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MERSİS NUMARASI KULLANIM ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU

6102 sayılı Ticaret Kanunu’un 39 uncu maddesinin 2 inci fıkrası ile Tacire, işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere
yapılan kayıtların dayandığı belgelerde sicil numarasını gösterme ve internet sitesi yükümlülüğü var ise söz konusu sicil numarasına internet sitesinde
de yer vermesi Yükümlülüğü getirilmiş; 51 inci maddenin 2 inci fıkrasında bu yükümlülüğün ihlali durumunda idari para cezası verilmesi öngörülmüşür.
Söz konusu idari para cezası her yıl yeniden değerleme oranı ile güncellenmekte ve bakanlık tarafından ilan edilmektedir. Söz konusu idari para cezası
2015 yılı için 2.466 TL’dir. (Türk Ticaret Kanunu kapsamında uygulanan diğer idari para cezaları için tıklayınız.)
6102 sayılı kanunun 39 uncu maddesinin 2 inci fıkrasında “tacirin sicil numarası” ifadesi kullanılmıştır. 2012/4093 sayılı Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 13
üncü maddesinin 2 inci fıkrasında tescil edilen ticari işletmeler ile ticaret şirketleri ve bunların şubelerine, tescilleri ile birlikte MERSİS numarası
verileceği düzenlenmiş, 19 uncu maddesinde MERSİS’i1 kullanmaya başlayan müdürlüklerde MERSİS numarasının ticaret sicili numarası yerine
geçeceği ve daha önce verilmiş olan ticaret sicili numaralarının dosya numarası olarak kullanılacağı belirtilmiştir. Bu bağlamda MERSİS kullanmaya
başlayan müdürlüklere bağlı tacirlerin sicil numarası “MERSİS NUMARASIDIR.” Söz konusu tacirlerin sicil numarası kullanma yükümlülüğü MERSİS
numarası kullanma yükümlülüğü olarak düşünülmelidir.

İLGİLİ KANUN HÜKÜMLERİ:
6102 sayılı Ticaret Kanunu’un 39 uncu maddesinin 2 inci fıkrası: “….Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari
defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma
yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır….”
6102 sayılı Ticaret Kanunu’un 51 inci maddenin 2 inci fıkrası: “39 ila 45 inci veya 48 inci maddeleri ihlal edenler, ikibin Türk Lirası idari para
cezasıyla cezalandırılır.”
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2012/4093 sayılı Ticaret Sicil Yönetmeliğin tanımlar maddesinde, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS), Ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortamda
yürütüldüğü, ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulduğu, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı ile TOBB nezdinde oluşturulan ve işletilen merkezi ortak veri tabanını da içeren bilgi sistemi; MERSİS numarası ise MERSİS tarafından
verilen ve özel algoritma ile üretilmiş tekil numara olarak tanımlanmıştır.
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