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Sosyal Güvenlik Kurumu'nca Ticaret Sicili Müdürlüklerine uygulanan idari para cezaları
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girmesi ile
beraber Ticaret Sicili Memurluklarına işe giriş ve işten ayrılmalar ile ilgili Sosyal Güvenlik
Kurumuna bildirimde bulunma zorunluluğu getirilmiştir.
Bu kapsamda 5510 sayılı Kanun gereği yapılması gereken ve yapılmayan veya geç yapılan
bildirimlerle ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ülkemizdeki hemen hemen tüm
Ticaret Sicili Memurluklarına idari para cezaları gelmiştir ve gelmeye devam etmektedir.
Ancak 5510 sayılı Kanun gereği verilen idari para cezaları aylık asgari ücret tutarındadır. Bu
noktada ücretli çalışan Ticaret Sicili Memurluğu personeline gelen cezaların ölçülülüğünden
söz etmek mümkün değildir. Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) hayata geçmiş ancak
devlet kurumları ile MERSİS'in entegrasyonu bir türlü sağlanamamış ve Ticaret Sicili
personelinin uygulaması güç mevzuat hükümleri ile üzerindeki ağır yük kalkamamıştır.
Bu nedenle Türk Ticaret Kanunu'nun 36'cı maddesi gereği 3. kişiler için hukuki sonuç
doğuran Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilanlarının, Sosyal Güvenlik Kurumu için bildirim
yerine geçmesi veya ticaret sicili kayıtlarının MERSİS üzerinden SGK'ya aktarılması için
gerekli tedbirlerin alınması ve şu ana kadar eksik yapılan işe giriş ve işten ayrılış bildirimleri
için af çıkarılması hususlarında Birliğimizin desteği tüm odaları ve ticaret sicili müdürlükleri
için önem arz etmektedir.
Ticaret Sicil Harçlarının Yüksekliği Oranları her yıl yeniden düzenlenen ticaret sicili harçları,
maalesef üyelerimize işletmeleri ile ilgili Ticaret Sicilinde işlem yaparken ciddi maliyetler
yaratmakta olup, tescili zorunlu olan hususların tescilinden kaçınılmasına neden olmaktadır.
Örneğin adresini değiştiren işletme bu değişikliği Ticaret Sicili’ne tescil ettirmek zorundadır.
Ancak sadece adres değişikliğini tescil ettirmek isteyen bir işletme tescil ücreti için Bakanlığa
312,90TL harç yatırmak durumunda olup, Ticaret Sicili gazetesi ilan ücreti ile beraber
harcayacağı rakam 385TL’yi bulmakta ve üyelerimiz adres değişikliği tesciline
yanaşmamaktadır.

Bu kapsamda 492 sayılı Harçlar Kanunu’nda harçtan istisna tutulan mevzuların yer aldığı
13’üncü maddeye Ticaret Sicili’ndeki adres değişikliği işlemlerinin eklenmesinin adres
değişikliği işlemlerini ve sicil kayıtlarını etkiyeceğini düşünmekteyiz.
Ticaret Sicil Harçlarının Ticaret Sicil Memurlukları Tarafından Tahsil Edilememesi Ticaret
sicili harçları Vergi Dairelerince veya tahsile yetkili bankalarca tahsil edilmektedir. İşlem
hacmi büyük odalarda ise vergi dairelerince veya bankalarca bir personel konuyla ilgili
görevlendirilmekte ve tahsilâtın Oda içinde gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Ancak Odamız
gibi işlem hacmi küçük odalarda ise, üyeler bir tescil işlemi yapmak için ilgili bankalara ya da
Vergi Dairesi’ne gitmektedir.
Sorunun ülke çapında çözüme kavuşturulması için ticaret sicil memurluklarına
ya da odalara harçların tahsil yetkisi verilmesi konusunda gerekli mevzuat
düzenlemelerinin Maliye Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından yapılması gerekmektedir.
Kredi kartları ile altın satışına getirilmesi düşünülen sınırlamalar Son günlerde kamuoyunda
kredi kartı ile altın satışı yapan kuyumculara karşı "pos-tefeciliği" adı altında Maliye
Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve Bankalararası Kart
Merkezi tarafından bir dizi önlemler alınmış ve kuyum sektöründe kredi kartları ile
alışverişlere sınırlama getirilmesi gündeme gelmiştir. Ancak kuyumculuk sektöründe kredi
kartı kullanımına yönelik sınırlama getirilmesi hem tüketiciyi; hem de pos cihazlarını bu
amaçla kullanmayan, sektörde yasalara uygun faaliyet gösteren kuyumcuyu da
cezalandıracaktır.
Kredi ve kredi kartı kullanımında uygulanan "kara liste" yönteminin, pos cihazlarını ve kredi
kartlarını amaç dışı kullananlara da uygulanması; bu kişilere kart ve pos cihazı verilmeyerek,
yasalara uyan tüketicilerin ve işletme sahiplerinin cezalandırılmasını önleyecektir.
TOBB Umem Beceri'10 Projesi 2013 yılında ilçemizde 9 adet Umem Beceri'10 Projesi
kapsamında kurs açılmış olup, kurslar başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır. Ancak kursların
açılması noktasında İŞKUR nezdinde değişiklikler sonucunda İŞKUR odalarca tespit edilen
işgücü talep formlarındaki taleplere istinaden kendi veri tabanındaki işsizleri talep sahibi
işverenlere yönlendirmekte ve bu talepler işverenler tarafından değerlendirilemez ise kurs
açma yoluna gitmektedir.
Umem Beceri'10 Projesi kapsamında işveren taleplerinin İŞKUR tarafından
değerlendirilerek kurs açılabilmesi için;
1. İŞKUR'un veri tabanındaki niteliksiz işsizi işverene yönlendirmesi,
2. Sertifikasını almış ancak istihdam noktasında işletmelerde sorun yaratarak
işten çıkmış işsizlerin işverenlere yönlendirilmesi,
şartlarının getirilmesi şeklinde özetlediğimiz bu iki engelin bir an önce
kaldırılmasını talep etmekteyiz.
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