
İNTERNET SİTESİ OLMAYAN ŞİRKET YÖNETİCİSİNE HAPİS CEZASI GELİYOR 

   YENİ Türk Ticaret Kanunu’na göre; her sermaye şirketi, bir internet sitesi açmak zorunda (YTTK Md. 
1524). Siteyi açmak yetmiyor, bu sitede şirketle ilgili “çok özel ve sır niteliğinde” birçok bilginin de 
paylaşılması gerekiyor. 
Bu zorunluluğa uymayanlara hem “hapis” cezası hem de “adli para cezası” var. 
 
YAYIMLANACAK İÇERİKLER 
Yasa’nın 1524. maddesine göre, internet sitesinde yayımlanacak içeriklerin bazıları şunlar: . 
- Şirketle ilgili olup, pay sahibini, küçük yatırımcıyı, alacaklıyı ve şirkette menfaati olan kişiyi 
ilgilendiren tüm bilgiler, 
- Şirketin yıl sonu ve ara dönem finansal tabloları ile birleşme, bölünme bilançoları, özel amaçlarla 
çıkarılan bilançolar,  
- Yönetim kurulunun yıllık raporu, 
- Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle yöneticilere ödenen her türlü paralar, temsil ve seyahat 
giderleri,  
- Denetleme raporları (denetçi, özel denetçi ve işlem denetçisi raporları), 
- Genel kurula ait olanlar dahil, her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar ve yönetim kurulu 
açıklamaları,  
- Tasfiyeye ilişkin ilanlar, 
- Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar. 
 
EN AZ ALTI AY 
Türk Ticaret Kanunu 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 kalacak. 
Aksi halde konulmamış sayılacak. Finansal tablolar için bu süre beş yıl olacak. 
İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümü, herkesin erişimine açık olacak. 
 
HEM PARA HEM DE HAPİS CEZASI 
Yeni Türk Ticaret Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmekle birlikte, internet sitesine 
ait hükümler içeren 1524. madde, 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. 
Yürürlük tarihinden yani 1 Temmuz 2013’ten itibaren üç ay içinde internet sitesini oluşturmayan veya 
“bilgi toplumu” hizmetlerini uygulamayan şirket yöneticileri, 6 aya kadar hapis ve 300 güne kadar, 
bilgiler usulüne uygun şekilde koyulmadığı durumlarda da 3 aya kadar hapis ve 100 güne kadar adli 
para cezasına çarptırılacak (Yeni TTK Md. 562/12). 
Şu anda web adresine sahip şirket sayısı 130 bin civarında. Özellikle küçük ölçekli şirketlerin yüzde 
90’ının web sitesi yok. 
 
TİCARİ SIRLAR 
İnternet sitesinde açıklanması istenen bilgilerin bir kısmı ticari sır niteliğinde. Bir kısmı da vergi 
mahremiyeti ile çelişiyor. 
Bir şirketin, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile yöneticilerine ödediği ücret ve her türlü ödemenin, 
herkes tarafından bilinmesi, bazı sakıncalar yaratabilir. Aynı şekilde şirketin finansal tabloları, özel 
amaçlarla çıkarılan bilançoları ve diğer finansal tabloları, bunların dip notlarının açıklanması, rakip 
firmalara şirkete ait özel ve sır niteliğindeki bilgilerin verilmesi sonucunu da doğurur.  
Bu bilgiler, halka açık şirketler için gerekli olabilir ama Türkiye’deki şirketlerin yüzde 99’u aile şirketi 
olduğu için, herkes tarafından bilinmesi sorunlar yaratabilir. Bu nedenle, Yeni Türk Ticaret 
Kanunu’nda yer alan “internet sitesi” ile ilgili düzenleme gözden geçirilmeli.  


