Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre Şirket Web Sitesi Nasıl Olmalıdır?
Web sitesi zorunluluğu Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 14 Şubat 2011 tarihli 27846 sayılı kanunu ile zorunlu hale
getirilmiştir.
Sadece sermaye şirketleri bu uygulama içerisindedir. Kanuna göre sermaye şirketleri ise; anonim şirketleri, limited
şirketleri ve sermayesi paylarla bölünmüş komandit şirketlerdir.
Kanunun amacı , bir web sitesinin herkesin her yerden kolayca erişebildiği bir veri ortamı olmasından dolayı
şirketler hakkında bilgi takibinin yapılabilir duruma getirilmesidir.
Yasaya uymayarak site yaptırmayan ya da eksik bilgiler içeren site yaptıran firma sahiplerine, tüm ortaklarına ve
müdürlerine 6 aya kadar hapis ve para cezaları uygulanacaktır.
Uygulama Süresi 1 Temmuz 2012 den 1 Temmuz 2013 tarihleri arasıdır. Son 10 Gün!!!

Yeni Türk Ticaret Kanununa göre olması gereken web sitesinin özellikleri nedir?

Web sitenizin hızlı bir şekilde güncellenebilmesi için mutlaka yönetici paneli olmalıdır. Kanundaki düzenleme ve
değişikliklere uyum sağlamalı, geliştirilebilir olmalıdır.
Web sitesi yayını kesintisiz olmalı. Bu sebeple alan adı barındırma (Hosting) hizmeti alınan firma ile bu bilginin
paylaşılması, web sitesinin sürekli olarak yayında kalması için gerekli.

- Yeni Türk Ticaret kanununda web sitesinde yayınlanmalı denen tüm bilgiler (raporlar, kararlar, bilançolar)
zorunlu web sayfası içinde bulunmalı.
- Yeni Türk Ticaret Kanuna uygun web sitesi hizmeti almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Bizimle iletişime geçmek için tıklayınız.

Yasaya göre web sitesi içeriğinde neler olmalı ?


3 yıllık finansal tablo



Kanunen şirketin vermesi gereken ilanlar



Pay sahipleri veya ortakları açısından önem taşıyan açıklamalar



Yönetim kurulu ile genel kurul toplantılarının bilgileri



Ortaklara veya pay sahiplerine sunulması gereken belgeler



Her türlü çağrı, oy verme, basın açıklamaları.

Web sitesi zorunluluğu için hizmet aldığınız firma hakkında dikkat edilmesi gerekenler?


Hizmet kalitesi yüksek ve kurumsal bir firma olmalı.



Yayınlanan kanun hakkında sizin bilgilenmenizi sağlamalı.



Gereken tüm hizmetleri (domain, hosting, e-posta v.b.) sağlayan bir firma olmalı.



Web sitesi geliştirilebilir ve yeniliklere açık olmalı.



Her alanda tam destek alabileceğiniz bir firma olmalıdır.



Web sitesinin sadece kanuni zorunluluk olarak kullanılmayacağı da düşünülmeli. Maliyet açısından, web
sitesi hem kanuni şartları hem de ihtiyaçları karşılamalıdır.

Ne kadar süre içerisinde web sitesi yapılması gerekiyor?
1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren kanun, yürürlüğe girmesinden itibaren 1 yıl içinde internet sitesini
oluşturmayan şirket yöneticileri , 6 aya kadar hapis ve 300 güne kadar adli para cezasına çarptırılacaktır. Küçük
ölçekli işletmelere ise internet sitesi kurmaları için 1 yıl süre verilecektir.

Mevcut bir siteniz var ise dikkat etmeniz gerekenler nelerdir?
Bu kanuna göre içeriğinde site sahiplerinin değişiklik yapamadığı internet siteleri kullanılamaz hale gelecek ve
firma sahiplerine idari para cezaları kesilmesine neden olacaktır.
Sadece firma bilgilerinin yayımlandığı bir internet sitesi yeterli olmayacaktır. İnternet sitenizde kanunun belirttiği
içerikler güncel olarak şirket sahipleri/ortakları tarafından yayımlanmak zorundadır. Bu içerikler tüm kamuoyuna
açık halde olmalıdır.
İlgili kanun metnine resmi gazeteden ulaşabilirsiniz. Resmi gazete’ye erişmek için tıklayınız.
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