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SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET 
SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI  

 

ÖZET : 

Değişiklik Yönetmeliğinde, 

 

 şirketler topluluğuna dahil olup da doğrudan 

bağımsız denetim kapsamında olmayan sermaye 

şirketlerinin, internet sitesi açmakla yükümlü  

olmadıkları, 

 

 şirketler topluluğuna dâhil olan şirketlerin 

internet sitesine ilişkin yükümlülüklerinin, 

Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı (MTHS)  

yetkisine sahip olmasa bile topluluk içinde yer 

alan şirketlerden biri tarafından da yerine 

getirilebileceği, bu durumda hizmet alan 

topluluk şirketi kendi internet sitesini açmış 

sayılacağı, 

 

belirtilmiştir. 

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren 

yürürlüğe giren 1524 üncü maddesinde  sermaye şirketlerinin internet sayfası 

açmalarına ilişkin  düzenlemeler yer almaktadır.  Madde  aşağıdaki gibidir. 

 

 

 (1) 397 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca denetime tabi olan 

sermaye şirketleri1, kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden 

                                                           
1
 Denetime tabi olan ve dolayısıyla internet sitesi açmak zorunda olan  şirketler ise  

Bakanlar Kurulunca çıkartılan ve  23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete'de  
yayımlanan 19/12/2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak 
Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar  kapsamında olan şirketlerdir.  
Karara göre tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten 
en az ikisini sağlayan şirketler, 6102 sayılı Tük Ticaret Kanunu ile 26/9/2011 tarihli ve 660 
sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri 
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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 hâlinde 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 

                                                                                                                                                    

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime 
tabidir: 
 
a) Aktif toplamı yüzellimilyon ve üstü Türk Lirası. 
b) Yıllık net satış hasılatı ikiyüzmilyon ve üstü Türk Lirası. 
c) Çalışan sayısı beşyüz ve üstü. 
 
Şirketler, bu Kararda belirtilen üç ölçütten en az ikisinin sınırlarını art arda iki hesap 
döneminde aşmaları durumunda müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime 
tabidirler. 
Ayrıca Karara ekli  (I)  ve (II) sayılı liste kapsamında yer alan şirketler de bağımsız denetim 
kapsamındadır. 
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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 hâlde konulmamış sayılır. 

(6) İnternet sitesiyle ilgili olarak bu Kanunun ilgili maddelerinde ve bu 

maddede öngörülen düzenlemeler denetime tabi olmayan sermaye 

şirketleri hakkında uygulanmaz. 

TTK’nın 1534’üncü maddesinde  “1524 üncü madde, bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girer.” 

düzenlemesi yer almıştır.   

 

Bu kapsamda  31 Mayıs 2013 tarihli ve 28663 sayılı  Resmi Gazetede 

SERMAYE  ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR 

YÖNETMELİK yayımlanmıştı.  Yönetmelikte  1524 üncü maddenin birinci 

fıkrası uyarınca internet sitesi açılmasına ve bu sitenin belirli bir bölümünün 

şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için 

özgülenmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve 

esaslar düzenlenmişti. Bu Yönetmelikle ilgili olarak 3.6.2013/122 sayılı 

Sirkülerimizde bilgi verilmişti. 

 

Bu defa  21 Eylül 2013 tarihli ve 28772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

“SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” ile  anılan  

Yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.  

 

Değişiklik Yönetmeliğinde, şirketler topluluğuna dâhil olup da doğrudan 

bağımsız denetim kapsamında olmayan sermaye şirketlerinin internet sitesi 

açmakla yükümlü olmadıkları belirtilmiştir. Ayrıca şirketler topluluğuna dâhil 

olan şirketlerin internet sitesine ilişkin yükümlülüklerinin, Merkezi Veri 

Tabanı Hizmet Sağlayıcı  (MTHS)  yetkisine sahip olmasa bile topluluk içinde 

yer alan şirketlerden biri tarafından da yerine getirilebileceği, bu durumda 

hizmet alan topluluk şirketi kendi internet sitesini açmış sayılacaktır.  

 

Yapılan bu değişiklikler, düzenlemenin önceki haliyle karşılaştırmalı olarak 

aşağıda verilmiştir. 
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Maddenin İlk Hali Değişiklik Düzenlemesi 
Maddenin Değişiklikten 

Sonraki Hali 

 

Tanımlar ve kısaltmalar 

MADDE 4 – (1) Bu 

Yönetmelikte geçen; 

a) Bakanlık: Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığını, 

b) Bilgi toplumu 

hizmeti: Fiziki olarak karşı 

karşıya gelmeksizin, bedelli 

veya bedelsiz olarak 

elektronik ortamda yerine 

getirilen çevrim içi 

hizmetleri, 

c) ÇİSDuP (Online 

Certificate Status Protocol-

OCSP) : Çevrimiçi Sertifika 

Durum Protokolü 

Sunucusunu, 

ç) Güvenli elektronik 

imza: 15/1/2004 tarihli ve 

5070 sayılı Elektronik İmza 

Kanununun 4 üncü 

maddesinde tanımlanan 

elektronik imzayı, 

d) ISO/IEC 

(International Organisation 

for 

Standardisation/Internation

alElectrotechnical 

Commitee): Uluslararası 

Standardizasyon 

Teşkilatı/Uluslararası 

Elektroteknik Komitesini, 

e) İnternet sitesi: 

 

MADDE 1 –31/5/2013 

tarihli ve 28663 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan 

Sermaye Şirketlerinin 

Açacakları İnternet 

Sitelerine Dair Yönetmeliğin 

4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (d) ve (j) bentleri 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

 

Tanımlar ve kısaltmalar 

MADDE 4 – (1) Bu 

Yönetmelikte geçen; 

a) Bakanlık: Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığını, 

b) Bilgi toplumu 

hizmeti: Fiziki olarak karşı 

karşıya gelmeksizin, bedelli 

veya bedelsiz olarak 

elektronik ortamda yerine 

getirilen çevrim içi hizmetleri, 

c) ÇİSDuP (Online 

Certificate Status Protocol-

OCSP) : Çevrimiçi Sertifika 

Durum Protokolü 

Sunucusunu, 

ç) Güvenli elektronik 

imza: 15/1/2004 tarihli ve 

5070 sayılı Elektronik İmza 

Kanununun 4 üncü 

maddesinde tanımlanan 

elektronik imzayı, 

d) Mülga, 

e) İnternet sitesi: 

Kanunun 1524 üncü 

maddesinde belirtilen asgari 

içeriğe sahip elektronik 

platformu, 

f) Kanun: 13/1/2011 

tarihli ve 6102 sayılı Türk 

Ticaret Kanununu, 

g) Merkezi Kayıt 

Kuruluşu (MKK): 6/12/2012 
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Kanunun 1524 üncü 

maddesinde belirtilen asgari 

içeriğe sahip elektronik 

platformu, 

f) Kanun: 13/1/2011 

tarihli ve 6102 sayılı Türk 

Ticaret Kanununu, 

g) Merkezi Kayıt 

Kuruluşu (MKK): 

6/12/2012 tarihli ve 6362 

sayılı Sermaye Piyasası 

Kanununun 81 inci maddesi 

uyarınca kurulmuş olan 

Merkezi Kayıt Kuruluşunu, 

ğ) 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, 

h) Merkezi Veri 

Tabanı Hizmet Sağlayıcı 

(MTHS): Kanunun 1524 

üncü maddesi ve bu 

Yönetmelik uyarınca 

şirketlerin kendi internet 

sitelerinin özgülenmiş 

tarihli ve 6362 sayılı Sermaye 

Piyasası Kanununun 81 inci 

maddesi uyarınca kurulmuş 

olan Merkezi Kayıt 

Kuruluşunu, 

ğ) 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, 

h) Merkezi Veri Tabanı 

Hizmet Sağlayıcı (MTHS): 

Kanunun 1524 üncü maddesi 

ve bu 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, 

ı) MERSİS numarası: 

MERSİS tarafından verilen ve 

özel algoritma ile üretilmiş 

tekil numarayı, 
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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, 

ı) MERSİS numarası: 

MERSİS tarafından verilen 

ve özel algoritma ile 

üretilmiş tekil numarayı, 

i) Sicil gazetesi: 

Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesini, 

j) SİL: Sertifika İptal 

Listesini, 

k) Şirket: Kanunun 

397 nci maddesi uyarınca 

Bakanlar Kurulunca 

belirlenen denetime tabi 

sermaye şirketlerini, 

l) Şirket sözleşmesi: 

Anonim ve sermayesi 

paylara bölünmüş komandit 

şirketlerde esas sözleşmeyi, 

limited şirketlerde ise şirket 

sözleşmesini, 

m) Yönlendirilmiş 

mesaj: İnternet sitesinin 

Kanunun 1524 üncü 

maddesinin amaçlarına 

özgülenmiş kısmında 

yayımlanan ve ilgili tüm 

taraflara yönlendirildiği 

karine olarak kabul edilen 

i) Sicil gazetesi: Türkiye 

Ticaret Sicili Gazetesini, 

j) Mülga, 

k) Şirket: Kanunun 397 

nci maddesi uyarınca 

Bakanlar Kurulunca 

belirlenen denetime tabi 

sermaye şirketlerini, 

l) Şirket sözleşmesi: 

Anonim ve sermayesi paylara 

bölünmüş komandit 

şirketlerde esas sözleşmeyi, 

limitedşirketlerde ise şirket 

sözleşmesini, 

m) Yönlendirilmiş 

mesaj: İnternet sitesinin 

Kanunun 1524 üncü 

maddesinin amaçlarına 

özgülenmiş kısmında 

yayımlanan ve ilgili tüm 

taraflara yönlendirildiği 

karine olarak kabul edilen her 

türlü içeriği, 

n) Zaman damgası: 

5070 sayılı Elektronik İmza 

Kanununun 3 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının 

(h) bendinde tanımlanan 

kaydı, 

ifade eder. 
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her türlü içeriği, 

n) Zaman damgası: 

5070 sayılı Elektronik İmza 

Kanununun 3 üncü 

maddesinin birinci 

fıkrasının (h) bendinde 

tanımlanan kaydı, 

ifade eder. 

 

İnternet sitesi açma ve 

tescil zorunluluğu ile 

destek hizmeti temini 

 

MADDE 5 – (1) Bu 

Yönetmeliğin yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren 

kurulan şirketlerin 

kuruluşlarının ticaret 

siciline tescil edildiği 

tarihten itibaren üç ay 

içinde internet sitesi 

açmaları ve bu sitenin belirli 

bir bölümünü şirketçe 

kanunen yapılması gereken 

ilanların yayımlanması için 

özgülemeleri gerekir. 

 

(2) Bu Yönetmeliğin 

yürürlüğe girdiği tarihten 

sonra kapsama dahil olan 

sermaye şirketlerinin, 

kapsama girdikleri tarihten 

itibaren üç ay içinde 

internet sitesi açmaları ve 

bu sitenin belirli bir 

bölümünü şirketçe kanunen 

yapılması gereken ilanların 

 

MADDE 2 – Aynı 

Yönetmeliğin 5 inci maddesi 

aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“MADDE 5 – (1) Bu 

Yönetmeliğin yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren 

kurulan şirketlerin 

kuruluşlarının ticaret 

siciline tescil edildiği 

tarihten itibaren üç ay içinde 

internet sitesi açmaları ve bu 

sitenin belirli bir bölümünü 

şirketçe kanunen yapılması 

gereken ilanların 

yayımlanması için 

özgülemeleri gerekir. 

(2) Bu Yönetmeliğin 

yürürlüğe girdiği tarihten 

sonra kapsama dahil olan 

sermaye şirketlerinin, 

kapsama girdikleri tarihten 

itibaren üç ay içinde internet 

sitesi açmaları ve bu sitenin 

belirli bir bölümünü şirketçe 

kanunen yapılması gereken 

ilanların yayımlanması için 

özgülemeleri gerekir. 

 

İnternet sitesi açma ve tescil 

zorunluluğu ile destek 

hizmeti temini 

MADDE 5 – (1) Bu 

Yönetmeliğin yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren 

kurulan şirketlerin 

kuruluşlarının ticaret siciline 

tescil edildiği tarihten itibaren 

üç ay içinde internet sitesi 

açmaları ve bu sitenin belirli 

bir bölümünü şirketçe 

kanunen yapılması gereken 

ilanların yayımlanması için 

özgülemeleri gerekir. 

(2) Bu Yönetmeliğin 

yürürlüğe girdiği tarihten 

sonra kapsama dahil olan 

sermaye şirketlerinin, 

kapsama girdikleri tarihten 

itibaren üç ay içinde internet 

sitesi açmaları ve bu sitenin 

belirli bir bölümünü şirketçe 

kanunen yapılması gereken 

ilanların yayımlanması için 

özgülemeleri gerekir. 

(3) Şirketler 

topluluğuna dahil olup da 
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yayımlanması için 

özgülemeleri gerekir. 

 

(3) Şirketler, internet 

sitesine ilişkin 

yükümlülüklerini doğrudan 

kendileri yerine 

getirebilecekleri gibi 

MTHS’lerden destek hizmeti 

almak suretiyle de yerine 

getirebilirler. 

 

(4) Kanun uyarınca 

oluşturulan internet sitesi, 

şirketlerin MERSİS 

numarası altında tescil 

edilir. 

(3) Şirketler 

topluluğuna dahil olup da 

doğrudan bağımsız denetim 

kapsamında olmayan 

sermaye şirketleri, internet 

sitesi açmakla yükümlü 

değildir. 

(4) Şirketler, internet 

sitesine ilişkin 

yükümlülüklerini doğrudan 

kendileri yerine 

getirebilecekleri gibi 

MTHS’lerden destek hizmeti 

almak suretiyle de yerine 

getirebilirler. 

(5) Şirketler 

topluluğuna dahil olan 

şirketlerin internet sitesine 

ilişkin yükümlülükleri, 

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. 

(6) Kanun uyarınca 

doğrudan bağımsız denetim 

kapsamında olmayan 

sermaye şirketleri, internet 

sitesi açmakla yükümlü 

değildir. 

(4) Şirketler, internet 

sitesine ilişkin 

yükümlülüklerini doğrudan 

kendileri yerine 

getirebilecekleri gibi 

MTHS’lerden destek hizmeti 

almak suretiyle de yerine 

getirebilirler. 

(5) Şirketler 

topluluğuna dahil olan 

şirketlerin internet sitesine 

ilişkin yükümlülükleri, 

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. 

(6) Kanun uyarınca 

oluşturulan internet sitesi, 

şirketlerin MERSİS numarası 
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oluşturulan internet sitesi, 

şirketlerin MERSİS numarası 

altında tescil edilir.” 

altında tescil edilir. 

Şirketlerin 

yükümlülükleri 

MADDE 10 – (1) Şirketler, 

Kanunun 1524 üncü 

maddesi ve bu Yönetmelik 

hükümleri uyarınca internet 

sitesinin özgülenmiş 

kısmında bulunması 

öngörülen içeriği Bakanlık 

tarafından bir format 

belirlenmiş ise o formatta, 

belirlenmemişse elektronik 

ortamda MTHS’ye bildirir. 

(2) 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 şirket unvanı" 

şeklinde bir ibareye yer 

verilir. 

(3) 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 

 

MADDE 3 – Aynı 

Yönetmeliğin 10 uncu 

maddesinin birinci fıkrasının 

birinci cümlesinde yer alan 

“Şirketler” ibaresi 

“MTHS’lerden destek 

hizmeti alan şirketler” 

olarak ve dördüncü fıkrası 

aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş, ikinci 

fıkrasında yer alan “şirket 

unvanı” ibaresi yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

“(4) Sahip oldukları 

internet sitesi üzerinde bu 

bilgileri sağlayan şirketler, 

ilgili bilgilere erişim için 

internet sitesi içinde 

“http://firmaalanadi/bilgito

plumuhizmetleri” 

adresinden ya da ikinci fıkra 

doğrultusunda doğrudan 

MTHS'ye yönlenmeyi 

sağlarlar.” 

Şirketlerin yükümlülükleri 

MADDE 10 – (1) MTHS’lerden 

destek hizmeti alan şirketler, 

Kanunun 1524 üncü maddesi 

ve bu Yönetmelik hükümleri 

uyarınca internet sitesinin 

özgülenmiş kısmında 

bulunması öngörülen içeriği 

Bakanlık tarafından bir format 

belirlenmiş ise o formatta, 

belirlenmemişse elektronik 

ortamda MTHS’ye bildirir. 

(2) 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. 

(3) 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. 

(4) Sahip oldukları 

internet sitesi üzerinde bu 
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zaman damgası kullanırlar. 

(4) Sahip oldukları 

internet sitesi üzerinde bu 

bilgileri sağlayan şirketler, 

ilgili bilgilere erişim için 

internet sitesi içinde 

“http://firmaalanadi/bilgito

plumuhizmetleri” 

adresinden yönlenmeyi 

sağlarlar. Şirketin farklı 

markalar ve pazarlama 

amaçları ile birden fazla 

alan adı sahibi olması 

durumunda her bir alan adı 

için bu ilke uygulanır. 

(5) Şirketler, sahip 

oldukları internet 

sitelerinde erişime açık 

bulundurdukları bilgi ve 

belgeleri 12 nci maddeye 

uygun olarak elektronik 

ortamda arşivlerler. 

(6) Şirketlerin sahip 

oldukları internet siteleri, 

11 inci maddede öngörülen 

teknik hususlar ve güvenlik 

kriterlerine uygun olarak 

işletilir. 

bilgileri sağlayan şirketler, 

ilgili bilgilere erişim için 

internet sitesi içinde 

“http://firmaalanadi/bilgito

plumuhizmetleri” 

adresinden ya da ikinci 

fıkra doğrultusunda 

doğrudan MTHS'ye 

yönlenmeyi sağlarlar.  

(5) Şirketler, sahip 

oldukları internet sitelerinde 

erişime açık bulundurdukları 

bilgi ve belgeleri 12 nci 

maddeye uygun olarak 

elektronik ortamda 

arşivlerler. 

(6) Şirketlerin sahip 

oldukları internet siteleri, 11 

inci maddede öngörülen 

teknik hususlar ve güvenlik 

kriterlerine uygun olarak 

işletilir. 

Teknik hususlar ve 

güvenlik kriterleri 

MADDE 11 – 

 … 

 

(4) Şirketler ve 

MTHS’ler, işleyiş ve güvenlik 

kriterlerine ilişkin olarak; 

a) ISO/IEC 27001 

MADDE 4 – Aynı 

Yönetmeliğin 11 inci 

maddesinin dördüncü fıkrası 

aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş ve beşinci 

fıkrasında yer alan “Arşiv 

Elektronik İmza Uzun 

Dönemli ve SİL Kontrollü 

Güvenli Elektronik İmza 

Teknik hususlar ve güvenlik 

kriterleri 

MADDE 11 – 

 … 

 

(4) Şirketler ve 

MTHS’ler, işleyiş ve 

güvenlik kriterlerine ilişkin 

olarak Türkiye Bilimsel ve 
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standardına uyarlar. 

b) Engelli bireylerin 

erişilebilirliği sağlamak için 

ise ISO/IEC 40500:2012 

(W3C Web Content 

Accessibility Guidelines 

(WCAG) 2.0) standardına 

uyduklarını taahhüt ederler. 

(5) 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 Arşiv Elektronik İmza 

Uzun Dönemli ve SİL 

Kontrollü Güvenli 

Elektronik İmza 

Politikaları (Profil P3)’na 

veya 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. 

 

 

 

Politikaları(Profil P3)’na 

veya” ibaresi yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

“(4) 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 

Yükümlülüğüne Tabi 

Şirketlerin veya MTHS’lerin 

Alacakları Teknik Raporda 

Yer Alması Gereken Teknik 

Kriterler Rehberindeki 

şartları sağlarlar.” 

Teknolojik Araştırma 

Kurumu Kamu Sertifikasyon 

Merkezinin internet 

sitesinde 

(http://www.kamusm.gov.t

r) yayımlanan İnternet 

Sitesi Yükümlülüğüne Tabi 

Şirketlerin veya MTHS’lerin 

Alacakları Teknik Raporda 

Yer Alması Gereken Teknik 

Kriterler Rehberindeki 

şartları sağlarlar. 

(5) 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. 
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Teknik rapor 

MADDE 14 – (1) Şirketler ve 

MTHS’ler internet sitelerinin 

özgülenmiş kısımlarının bu 

Yönetmelik ve Kanunun 1524 

üncü madde hükümlerine 

uygunluğunu, ikinci fıkrada 

belirtilen kurumlara tespit 

ettirmek ve söz konusu 

kurumlar 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) Teknik rapor, 

Türkiye Bilimsel ve 

Teknolojik Araştırma Kurumu 

veya bu alanda denetim 

yapmaya yetkilendirilmiş 

bağımsız denetim 

şirketlerinden alınabilir. Bu 

rapor, iki yılda bir yenilenir 

ve birinci fıkrada öngörülen 

işlemler tekrarlanır. 

(3) Teknik raporda, 

şirketlerin ve MTHS’lerin 8, 

10 ve 11 inci maddelerde 

belirtilen hususlara 

uygunluğu tespit edilir. 

 

 

MADDE 5 – Aynı 

Yönetmeliğin 14 üncü 

maddesinin birinci fıkrasında 

yer alan “ikinci fıkrada 

belirtilen kurumlara tespit 

ettirmek ve söz konusu 

kurumlar” ibaresi, “Türkiye 

Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Kurumuna tespit 

ettirmek ve söz konusu 

kurum” olarak ve ikinci fıkrası 

aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“(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.” 

 

Teknik rapor 

MADDE 14 – (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 
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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 6 – Aynı Yönetmeliğe 

aşağıdaki geçici 2 nci madde 

eklenmiştir. 

“Ek rapor alma 

yükümlülüğü 

GEÇİCİ MADDE 2 – (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.” 

Ek rapor alma yükümlülüğü 

GEÇİCİ MADDE 2 – (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. 

 

MADDE 7–Bu Yönetmelik 

yayımı tarihinde yürürlüğe 

girer. 

Yürürlük: 21/09/2013 

Söz konusu Yönetmelik,  bu Sirkülerimize ek olarak verilmiştir. 

 

Saygılarımızla… 
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21 Eylül 2013  Cumartesi Resmî Gazete Sayı : 28772 

 

YÖNETMEKLİK 

 
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 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (d) ve (j) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kurulan şirketlerin 

kuruluşlarının ticaret siciline tescil edildiği tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu 

sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların 

yayımlanması için özgülemeleri gerekir. 
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kapsama dahil olan 

sermaye şirketlerinin, kapsama girdikleri tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu 

sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların 

yayımlanması için özgülemeleri gerekir. 
(3) Şirketler topluluğuna dahil olup da doğrudan bağımsız denetim kapsamında olmayan 

sermaye şirketleri, internet sitesi açmakla yükümlü değildir. 
(4) Şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine 

getirebilecekleri gibi MTHS’lerden destek hizmeti almak suretiyle de yerine getirebilirler. 
(5) Şirketler topluluğuna dahil olan şirketlerin internet sitesine ilişkin yükümlülükleri, 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. 
(6) Kanun uyarınca oluşturulan internet sitesi, şirketlerin MERSİS numarası altında tescil 

edilir.” 
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer 

alan “Şirketler”ibaresi “MTHS’lerden destek hizmeti alan şirketler” olarak ve 

dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “şirket unvanı” ibaresi 

yürürlükten kaldırılmıştır. 
“(4) Sahip oldukları internet sitesi üzerinde bu bilgileri sağlayan şirketler, ilgili bilgilere 

erişim için internet sitesi içinde “http://firmaalanadi/bilgitoplumuhizmetleri” adresinden ya da ikinci 

fıkra doğrultusunda doğrudan MTHS'ye yönlenmeyi sağlarlar.” 
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş ve beşinci fıkrasında yer alan “Arşiv Elektronik İmza Uzun Dönemli ve SİL 

Kontrollü Güvenli Elektronik İmza Politikaları(Profil P3)’na veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 
“(4) Şirketler ve MTHS’ler, işleyiş ve güvenlik kriterlerine ilişkin olarak Türkiye Bilimsel ve 

Teknolojik Araştırma Kurumu Kamu Sertifikasyon Merkezinin internet sitesinde 
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(http://www.kamusm.gov.tr) yayımlanan İnternet Sitesi Yükümlülüğüne Tabi Şirketlerin 

veya MTHS’lerin Alacakları Teknik Raporda Yer Alması Gereken Teknik Kriterler 

Rehberindeki şartları sağlarlar.” 
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ikinci 

fıkrada belirtilen kurumlara tespit ettirmek ve söz konusu kurumlar” ibaresi, “Türkiye Bilimsel ve 

Teknolojik Araştırma Kurumuna tespit ettirmek ve söz konusu kurum” olarak ve ikinci 

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“(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.” 
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir. 
“Ek rapor alma yükümlülüğü 
GEÇİCİ MADDE 2 – (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.” 

 
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. 

  

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi Sayısı 
31/5/2013 28663 

 
 


