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YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA
ANKARA
I- GENEL BİLGİ:
Bilindiği üzere, ; MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) ticaret sicili işlemlerinin
elektronik ortamda yürütüldüğü, ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken
içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulduğu merkezi bir bilgi
sistemidir.
MERSİS, ülkemizdeki e-dönüşüm sürecinin önemli bir parçasını teşkil etmektedir.
Ülkemizde kamu elektronik hizmetlerinin birini MERSİS oluşturmaktadır.
MERSİS uygulama
verilemektedir.

kapsamında her bir tacire

tekil, benzersiz, 16 haneli bir numara

MERSİS ile ticari işletmelerin ticaret sicil numarası yerine geçecek ve tüm kamu kurum ve
kuruluşları arasında kullanılacak bir “ortak anahtar” numaralama sistemi oluşturulması
hedeflenmiştir.
Bu sistem ile;
 Şirket kuruluşu işlemleri,
 Kuruluştan sonraki tescil ve ilanı gereken değişiklik işlemleri,
 Yapılan bildirim ve tescillerin ilan edilmesi gibi işlemler, MERSİS portalı üzerinden
gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.
 Şirket kuruluş işlemlerini, ana sözleşmelerini hazırlamak da dahil olmak üzere
internet üzerinden gerçekleştirecek ve unvan sorgulama yapabileceklerdir.
- Noter nezdinde imzalar tamamlanarak, Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne gönderilen şirket
ana sözleşmesinin tescili ile birlikte, tahakkuk edecek harçların ve diğer ödemelerin
internet üzerinden yapılması mümkün olacaktır.

-

Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ve ilgili diğer kurumlara yapılacak bildirimlerin
elektronik ortamda ulaştırılması sağlanacaktır.

Diğer taraftan; Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre 01.01.2014 tarihi itibari ile yürürlüğe
giren, Türk Ticaret Kanunu’na tabi olan Ticaret siciline kayıtlı kişiliklerin MERSİS
numarası, ticari evrak, fatura ve benzeri evraklarda ve resmi belgelerde kullanma
zorunluluğu getirilmiştir.
II-UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR VE ÖNERİLER :
İstanbul Ticaret Sicil müdürlüğünde meslek mensuplarımızın uygulamada karşılaştıkları
sorunların bazıları aşağıdadır.
1)- Şirketlerin kuruluş ve değişiklilik işlemlerini MERSİS bilgi sistemine girildiğinde,
bilgilerin doğruluğunu teyit edip sistemin onayı alındığı halde genel olarak işlemler Sicil
Müdürlüğü tarafından reddedilmektedir.
Örneğin ; MERSİS sistemine kuruluş aşamasındaki bir şirketin unvan bilgilerini girip onay
alıp hatta sistem tarafından 15 gün rezerve edildiği halde unvan benzerliğinden dolayı Sicil
Memurlukları tarafından geri çevrilmektedir. Bu olay meslek mensuplarının çok sık
karşılaştığı bir durumdur. Bu durumda tüm evrakların tekrar hazırlanıp, notere onaylatılması
ve ilgili sicil müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.
Böyle bir durumda meslek mensupları mağdur olmakta, tüm işlemlerin tekrardan yapılması
hem zaman hem de ekonomik israfa neden olmaktadır. Ayrıca kuruluş aşamasında
müşterimizin gözünde itibar kaybetmemize neden olmaktadır.
Önerimiz; MERSİS sitemine girilen bilgilerin ön kontrolden geçirilerek hataların tespitini
önceden yapabilmek ve nihai kararda evraklarımızı hazırlayıp notere tasdik ettirip gerekli
Sicil Müdürlüğüne vermek olmalıdır.
2)- MERSİS sistemine yeni şirket kuruluşu ile ilgili bilgileri girildiği zaman unvanı
kullanabileceğime dair bilgi gelmekte. MERSİS ana sözleşmemin doğruluğu teyit edilmekte
Hatta “Tebrikler bu unvanı kullanan şirket yoktur bu unvanı sizin için rezerve
ediyoruz” diye uyarı geliyor.
Bu bilgilere göre ana sözleşme hazırlanıyor. Noterden onaylatılan ana sözleşme, tescil
talepnamesini, dışarıdan atanan müdürün yazısını, kuruluş vekaletname hazırlanarak, Vergi
dairesine gidip potansiyel numara alıyor ve sermayenin 1/4'ünü bankaya yatırıp Ticaret Sicil
müdürlüğüne evraklar teslim ediliyor.
Daha sonra sistemden sorgulandığında
“Bu unvanlı şirket vardır.” uyarısı ile
karşılaşılıyor. Sicil müdürlüğü Unvanı ve hazırladığınız tüm evrakları tekrardan hazırlayıp
getirilmesini talep etmektedir. Bütün işlemler yeniden yapılmaktadır. (Benzer unvanlı firma
var, unvan değişmeli ve unvanın geçtiği tüm belgeler yeni unvana göre tekrar verilmeli, oda
beyanı - dilekçe - imza beyanı - kurucular beyanı, kuruluş bildirim formları- vergi no.sunu
gösteren yazı, 1/4 sermaye ödeme yazısı yeni unvan da olmalı.)

III- SONUÇ:
Yukarıdaki sorular ve benzer sorunlar ile karşılaşılmaması için Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunularak sistemin daha iyi
çalışması , veri güncellemelerinin yapılmasını için gerekli önlemlerin alınması bilgi ve
görüşlerinize arz olunur.
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