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 SİRKÜLER         İstanbul, 03.03.2015 

Sayı: 2015/048        Ref: 4/048 
 

Konu: 

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

YAYINLANMIŞTIR 

 

28.02.2015 tarih ve 29281 sayılı Resmi Gazete’de “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet 

Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır.  

 

31.05.2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Şirketlerinin 

Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmeliğin 14. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 

“Şirketler ve” ibaresi ile üçüncü fıkrasında yer alan “şirketlerin ve” ibaresi madde metninden 

çıkarılmış, ikinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Madde 14: Teknik rapor  

 

(1) Şirketler ve MTHS'ler internet sitelerinin 

özgülenmiş kısımlarının bu Yönetmelik ve 

Kanunun 1524 üncü madde hükümlerine 

uygunluğunu, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Kurumuna tespit ettirmek ve söz 

konusu kurum tarafından düzenlenen teknik 

raporu Bakanlığa vermekle yükümlüdür. MTHS 

hizmeti verecek sermaye şirketleri ayrıca kendi 

bilgilerini özgüledikleri internet sitelerinin 

uygunluğunu da bu raporda tespit ettirir.  

 

(2) İnternet sitesi yükümlülüğünü kendisi yerine 

getiren şirketler, birinci fıkrada öngörülen 

yükümlülüklerini, internet sitelerini açtıkları veya 

var olan internet sitelerini bu amaca özgüledikleri 

tarihten itibaren en geç bir yıl içinde yerine 

getirirler. Haklı gerekçelerin varlığı halinde, 

şirketlere talepleri üzerine Bakanlıkça ek süre 

verilebilir. Düzenlendiği tarih dikkate alınarak 

teknik rapor, MTHS'lerce üç yılda, internet sitesi 

yükümlülüğünü kendisi yerine getiren şirketlerce 

ise beş yılda bir yenilenir ve Bakanlığa verilir.  

 

(3) Teknik raporda, şirketlerin ve MTHS'lerin 8, 

10 ve 11 inci maddelerde belirtilen hususlara 

uygunluğu tespit edilir. 

Madde 14: Teknik rapor  

 

(1) MTHS'ler internet sitelerinin özgülenmiş 

kısımlarının bu Yönetmelik ve Kanunun 1524 

üncü madde hükümlerine uygunluğunu, Türkiye 

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna 

tespit ettirmek ve söz konusu kurum tarafından 

düzenlenen teknik raporu Bakanlığa vermekle 

yükümlüdür. MTHS hizmeti verecek sermaye 

şirketleri ayrıca kendi bilgilerini özgüledikleri 

internet sitelerinin uygunluğunu da bu raporda 

tespit ettirir.  

 

(2)   Düzenlendiği tarih dikkate alınarak 

teknik rapor, MTHS’lerce üç yılda bir 

yenilenir ve Bakanlığa verilir. Haklı 

gerekçelerin varlığı halinde, MTHS’lere 

talepleri üzerine Bakanlıkça toplamı bir yılı 

geçmemek üzere ek süre verilebilir. 

 

(3) Teknik raporda ve MTHS'lerin 8, 10 ve 11 

inci maddelerde belirtilen hususlara uygunluğu 

tespit edilir. 

file:///C:/Program%20Files/diALOg/Prg/Kan6102_1524As
file:///C:/Program%20Files/diALOg/Prg/Yon6102_286630010008As
file:///C:/Program%20Files/diALOg/Prg/Yon6102_286630010010As
file:///C:/Program%20Files/diALOg/Prg/Yon6102_286630010011As
file:///C:/Program%20Files/diALOg/Prg/Kan6102_1524As
file:///C:/Program%20Files/diALOg/Prg/Kan6102_1524As
file:///C:/Program%20Files/diALOg/Prg/Yon6102_286630010008As
file:///C:/Program%20Files/diALOg/Prg/Yon6102_286630010010As
file:///C:/Program%20Files/diALOg/Prg/Yon6102_286630010011As
file:///C:/Program%20Files/diALOg/Prg/Yon6102_286630010011As


 
 

2 
 

 

Aynı Yönetmeliğin geçici 2. maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle 

eklenmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Geçici Madde 2: Ek rapor alma yükümlülüğü  

  

(1) MTHS hizmeti vermek amacıyla bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce teknik 

rapor almak için Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Kurumuna başvuranların talepleri, 

Yönetmeliğin bu maddenin yürürlüğe girmeden 

önceki hükümlerine göre sonuçlandırılır. Bu 

maddeye göre teknik rapor alan MTHS'ler, 

belirlenen kriterlerin sağlandığını gösterir ek 

raporu, teknik raporun alındığı tarihi takip eden 

bir yıl içinde almak ve Bakanlığa vermekle 

yükümlüdür. 

Geçici Madde 2: Ek rapor alma yükümlülüğü  

  

(1) MTHS hizmeti vermek amacıyla bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce teknik 

rapor almak için Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Kurumuna başvuranların talepleri, 

Yönetmeliğin bu maddenin yürürlüğe girmeden 

önceki hükümlerine göre sonuçlandırılır. Bu 

maddeye göre teknik rapor alan MTHS'ler, 

belirlenen kriterlerin sağlandığını gösterir ek 

raporu, teknik raporun alındığı tarihi takip eden 

bir yıl içinde almak ve Bakanlığa vermekle 

yükümlüdür. Haklı gerekçelerin varlığı 

halinde, MTHS’lere talepleri üzerine 

Bakanlıkça birer yılı geçmemek üzere en çok 

iki kere ek süre verilebilir. 

 

Saygılarımızla,  

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 

 

 

 

 

EK: 

Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  
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(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

 

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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28 Şubat 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29281 

YÖNETMELİK 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 31/5/2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Şirketlerinin Açacakları 

İnternet Sitelerine Dair Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Şirketler ve” ibaresi ile üçüncü 

fıkrasında yer alan “şirketlerin ve” ibaresi madde metninden çıkarılmış, ikinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“(2) Düzenlendiği tarih dikkate alınarak teknik rapor, MTHS’lerce üç yılda bir yenilenir ve Bakanlığa verilir. 

Haklı gerekçelerin varlığı halinde, MTHS’lere talepleri üzerine Bakanlıkça toplamı bir yılı geçmemek üzere ek süre 

verilebilir.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna “Haklı gerekçelerin varlığı 

halinde, MTHS’lere talepleri üzerine Bakanlıkça birer yılı geçmemek üzere en çok iki kere ek süre verilebilir.” 

cümlesi eklenmiştir. 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 

31/5/2013 28663 
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi Sayısı 
21/9/2013 28772 

  

  
 


