kastetmektedir.
Yönlendirilmiş mesaj, Yönetmelikte, “internet sitesinin TTK’nın 1524. maddesinin amaçlarına özgülenmiş kısmında yayımlanan ve ilgili tüm taraflara yönlendirildiği karine olarak kabul edilen her türlü içerik” olarak tarif edilmiştir(Yönetmelik, m.4/m). Özgülenen kısımda yer alan bir mesajın yönlendirildiği karinedir
29
(TTK, m.1524/f.4). Yönlendirilmiş mesaj zaman damgası10
ile oluşturulur ve aynı
yöntemle değiştirilir(Yönetmelik, m.6/f.4).
Şirketler tarafından internet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış
bölümünün şirkete ait internet sitesi üzerinden veya MTHS’ler üzerinden arama motorları tarafından kolay bulunabilmesi için, ana sayfada “bilgi toplumu
hizmetleri” şeklinde bir ibareye yer verilir(Yönetmelik, m.10/f.2).
26
7 İnternet Sitesi Açma Yükümlülüğü Bulunan Şirketlerin Hizmet Alabileceği MTHS’ler, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı, http://icticaret.gtb.gov.tr/hizmetler/sirketler/internet-sitesi-acma-yukumlulugu-bulunansirketlerin-hizmet-alabilecegi-mthsler, Erişim: 7/3/2015
27
8 Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS); Ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü, ticaret
sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda
sunulduğu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde oluşturulan ve işletilen
merkezi ortak veri tabanını da içeren bilgi sistemini ifade eder(Yönetmelik, m.4/h).
28
9 MERSİS numarası; MERSİS tarafından verilen ve özel algoritma ile üretilmiş tekil numarayı ifade
eder(Yönetmelik, m.4/ı).
29
10 Zaman damgası; 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (h)
bendinde tanımlanan kaydı ifade eder(Yönetmelik, m.4/n).
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Sahip oldukları internet sitesi üzerinde bu bilgileri sağlayan şirketler, internet sitesinde yer alan içeriğin sitede yayımlanması, değiştirilmesi ve yenilenmesi gibi işlemlerde güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanırlar(Yönetmelik, m.10/f.3).
Sahip oldukları internet sitesi üzerinde bu bilgileri sağlayan şirketler, ilgili
bilgilere erişim için internet sitesi içinde “http://firmaalanadi/bilgitoplumuhizmetleri” adresinden; MTHS’lerden destek hizmeti alan şirketler ise ana
sayfalarında yer verecekleri “bilgi toplumu hizmetleri” ibaresinden doğrudan
MTHS’ye yönlenmeyi sağlarlar (Yönetmelik, m.10/f.4).
Şirketler, sahip oldukları internet sitelerinde erişime açık bulundurdukları bilgi
ve belgeleri ilgili mevzuatta daha uzun bir süre öngörülmedikçe internet sitesindeki yayımının son bulduğu tarihten itibaren beş yıl süre ile elektronik ortamda
arşivlerler(Yönetmelik, m.10/f.5, m.12/f.1). İnternet sitesinde yer alacak içeriğin
arşivlenmesinde güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanılır(Yönetmelik, m.12/f.3). İçeriğin MERSİS ve/veya diğer veri tabanlarına bir MTHS aracılığıyla aktarılması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından zorunlu kılınmışsa, bu
içerik Bakanlık tarafından belirlenen format ve standartlara uygun olarak ilgili
veri tabanına aktarılabilir(Yönetmelik, m.12/f.2).
Şirketlerin sahip oldukları internet siteleri, Yönetmelikte öngörülen teknik hususlar ve güvenlik kriterlerine uygun olarak işletilir (Yönetmelik,
m.10/f.6). Bahsigeçen teknik hususlar ve güvenlik kriterleri şu şekilde sıralanabilir(Yönetmelik, m.11):
- Şirketlerin ve MTHS’lerin, Yönetmelik uyarınca yürütmekle yükümlü
oldukları faaliyetler nedeniyle asgari yedekleme ve felaketten kurtarma planlarına, yetkisiz erişimlere ve saldırılara karşı gerekli ağ ve sistem güvenliğine
sahip olmaları gerekir.
- Şirketler ve MTHS’ler, TTK’nın ve Yönetmelik’nin internet sitesinde
bulunmasını öngördüğü asgari içeriğin üçüncü kişilere karşı erişilebilirliğini,
bütünlüğünü, güvenliğini, değiştirilmezliğini ve inkar edilmezliğini sağlarlar.
- Şirketler ve MTHS’ler, verdikleri hizmetlere ilişkin sunucuları barındıran
veri merkezlerini ve sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kurup işletebilecekleri gibi bulut bilişim teknolojisi de dahil olmak üzere güncel teknolojileri kullanarak yurt dışında da kurup işletebilirler veya hizmet satın alabilirler.
- Şirketler ve MTHS’ler, işleyiş ve güvenlik kriterlerine ilişkin olarak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kamu Sertifikasyon Merkezinin internet sitesinde (http://www.kamusm.gov.tr) yayımlanan İnternet Sitesi
60
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Yükümlülüğüne Tabi Şirketlerin veya MTHS’lerin Alacakları Teknik Raporda Yer Alması Gereken Teknik Kriterler Rehberindeki şartları sağlarlar.
Elektronik imzalı belgelerin uzun ömürlü olabilmesi için güvenli elektronik imzaların, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 2/7/2012
tarihli ve 2012/DK-15/299 sayılı Kurul Kararı ile yayımlanan Elektronik İmza
Kullanım Profilleri Rehberinde yer alan Uzun Dönemli ve ÇİSDuP Kontrollü
Güvenli Elektronik İmza Politikaları (Profil P4)’na uygun olarak üretilmesi ve
bu imzaların saklanması gereken süre içinde belirli zaman aralıklarında arşiv
formatında güncellenmesi gereklidir.
Yeri gelmişken bir hususa değinelim: Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik uyarınca, internet sitelerini kendileri
kuracak olan şirketler, sitenin mevzuata uygunluğunu, Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) tespit ettirmek ve söz konusu
kurum tarafından düzenlenen teknik raporu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na
vermekle yükümlüydüler. Bu yükümlülük, şirketin internet sitesini açtığı veya
var olan internet sitesini kanunda belirtilen amaca özgülediği tarihten itibaren
en geç bir yıl içinde yerine getirilecekti. Ayrıca, anılan raporun şirket tarafından beş yılda bir yenilenmesi ve Bakanlığa verilmesi gerekiyordu. Ancak, 28
Şubat 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile,
Bakanlık, teknik rapor zorunluluğunu, internet sitelerini kendileri kuran şirketler açısından kaldırdı, MTHS’lerde ise muhafaza etti. Dolayısıyla, bundan
böyle, bağımsız denetime tabi şirketler, internet sitelerini kendileri kurdukları
takdirde, teknik rapor düzenletmek ve bu raporu belirli periyotlarla yeniletmek zorunda kalmayacaklardır. MTHS’ler ise internet sitelerinin özgülenmiş
kısımlarının mevzuat hükümlerine uygunluğunu, TÜBİTAK’a tespit ettirmeye, düzenlenecek teknik raporu Bakanlığa vermeye ve anılan raporu üç yılda
bir yenilemeye devam edeceklerdir.
4. İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANMASI ZORUNLU OLAN
İÇERİK VE SİTEDE KALMA SÜRELERİ
İnternet sitesinde hangi hususların yayımlanacağını ortaya koyabilmek
için TTK’nın muhtelif maddelerine bakmak gerekir. Bu çerçevede, internet
sitesi açma yükümlülüğüne tabi olan şirketlerin, internet sitelerinde yayımlamak zorunda oldukları bilgi ve belgeleri ve buna ilişkin Kanun maddelerini
aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde sıralamak mümkündür:
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İnternet Sitesinde Yayımlanması Zorunlu Olan İçerik
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İlgili Hüküm

Tacirin ticaret unvanı

m.39/f.2

Tacirin ticaret sicili numarası

m.39/f.2

Tacirin işletmesinin merkezi

m.39/f.2

Tescil edilen internet sitesinin adresi

m.39/f.2

Anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları

m.39/f.2

Anonim şirketlerde taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı

m.39/f.2

Limited şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları
Limited şirketlerde taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı
Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve
soyadları
Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde taahhüt edilen ve ödenen
sermaye miktarı
Birleşmede inceleme yapma hakkında dair ilan
Birleşme sözleşmesi
Birleşme raporu

m.39/f.2
m.39/f.2
m.39/f.2
m.39/f.2
m.149/f.3
m.149/f.1-a
m.149/f.1-b

Birleşmeye katılan şirketlerin her birinin son üç yıla ait yılsonu finansal
tabloları ile yıllık faaliyet raporları, gereğinde ara bilançoları

m.149/f.1-d

Birleşme sözleşmesinin, birleşme raporunun, son üç yılın yılsonu finansal
tablolarıyla yıllık faaliyet raporlarının, gereğinde ara bilançoların nereye tevdi
edildikleri ve nerelerde incelemeye hazır tutuldukları

m.149/f.4

Birleşmeye katılan şirketlerin alacaklılarına haklarını bildirdikleri ilan

m.157/f.2

Bölünmede inceleme yapma hakkına işaret eden ilan

m.171/f.4

Bölünmeye katılan şirketlerin alacaklılarının, alacaklarını bildirmeye ve
teminat verilmesi için istemde bulunmaya çağrılmasına dair ilan

m.174

Bir teşebbüsün, bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı
olarak, yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmibeşini, otuzüçünü, ellisini,
altmışyedisini veya yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarını kazanması
veya elden çıkarması

m.198/f.1

Kanuna aykırı kuruluş nedeniyle yönetim kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
ilgili alacaklı veya pay sahibi tarafından anonim şirket aleyhine fesih davası
açılması halinde, davanın açıldığı husususun ve kesinleşmiş olan mahkeme
kararının -mahkemenin bildirimi üzerine- tescil ve ilan ettirilmesi ve tescil ve
ilanı yapılan bu hususun internet sitesine konulması

m.353/f.5

Anonim şirket yönetim kurulu üyeliğine bir tüzel kişi seçildiği takdirde, tüzel
kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek
kişinin de tescil ve ilan olunması ve tescil ve ilanın yapılmış olduğu hususunun
şirketin internet sitesinde hemen açıklanması

m.359/f.2

Anonim şirket genel kurulunca seçilen denetçinin ve ana şirketin genel
kurulunca seçilen topluluk denetçisinin ilan edilmesi

m.399/f.1

Anonim şirket genel kurulunun toplantıya çağrılmasına dair ilan

m.414/f.1

Anonim şirketlerde finansal tabloların müzakeresinin ve buna bağlı konuların
ertelenmesine dair ilan

m.420/f.1

Anonim şirket genel kurul toplantı tutanağı

m.422/f.2

Organın temsilcisinin ve kurumsal temsilcinin ilan edilmesi

m.428/f.1
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İlgili Hüküm

Yönetim kurulunun pay sahiplerini, önerdikleri kurumsal temsilcilerin
kimliklerini ve bunlara ulaşılabilecek adres ve elektronik posta adresi ile
telefon ve telefaks numaralarını en çok yedi gün içinde şirkete bildirmeye
çağırmasına dair mesaj

m.428/f.2

Kurumsal temsilcilerin kimliklerinin, adreslerinin ve onlara ulaşılabilecek
numaraların ilan edilmesi

m.428/f.2

Anonim şirketlerde genel kurul kararları aleyhine iptal veya butlan davası
açılması halinde, iptal veya butlan davasının açıldığını ve duruşma gününü
belirtir ilan

m.448/f.1

Genel kurul kararının iptaline veya butlanına ilişkin kesinleşmiş mahkeme
kararı

m.450

Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı

m.455

Kayıtlı sermaye artırımında, esas sözleşmenin sermayeye ilişkin hükümlerinin,
333’üncü madde uyarınca gerekli olması hâlinde, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığından izni alınmış şekilleri, yönetim kurulunun sermayenin
artırılmasına ilişkin kararı, imtiyazlı paylara ve rüçhan haklarına ilişkin
sınırlamaları, prime dair kayıtları ve bunun uygulanması hakkındaki kuralları

m.460/f.2

Yönetim kurulunun yeni pay alma (rüçhan) hakkının kullanılabilmesinin
esaslarını belirlediği karar

m.461/f.3

Sermaye azaltımında, sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile
azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağı

m.473/f.1

Esas sermayenin azaltılmasına dair genel kurul kararı

m.474/f.1

Mütemerrit pay sahibinin temerrüde konu olan tutarı bir ay içinde ödemesi
gerektiğine, aksi hâlde, ilgili paylara ilişkin haklarından yoksun bırakılacağına
ve sözleşme cezasının isteneceğine dair ihtar

m.483/f.1

Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin
kararı

m.486/f.2

Tasfiye halinde, alacaklı oldukları şirket defterlerinden veya diğer belgelerden
anlaşılan ve yerleşim yerleri bilinen kişiler dışında kalan diğer alacaklıların,
şirketin sona ermiş bulunduğu konusunda bilgilendirilmelerine ve alacaklarını
tasfiye memurlarına bildirmelerine dair ilan

m.541/f.1

Limited şirket genel kurulunca seçilen denetçinin ilan edilmesi

m.635, m.399/f.1

Kanuna aykırı kuruluş nedeniyle müdürler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ilgili
alacaklı veya ortak tarafından limited şirket aleyhine fesih davası açılması
halinde, davanın açıldığı husususun ve kesinleşmiş olan mahkeme kararının
-mahkemenin bildirimi üzerine- tescil ve ilan ettirilmesi ve tescil ve ilanı
yapılan bu hususun internet sitesine konulması

m.644/b, m.353/f.5

Esaslı şartlarından birinin var olmaması sebebiyle tescili caiz olmayan ancak
tescil edilen bir geminin malik ve diğer hak sahiplerinin kimler olduğu veya
yerleşim yerleri belli değilse, silinmeye çağrının ve belirlenen sürenin varsa
şirketin internet sitesinde ilan edilmesi

m.966/f.1

İnternet sitesinde yayımlanması gereken içeriğin Kanunun muhtelif maddelerde yer almasına karşılık, şirketlerin internet sitelerinde bulundurmaları
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zorunlu olan içerik ile bunların internet sitelerine konulma ve internet sitelerinde kalma süreleri Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair
Yönetmelikte tek bir maddede toplu bir şekilde düzenlenmiştir. Anılan Yönetmeliğe göre şirketlerin internet sitelerinde bulundurmaları zorunlu olan içerik
ile bunların internet sitelerine konulma ve internet sitelerinde kalma süreleri
aşağıda iki başlık altında belirtilmiştir.
4.1. İnternet Sitesinde Sürekli Olarak Yayımlanması Zorunlu Olan
İçerik
İnternet sitesinin açılması ile birlikte internet sitesinde sürekli olarak yayımlanması zorunlu olan içerik aşağıdaki gibidir(Yönetmelik, m.6/f.1):
1) Şirketin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi, taahhüt edilen ve
ödenen sermaye miktarı ile anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, limited şirketlerde müdürlerin, sermayesi paylara bölünmüş komandit
şirketlerde yöneticilerin ad ve soyadları.
2) Bir tüzel kişinin; anonim şirketlerde yönetim kuruluna üye olarak limited şirketlerde müdür olarak seçilmesi durumunda; tüzel kişiyle birlikte, tüzel
kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin de tescil ve ilan olunduğuna ilişkin açıklama, seçilen tüzel kişinin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi ve tüzel kişi ile birlikte tescil edilen gerçek kişinin adı ve soyadı.
3) Seçilen denetçinin adı ve soyadı/unvanı, yerleşim yeri/merkezi, varsa
tescil edilmiş şubesi.
Yukarıda belirtilen içeriklerde değişiklik olması halinde, bu içeriklerin
yeni hali, değişikliğin meydana geldiği tarihte internet sitesinde yayımlanır(Yönetmelik, m.6/f.2).
4.2. İnternet Sitesinde En Az Altı Ay Boyunca Yayımlanması Zorunlu
Olan İçerik
Şirketçe internet sitesinde en az altı aylık süre için yayımlanması gereken
hususlar aşağıda belirtilmiştir(Yönetmelik, m.6/f.3):
1) Birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile
yıllık faaliyet raporları, gereğinde ara bilançoları ortakların incelemesine sunulmak üzere genel kurul kararından önceki otuz gün içinde internet sitesine konur.
2) Yukarıda sayılan belgelerde (birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son
üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporları, gereğinde ara bilançolar)
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inceleme yapma hakkının belirtildiği, bu belgelerin nereye tevdi edildiklerine
ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarına ilişkin ilan, belgelerin tevdi tarihinden itibaren en az üç iş günü öncesinde internet sitesine konur.
3) Birleşmeye katılan şirketlerin, alacaklılarına, alacaklarının teminat altına alınması için talepte bulunabileceklerine dair sicil gazetesinde yedişer gün
arayla üç defa yapılan ilan, birinci ilanın sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
4) Bölünmeye katılan şirketlerden her biri tarafından, TTK’nın 171. maddesi uyarınca bölünme sözleşmesi veya planı, bölünme raporu, son üç yılın
finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporları ve varsa ara bilançoları üzerinde
inceleme yapma hakkına işaret eden ve bu belgelerin nereye tevdi edildiklerine ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarına dair ilan, bölünme kararının
alındığı tarihten iki ay önce internet sitesine konur.
5) Bölünmeye katılan şirketler tarafından alacaklıların alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesi için talepte bulunmaya çağrılmasına ilişkin sicil
gazetesinde yedişer gün arayla üç defa yapılan ilan, birinci ilanın sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine
konur.
6) Şirkete fesih davası açılmış ise davanın açıldığı hususu, sicil gazetesinde
yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
7) Şirkete açılan fesih davasına ilişkin kesinleşmiş olan mahkeme kararı,
sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet
sitesine konur.
8) Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilan en geç sicil gazetesinde yayımlandığı tarihte internet sitesine konur.
9) Anonim şirket genel kurulunda, finansal tabloların ve buna bağlı konuların müzakeresinin bir ay sonraya ertelenmesi halinde, bu duruma ilişkin pay
sahiplerine yapılan ilan, erteleme kararı tarihinden itibaren en geç beş gün
içinde internet sitesine konur.
10) Şirketin genel kurul toplantı tutanağı ile imtiyazlı pay sahipleri özel
kurulunun toplantı tutanağı genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün
içinde internet sitesine konur.
11) Organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilciliğe ilişkin
ilanlar, ilanın yayımlandığı gün internet sitesine konur.
12) Genel kurul kararına karşı iptal veya butlan davasının açıldığı hususu
ve duruşma günü, şirket sözleşmesine uygun olarak yapılan ilan tarihinden
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itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
13) Genel kurul kararının iptaline veya butlanına ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı, tescil tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine
konur.
14) Şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı, sicil
gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
15) Kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararı, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin
yeni şekli, yeni payların itibarî değerleri, cinsleri, sayıları, imtiyazlı olup olmadıkları, imtiyazlı paylara ve rüçhan haklarına ilişkin sınırlamalar ve kullanılma şartları ile bunların süresi, prime dair kayıtlar ve bunun uygulanması
hakkındaki kurallar şirket sözleşmesine uygun olarak yapılan ilan tarihinden
itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
16) Yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esaslarının belirlenmesine
ilişkin yönetim kurulunun kararı, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
17) Esas sermayenin azaltılması durumunda, sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağına
ilişkin ayrıntılı açıklamalar, bu açıklamaların da yer aldığı genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ilanının sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en
geç beş gün içinde internet sitesine konur.
18) Genel kurulun esas sermayenin azaltılmasına ilişkin kararı üzerine
alacaklılara sicil gazetesinde yedişer gün arayla üç defa yapılan ilan, birinci
ilanın yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine
konur.
19) Mütemerrit pay sahibine temerrüde konu olan pay tutarını bir ay içinde
ödemesi, aksi halde, ilgili paylara ilişkin haklarından yoksun bırakılacağı ve
sözleşme cezasının isteneceğine ilişkin yapılan davet ve ihtar mesajı, bu davet ve ihtarın sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün
içinde internet sitesine konur. Nama yazılı pay senedi sahiplerine, davet ve
ihtarın ilan yerine iadeli taahhütlü mektupla yapılması halinde, bu davet ve
ihtar iadeli taahhütlü mektubun gönderildiği tarihten itibaren en geç beş gün
içinde internet sitesine konur.
20) Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına
ilişkin kararı, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün
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içinde internet sitesine konur.
21) Alacaklı oldukları, şirket defterlerinden veya diğer belgelerden anlaşılamayan ya da yerleşim yerleri bilinmeyen diğer alacaklılara yönelik şirketin
sona ermiş bulunduğu konusunda bilgilendirilmelerine ve alacaklarını tasfiye memurlarına bildirmeye çağrılmalarına ilişkin sicil gazetesinde birer hafta
arayla üç defa yapılan ilan, birinci ilanın yayımlandığı tarihten itibaren en geç
beş gün içinde internet sitesine konur.
22) Şirketler topluluğuna dahil bir teşebbüs tarafından payların, TTK’nın
198. maddesinde belirtilen oranlarda (% 5, 10, 20, 25, 33, 50, 67, 100) kazanılması veya elden çıkarılmasına ilişkin açıklama, gerçekleşme tarihinden
itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
23) Malik ve diğer hak sahiplerinin kimler olduğunun veya yerleşim yerlerinin belli olmadığı hallerde, geminin gemi sicilinden silinmesine ve belirlenen süreye ilişkin olarak sicil gazetesinde yapılan ilan, sicil gazetesinde
yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesinde de ilan
edilir.
24) Şirketler topluluğuna dahil olan teşebbüsün ve sermaye şirketinin yönetim kurulu üyeleriyle yöneticilerinin, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki
çocukları ve bunların, sermayelerinin en az yüzde yirmisine sahip bulundukları ticaret şirketlerinin o sermaye şirketindeki payları ile ilgili olarak yapacakları açıklama, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş
gün içinde internet sitesine konur.
25) Şirketler arasında yapılan hakimiyet sözleşmesi sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
26) Şirketteki pay sahibi/ortak sayısının bire düşmesi ya da şirketin tek pay
sahipli/ortaklı olarak kurulması halinde, şirketin tek pay sahipli/ortaklı olduğu
hususu ve tek pay sahibi/ortağın adı, soyadı, yerleşim yeri ve vatandaşlığına
dair bilgiler sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün
içinde internet sitesine konur.
27) Şirket sözleşmesi ve değişiklikler kuruluşun ya da değişikliğin sicil
gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
28) Şirketin tescilinden itibaren iki yıl içinde bir işletme veya aynın, sermayenin onda birini aşan bir bedel karşılığında devralınmasına veya kiralanmasına ilişkin sözleşme sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç
beş gün içinde internet sitesine konur.
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29) Yönetim kurulunun veya müdürler kurulunun temsile yetkili kişileri
ve bunların temsil şekillerini gösterir kararı, sicil gazetesinde yayımlandığı
tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
30) Anonim şirketlerde genel kurulun çalışma usul ve esaslarını içeren iç
yönerge ilan tarihini izleyen beş gün içinde internet sitesine konur.
31) Yönetim kurulunun rüçhan hakkının sınırlandırılmasının veya kaldırılmasının gerekçelerini, yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini, primin nasıl hesaplandığını gösteren raporu sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
32) Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir yönetim/müdürler kurulunca hazırlanmış
ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor,
sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet
sitesine konur.
33) Yönetim/müdürler kurulunun pay bedellerinin ödenmesine ilişkin çağrı ilanı yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
34) Yönetim kurulunun mütemerrit pay sahibinin senedini iptal etmesine
ilişkin kararı sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün
içinde internet sitesine konur.
35) Yönetim kurulu veya müdürler kurulu ile genel kurul toplantılarının
elektronik ortamda yapılması veya bu toplantılara elektronik ortamda katılım
sağlanması hallerinde, elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin ispatlandığı teknik rapor, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren
en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
5. İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANAN BİLGİ VE BELGELERİ SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Şirketler, sahip oldukları internet sitelerinde erişime açık bulundurdukları bilgi
ve belgeleri ilgili mevzuatta daha uzun bir süre öngörülmedikçe internet sitesindeki yayımının son bulduğu tarihten itibaren beş yıl süre ile elektronik ortamda
arşivlerler(Yönetmelik, m.10/f.5, m.12/f.1). İnternet sitesinde yer alacak içeriğin
arşivlenmesinde güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanılır(Yönetmelik, m.12/f.3). İçeriğin MERSİS ve/veya diğer veri tabanlarına bir MTHS aracılığıyla aktarılması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından zorunlu kılınmışsa, bu
içerik Bakanlık tarafından belirlenen format ve standartlara uygun olarak ilgili
veri tabanına aktarılabilir(Yönetmelik, m.12/f.2).
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6. İNTERNET SİTESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIKLAR
İÇİN ÖNGÖRÜLEN CEZALAR
TTK’nın 562nci maddesinin onikinci fıkrasında “1524 üncü maddede öngörülen internet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyeleri, yüz
günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan
bu fıkrada sayılan failler yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.”
denilmiştir. Dolayısıyla, İnternet sitesi açma yükümlülüğü doğduğu halde
“şirketin internet sitesinin oluşturulmaması veya şirketin bir internet sitesinin
mevcut bulunmasına karşılık bu internet sitesinin bir bölümünün bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmemesi” durumunda, şirketin yönetim organı üyeleri
(anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri, limited şirketlerde müdürler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette yöneticiler) 2.000 TL’den 30.000
11. İnternet sitesine konulması
TL’ye kadar adlî para cezasıyla cezalandırılırlar30
gereken içeriğin usulüne uygun bir şekilde konulmaması halinde ise şirketin
yönetim organı üyelerine (anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri, limited
şirketlerde müdürler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette yönetici12.
ler) 100 TL’den 10.000 TL’ye- kadar adlî para cezası verilir31
Ayrıca, internet sitesi kurma yükümlülüğü bulunan şirketlerde, şirketin ticaret
sicil numarasının, ticaret unvanının, işletmesinin merkezinin, internet sitesi adresinin, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ile soyadlarının, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarının; limited şirketlerde müdürlerin
adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarının; sermayesi
paylara bölünmüş komandit şirketlerde de yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarının internet sitesinde yayımlanmaması
13
halinde, şirket tüzel kişiliğine 2.00032
TL idarî para cezası verilir.
30
11 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 52. maddesinin birinci fıkrasında adlî para
cezasının “beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yediyüzotuz günden fazla
olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması
suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesi”nden ibaret olduğu
belirtilmiştir. TCK’nın bahsigeçen 52. maddesinin ikinci fıkrasında ise bir gün karşılığı adlî para cezasının
miktarının en az yirmi, en fazla yüz Türk Lirası olması hükme bağlanmış ve miktarın -bu alt ve üst
sınırlar arasında- kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir edileceği ifade
edilmiştir. Bu hükümler çerçevesinde, TTK’nın 1524. maddesinde öngörülen internet sitesini oluşturmayan
veya internet sitesi mevcut ise aynı süre içinde internet sitesinin bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine
özgülemeyen yönetim organı üyelerine, 2.000 (100x20=2.000) TL’den 30.000 (300x100=30.000) TL’ye
kadar adlî para cezası verilecektir.
31
12 Hesaplama konusunda bkz. Dipnot (18)
13 Anılan idari para cezası tutarı TTK’da yer aldığı şekliyle belirtilmiştir ve 2012 yılı için öngörülmüştür.
32
Kabahatler Kanunu’na göre idarî para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl
için Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden
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7. ÖZET VE SONUÇ
2014/7149 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 2015 yılında beşbin civarında şirketin ilk defa bağımsız denetime tabi olacağı tahmin edilmektedir.
Bu şirketlerin bağımsız denetime tabi olmasıyla birlikte internet sitesi kurma
yükümlülükleri de doğmaktadır. Bu çerçevede, ilk defa 2015 yılında bağımsız denetim kapsamına giren şirketlerin internet sitelerini, kapsama girdikleri
tarihten itibaren üç ay içerisinde açmaları, eğer önceden internet siteleri var
ise yine üç aylık süre içerisinde sitelerinin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemeleri gerekmektedir.
Bahsigeçen şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan faaliyet
izni almış olan Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılardan destek hizmeti
almak suretiyle de yerine getirebilirler.
Şirketlerin internet sitelerinde bulundurmaları zorunlu olan içerik ile bunların internet sitelerine konulma ve internet sitelerinde kalma süreleri Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte toplu bir şekilde düzenlenmiştir. Bu içerikten bir kısmı internet sitesinde sürekli olarak,
ağırlıklı kısmı ise en az altı ay boyunca internet sitesinde yayımlanmalıdır. Ayrıca, şirketler, sahip oldukları internet sitelerinde erişime açık bulundurdukları
bilgi ve belgeleri ilgili mevzuatta daha uzun bir süre öngörülmedikçe internet
sitesindeki yayımının son bulduğu tarihten itibaren beş yıl süre ile elektronik ortamda arşivlemekle yükümlüdürler. Şirketin internet sitesinin oluşturulmaması veya şirketin bir internet sitesinin mevcut bulunmasına karşılık bu
internet sitesinin bir bölümünün bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmemesi
hallerinde, yönetim organı üyelerine ve şirket tüzel kişiliğine adlî ve idarî para
cezaları verilecektir. Bunun yanında, anılan yükümlülüklere uyulmaması, ilgili kararların iptal edilmesinin sebebini oluşturacak, Kanuna aykırılığın tüm
sonuçlarının doğmasına yol açacak ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim
kurulu üyelerinin hukukî sorumluluğuna neden olacaktır. Bu çerçevede, 2015
yılında ilk defa internet sitesi açma yükümlülüğü kapsamına giren sermaye
şirketlerinin yönetim organlarının, bu konudaki yükümlülüklerini zamanında
ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmeleri menfaatlerine olacaktır.
değerleme oranında artırılarak uygulanması gerekmektedir. Yeniden değerleme oranları; 10 Kasım 2012
tarihli ve 28463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:419) ile
2012 yılı için % 7,80; 19 Kasım 2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:430) ile 2013 yılı için % 3,93; 15 Kasım 2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:441) ile 2014 yılı için de % 10,11 olarak
tespit edilmiştir. Dolayısıyla, anılan idarî para cezasının 2015 yılında uygulanacak tutarı 2.466 TL’dir.
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