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Açıklamalı Sirküler Rapor 2013/04
Konu:
BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTESİ ZORUNLULUĞU
23.01.2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2012/4213 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile, Türk Ticaret Kanunu’nun 398’inci maddesi kapsamında denetime tabi
olacak şirketlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Konu hakkında tarafınıza 23.01.2013
tarih ve 2013/41 sayılı sirkülerimiz gönderilmiştir.
BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLER:
Bağımsız denetime tabi olacak şirketler için üçlü bir ayrım belirlenmiştir.
Buna göre;
I - Karara ekli (I) sayılı listede yer alan şirketler bağımsız denetime tabi olacaklardır.
II - Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en
az ikisini sağlayan şirketler bağımsız denetime tabi olacaklardır.
1- Aktif toplamı yüzellimilyon ve üstü Türk Lirası,
2- Yıllık net satış hasılatı ikiyüzmilyon ve üstü Türk Lirası,
3- Çalışan sayısı beşyüz ve üstü.
III – Karara ekli (II) sayılı liste kapsamında yer alan şirketler, tek başına veya bağlı
ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte (II) sayılı listede belirtilen sınırlamalar dikkate alınarak
bağımsız denetime tabi olacaklardır.
BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERDE WEB SİTESİ ZORUNLULUĞU:
6102 sayılı T.T.K’nun 397/4’üncü maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından yapılan
belirleme sonucunda bağımsız denetime tabi olan şirketlerin, aynı kanunun 1524’üncü
maddesinde düzenlenen şekilde bir internet sitesi oluşturmaları; mevcut internet siteleri varsa,
bu sitenin bir kısmını T.T.K.’ya uygun hale getirmeleri yasal zorunluluk olup, bu zorunluluğa
uymamanın cezası kanunda “adli para cezası” olarak belirlenmiştir.
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“Madde 1524:
(1) 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. İnternet sitesinde yayımlanacak içerikler, bu
Kanunda belli bir süre belirtilmiş ise bu süre içinde, belirtilmemiş ise içeriğin dayandığı
işlemin veya olgunun gerçekleştiği tarihten, tescil veya ilana bağlandığı durumlarda ise tescil
veya ilanın yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde, şirketin kuruluşundan internet
sitesi açılıncaya kadar geçen sürede yayımlanması gereken içerikler de bu sitenin açıldığı
tarihte siteye konulur.
(2) Birinci fıkrada öngörülen yükümlülüklere uyulmaması, ilgili kararların iptal
edilmesinin sebebini oluşturur, Kanuna aykırılığın tüm sonuçlarının doğmasına yol açar ve
kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna neden olur. Cezai
hükümler saklıdır.
(3) İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümü herkesin erişimine açıktır.
Erişim hakkının kullanılması, ilgili olmak veya menfaati bulunmak gibi kayıtlarla
sınırlandırılamayacağı gibi herhangi bir şarta da bağlanamaz. Bu ilkenin ihlali halinde
herkes engelin kaldırılması davasını açabilir.
(4) İnternet sitesinin bu maddenin amaçlarına özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin
başına tarih ve parantez içinde "yönlendirilmiş mesaj" ibaresi konulur. Bu ibare ancak bu
Kanuna ve bu fıkrada anılan yönetmeliğe uyulmak suretiyle değiştirilebilir. Özgülenen
kısımda yer alan bir mesajın, yönlendirildiği karinedir. Sitenin, bir numara altında tescili ve
ilgili diğer hususlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir yönetmelikle düzenlenir.
(5) Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlarda veya idari düzenlemelerde daha uzun bir süre
öngörülmedikçe, şirketin internet sitesine konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten
itibaren en az altı ay süreyle internet sitesinde kalır, aksi halde konulmamış sayılır.
(6) İnternet sitesiyle ilgili olarak bu Kanunun ilgili maddelerinde ve bu maddede öngörülen
düzenlemeler denetime tabi olmayan sermaye şirketleri hakkında uygulanmaz.”
“Geçici Madde 8:
(1) 1524’üncü maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulan denetime tabi sermaye
şirketlerinden internet sitesine sahip olanlar söz konusu maddenin yürürlüğünden itibaren
üç ay içinde internet sitelerinin belli bir bölümünü 1524 üncü maddedeki içeriklerin
yayımlanmasına özgülemek, internet sitesi olmayanlar ise aynı süre içinde internet sitesi
açmak ve bu sitenin belli bir bölümünü anılan maddedeki içeriklerin yayımlanmasına
özgülemek zorundadır.”
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T.T.K.’nun 1524’üncü maddesinin yürürlük tarihi 01.07.2013’tür. Bu durumda, bağımsız
denetime tabi olan şirketlerin en geç 31.10.2013 tarihine kadar T.T.K.’da belirtilen şekilde
bir internet sitesi oluşturmaları; mevcut bir internet siteleri varsa, bu sitenin belli bir kısmını
T.T.K.’ya uygun hale getirmeleri gerekmektedir. Bu zorunluluğa uyulmamasının cezası
Kanunun 562’inci maddesinin 12’inci fıkrasında aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:
“Madde 562:
(12) 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.”
İNTERNET SİTESİNDE KANUNEN YAPILMASI GEREKEN İLANLAR:
T.T.K.’nun 1524’üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği üzere, internet sitesinde
yayınlanacak ilanlar “kanunen yapılması gereken ilanlar”dır. T.T.K. kapsamında bu ilanlara
ilişkin bir çok düzenleme bulunmaktadır. Bu ilanlardan birine örnek olarak 39. maddede yer
alan düzenlemeyi verebiliriz. Bunun dışındaki ilanlar için ayrıca kanun metni incelenmelidir.
Madde 39:
“Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde
yazılır. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere
yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin
merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet
sitesinin adresi de gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır. Bu
sitede ayrıca, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları
ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, limited şirketlerde müdürlerin adları ve
soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, sermayesi paylara bölünmüş
komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye
miktarı yayımlanır.”
Saygılarımızla,
DENGE DENETİM YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
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(*) 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.
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.
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