
“Bilgi Toplumu Strateji Belgesi ve Eylem Planı” Yüksek Planlama Kurulu tarafından 28.07.2006 tarih ve 26242 
sayılı  Resmi Gazetede yayımlanmıştır.Planda yer alan;  
56 nolu eylem “Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi 
16 nolu eylem “Çevrimiçi Şirket İşlemleri” 
projelerinin sorumluluğu Bakanlığımıza verilmiştir. 
Projelerin gerçekleştirilmesi için; 24.12.2008 tarihi itibariyle Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi Projesi, 10.08.2010 
tarihi itibariyle de “Çevrimiçi Şirket İşlemlerinin Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi Projesi Entegrasyonu” ile yazılım 
alt yapısı çalışmaları tamamlanmıştır. Sistem, 27/03/2013 tarihi itibariyle Muğla Ticaret Sicili Müdürlüğünde 
hizmete alınmıştır. 08.10.2010 tarihinde de her iki projenin birleştirilmesi ile Merkezi Sicil Kayıt Sistemi “MERSİS” 
adını almıştır. 

 PROJENİN AMACI 
Kamu kurumlarının tüzel kişiliklerle ilgili ihtiyacı olan bilginin tek noktadan sunulması, sisteme dahil kişiliklere ait 
bilginin ortak anahtar bir numara ile bir sistemde birleştirilmesi sağlanacak, sistemde tutulan şirket bilgileri 
uluslararası standartlara uyumlu hale getirilecektir. Ayrıca, sistemde yer alan bilgilerin, kişisel bilgilerin mahremiyeti 
ve AB müktesabatı çerçevesinde belirlenecek kurallara göre özel sektör kuruluşlarıyla paylaşımı gerçekleştirilecektir. 
Türkiye'de dört veri tabanı vardır. Kimlik bilgilerinin olduğu "Kimlik Paylaşım Sistemi (MERNİS)", adres bilgilerinin 
tutulduğu  "Ulusal Adres Paylaşım Sistemi (UAPS)", Tapu ve kadastro bilgilerinin kayıtlı olduğu "Tapu Kayıt Bilgi Sistemi 
(TAKBİS)" ve tüzel kişiliklerinin kayıtlı olduğu "Merkezi Sicil Kayıt  Sistemi (MERSİS)". Bu veri tabanlarının 
tamamlanması ile  üzerine e-Devlet uygulamalarının daha hızlı yapılabileceği kesindir.  
Projenin birinci aşamasında, ticaret sicilinde işlem gören ticari işletmeler, şahıs işletmesi, yabancı şirket Türkiye 
temsilcilikleri, sermaye şirketleri, kooperatifler ile dernek ve vakıflar ve bunlara ait işletmelere ilişkin bilgilerin yer 
aldığı ve bunlara ilişkin ticaret sicilindeki bütün işlemlerinin online yapılabilmesine imkan sağlayan merkezi veri 
tabanı oluşturulmaktadır. 

 MERSİS projesi T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup, şu anda Türkiye genelinde otuzu aşkın 
ilde illerinde uygulanmaktadır. 

 Yeni kayıt tescilleri için MERSİS sisteminden kullanıcı adı ve şifre alınması yeterlidir. 

 Kurulmuş olan firmaların değişiklik tescil işlemi yapabilmeleri için elektronik imzaya sahip olması gerekmektedir. 

 TÜRKİYE'de elektronik imza (e-imza) konusunda hizmet veren kuruluşların listesi için TIKLAYINIZ 
“Bilgi Toplumu Strateji Belgesi ve Eylem Planı” Yüksek Planlama Kurulu tarafından 28.07.2006 tarih ve 26242 
sayılı  Resmi Gazetede yayımlanmıştır.Planda yer alan;  
56 nolu eylem “Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi 
16 nolu eylem “Çevrimiçi Şirket İşlemleri” 
projelerinin sorumluluğu Bakanlığımıza verilmiştir. 
Projelerin gerçekleştirilmesi için; 24.12.2008 tarihi itibariyle Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi Projesi, 10.08.2010 
tarihi itibariyle de “Çevrimiçi Şirket İşlemlerinin Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi Projesi Entegrasyonu” ile yazılım 
alt yapısı çalışmaları tamamlanmıştır. Sistem, 19.04.2010 tarihi itibariyle Mersin TSM’da hizmete alınmıştır. 
08.10.2010 tarihinde de her iki projenin birleştirilmesi ile Merkezi Sicil Kayıt Sistemi “MERSİS” adını almıştır. 

 PROJENİN AMACI 
Kamu kurumlarının tüzel kişiliklerle ilgili ihtiyacı olan bilginin tek noktadan sunulması, sisteme dahil kişiliklere ait 
bilginin ortak anahtar bir numara ile bir sistemde birleştirilmesi sağlanacak, sistemde tutulan şirket bilgileri 
uluslararası standartlara uyumlu hale getirilecektir. Ayrıca, sistemde yer alan bilgilerin, kişisel bilgilerin mahremiyeti 
ve AB müktesabatı çerçevesinde belirlenecek kurallara göre özel sektör kuruluşlarıyla paylaşımı gerçekleştirilecektir. 
Türkiye'de dört veri tabanı vardır. Kimlik bilgilerinin olduğu "Kimlik Paylaşım Sistemi (MERNİS)", adres bilgilerinin 
tutulduğu  "Ulusal Adres Paylaşım Sistemi (UAPS)", Tapu ve kadastro bilgilerinin kayıtlı olduğu "Tapu Kayıt Bilgi Sistemi 
(TAKBİS)" ve tüzel kişiliklerinin kayıtlı olduğu "Merkezi Sicil Kayıt  Sistemi (MERSİS)". Bu veri tabanlarının 
tamamlanması ile  üzerine e-Devlet uygulamalarının daha hızlı yapılabileceği kesindir.  
Projenin birinci aşamasında, ticaret sicilinde işlem gören ticari işletmeler, şahıs işletmesi, yabancı şirket Türkiye 
temsilcilikleri, sermaye şirketleri, kooperatifler ile dernek ve vakıflar ve bunlara ait işletmelere ilişkin bilgilerin yer 
aldığı ve bunlara ilişkin ticaret sicilindeki bütün işlemlerinin online yapılabilmesine imkan sağlayan merkezi veri 
tabanı oluşturulmaktadır. 

 MERSİS projesi T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup, şu andaANKARA, ANTALYA, BURSA, 
DENİZLİ, DİYARBAKIR, EDİRNE, GAZİANTEP, HATAY, MERSİN, İZMİR, KAYSERİ, KONYA, MALATYA, MANİSA, 
KAHRAMANMARAŞ, SAKARYA, SAMSUN, TRABZON VE AKSARAY illerinde uygulanmaktadır. 

 Yeni kayıt tescilleri için MERSİS sisteminden kullanıcı adı ve şifre alınması yeterlidir. 

 Kurulmuş olan firmaların değişiklik tescil işlemi yapabilmeleri için elektronik imzaya sahip olması gerekmektedir. 

 TÜRKİYE'de elektronik imza (e-imza) konusunda hizmet veren kuruluşların listesi için TIKLAYINIZ 
MERSİS ÇAĞRI MERKEZİ : 444 84 82 

MERSİS Hakkında her türlü bilgi ve sorunlarınız için Mersis çağrı merkezini arayabilirsiniz. 
  
1-Mersis Tanıtımı 
2-Mersis Nasıl Kullanılır - 1 
3-Mersis Nasıl Kullanılır - 2 
4-Mersis Yeni Kullanıcı kayıt 
5-Mersis E-İmza Aktivasyonu 
6-Mersis Kullanıcı Vekalet işlemleri 
7-Mersis Anonim Şirket Kuruluşu 
8-Mersis Limited şirket Kuruluşu 
9-Mersis Anasözleşme değişikliği 

 

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/
http://www.btk.gov.tr/
http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/
http://www.btk.gov.tr/
http://93.187.204.204/~mutsoorg/upload/files/1-Mersis%20Tan%C4%B1t%C4%B1m%C4%B1.pdf
http://93.187.204.204/~mutsoorg/upload/files/2-Mersis%20Nas%C4%B1l%20Kullan%C4%B1l%C4%B1r%20-%201.pdf
http://93.187.204.204/~mutsoorg/upload/files/3-Mersis%20Nas%C4%B1l%20Kullan%C4%B1l%C4%B1r%20-%202.pdf
http://93.187.204.204/~mutsoorg/upload/files/4-Mersis%20Yeni%20Kullan%C4%B1c%C4%B1%20kay%C4%B1t.pdf
http://93.187.204.204/~mutsoorg/upload/files/5-Mersis%20E-%C4%B0mza%20Aktivasyonu.pdf
http://93.187.204.204/~mutsoorg/upload/files/6-Mersis%20Kullan%C4%B1c%C4%B1%20Vekalet%20i%C5%9Flemleri.pdf
http://93.187.204.204/~mutsoorg/upload/files/7-Mersis%20Anonim%20%C5%9Eirket%20Kurulu%C5%9Fu.pdf
http://93.187.204.204/~mutsoorg/upload/files/8-Mersis%20Limited%20%C5%9Firket%20Kurulu%C5%9Fu.pdf
http://93.187.204.204/~mutsoorg/upload/files/9-Mersis%20Anas%C3%B6zle%C5%9Fme%20de%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi.pdf

