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1-BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLER (01.01.2013 İTİBAREN) 

1.1-Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini 

sağlayan şirketler: 

 
 Aktif toplamı yüz elli milyon ve üstü Türk Lirası.  

 Yıllık net satış hasılatı iki yüz milyon ve üstü Türk Lirası.  

 Çalışan sayısı beş yüz ve üstü.  

1.2-BKK (I) sayılı liste kapsamında yer alan şirketler, 

 

1) Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenleme ve denetimine tabi 

şirketlerden;  

 
 Yatırım kuruluşları,  

 Kolektif yatırım kuruluşları,  

 Portföy yönetim şirketleri,  

 İpotek finansmanı kuruluşları,  

 Varlık kiralama şirketleri,  

 Merkezi takas kuruluşları,  

 Merkezi saklama kuruluşları,  

 Veri depolama kuruluşları,  

 Derecelendirme kuruluşları,  

 Değerleme kuruluşları,  

 Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören 

anonim şirketler.  
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2) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve 

Denetleme Kurumu’nun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden;  

 

 Bankalar,  

 Derecelendirme kuruluşları,  

 Finansal holding şirketleri,  

 Finansal kiralama şirketleri,  

 Faktoring şirketleri,  

 Finansman şirketleri,  

 Varlık yönetim şirketleri,  

 Finansal holding şirketleri üzerinde 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip olan 

şirketler.  

3) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel 

Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, 

reasürans ve emeklilik şirketleri. 

  

4) İstanbul Altın Borsası’nda üye olarak faaliyet göstermesine izin verilen; yetkili müesseseler, 

kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim 

şirketler.  

 

5) 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu hükümleri uyarınca 

anonim şirket halinde kurulan tarım ürünleri lisanslı depo şirketleri ile 11/8/1982 tarihli ve 2699 

sayılı Umumi Mağazalar Kanunu hükümleri uyarınca anonim şirket şeklinde kurulan şirketler.  

 

6) Ulusal karasal, uydu ve kablolu televizyon sahibi medya hizmet sağlayıcı şirketler.  

 

1.3-BKK (II) sayılı liste kapsamında yer alan şirketler, tek başına veya bağlı ortaklıkları ve 

iştirakleriyle birlikte listede belirtilen sınırlamalar dikkate alınarak, 6102 sayılı Kanun ile 660 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabidir. 

 

1) Sermayesinin en az % 25’i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, 

derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak 

ait olan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar.  
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 Aktif toplamı kırk milyon ve üstü Türk Lirası.  

 Yıllık net satış hasılatı elli milyon ve üstü Türk Lirası.  

 Çalışan sayısı yüz yirmi beş ve üstü.  

2) Yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini 

sağlayanlar.  

 

 Aktif toplamı elli milyon ve üstü Türk Lirası.  

 Yıllık net satış hasılatı yetmiş beş milyon ve üstü Türk Lirası.  

 Çalışan sayısı yüz yetmiş beş ve üstü.  

3) Kaynak tahsisi içermeyen yetkilendirme sahibi şirketler ile çağrı merkezi şirketleri hariç olmak 

üzere, 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı 

Elektronik Haberleşme Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1525’inci maddesi 

kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu denetimine tabi olan şirketlerden aşağıdaki üç 

ölçütten en az ikisini sağlayanlar.  

 

 Aktif toplamı yetmiş beş milyon ve üstü Türk Lirası.  

 Yıllık net satış hasılatı yüz milyon ve üstü Türk Lirası.  

 Çalışan sayısı iki yüz elli ve üstü.  

4) 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı 

Doğalgaz Piyasası Kanunu, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 2/3/2005 

tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 

düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren lisans, sertifika veya yetki belgesi sahibi şirketlerden 

(24/11/1994 tarihli 4046 sayılı Kanun hükümlerine tabi Kamu İktisadi Teşebbüsleri hariç) 

aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar.  

 

 Aktif toplamı yetmiş beş milyon ve üstü Türk Lirası.  

 Yıllık net satış hasılatı yüz milyon ve üstü Türk Lirası.  

 Çalışan sayısı iki yüz elli ve üstü.  

5) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen 

ancak Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten 

en az ikisini sağlayanlar.  
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 Aktif toplamı on beş milyon ve üstü Türk Lirası.  

 Yıllık net satış hasılatı yirmi milyon ve üstü Türk Lirası.  

 Çalışan sayısı elli ve üstü.  

1.4-Ekli (I) sayılı liste kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere 24/11/1994 tarihli 4046 sayılı 

Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi kuruluşlar ile ekli (II) sayılı listenin yedinci 

sırasında yer alan hükümler kapsamına giren kuruluşlar hariç olmak üzere sermayesinin en az % 

50 ve daha fazlası Devlete, il özel idarelerine, kanunla kurulmuş vakıflara ve diğer kamu kurum 

ve kuruluşlarına ait olan şirketler bu Kararın kapsamı dışındadır. 

 

2-İNTERNET SİTESİ 

2.1-İnternet sitesi kuruluş süresi: 

 
01.07.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI 

İNTERNETSİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK gereği;  

 

 Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş şirketlerin, 01.07.2013 tarihinden 

itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen 

yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekir. 

 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.  

 İnternet sitesi var olan şirketlerin ise, aynı süre içerisinde sitelerinin belirli bir bölümünü 

şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemeleri gerekmektedir. 

2.2-İnternet sitesinde yayımlanan içerik: 

 
2.2.1. İnternet sitesinin açılması ile birlikte aşağıdaki içerikler internet sitesinde sürekli olarak 

yayımlanır. 

 

 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. 

 Bir tüzel kişinin; anonim şirketlerde yönetim kuruluna üye olarak limited şirketlerde müdür 

olarak seçilmesi durumunda; tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından 
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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. 

 Seçilen denetçinin adı ve soyadı/unvanı, yerleşim yeri/merkezi, varsa tescil edilmiş şubesi. 

 Yukarıda yayımlanan içeriklerde değişiklik olması halinde bu içeriklerin yeni hali, değişikliğin 

meydana geldiği tarihte internet sitesinde yayımlanır. 

2.2.2. Şirketçe internet sitesinde en az altı aylık süre için yayımlanması gereken hususlar aşağıda 

belirtilmiştir. 

 

 Kanunun 149’uncu maddesinin birinci fıkrasına göre, 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. 

 

 Sayılan belgelerde 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. 

 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. 

 Bölünmeye katılan şirketlerden her biri tarafından, Kanunun 171’inci 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. 

 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. 

 Şirkete fesih davası açılmış ise davanın açıldığı hususu, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten 

itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur. 

 Şirkete açılan fesih davasına ilişkin kesinleşmiş olan mahkeme kararı, sicil gazetesinde 

yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur. 



 
                                                     -Türk Ticaret Kanunu SİRKÜLERİ-  
Sayı: TTK/2013.002  
Tarih: 20.12.2013 

 

Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Cad. Oğultürk Apt. B Blok No:6 Kat:3 Daire:5 Kadıköy-İSTANBUL 
 

Tel: +90 216 338 00 72   Fax: +90 216 338 28 07 
E-Posta: info@dmr-tr.com   İnternet Sitesi: www.dmr-tr.com 

    
  
 DMR is a member firm of Kudos International Network. 

 Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilan en geç sicil gazetesinde yayımlandığı tarihte 

internet sitesine konur. 

 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. 

 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. 

 Kanunun 428’inci maddesi uyarınca organın temsilcisi, bağımsız temsilcisi ve kurumsal 

temsilciliğe ilişkin ilanlar, ilanın yayımlandığı gün internet sitesine konur. 

 Genel kurul kararına karşı iptal veya butlan davasının açıldığı hususu ve duruşma günü, şirket 

sözleşmesine uygun olarak yapılan ilan tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine 

konur. 

 Genel kurul kararının iptaline veya butlanına ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı, tescil 

tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur. 

 Şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı, sicil gazetesinde yayımlandığı 

tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur. 

 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. 

 Yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esaslarının belirlenmesine ilişkin yönetim 

kurulunun kararı, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet 

sitesine konur. 

 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. 

 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. 

 Mütemerrit pay sahibine temerrüde konu olan pay tutarını bir ay içinde ödemesi, aksi halde, 
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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. 

 Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı, sicil 

gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur. 

 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. 

 Şirketler topluluğuna dahil bir teşebbüs tarafından payların, Kanunun 198’inci maddesinde 

belirtilen oranlarda kazanılması veya elden çıkarılmasına ilişkin açıklama, gerçekleşme 

tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur. 

 Kanunun 966’ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca 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. 

 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. 

 Şirketler arasında yapılan hakimiyet sözleşmesi sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren 

en geç beş gün içinde internet sitesine konur. 

 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. 

 Şirket sözleşmesi ve değişiklikler kuruluşun ya da değişikliğin sicil gazetesinde yayımlandığı 

tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur. 

 Şirketin tescilinden itibaren iki yıl içinde bir işletme veya aynın, sermayenin onda birini aşan bir 

bedel karşılığında devralınmasına veya kiralanmasına ilişkin sözleşme sicil gazetesinde 
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yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur. 

 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. 

 Anonim şirketlerde genel kurulun çalışma usul ve esaslarını içeren iç yönerge 

ilan tarihini izleyen beş gün içinde internet sitesine konur. 

 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. 

 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. 

 Yönetim/müdürler kurulunun pay bedellerinin ödenmesine ilişkin çağrı ilanı 

yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur. 

 Yönetim kurulunun mütemerrit pay sahibinin senedini iptal etmesine ilişkin 

kararı sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde 

internet sitesine konur. 

 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. 

2.2.3. İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin 

başına tarih ve parantez içinde “yönlendirilmiş mesaj” ibaresi konulur. Yönlendirilmiş mesaj 

zaman damgası ile oluşturulur ve aynı yöntemle değiştirilir. 

 

2.2.4. Kanun ve diğer kanunlar uyarınca yapılması gereken ilanlar, ilgili mevzuatta öngörüldüğü 

şekilde internet sitesinde yayımlanır.  
 

 

 

3-MERKEZİ VERİ TABANI HİZMET SAĞLAYICI (MTHS) 

 

Kanunun 1524’üncü maddesi ve bu Yönetmelik uyarınca şirketlerin kendi internet sitelerinin 
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özgülenmiş kısmında, Şirketler; 

 

 erişime açılması gereken içeriği güvenli ortamda tutma,  

 şirketin erişimine hazır bulundurma,  

 arşivleme,  

 Bakanlıkça belirlenmiş diğer faaliyetleri gibi 

yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi Özel Hukuk Tüzel Kişiliğe 
Sahip olan MTHS eliyle de yerine getirebilirler. 

4-CEZAİ YAPTIRIM 

Mad 562-12’ye göre; 1524’üncü maddede öngörülen internet sitesini oluşturmayan şirketlerin 
yönetim organı üyeleri, yüz günden üç yüz 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. 

 

 

 

 

 

 

 


