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Özet

Son yıllarda tarafları fiziki olarak karşı karşıya getirmeksizin internet ortamında
yerine getirilen e-devlet, e-belediye, e-bildirge, e-ticaret gibi hizmetlere e-şirket adı
altında bir yenisi daha eklenmiştir. Denetime tabi sermaye şirketlerine internet sitesi
açma yükümlülüğünün getirilmesi, e-şirket bilgi sisteminin oluşturulmasına sebep
olmuştur. Çalışmanın amacı, BİST-30 şirketlerinin internet sitesi açma
yükümlülüklerini ne şekilde yerine getirdiklerini tespit etmek ve Merkezi Veri Tabanı
Hizmet Sağlayıcılardan (MTHS) hizmet alan şirketlerin e-şirket bilgi sisteminde
paylaştıkları bilgilerin kapsam ve niteliğini içerik analizi yöntemiyle incelemektir.
Çalışma sonucunda T. Halk Bankası A.Ş. hariç diğer BİST-30 şirketlerinin internet
sitesi açma yükümlülüklerini Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (MKK) destek hizmeti
alarak yerine getirdikleri tespit edilmiştir. Ayrıca BİST-30 şirketlerinin bilgi toplumu
hizmetleri kapsamında internet sitelerinde asgari içerikten daha fazla bilgi sunma
eğiliminde oldukları ifade edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Bilgi Toplumu, Bilgi Toplumu Hizmetleri, İnternet Sitesi
Yükümlülüğü.
Abstract
In recent years, a new service under the name of e-company has been added to the
services that are made on the internet without making the parties come face to face
physically such as e-state, e-municipality, e-declaration and e-commerce. The
obligation to open a website for the equity firms that are audited entity causes creating
e-company information system. The aim of the study is to determine how the ISE-30
firms discharge the obligation of opening a website and with the content analysis
method to analyze the scope and quality of the information that the firms getting
services from Central Database Service Providers (CDSP) share in e-company
information system. In the study, it was found that except for T. Halk Bank I.C. other
ISE-30 firms discharge their obligation of opening a website by getting support service
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from Central Securities Depository (CSD). Moreover, it could be said that within
information society services the ISE-30 firms are tend to present more information than
minimum content on their internet websites.
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