


OCAK-ŞUBAT-MART 2017 03

İNDEX & KÜNYE

HAYATA TEKNOLOJİ İLE 
SAĞLIK KATIN!..
n Sağlık teknolojisindeki gelişmeler; sağlık 

hizmetlerini kullanıcı dostu, erişilebilir 
cihazlar ile bütünleştirerek hastalıkların 
teşhis-tedavisine yenilik ve kolaylıklar 
getirmiş ve sağlık hizmetlerine erişimi 
hastane duvarları sınırlarını aşarak 
kolaylaştırmıştır.

SERMAYE ŞİRKETLERİ ve
ELEKTRONİK İŞLEMLER
n Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ticari 

işlemlerin daha verimli, hızlı ve güvenli 
gerçekleştirilmesi amacıyla getirilen ve 
uygun hareket edilmemesi halinde son 
derece ciddi yaptırımlar öngören elektronik 
işlemlerle ilgili düzenlemeler, sağlık 
sektörünü de yakından etkilemektedir. 

YAŞLANMAYIN 
SAĞLIKLA 
YAŞ ALIN!..  
n “Hepiniz inancınız kadar genç, şüpheniz kadar 

ihtiyar; kendinize olan güveniniz kadar genç, 
korkunuz kadar ihtiyar; umudunuz kadar 
genç, yaşınız kadar ihtiyarsınız.” diye bir 
söylem vardır.

YAKIN GEMİLERİ! 
n “Arkanızda düşman gibi deniz, 

önünüzde deniz gibi düşman. 
Nereye kaçacaksınız?”

ÖLÇEMEZSENİZ
DEĞERLENDİREMEZSİNİZ! 
n Ölçemezsen, değerlendiremezsin; 

değerlendiremezsen, yönetemezsin! Neyi, 
nasıl, ne şekilde, ne sıklıkla ölçeceğimiz 
değişkenlik gösterse de asıl önemli olan 
ölçülebileni ölçmek, ölçülemeyeni ise 
ölçülebilir hale getirmektir… 

FAS’TA ÜÇ ŞEHİR 
n  Atlas Dağları’nın altında uzanan sapsarı 

kumsalları, sonsuzluğa açılan engin Sahra 
Çölü, büklüm büklüm daracık sokakları, 
peçeli kadınları, damlarda içilen nane çayları 
ve büyülü dükkânlarıyla Fas adeta bir “açık 
hava tiyatrosu”…

MEDİKAL GELECEĞİMİZ… 
n  Siz bu yazıyı okurken, dünyanın herhangi 

bir yerinde henüz duymadığımız insanlığa 
yararlı teknolojik bir buluş, zekice bir icat ya 
da dijital bir gelişme uygulanmaya başlamış 
olacak…

NEDİR?
n PARADOKS NEDİR?
n DUNNING KRUGER SENDROMU NEDİR?
n SUBLİMİNAL MESAJ NEDİR?
n İNOVASYON NEDİR?
n FOREKS NEDİR?
n HİBRİT ARAÇ NEDİR?
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B Bilgi toplumuna 
geçiş sürecinde 
atılan hızlı 

adımlarla e-ticaret hacminin 
gün geçtikçe artması, ticaret 
şirketlerinin işlemlerinin 
daha hızlı ve şeff af şekilde 
yapılmasını zorunlu 
kılmıştır. Bu zorunluluk 
doğrultusunda, başta 
Türk Ticaret Kanunu 
(TTK) olmak üzere ilgili 
mevzuatta sermaye 
şirketlerinin iş ve işlemlerini 
elektronik ortamda 
gerçekleştirmelerine olanak 
tanıyan düzenlemeler 
yürürlüğe konmuştur. 
Konunun önem ve güncelliği 

göz önünde bulundurularak 
belli başlı elektronik işlemler 
konusundaki hukuki 
düzenlemeler, emredici 
kurallar, bu hizmetlerin 
kullanım esasları ve emredici 
kuralların ihlali durumunda 
uygulanacak yaptırımlarla 
ilgili olarak, genel bir hukuki 
çerçevenin sunulmasının 
sağlık sektöründe faaliyet 
gösteren işletmelerin 
sorularına yanıt vereceği 
değerlendirilmiştir.

İNTERNET SİTESİ KURMA VE 
İÇERİK YAYIMLAMA 
TTK’nın elektronik işlemler 

konusunda getirdiği en 
önemli yükümlülüklerden 
biri; internet sitesi açma 
ve bu sitede kanunen 
ilanı öngörülen içerikleri 
yayımlama zorunluluğudur. 
Öncelikle belirtmek gerekir 
ki 2016 yılı itibariyle internet 
sitesi açması zorunlu 
olan şirketler, aşağıdaki 
koşullardan en az ikisini 
art arda iki hesap döneminde 
karşılayan şirketler olup bu 
koşullar Bakanlar Kurulu 
kararı ile her yıl Şubat 
veya Mart ayında ilgili 
yılın 1 Ocak tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere 
belirlenmektedir.

SERMAYE ŞİRKETLERİ VE 
ELEKTRONİK İŞLEMLER

SERMAYE ŞİRKETLERİ VE 
ELEKTRONİK İŞLEMLER

SERMAYE ŞİRKETLERİ VE 
ELEKTRONİK İŞLEMLER

SERMAYE ŞİRKETLERİ VE 
ELEKTRONİK İŞLEMLER

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İLE TİCARİ İŞLEMLERİN DAHA VERİMLİ, HIZLI VE GÜVENLİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA GETİRİLEN VE UYGUN HAREKET EDİLMEMESİ HALİNDE SON DERECE CİDDİ YAPTIRIMLAR ÖNGÖREN ELEKTRONİK İŞLEMLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELER, SAĞLIK SEKTÖRÜNÜ DE YAKINDAN ETKİLEMEKTEDİR. 
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Yukarıda aktarılan 
koşullar Bakanlar Kurulu 
tarafından düzenli olarak 
hafifl etildiğinden, gözetilen 
hedefin mümkün olan en çok 
sayıdaki şirketin internet 
sitesi kurmasını sağlamak 
olduğu düşünülmektedir. 
İnternet sitesinde 
yayımlanması gereken 
içeriklere örnek olarak; 
şirketlerin ticaret sicil 
numaraları, tam ünvanları, 
şirket merkez adresleri, 
ana sözleşme değişikliğine 
ilişkin belge ve kararları, 
genel kurullara dair olanlar 
dahil her türlü çağrılarına ait 
belgeler, raporlar, yönetim 
kurulu açıklamaları, finansal 
tabloları, değerleme raporları 
ile bu şirketlerce kanunen 
yapılması gereken her tür 
ilan sayılabilir. 
TTK’da ayrıca bir süre 
belirtilmemişse de internet 
sitesinde yayımlanacak 
içerik, dayandığı işlemin 
veya olgunun gerçekleştiği 
tarihten, tescil veya ilana 
bağlandığı durumlarda ise 
tescil veya ilanın yapıldığı 
tarihten itibaren en geç beş 
gün içinde siteye konur ve 
üzerinde bulunan tarihten 
itibaren en az altı ay 
süreyle internet sitesinde 
kalır. İnternet sitesinde 
kalma süresi finansal 

tablolar için beş yıldır. 
İnternet sitesinde yayımlama 
ile burada belirtilen sürelere 
önemle dikkat edilmelidir. 
Çünkü ihlal durumunda 
idari, hukuki ve cezai 
açılardan ayrı ayrı olmak 
üzere ağır yaptırımlar söz 
konusu olmaktadır. 
İnternet sitesinde ilan 
edilmemiş kararlar, 
salt bu yayımlanma 
yükümlülüğünün ihlali 
nedeniyle iptal edilebileceği 
gibi yönetim kurulu 
üyeleri ile yöneticiler; 
kusurlu olmaları halinde 
şirketin, ortaklarının ve 
alacaklılarının bu ihlal 
nedeniyle uğrayacakları 
zararlardan dolayı sorumlu 
tutulabilirler. Nihayet, 
TTK uyarınca bu ihlaller 
nedeniyle yükümlüler 
adli para cezası ile de 
cezalandırılmaktadırlar. 
Şirketlerin yönetim 
organı üyeleri; internet 
sitesini oluşturmamaları 
halinde TTK m. 562/ 12 
uyarınca yüz günden 
üç yüz güne kadar adli 
para cezasıyla, internet 
sitesine konulması gereken 
içeriği usulüne uygun 
bir şekilde koymamaları 
nedeniyle ise yüz güne 
kadar adli para cezasıyla 
cezalandırılacaklardır. 

E-imza, elektronik ortamda 
bulunan bir belgeye eklenerek 
imzalayanın kim olduğunu 
belirlemeye yarayan bir veri 
olup elektronik sistemlere giriş 
için öncelikle güvenli e-imza 
edinilmelidir. 
Güvenli e-imza işlemi, Bilgi 
Teknolojileri Kurumu tarafından 
onaylı ve e-imza sertifikası 
dağıtmaya yetkilendirilmiş 
kuruluşlar tarafından dağıtılan 
sertifikalar kullanılarak 
gerçekleştirilebilmektedir. 
Güvenli e-imza, Türk Borçlar 
Kanunu’nun 15. maddesi uyarınca 

el yazısıyla atılmış imza ile 
eşdeğerde olup ticaret şirketleri 
ile gerçek ve tüzel kişi diğer 
tacirler, TTK’nın zorunlu tuttuğu 
bütün işlemleri elektronik ortamda 
güvenli e- imza ile de yapabilirler. 
Bununla birlikte kanun ile resmi 
şekle veya özel bir merasime tabi 
kılınmış işlemler (gayrimenkul 
alım-satımı, veraset ve 
intikal işlemleri vb.), teminat 
sözleşmeleri, poliçe, bono, çek, 
makbuz senedi, varant ve kambiyo 
senetlerine benzeyen senetler 
ile bu senetlere ilişkin kabul, 
aval ve ciro gibi senet üzerinde 
gerçekleştirilen işlemler güvenli 
e-imza ile yapılamaz.

AKTİF TOPLAM ≥ 40 milyon TL
YILLIK NET SATIŞ HASILATI ≥ 80 milyon TL
ÇALIŞAN SAYISI ≥ 200

GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA 
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KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP)
KEP, elektronik postanın 
gönderimi ve teslimatı 
da dahil olmak üzere 
kullanımına ilişkin olarak 
hukuki delil sağlayan 
nitelikli şeklidir.
TTK uyarınca bir işlemin 
taraflarının açıkça 
anlaşmaları, karşılıklı 
ihbarlar, ihtarlar, itirazlar 
ve benzeri beyanlar; fatura, 
teyit mektubu, iştirak 
taahhütnamesi, toplantı 
çağrıları, yapılan elektronik 
gönderme ve elektronik 
saklama sözleşmesi, 
elektronik ortamda 
düzenlenebilir, yollanabilir, 
itiraza uğrayabilir ve kabul 
edilmiş olduğu takdirde 
hüküm ifade eder. 
Bunun yanı sıra, Tebligat 
Kanunu’nun 7/a maddesi 
uyarınca sermaye 
şirketlerine e-tebligat 
yapılması zorunludur; 
ancak e-tebligatın 
yapılabilmesi için tebligat 
yapılacak muhatabın 
mutlaka e-tebligata elverişli 
KEP adresi edinmesi 
gerekmektedir. Dolayısıyla 
sermaye şirketleri açısından 
bir zorunluluk, diğer tacirler 
bakımından ise isteğe bağlı 
olarak yukarıda sayılan 
türde işlemleri yapabilmeleri 
için, işlemin tarafı olan 
şirket veya gerçek kişi 
tacirlerin KEP kullanmaları 
gerekmektedir. 
Bu hizmetten 
yararlanabilmek için, KEP 
hizmet sağlayıcısı ile bir 
sözleşme imzalanmalıdır. 
Sonrasında, başvuru 
sahibi adına bir KEP 
hesabı oluşturulur ve bu 
şekilde KEP kullanılabilir. 
KEP hizmet sağlayıcısı ile 
yapılan sözleşme uyarınca 
KEP sisteminde bilgilerin 
iletiminin yanı sıra 
arşivlenmesi de mümkün 
olmaktadır. 
Önemle belirtilmelidir ki 
KEP sistemi üzerinden 
yapılan gönderi ve 
alındılar kesin delil 
niteliği taşımaktadır. 
Bu sayede, uyuşmazlık 
olması durumunda KEP 

aracılığıyla gerçekleştirilen 
bir işlemin ispatında güçlük 
yaşanmayacaktır. 
Mücbir sebep halleri dışında, 
KEP hesabına erişilmemesi 
durumunda o işgünü içinde 
gelen iletinin ertesi işgünü 
muhatabına iletildiği ve 
onun tarafından okunduğu 
kabul edildiğinden KEP 
hesabının edinilmesi 
kadar, günlük olarak 
kontrol edilmesi de büyük 
önem taşımaktadır. 

ELEKTRONİK GENEL KURUL 
TTK’nın sermaye 
şirketlerinin ortaklarının 
haklarını daha etkili bir 
biçimde kullanmalarını 
sağlamak amacıyla 
elektronik işlemler 
vasıtasıyla tanıdığı bir başka 
kolaylık da genel kurul 
toplantılarının elektronik 
ortamda yapılabilmesidir. 
Ortakların katılacağı 

e-genel kurullarda; öneride 
bulunma, görüş açıklama 
ve oy verme gibi işlemler 
söz konusu toplantılara 
fiziki olarak katılmanın ve 
oy vermenin bütün hukuki 
sonuçlarını doğuracaktır.
Hemen belirtmelidir ki 
e-genel kurul, borsaya 
kote sermaye şirketleri 
için bir zorunluluk 
iken diğer şirketler için 
ihtiyaridir. E-genel kurul 
yapması ihtiyari olan 
şirketler, bu uygulamadan 
yararlanabilmek için 
ana sözleşmelerinde 
e-genel kurula imkân 
tanıyan bir maddeye yer 
vermek zorundadırlar. 
Bir diğer deyişle, ana 
sözleşmelerinde e-genel 
kurul yapabileceklerine dair 
hüküm olmayan bu şirketler 
e-genel kurul yapamazlar.
Buna ek olarak teknik 
birtakım gerekliliklerin 
de yerine getirilmesi 

gerekmektedir. Öncelikle 
e-genel kurul yapmak 
isteyen şirketlerin bu amaca 
özgülenmiş bir internet 
sitesine sahip olmaları 
gerekmektedir. 
Ayrıca e-genel kurul 
sistemi kurmaları veya 
bu tür bir sistemi temin 
eden şirketlerden hizmet 
almaları gerekmektedir. 
Her iki durumda da 
kullanılacak sistemin e-genel 
kurula elverişliliğinin bir 
teknik raporla tespit edilmiş 
ve söz konusu raporun tescil 
ve ilan edilmiş olması şarttır. 
Borsaya kote şirketlerin, 
Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun 
sağladığı elektronik 
platformu kullanmaları 
gerekmektedir. 
Borsaya kote olmayan 
şirketlerden, ana 
sözleşmesinde e-genel kurul 
toplantısına imkân tanıyan 
hüküm yer alan ve buna 
elverişli internet sitesi,  
sistemi olan şirketlerin 
genel kurullarını elektronik 
ortamda yapmaları için, 
ortaklarından en az 
birinin bu yönde talepte 
bulunması gerekmektedir. 
Hak sahipleri veya 
temsilcilerinin e-genel 
kurula katılımı, sisteme 
e-imzalarını kullanarak 
girmeleriyle gerçekleşir 
ve e-genel kurul fiziki 
genel kurulla aynı anda 
başlar. E-genel kurul 
toplantılarında Bakanlık 
temsilcisinin bulunması 
zorunludur. 
E-genel kurula katılan hak 
sahipleri veya temsilcileri; 
görüş açıklama, öneride 
bulunma ve oy kullanma 
işlemlerini elektronik 
ortamda yazılı ve en 
fazla 600 karakter 
sınırlamasına tabi olarak 
gerçekleştirebilirler. E-genel 
kurul üzerinden oluşturulan 
belgeler; toplantının 
sonunda başkanlık divanı, 
Bakanlık temsilcisi ve şirket 
yöneticileri tarafından 
güvenli elektronik imza 
ile de imzalanıp MERSİS’e 
elektronik ortamda 
aktarılabilir.


