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BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTESİNDE YAYINLAYACAKLARI BİLGİLER 
 
Ticaret Kanunu’nun 1524’ncü maddesine göre, bağımsız denetime tabi sermaye şirketleri bir internet sitesi açmak 
ve bu sitenin belirli bölümünü şirket tarafından yapılması gereken ilanların yayınlanmasına ayırmak zorundadır.   
  
İnternet sitelerinin oluşumu ve yer alması gereken bilgilerle ilgili “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine 
Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır.   
  
İnternet sitesinde yayınlanacak bilgiler kanunda belirtilen sürelerde veya belirlenen işlemlerin gerçekleşmesinden ve 
tescilinden itibaren (5) gün içinde siteye konulur.   
  
Öteden beri internet sitesi bulunan firmalar, bu sitenin belli bir bölümünü ayırmak, internet sitesi olmayan firmalar 
ise bağımsız denetime tabi olduğu dönem başından itibaren (3) ay içinde site oluşturmak durumundadırlar.  İnternet 
sitesinde yayınlanması gereken bilgilerin web sitesinde “Bilgi Toplumu Hizmetleri” başlığı altında yer alması 
gerekmektedir.  
  
İsteyen firmalar internet sitelerinde yer alacak bilgileri “Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı” kuruluşlar aracılığı ile 
de yayınlayabilirler.   
  
Bu yönetmeliğe göre sitede yer alacak bilgiler devamlı (A bölümü) ve geçici (B bölümü, 6 ay süreyle) olmak üzere ana 
konular itibariyle belirlenmiştir. İstisnai işlemler için yönetmeliğin 6 ncı maddesine başvurmak gerekir.   
  
Sitede yer alması gereken bilgilerde değişiklik olması halinde bu bilgiler derhal siteye konulmalıdır.   
  
  
A. Sitede yer alacak devamlı bilgiler:  

 
1. Mersis numarası  
2. Ticaret Unvanı  
3. Merkez  
4. Taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı  
5. Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin limited şirketlerde müdürlerin ad ve soyadları, üyelerden tüzel kişi varsa, 

tüzel kişi adına belirlenen gerçek kişinin tescil ve ilan olduğuna ilişkin açıklama, seçilen tüzel kişinin ticaret unvanı, 
merkezi, tüzel kişi ile birlikte tescil edilen gerçek kişinin adı soyadı.   

6. Seçilen denetçinin unvanı-adı, soyadı adresi, merkezi.   
 
B. Sitede en az (6) ay süreyle yayınlanacak bilgiler:  
  
1. Birleşmeye ilişkin bilgiler ilanlar, raporlar, finansal tablolar (son üç yıl)  
2. Bölünmeye ilişkin bilgiler   
3. Fesih davası açılmış ise buna ilişkin bilgiler   
4. Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilan (sicil gazetesinde yayınlandığı tarihte siteye konur.   
5. Genel kurulun ertelenmesi halinde verilecek ilan (5 gün içinde siteye konur.)   
6. Genel kurul toplantı tutanağı (Genel kurul tarihinden itibaren 5 gün içinde siteye konulur)   
7. Kurum temsilciliğine ilişkin ilanlar (aynı gün siteye konur)   
8. Esas sözleşme değişikliğine ilişkin genel kurul kararı (sicil gazetesinde yayınlandıktan sonra 5 gün içinde siteye 

konur.)   
9. Kayıtlı sermaye sistemine geçilmiş ise buna ilişkin işlem ve uygulamalar, 
10. Sermaye azaltılmasına ilişkin bilgiler (5 gün içinde siteye konur)  
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http://www.izdenetim.com.tr/
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18419&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=internet
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18419&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=internet
https://www.facebook.com/izdenetim
https://twitter.com/izdenetim
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http://izdenetim.com.tr/
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11. Hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasıyla ilgili yönetim kurulu kararı (5 gün içinde siteye konur)  
12. Şirketler arasında yapılan hakimiyet sözleşmesi (5 gün içinde siteye konur)   
13. Yönetim kurulunun temsile yetkili kişilerle ilgili kararı (5 gün içinde siteye konur)   
14. İç yönerge ilandan itibaren 5 gün içinde siteye konur.   
15. Elektronik ortamda genel kurul yapılacak ise buna ilişkin teknik rapor.   
16. Ticaret Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca yapılması gereken ilanlar siteye konur.   

  
Türk Ticaret Kanunu’nun sicil gazetesinde ilan edilecek konularla ilgili maddeleri şöyledir:  Md.39, 149, 157, 198,353, 
399, 414, 420, 422, 428, 448, 450, 455, 460, 461, 473, 474, 483, 486, 541, 966   
  
Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ana bölümlerine yukarıda yer verilmiştir. Yapılan işlem ve sicil gazetesinde yapılacak 
ilanların internet sitesinde yer alıp almayacağının belirlenmesi için yönetmeliğin bu maddesine bakılmalıdır.  
  
Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (4) ayrımında sitenin bilgi toplumu amacına hizmet etmesi için bazı teknik kurallar 
getirilmiştir. Konuyu web sitesini oluşturacak kişiye/kuruma iletmek gerekmektedir.  
 
Saygılarımızla. 
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