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1.

Giriş
1.1.
Amaç
Bu dokümanın amacı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü

tarafından yürütülen Merkezi Sicil Kayıt Sistemi “MERSİS” Uygulaması içerisinde bulunan
TSM Modüllerinin nasıl kullanıldığını anlatmaktır. Kılavuz niteliği taşıması amacıyla hazırlanan
bu dokümanın içinde, TSM modüllerinin iş akışlarının nasıl oluşturulduğu, Ticaret Sicil
Tüzüğüne göre düzenlenen uygulamanın içinde Ticaret Sicili Müdürlüklerinin işlemlerini
gerçekleştirirken izlemesi gereken adımlar ekran görüntüleriyle anlatılmaktadır.
2.

TSM Ek Modüllerin Kurulumu
Mersis

Uygulaması

kapsamında, ticaret

sicil

müdürlüklerinin

sicil

işlemleri

gerçekleştirmek için kullanacağı uygulama için TSM memurlarının bilgisayarlarına herhangi
bir kurulum yapmaları gerekmemekte ve uygulama Gümrük Ticaret Bakanlığı‟nın portal‟ı
üzerinden çalışmaktadır.

Ticaret Sicil Müdürlüklerinin işlemlerini gerçekleştireceği

Uygulamaya http://tsm-mersis.gumrukticaret.gov.tr/ linki üzerinden ulaşılmaktadır.

Uygulamaya
yapabileceklerdir.

Ticaret

Sicil

memurları

güvenli

elektronik

imzaları

ile

giriş

Elektronik imza ile ilgili gerekli adımlar “Elektronik İmza ile giriş için tıklayınız” butonu
kullanılarak izlenir.

Elektronik imzanızın şifresini giriniz ve imzala butonuna basınız.

İmza ile başarılı bir şekilde giriş yapıldıktan sonra ana sayfa aşağıdaki ekranda olduğu
gibi kullanıcılara görünecektir.

Ticaret Sicil memurları bilgisayarlarından uygulamaya ilk defa giriş yapmışlarsa üst menü
bulunan modüllerden herhangi birini seçtiklerinde aşağıdaki gibi bir ekran ile karşılaşabilirler.
Aşağıda çıkan uyarı Microsoft teknolojisi ile geliştirilen uygulama için gerekli „update‟lerin
tamamlanması gerektiğinin uyarısıdır.

Uyarı olarak çıkan linke tıklandığında gerekli yüklemenin yapılması için ilgili güncelleme
bilgisayarınıza kaydedilecektir.

“Save” butonuna basarak ilgili güncellemeyi kaydedin ve ardından “run” ile çalıştırılır.
(Internet Explorer‟ı türkçe kullanıyorsanız bu uyarılar türkçe “kaydet” ve “çalıştır” olarak
gelecektir.) . Gelen Mivrosoft Silverlight ekranı üzerinde yer alan “Install now” butonunu
seçilir.

İşlem bilgisayarınızda bir kaç dakika içinde tamamlanacaktır. Bekleme süresinde
aşağıdaki ekranda gözlemlenebilinir.

İşlem tamamlandıktan sonra uygulama yüklenecek ve bütün modüllere sorumsuz ulaşım
sağlanacaktır.

3.

Sicil Sorgulama Modülü
Sicil verilerinin sorgulanabileceği ve sicil esas defterinin görüntülenebileceği Sicil

Sorgulama Modülünün işleyiş akışı aşağıda görüntüleriyle açıklanmıştır. Sicil Sorgulama
modülünü kullanmak için ana sayfada ekranın üst kısmında bulunan menüden “Sicil
Sorgulama” sekmesine basılır.

Bu sekmeye bastıktan sonra aşağıdaki ekran açılır. Bu ekranda sol üst köşede bulunan
“İşlemler” menüsüne fareyi götürdüğümüzde açılır listede yer alan “Firma Arama, Raporlar
ve Defterler” seçenekleri gözükecektir. Fare hangi seçeneğe girmek isteniyorsa onun üzerine
sürüklenip tıklanır. Bu seçenekler aşağıdaki ekranda gösterilmiştir.
Öncelikli olarak kullanıcının karşısına kişiye ve firmaya göre sorgulama yapabileceği
alanlar gelecektir. Kişinin TC‟si ile veya firma bilgileri ile ilgili firmalara ulaşılması
sağlanmaktadır.

Firma bilgilerindeki arama kriterlerine göre aramaya devam edersek aşağıdaki adımları
izlememiz gerekmektedir.

3.1. Firma Arama Ekranı
Seçeneklerden “Firma Arama” tıklandığında aşağıdaki ekran açılır. Bu ekranda firma
unvanı, firma durum, Mersis no, firma nevisi, Ticaret Sicil no, Ticaret Sicil Müdürlüğü ve
vergi no alanları bulunuyor. Ayrıca bu alanların altında Sorgula ve Temizle düğmeleri
bulunuyor.

Firma Durum açılır kutucuğunda aktif, tasfiye halinde, terkin edilmiş, birleşme halinde,
bölünme halinde, rehinlidir, özel durum, bölünme nedeniyle infisah, birleşme nedeniyle
infisah ve merkez nakli seçenekleri bulunuyor.

Firma Nevisi açılır kutucuğunda Ticari işletme, Limited Şirket, Anonim Şirket, Kollektif
Şirket, Komandit Şirket, Kooperatif, Şube Özel Statülü Şirket, Adi Ortaklık, Konsorsiyum,
İrtibat Bürosu, Depo ve Donatma İştiraki seçenekleri bulunuyor.

Ticaret Sicil Müdürlüğü açılır kutucuğunda bütün Ticaret Sicil Memurluğu isimleri
seçenek olarak bulunuyor.

Ekranın üst kısmında bulunan sorgulama ekranında incelemek istenilen firmaya ait unvan,
Mersis no, Ticaret Sicil no, vergi no, firma durum, firma nevisi veya Ticaret Sicil Müdürlüğü

alanlarından bazıları veya hepsi doldurularak “Sorgula” düğmesine basılır. Doldurulan
bilgileri silmek için “Temizle” düğmesine basılır. Sorgula düğmesine basıldıktan sonra girilen
bilgilere göre filtreleme yapılır ve bilgilere uygun firmalar ekranda listelenir.

3.1.1. Firma Detay Görüntüleme
Listeden aranan firmanın üzerine tıklayarak firmaya ait bütün bilgilerin olduğu Firma
Detay Görüntüleme ekranı açılır. Firma detay görüntüleme ekranının üst kısmında firmanın
unvanı, işletme adi, Mersin no‟su, firma nevisi, firma alt nevisi, tescil durumu, sicil no‟su,
tescil tarihi, vergi no‟su ve sermaye bilgisi otomatik olarak geliyor. Bu alanların altında
“Tescil Numaraları” açılır kutusu ve “Tüm Tesciller” onay kutusu mevcuttur ve bu alanlardan
biri kullanılıyorsa diğeri pasif duruma gelir ayni anda kullanılamaz. Alt bölümde “Tescil
Bilgileri ve Ek Bilgiler” adında 2 sekme bulunuyor. Her sekme altında farklı alanlar
bulunuyor. Bu sekmeler ayrıntılı olarak 3.1.1.1, 3.1.1.2 ve 3.1.1.3 maddeleri altında
açıklanmıştır. Aşağıda Tescil Bilgileri sekmesi altında bulunan Ortaklar sekmesi
gösterilmektedir. Diğer sekmeleri görüntülemek için fare ilgili sekme üzerine götürülüp
tıklanmalıdır.

Firma Arama ekranından seçilen firmanın üzerinde kısıtlama var ise ekranda firma
bilgileri altında “Kısıtlama Detay” düğmesi olacaktır. Kısıtlama Detayı düğmesine
tıklandığında firma üzerindeki kısıtlamanın adı, açıklama, karar no, karar tarihi, ilk geçerlilik
tarihi, son geçerlilik tarihi ve aktif olup olmadığı bilgileri ekrana gelir. İsteğe bağlı diğer
sekmelere tıklayarak firma hakkında bilgiler görüntülenebilir.

Firma Arama ekranından seçilen firmanın tescil durumu tasfiye halinde veya terkin
edilmiş ise firma bilgileri altında “Tescil Durumu Detayı” düğmesi olacaktır. İsteğe bağlı
diğer sekmelere tıklayarak firma hakkında bilgiler görüntülenebilir.

Tescil Durumu Detayı düğmesi tıklandığında Durum Bilgileri adında bir ekran açılacak.
Bu ekranda firmanın tasfiye / terkin bilgileri bulunacaktır.

Firma Arama ekranından seçilen firmanın tescil durumu tasfiye halinde veya terkin
edilmiş ise ve firma üzerinde kısıtlama da var ise firma bilgileri altında “Tescil Durumu
Detayı ve Kısıtlama Detayı” düğmeleri birlikte gelecektir. Bu düğmelerin işleyişi yukarıda
anlatılmıştır.

3.1.1.1. Firma Detay Görüntüleme - Sekmeler
Firma detay görüntüleme ekranında iki ana sekme bulunuyor. Bunlar “Tescil Bilgileri ve
Ek Bilgiler” sekmesidir. Bu sekmeler altında farklı sekmeler mevcuttur. Tescil Bilgileri
sekmesi altında Ortaklar, Unvanlar, Adresler, Amaç ve Konular, Kararlar, Nace Kodları,
Sermayeler, Süreler, Yetkililer, Yönetim ve Denetim Kurulu, Hesap Dönemleri, Gazete
Bilgileri, Acentalıklar, Rehinler, İlan Bilgileri, Neviler ve Tasfiye Memurları sekmeleri
bulunmaktadır. Her sekme kendi altında farklı alanlara ayrılmıştır ve firma ile ilgili farklı
bilgiler tutulmaktadır.

Ek Bilgiler sekmesi altında Tescil Geçmişi, Firma Noter Bilgileri, Kısıtlamalar, Firma
Durum Bilgisi, Genel Kurullar, Notlar, Dokümanlar ve Şubeler adında sekmeler bulunuyor.
Her sekme kendi altında farklı alanlara ayrılmıştır ve firma ile ilgili farklı bilgiler
tutulmaktadır. Aşağıda Ek Bilgiler sekmesi altında bulunan Firma Durum Bilgisi sekmesi
gösterilmektedir. Diğer sekmeleri görüntülemek için fare ilgili sekme üzerine götürülüp
tıklanmalıdır.

3.1.1.2. Tescil Bilgileri Sekmesi
Sekmeler altında bulunan bilgiler Firma Detay Görüntüleme ekranında bulunan Tescil
Numaraları açılır liste içerisinden istenilen tescil seçilerek ilgili tescildeki bilgilere ulaşılır.
Tüm Tesciller kutusu işaretlenirse tüm tescil görmüş işlemler ilgili sekme altında görüntülenir.

Ortaklar sekmesi altında seçilen firmanın uyruğu, TC/Pasaport/Mersis no, vergi no,
ad/unvan, başlangıç ve bitiş tarihi, aktif mi, ilk ve son tescil bilgisini görüntüleyen alanlar
bulunmaktadır.

Unvanlar sekmesi altında unvanlar ve işletme adları adında iki alan bulunuyor. Unvanlar
alanında seçilen firmanın tam unvanı, başlangıç tarihi, bitiş tarihi, aktif mi, ilk ve son tescil
bilgisini görüntüleyen alanlar bulunmaktadır. İşletme adları alanında seçilen firmanın varsa
işletme adı, başlangıç tarihi, bitiş tarihi, aktif mi, ilk ve son bilgilerini görüntüleyen alanlar
bulunmaktadır.

Adresler sekmesi altında seçilen firmanın adresi, aktif mi, ilk ve son tescil bilgilerini
görüntüleyen alanlar bulunmaktadır.

Amaç ve konular sekmesi altında seçilen firmanın amaç ve konusu, başlangıç tarihi, bitiş
tarihi, aktif mi, ilk ve son tescil bilgilerini görüntüleyen alanlar bulunmaktadır.

Kararlar sekmesi altında seçilen firmanın açıklama, karar türü, karar tarihi ve tescil tarihi
bilgilerini görüntüleyen alanlar bulunmaktadır.

Nace kodları sekmesi altında seçilen firmanın nace kodu, nace revizyonu, aktif mi, ilk ve
son tescil bilgilerini görüntüleyen alanlar bulunmaktadır.

Sermayeler sekmesi altında sermayeler ve sermaye ortakları alanları adı altında iki farklı
alan bulunuyor. Sermayeler alanında seçilen firmanın toplam sermaye, toplam hisse adedi,
başlangıç tarihi, bitiş tarihi, ilk tescil, son tescil ve komutlar bilgilerini görüntüleyen alanlar
bulunmaktadır. Sermaye ortakları alanında seçilen firmanın ad/unvan, nakdi sermaye, nama
yazılı hisse adedi, başlangıç tarihi ve bitiş tarihi bilgilerini görüntüleyen alanlar
bulunmaktadır.

Süreler sekmesi altında seçilen firmanın süre, başlangıç tarihi, bitiş tarihi, aktif mi, ilk ve
son tescil bilgilerini görüntüleyen alanlar bulunmaktadır.

Yetkililer sekmesi altında seçilen firmanın uyruğu, TC/Pasaport no, ad soyad, görevi,
temsil şekli, başlangıç tarihi, bitiş tarihi, aktif mi, ilk ve son tescil bilgilerini görüntüleyen
alanlar bulunmaktadır.

Yönetim ve Denetim Kurulu sekmesi altında Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu adı
altında iki farklı alan bulunuyor. Yönetim kurulu alanında seçilen firmanın uyruğu,
TC/Pasaport no, ad soyad, görevi, başlangıç tarihi, bitiş tarihi, aktif mi, ilk ve son tescil
bilgilerini görüntüleyen alanlar bulunmaktadır. Denetim kurulu alanı altında seçilen firmanın
uyruğu, TC/Pasaport no, ad soyad, görevi, başlangıç tarihi, bitiş tarihi, aktif mi, ilk ve son
tescil bilgilerini görüntüleyen alanlar bulunmaktadır.

Hesap dönemleri sekmesi altında seçilen firmanın hesap dönemi başlangıcı, hesap dönemi
bitişi, aktif mi, ilk ve son tescil bilgilerini görüntüleyen alanlar bulunmaktadır.

Gazete bilgileri sekmesi altında seçilen firmanın tarih, sayı, başlangıç sayfası, bitiş
sayfası, açıklama ve aktif mi bilgilerini görüntüleyen alanlar bulunmaktadır.

Acentalıklar sekmesi altında Alınan Acentalıklar ve Verilen Acentalıklar adı altında iki
farklı alan bulunuyor. Alınan acentalıklar alanında seçilen firmanın unvan, konu, başlangıç

tarihi, bitiş tarihi, tescil tarihi ve aktif mi bilgilerini görüntüleyen alanlar bulunmaktadır.
Verilen acentalıklar alanında seçilen firmanın unvan, konu, başlangıç tarihi, bitiş tarihi, tescil
tarihi ve aktif mi bilgilerini görüntüleyen alanlar bulunmaktadır.

Rehinler sekmesi alanında Alınan Rehinler ve Verilen Rehinler adı altında iki farklı alan
bulunuyor. Alınan rehinler alanında seçilen firmanın unvan, Mersis no, noter bilgisi, faiz,
vadesi, tutar, açıklama ve noter onay sayı bilgilerini görüntüleyen alanlar bulunmaktadır.
Verilen rehinler alanında seçilen firmanın unvan, Mersis no, noter bilgisi, faiz, vadesi, tutar,
açıklama ve noter onay sayı bilgilerini görüntüleyen alanlar bulunmaktadır.

İlan Bilgileri sekmesi alanında seçilen firmanın firma tescil no, TSM tescil no, tescil türü,
tescil tarihi, tamamlanmış mı, TOBB‟a gönderilmiş mi, talep no ve talep tarihi bilgilerini
görüntüleyen alanlar bulunmaktadır.

Neviler sekmesi alanında seçilen firmanın nevi, başlangıç tarihi, bitiş tarihi, ilk ve son
tescil bilgilerini görüntüleyen alanlar bulunmaktadır.

Tasfiye Memurları alanında seçilen firmaya Tasfiye Memuru atanmışsa tasfiye
memurlarının uyruğu, TC/Pasaport no, ad soyad, görevi, görev süresi, başlangıç tarihi, bitiş
tarihi ve aktif mi bilgilerini görüntüleyen alanlar bulunmaktadır.

3.1.1.3. Ek Bilgiler Sekmesi
Ek Bilgiler sekmesi altında bulunan Tescil Geçmişi sekmesinde seçilen firmanın tüm
tescil görmüş işlemlerinin tescil no, TSM tescil no, TSM, tescil tarihi, tescil türü,
tamamlanmış (işlemin tamamlanmış olup olmadığı) ve TOBB (ilanın TOBB‟a gönderilip
gönderilmediği) bilgilerini görüntüleyen alanlar bulunmaktadır.

Firma Noter Bilgileri sekmesi alanında seçilen firmanın noter adı, noter tasdik tarihi,
noter tasdik sayısı, başlangıç tarihi, bitiş tarihi, Açıklama ve Tescil No bilgilerini
görüntüleyen alanlar bulunmaktadır.

Kısıtlamalar sekmesi alanında seçilen firmanın üzerinde kısıtlama varsa adı, açıklama,
karar no, karar tarihi, ilk geçerlilik tarihi, son geçerlilik tarihi, kaldırılma tarihi ve aktif mi
bilgilerini görüntüleyen alanlar bulunmaktadır.

Firma Durum Bilgisi sekmesi alanında seçilen firmanın durum, açıklama, durum giriş
tarihi, durum çıkış tarihi, aktif mi, ilk ve son tescil bilgilerini görüntüleyen alanlar
bulunmaktadır.

Genel Kurullar sekmesi alanında seçilen firma Genel Kurul yapmışsa yapılan Genel
Kurulun Genel Kurul türü, Genel Kurul tarihi, toplantı saati, açıklama ve Genel Kurul sonucu
bilgilerini görüntüleyen alanlar bulunmaktadır.

Notlar sekmesi alanında seçilen firmaya ait tescil sırasında TSM memurunun veya TSM
ön kontrol memurunun girmiş olduğu notların not içeriği, kayıt tarihi ve kaydeden kişi
bilgilerini görüntüleyen alanlar bulunmaktadır.

Dokümanlar sekmesi alanında seçilen firmaya ait eklenen evraklar ve üretilen belgeler
belge tipi, dosya adı, oluşturma tarihi, arşiv tarihi, doküman durumu ve tescil no alanları
altında detaylı olarak görüntülenir.

Şubeler / İrtibat Büroları / Depolar sekmesi alanında seçilen firmanın Şubesi var ise
unvan, Mersis no, Sicil no, türü, durum, TSM ve adres alanları altında Şube bilgileri
görüntülenir.

3.2. Raporlar Ekranı
“İşlemler” menüsünden “Raporlar” seçildiğinde yeni bir ekran açılır.

Bu ekranda Ticaret Sicil Raporları altında “Ticaret Sicil Raporu, Rehin Fihristi, İhtar
Fihristi, Kişi Bilgileri, Süresi Biten Acentelikler, Tescil Raporları ve Nevi Değişikliği
Raporu” seçenekleri kullanıcının almak istediği raporlara göre oluşturulmuştur. Kullanmak
istenilen raporun üzerine fare sürüklenip tıklandıktan sonra yeni ekran açılır.

3.2.1. Ticaret Sicil Raporu
Raporlar ekranında Ticaret Sicil Raporu linkine tıklandığında aşağıdaki ekran açılır. Bu
ekranda raporu alınmak istenen firma unvan, Mersis No, Firma Türü, Durumu, Tescil Tarihi,
Kuruluş tarihi, Merkez Nakli mi, Merkezi Bulunduğu TSM mi ve Sıralama Şekli alanları
bulunuyor. Ayrıca bu alanların altında Sorgula, Temizle ve Rapor al düğmeleri bulunuyor.

Firma Türü açılır kutucuğunda Ticari işletme, Limited Şirket, Anonim Şirket, Kollektif
Şirket, Komandit Şirket, Kooperatif, Şube, Özel Statülü Şirket, Adi Ortaklık, Konsorsiyum,
İrtibat Bürosu, Depo ve Donatma İştiraki seçenekleri bulunuyor.

Durumu açılır kutucuğunda aktif, tasfiye halinde, terkin edilmiş, birleşme halinde,
bölünme halinde, rehinlidir, özel durum, bölünme nedeniyle infisah, birleşme nedeniyle
infisah ve merkez nakli seçenekleri bulunuyor.

Tescil Tarihi veya Kuruluş Tarihi aralığı girilerek de sorgulama yapılabilir ve rapor
alınabilir.

Merkez Nakli mi açılır kutucuğunda Hepsi, Evet ve Hayır seçenekleri bulunuyor.

Merkezi Bulunduğu TSM mi açılır kutucuğunda hepsi, evet ve hayır seçenekleri
bulunuyor.

Sıralama Şekli açılır kutucuğunda sicil no‟ya göre, Mersis no‟ya göre, unvana göre ve
tescil tarihine göre seçenekleri bulunuyor.

Ekranın üst kısmında bulunan sorgulama ekranında incelemek istenilen firmaya ait unvan,
Mersis no, firma türü, durumu, tescil tarihi, kuruluş tarihi, merkezi nakli mi, merkezi
bulunduğu TSM mi veya sıralama şekli alanları doldurularak “Sorgula” düğmesine basılır.
Doldurulan bilgileri silmek için “Temizle” düğmesine basılır. Sorgula düğmesine basıldıktan
sonra girilen bilgilere göre filtreleme yapılır ve bilgilere uygun firmalar ekranda listelenir.

Bu listedeki firmaların raporunu almak için Sorgula düğmesine basılır.

Ayrıca sorgulama alanları doldurulduktan sonra Sorgula düğmesi yerine Rapor Al
düğmesine basılırsa da ekrana aranan firmaların rapor görüntüsü açılır.

3.2.2. Rehin Fihristi
Raporlar ekranında Rehin Fihristi linkine tıklandığında aşağıdaki ekran açılır. Bu ekranda
rehin veren veya rehin alan firmalar rehin başlangıç tarihi, rehin kaldırılma tarihi, durumu
veya rapor türüne göre sorgulanır ve rapor alınır.

Durumu açılır kutucuğunda hepsi, devam edenler ve kaldırılanlar seçenekleri bulunuyor.

Durumu açılır kutucuğunda rehin veren fihristi ve rehin alacaklısı fihristi seçenekleri
bulunuyor.

Ekranın üst kısmında bulunan sorgulama ekranında incelemek istenilen firmaya ait rehin
başlangıç tarihi, rehin kaldırma tarih, durumu veya rapor türü alanları doldurularak “Sorgula”
düğmesine basılır. Doldurulan bilgileri silmek için “Temizle” düğmesine basılır. Sorgula
düğmesine basıldıktan sonra girilen bilgilere göre filtreleme yapılır ve bilgilere uygun
firmalar ekranda listelenir. Aşağıda durumu hepsi seçilen ve rapor türü rehin veren fihristi
seçilerek sorgulanan firmaların listesi görüntülenmiştir.

Bu listedeki firmaların raporunu almak için Rapor Al düğmesine basılır. Ayrıca sorgulama
alanları doldurulduktan sonra Sorgula düğmesi yerine Rapor Al düğmesine basılırsa da ekrana
aranan

firmaların

görüntülenmektedir.

rapor

görüntüsü

açılır.

Aşağıda

Rehin

veren

Fihristi

raporu

Aşağıda Rehin Alacaklısı Fihristi raporu görüntülenmektedir.

3.2.3. İhtar Fihristi
Raporlar ekranında İhtar Fihristi linkine tıklandığında aşağıdaki ekran açılır. Bu ekranda
“firma unvanı, ihtar tarihi ve ceza tarihi” alanları doldurularak kişi sorgulaması yapılır veya
rapor alınabilir.

İlgili alanlar doldurulduktan sonra sorgula düğmesine basıldığında ekran görüntüsü
aşağıdaki gibidir.

İlgili alanlar doldurulup rapor al düğmesine basıldığında ekran görüntüsü aşağıdaki
gibidir.

3.2.4. Kişi Bilgileri

3.2.4.1. Rapor alınması
Raporlar ekranında Kişi Bilgileri linkine tıklandığında aşağıdaki ekran açılır. Bu ekranda
sorgulama türü, uyruğu, TC kimlik no/ Pasaport no, ortağı olunan firmalar, yetkilisi olunan
firmalar ve görevlisi olunan firmalar alanları doldurularak kişi sorgulaması yapılır.

Sorgulama Türü açılır kutucuğunda TC Kimlik no ve Pasaport no ile arama seçenekleri
bulunuyor.

Sorgulama türü “TC Kimlik No ile” seçilirse uyruk alanı otomatik olarak Türkiye seçili
geliyor. TC Kimlik / Pasaport No alanına TC No girilerek aşağıda bulunan işaretlenir
kutucuklardan ilgili olanlar işaretlenir ve rapor alınır. Sorgulama türü “Pasaport no ile”
seçilirse Uyruğu açılır kutucuğu aktif hale geliyor ve bu kutucukta yabancı ülke seçenekleri
bulunuyor. Bu kutucuktan ilgili uyruk seçilir ve aşağıda bulunan işaretlenir kutucuklardan
ilgili olanlar işaretlenir rapor alınır.

TC kimlik no ya göre sorgulaması yapılan kişinin ilişkili olduğu bütün firmalar ve bu
firmalarla ortaklık türü, yetki türü ve görevini gösteren kişi-firma bilgileri ekranı aşağıda
gösterilmiştir. Bu bilgiler yazıcıdan çıkarılabilir veya kaydedilebilinir.

Sorgulama türü pasaport no, uyruğu Almanya seçilen ve Pasaport no girerek sorgulaması
yapılan kişi-firma bilgileri ekranı aşağıda gösterilmiştir. Bu bilgiler yazıcıdan çıkarılabilir
veya kaydedilebilinir.

Ayrıca, TSM memurlarının elinde sadece Ad-soyad varsa ve rapor alınması
gerekiyorsa, sisteme o isimle kayıtlı kişiler seçenek olarak gelmektedir.

İlgili kişinin bilgilerine ulaşılması için rapor ala basınca o kişinin raporu da
alınabilmektedir.

3.2.4.2. Kişi sorgulaması ile Firmalara Sicil Bilgilerinin
Görüntülenmesi
Kişiler TC kimlik no ile sorgulandıktan sonra kişi üzerindeki firmalar listelenmektedir.

İncelenmek istenen ilgili firmalar üzerindeki linkler kullanılarak ulaşılabilinir.

Yabancı uyruklu kişilerin üzerindeki firmalara ulaşılabilmesi için pasaport No ile arama
yapılır.

Kişinin üzerindeki firmalar geldikten sornra ilgili firma seçilerek bilgilerine ulaşılır.

Ad soyad ile arama yapıldığında ilgili kişiler üzerindeki firmalar için seçenekler gelmektedir.

Seçilen kişinin firmaları ekranın alt kısmında çıkmaktadır.

İlgili link ile firma bilgilerine ulaşılabilinmektedir.

3.2.5. Süresi Biten Acentalikler
Raporlar ekranında Süresi Biten Acentalıklar linkine tıklandığında aşağıdaki ekran açılır.
Bu ekranda sözleşme bitiş tarihi alanına sözleşme bitiş tarih aralığı girilerek Rapor Al
düğmesine basılır.

Rapor al düğmesine basıldıktan sonra ekrana girilen tarih aralığına göre Süresi Biten
Acentalıklar raporu gelir. Bu raporda acentalık sözleşmesinde bulunan acentalık başlangıç ve
bitiş tarihleri, Acentalık veren ve acentalık alan bilgileri bulunmaktadır.

3.2.6. Tescil Raporları
Raporlar ekranında Tescil Raporları linkine tıklandığında aşağıdaki ekran açılır. Bu
ekranda “tescil tarihi aralığı, tescil türü ve sıralama şekli” alanları doldurularak sorgulanır
veya rapor alınabilir.

İlgili alanlar doldurulduktan sonra Sorgula düğmesine basıldığında aşağıdaki “Tescil
Geçmişi” ekranı açılır.

İlgili alanlar doldurulduktan sonra Rapor AL düğmesine basıldığında aşağıdaki “Tescil
Listesi” ekranı açılır.

3.2.7. Tür Değişikliği Raporu
Raporlar ekranında Tür Değişikliği Raporu linkine tıklandığında aşağıdaki ekran açılır.
Bu ekranda “Firma Unvanı, Değişiklik Tarihi, Eski tür ve Yeni tür” alanları doldurularak
sorgulanır veya rapor alınabilir.

3.2.8. İl-İlçe Bazında tescil Rakamları
İl-ilçe bazında tescil rakamları, seçilen il-ilçe içinde gerçekleştirilen tescil işlemleri ile ilgili
matematiksel rapor olarak verilmektedir.

Rapor olarak alınmış hali aşağıdaki gibidir.

3.2.9. Mahalle Bazında Firma Rakamları
İl-ilçe seçilerek ve firma türü seçilerek hangi firma türünde hangi mahallelerde firmaların
kurulduğunun raporu alınabilmektedir.

Rapor alınması ile de ilgili bilgiler istenilen formatta alınabilecek şekilde kullanıcıya
sunulmaktadır.

3.3. Defterler
“İşlemler” menüsünden “Defterler” seçildiğinde yeni bir ekran açılır.

Bu ekranda Defterler adı altında “Rehin Defteri ve İhtar ve Ceza Defteri” seçenekleri
bulunmaktadır. Kullanmak istenilen defterin üzerine fare sürüklenip tıklandıktan sonra yeni
ekran açılır.

3.3.1. Rehin Defteri
Raporlar ekranında Rehin Defteri linkine tıklandığında Rehin Defteri Kaydına Mahsus
Defter ekran görüntüsü açılır. Bu ekranda rehin almış veya rehin vermiş firmaların bütün
bilgileri mevcuttur. Bu ekran üzerinden Rehin Defteri yazdırılabilinir veya kaydedilebilinir.

3.3.2. İhtar ve Ceza Defteri
Raporlar ekranında İhtar ve Ceza Defteri linkine tıklandığında aşağıdaki ekran açılır. Bu
ekranda ihtar ve ceza almış firmaların bilgileri mevcuttur. Bu bilgiler yazıcıdan çıkarılabilir
veya kaydedilebilinir.

4.

Sicil Yönetim Modülü
Mersis Uygulamasının devreye alınmasıyla oluşabilecek yanlış veriler veya firmalarla

ilgili eksik verilerin tamamlanması Ticaret Sicil Memurları tarafından sicil yönetim modülü
içinden gerçekleştirilecektir.

Üst menüden “sicil yönetim” butonunu seçerek girilen bu modülde yüklendiğinde firma
arama ekranı kullanıcının karşısına gelecektir.

Verileri tamamlanacak olan firmalar çeşitli kriterlere göre aranıp bulunmaktadır.



Firmanın unvanın biliniyorsa gerekli bir kelimelerin girilmesiyle ilgili firmayala
ulaşılabilinmektedir. Firma unvanı alanına gerekli unvanda mevcut kelimeler girilerek
arama yapılır.



Firmanın mersis numarası biliniyorsa Mersis No alanına ilgili firmanın Mersis No‟su
girilir.



Ticaret sicil numarası bilinen firmalar içinde aşağıdaki gibi bir sorgu alanı vardır.
İlgili yere firmanın ticaret sicil numarası yazılır



Bililen bilgiler içinde firmanın vergi numarası varsa vergi numarası ilgili alana
yazılarak arama yapılabilinir.



Aramaların sınırlandırılması için seçilecek olan firmanın durum bilgisi seçilebilinir.
Böylece aktif firmalar arasında arama yapılacaksa sorgu daha hızlı bir şekilde yapılır.

Firma durum alanına yanına farenin götürülerek seçilmesi sonucu aşağıdaki ekrandaki
seçenekler kullanıcının önünde açılacaktır. Hangi durumda bulunan bir firma
aranıyorsa o durum seçilmelidir.



Hangi firma türü seçilecekse onunla ilgili gerekli işlem yapılır. Firma türü limited olan
bir şirket aranıyorsa buradan limited şirket seçerek diğer firmaların gelmesi engellenir.

Firma türünün üzerine gelinen fare ile firma türlerinin listelenmesi sağlanır. İlgili tirma
türü,örneğin limited, basılarak seçilir.

Gerekli kriterler seçilerek doldurulmuş alanlarda sonra firmaların sıralanması için “sorgula”
butonu kullanılır.

Sorgula butonu kullanıldıktan sonra ilgili arama kriterlerine göre içinde “test” unvanı geçen
firmalar aşağıda gösterildiği gibi sıralanır.

İlgili firmanın üzerine fareyi götürerek seçip firma alanına ulaşılabilinir.

Firma sorgulama alanında yeni bir sorgulama yapılacaksa “temizle” butonu ile doldurulan
bilgilerin temizlenmesi sağlanır.

4.1. Firma Onayla
Sicil yönetim modülü içinde ilgili firma aranıp bulunduğunda ve üzerine tıklanarak
açıldığında, Mersis sisteminden önce mevcut olan firmalar için aşağıdaki ekran görüntüsü
gelecektir.

Firmanın bilgileri kontrol edilir ve doğru olması, firma hakkında uygulamanın
veritabanındaki bilgilerin doğru olduğu ya da ticaret sicil memurluğuna gelen yetkilinin
firmanın yetkilisi olduğu ticaret sicil memuru tarafından uygun bulunursa, firmanın bilgi
ekranının sol üst köşesinde yer alan “firmayı onayla” butonu üzerine gidilerek seçilir.

Firma onayla butonu seçildikten sonra kullanıcıya işlem onayı ile ilgili uyarı verilir. TSM
memuru “evet ” seçeneğini seçtiğinde firmanın onaylama işlemi gerçekleşir.

Bu aşamada firmanın onaylanma işlemi sırasında kullanıcılar bekletilir.

Onaylama işlemi tamamlandıktan sonra sicil yönetimde ilgili firmanın eksik veya hatalı
bilgilerinin tamamlanması işlemleri gerçekleştirilebilinir ya da firmanın Mersis Numarası
üretilmemişse üsretilebilinir. İşlemlerin gerçekleşmesi için kullanıcılara açılacak alanların
ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır.

“Firmayı onayla” butonu seçildiğinde aşağıdaki gibi bir uyarı alırsanız, firmanın kritik bir
veri hatası ya girilmemiş ya da birbiri ile çelişen kritik bir veri problemi var demektir.
Firmayla ilgili kritik hangi veri problemi varsa bununla ilgili kullanıcı bilgilendirilmektedir.

4.2.

Firmanın Verilerinin Düzeltilmesi

Mersis uygulaması kapsamında, mevcut firmaların eksik ve hatalı verilerinin
tamamlanması adına geliştirilen sicil yönetim modülü içinde çeşitli firma bilgilerinin
tamamlanması sağlanmaktadır. Sorgulama ekranı içinde aranan firma üzerine tıklanarak
firma bilgilerine ulaşıla bilinmektedir.

Firma seçildikten sonra firma arama ekranın hemen yanında, uygulama içinde, bir tab
açılacaktır. Firma bilgileri buradan değiştirilecektir. Eğer firma daha önceden onaylanmış ya
da Mersis sistemi içinde üretilmişse aşağıdaki ekran ile karşılaşılmaktadır.

4.2.1.
Mersis No Üret
Firma bilgilerine girildiğinde, Mersis sisteminde üretilmeyen ve Mersis No ile değil Mtk
Numarası ile sistemde kayıtlı olan firmalar için Mersis no algoritması ile firmanın mersis
numarası üretilir.

“Mersis No Üret” butonu yardımıyla sistemde mersis numarası olmayan firmaların mersis
numarası üretilmektedir.

Bu sorunun sonucunda “evet” butonu seçilerek ilgili firmanın mersis no‟su üretilmiş
olmaktadır. Sistemde yeni mersis no ile saklanması sağlanmaktadır. Üst menüde bulunan
“Mersis No Üret” butonu da otomatik olarak kalkacaktır.

4.2.2.
Şubeye Merkez Atama İşlemi
Merkezi atanmamış şubelerin merkez ve şube ile ilişkisinin sağlanması adına “Merkez
Ata” işlemi oluşturulmuştur. Merkez ve şube ilişkilendirilmemişse firma bilgilerine
girildiğinde üst menüde “Merkez ata” butonu otomatik olarak çıkacaktır.

“Merkez ata” butonun üstüne gelinerek seçilir.

Seçildikten sonra merkez ile bağlantısının sağlanılması adına
kullanıcının karşısına gelecektir.

sorgulama alanı

Firma merkezi ile ilgili bilgiler Mersis No, sicil No, Ticaret Sicil memurluğu, Unvan
bilgilerinden

bilinen

kriterlere

göre

sorgulama

gerçekleştirilir.

Merkez olan firma seçilir ve “kaydet” butonu ile gerekli ilişki sağlanır. Firmanın merkez
adres bilgileri de ilgili şube üzerinde görünebilmektedir.

4.2.3.

Ortak Ekleme-Güncelleme-Silme

Firma detay görüntülemeye girildiğinde aşağıdaki ekran gibi bir görüntü olmaktadır.
Firmanın ortak bilgileri ile ilgili bir bilginin tamamlanması için “tescil bilgiler” tabının altında
yer alan “ortaklar” tabı kullanılacaktır.

A) Ortak Ekleme
Verilerindeki hatalı verileri düzeltilecek ilgili firmaya kayıtlarında olmayan bir ortağın
eklenmesi ilgili firmanın “ortaklar” tabı altından “ekle” butonu ile sağlanmaktadır.

“+” şeklinde olan ekle butonu yardımıyla ortak ekleme işlemi başlatılır.
Aşağıdaki ekran görüntüsü kullanıcının önüne gelmektedir.

Eğer ortak gerçek kişi ise “Ortaklık türü” gerçek kişi seçili olarak kalmalıdır.
1) Gerçek Kişi Ekleme
Ekeleyeceğimiz ortak TC vatandaşı ise uyruğu sorusu “Türkiye” olarak kalmalıdır.

TC kimilik no alanı görünür ve KPS‟den sorgula butonu aktif olur.

Eğer eklenecek olan ortak yabancı uyruklu ise hangi ülkeden olduğu seçilerek “pasaport
no ile sorgula” butonu kullanılır.

Uyruğu seçilir, Pasaport No girişi için ilgili alan açılır ve “pasaport No ile Sorgula ”
butonu aktif olur.

Türk vatandaşı eklenecekse uyruğu alanı“Türkiye” olarak kalmalıdır. Eklenecek kişinin
TC kimlik numarası (Uyruğu Türkiye değilse pasaport numarası) ilgili alana yazılmalıdır.
Sonra “Kps‟den Sorgula” butonu (yabancı uyruklu ise “pasaport no ile sorgula” butonu)
seçilmelidir.
İlgili bilgiler sistemden otomatik olarak doldurulmaktadır.

Bilgileri sistemden doldurulan ortağın “Başlangıç Tescili” mutlaka seçilmelidir, eğer
seçilmeden ekleme işlemi yapılırsa uygulama bununla ilgili kullanıcıyı uyaracaktır.

Eklenmek istenen ortak hangi tescil işleminde firmaya ortak olarak gelmişse o tescil
başlangıç tescili olarak seçilmelidir.



Eğer eklenen ortak şu anda aktif bir ortak ise “bitiş tescili” alanı boş bırakılmalıdır.
Hala ortaklığı devam etmekte ise ekleme işlemine bitiş tescili seçmeyiniz!

“Ekle” butonu ile ortak ekleme işlemi tamamlanmakta ve aktif bir ortak olarak firmada
görünmektedir.



Eğer geçmiş tarihli bir ortak ekleme işlemi ise bitiş tarihi de seçilmelidir. Böylelikle
ortak pasif görünecektir.

“Ekle” butonu ile birlikte geçmiş tarihli bir ortak pasif olarak firma bilgileri arasına
eklenmiş olmaktadır.

2) Tüzel Kişi Ekleme
Ortak eklerken ortaklık türü tüzel kişi olması durumunda ortaklık türü alanından “tüzel
kişi” seçilip tıklanmalıdır.

Tüzel kişi seçildikten sonra ekranın alt alanı tüzel ortak bilgileri almak için
düzenlenecektir.

Firma seç alanının üzerine giderek tıklanıldığında tüzel kişi olarak eklenecek ilgili firma
ekleniyor.

Firma seç alanı tıklandığında, firmalar listeli geliyor ve ilgili firmanın unvanı arama
alanına yazılarak firma aranmakta ve seçilmektedir.

Firma seçildikten sonra firma unvanı ilgili alana dolmaktadır.

Firmanın tüzel ortağı ne zaman firmaya eklenmişse onun başlangıç tescili seçilmektedir.

Eğer firma aktif tüzel ortak ise bitiş tescili seçilmemeli ve bu şekilde “ekle” butonuna
basılmalıdır.

Eğer firma ortağı pasfi ise, ortağın firmadan ayrılış tescili bitiş tescili olarak seçilmelidir.

Bu şekilde “ekle” butonu seçildiğinde, pasfi ortak olarak eklenmiş olmaktadır.
3) Dış Tüzel Kişi Ekleme
Eğer eklenecek olan ortak dış tüzel kişilik ise Ortaklık türü alanından dış tüzel olarak
seçilmesi gerekmektedir.

Dış tüzel seçildikten sonra doldurma alanları dış tüzel kişilere göre şekillenmektedir.

İlgili dış tüzel listeden aranıp- seçilmekte ve “tamam” butonu ile eklenmesi
sağlanmaktadır.

Eklenen dış tüzel ortağın bilgileri ilgili alanlara geliyor.

Firma ortağı ne zaman ortaklığa dahil olmuşsa başlangıç tescili o tarihe göre seçilmelidir.
İlgili tescilin üzerine gelinerek tıklanlılır.

Eğer ortak aktif ise yani firmada ortaklığı devam etmekte ise, bitiş tescili seçilmemelidir.

Eğer firma ortağı pasif ise hangi tescil ile ortaklığının bittiği bitiş tesciline seçilmelidir.

B) Ortak Güncelleme
Var olan bir ortağın aktif-pasif bilgilerinin güncellenmesi işlemi “ortaklar” tabı içinde
yapılmaktadır. Öncelikle aktif-pasif bütün ortakların bilgilerini görüntülemek için “Tüm
tesciller” seçeneğini işaretlememiz gerekmektedir.

Bugüne kadar aktif-psaif bütün ortakları bu şekilde inceleyebilinmektedir.

Ortaklığa dahil olan ama pasif olarak görünen ortağı mevcut bir firma ise bu ilgili ortak
listeden seçilir. Aşağıdaki ekran görüntüsünde kutu içine alınan alanlarda gösterildiği gibi
önce ilgili ortak seçilir ardından fare ile “güncelle” butonu seçilir.

Seçili olan güncelle butonudur. Seçildikten
sonra aşağıdaki ekran görüntüsü kullanıcı önüne gelcektir. Bu ortak ile ilgili
sistemde kayıtlı olan bilgiler TSM memuruna gösterilecektir.

TSM memuru hatalı bilgileri düzenler. Bu ortak sermayeye ortak ve aktif olarak
görünmesi gerektiği için herhangi bir bitiş işlemi daha önceden yapmamışsa “bitiş tescili”
alanındaki acentalık tescilini silmelidir. Böylelikle ilgili ortak aktif olarak görülecektir.

Bitiş tescilinindeki hatalı bilgi silinerek “güncelle” butonu seçildiğinde gerekli
düzeltme işlemi yapılmış olacaktır.

Ortak aktif olarak görünmeye başlayacaktır.

C) Ortak Silme
Hatalı olan, fazladan eklenmiş veya o firma ile ilişkisi olmayan ortaklar sicil yönetim
modülünden ilgili firmanın ortaklar tabından kaldırıla bilinmektedir. İlgili ortağın üzerine
gelinerek seçilir.

Üst menüden silme(X) butonu seçilir.

İlgili butonu seçtikten sonra kullanıcıya aşağıdaki uyarı gelecektir.

Bu uyarıda “evet” seçildiğinde hatalı ortak firma bilgilerinden silinecek, listeden
düşecektir.

4.2.4.

Unvan ekleme-Güncelleme-Silme

“Unvanlar” yazan tabın üstüne gelinip tıklandığında firmayla ilgili unvan bilgilerine
ulaşılmaktadır.

Eğer önceki unvan bilgilerinin görülmesi isteniyorsa ve üstünde işlem yapılacaksa üst
taraftan tüm tesciller alanı seçilmelidir.

A) Unvan Ekleme
Unvan veya işletme adı eklemek için ilgili firmanın unvanlar tabına gelinir.

Üst menüde bulunan „+‟ butonu ile unvan ekleme işlemi başlatılır.

Ekle butonu seçildikten sonra ilgili firmanın tescilli unvanının eklenmesi işlemi
gerçekleştirilir.

Firma unvanı alanına ilgili firmanın tescilli olan ancak firma bilgilerin eksik olan unvanı
girilir.

Başlangıç tescili bu unvanın tescillendiği zamanı ve hangi tarihten itibaren kullanıldığı tescili
seçilmelidir.

Eğer artık bu unvan tescilli değilse (aktif olarak kullanılmıyorsa) bitiş tescili seçilmelidir.
Hangi tescil işleminde bu unvan kaldırılmışsa o tescil işlemi bitiş tescili olarak üzerine gelinip
seçilmelidir.

Eğer unvan aktif ise bitiş tescili alanı boş bırakılmalıdır.
Eklenen unvan liste görünmektedir.

B) Unvan Güncelleme
Unvanın kendisi veya tescil tarihlerinden kaynaklı hataların düzeltilmesi için unvanlar
tabından ilgili unvan seçilerek güncelleme işlemi yapılır. Güncellenmek istenen unvan
listeden seçildikten sonra güncelle butonu seçilir.

Güncelleme butonu seçildikten sonra değişiklik yapılacak ekran kullanıcının önüne gelecektir.

Unvanda ya da tescillerde gerekli düzeltme işlemig gerçekleştirilir.

“Güncelle” butonu ile güncelleme işlemi yapılır. Listede yapılan güncelleme gözlemlenir.

C) Unvan Silme
Yanlış eklenen veya firma ile ilişkisi olmayan unvanın silme işlemi gerçekleştirilir. İlgili
unvan listeden seçilir.

Silme butonu „X‟ ile ilgili unvan seçilerek silme işlemi gerçekleştirilir.

Silme işleminin onaylanması için kullanıcıya sorulur “evet” butonu seçilirse ilgili unvan
listeden düşer.

Unvan ekleme-silme-güncelleme işlemlerin de olan adımların aynıları işletme adı eklegüncelle-sil işlemlerinde de benzer şekilde gerçekleşmektedir.

4.2.5.
Adres Ekleme-Güncelleme Silme
İlgili firma üzerinde adresler tabına gelinerek firmanın adreslerle ilgili olarak eksik veya
hatalı bilgilerinin düzeltilmesi işlemi gerçekleştirilmektedir.

A) Adres Ekleme
„+‟ işaretine basarak sicil bilgilerinden eksik adres bilgisi olan firmalara adres ekleme işlemi
gerçekleştirilmektedir.

Ekle butonu seçildikten sonra şehir içi, şehir dışı, serbest adres, özel bölge, TUİK
seçeneklerine göre adres bilgileri alınmaktadır.

Şehiriçi adresler için doldurulması gereken alanlar:

Şehirdışı adresler için doldurulması gereken adres alanları:

TUIK adresler için doldurulması gereken alanlar:

Serbest adres için doldurulması gereken alanlar:

Özel bölge için dolurulması gereken adres alanları:

Adres türü alanından hangi tipte adres girilecekse o seçilerek ilgili alanlar doldurulur. Şehir
içi için Mahalle, cadde, sokak, posta kodu, dış kapı no, iç kapı no il-ilçe bilgilerinin yanında
eklenecek adres hangi tescil işleminde başlıyorsa ilgili tecil işlemi seçilir. Eğer aktif olarak
kullanılmayan geçmiş kayıtlı bir adres ekleniyorsa bitiş tescili seçilmelidir. Gerekli bilgiler
girildikten sonra “ekle” butonu ile eksik adres bilgisinin kaydı sağlanır.

B) Güncelleme
İlgili firmayla ilgili gerçekleşmesi gereken bir güncelleme işleminde listeden ilgili adres
seçilir ve güncelleme butonuna basılır.

Açılan ekranda ilgili adres kaydı ile ilgili yapılacak değişiklikler gerçekleştirilir. Mahalle,
cadde, sokak, il, ilçe posta kodu, dış kaıpı, iç kapı numaraları ya da tescil tarihleriyle ilgili
düzeltmeler yapılabilinir.

Yapılan değişiklikler “güncelleme” butonu seçilerek kaydedilir ve doğru bilgilerin kaydı
sağlanmış olunur.
C) Adres Silme
İlgili firmanın kayıtlarında fazlada olan, tamamen yanlış girilmiş ya da iki kere girilmiş
kayıtların çıkarılması işlemi silme ile gerçekleştirilir. İlgili firma listeden seçilir ve üst
menüde bulunan „X‟ sil butonu ile silme gerçekleştirilir.

Adresin sileneceği bilgisi kullanıcıya verildikten sonra, kullanıcı “evet” butonunu seçmesi
durumunda seçili adres kaydı firmanın kayıtların silinmiş olmaktadır.
4.2.6. Süre Ekleme-Güncelleme-Silme
İşlem yapılan firmanın süresi ile ilgili bilgilerinde eksik-hatalı bilgilerin olması durumunda
“süreler” tabı içinden düzeltilmektedir.
Firmanın süre bilgisi bu tab içinden gözlemlenir ayrıca başka tescil işlemlerinde gerçekleşen
kayıtların eklemesi yapılır ya da çıkarılır, hatalı bilgiler güncellenir.

A) Süre Ekleme
Firmayla ilgili süre kaydı oluşturmak için ekle „+‟ butonu kullanılır.

Süre ekleme seçildikten sonra yıl- ay olarak süre bilgisi sicil memuru tarafından girilir ayrıca
bu süre kaydının hangi tescil işleminde başladığının ve pasif ise hangi tescil işleminde
bittiğinin kaydı bu ekrandan sağlanır.

Ekle butonu ile firmanın ilgili tescillerdeki süre kaydı veritabanına eklenir.

B) Süre Güncelleme
Eklenen veya geçmişten gelen tescilli bir işlemin ilgili firma ile düzgün süre kaydının
sağlanması güncelleme ile gerçekleştirilir. İlgili tescil işlemindeki süre bilgisi listeden seçilir
ve güncellem butonu kullanarak güncellenir.

Güncelleme seçildikten sonra gerekli düzeltme işlemi yapılır. Örneğin bu firmada aktif 2 süre
kaydı var, bunlardan birini pasif olarak düzeltilmesi gerekmekdir. Dolayısıyla eski tescilli
süreyi eldeki doğru verilerle karşılaştırarak pasif hale getirilmesi gerekmektedir.

Güncelle butonuna basıldığında ilgili süre kaydı pasif hale gelmektedir.

C) Süre Silme
Yanlış bir süre kaydının ilgili firma ile olması durumunda ilgili süre kaydı listeden seçilerek
silme işlemi gerçekleşmektedir.

4.2.7. Yetkililer Ekleme-Güncelleme-Silme
Bilgileri düzenlenecek olan firmanın yetkililer tabına gelindiğinde eksik veya hatalı
bilgilerden yetkililerle ilgili alanlar bu tabdan girilecektir.
A) Yetkili Ekleme
Yetkililerinden eksik olanların ekleme işlemi ekle butonu ile „+‟ sağlanmaktadır.

Ekle butonu seçildikten sonra yetkili için ilgili alanlar ticaret sicil memurnun
doldurması için gelmektedir.

Uyruğu Türkiye olmayan yetkililer için uyruk belirleyerek

pasaport numrası ile arama

yapılır, uyruğu Türkiye olanlar için TC kimlik no girilerek KPS‟den sorgulanır.
Yetkilinin yetkisi süresi, görevi, yetki şekli ve başlangıç-bitiş tescilleri girilmektedir. Eğer
yetkili aktif ise bitiş tescili girilmez ama pasif ise yetkisinin bittiği tescil seçilmelidir.

Eklendikten sonra yetkili listede görünmektedir.

B) Yetkili Güncelleme
Eksik bilgilerin güncellenmesi için ilgili yetkili seçilir ve yukardan güncelleme butonu seçilir.

Seçildikten sonra görevi, yetki şekli, yetki süresi ve başlangıç-bitiş tescileri içinden gerekli
düzeltilecek alanlar düzeltilmelidir. Güncelle butonu ile kaydedilmelidir.

C) Yetki silme
Hatalı girilmiş bir yetkinin kaydının silme işlemi yapılmaktadır.
Listeden ilgili tescil işlemi seçilir ve „X‟ sil butonuna basılır.

Silinmesiyle ilgili memura sonra bir uyarı yapılarak onay alınır.

4.2.8. Sermaye Ekle-Sil-Güncelle
İlgili firmanın sermayeler tabı altına gelindiğinde firmanın mevcut sermaye bilgileri
gözlemlenir. Firmanın eksik-hatalı verileri bu alanlardan düzenlenmektedir.

A) Sermaye Ekleme
Firmayla ilgili eksik bir sermaye ekleme işlemi gerçekleşir. Ekle „+‟ butonu ile sermaye
bilgisi giriş alanı gelmektedir.

Toplam sermaye, bir hissenin değeri, nama yazılı hisse senedi, küpür sayısı, imtiyaz mı
alanları ve başlangıç-bitiş tarihleri gerekli görülmesi halinde doldurulur

Gerekli bilgiler doldurulur ve “ekle” butonu ile eklenir.

“Dağılım Gir/Düzelt” butonu ile o sermayaye bağlı ortaklar belirlenmektedir.

“Ortak seç” alanı ile firmanın aktif ortaklarının sermayeye ne kadar ortak olduğu
eklenmektedir.

İlgili ortaklar seçildikten sonra o sermayeye ne zaman dahil oldunduğunun başlangıç ve bitiş
tescilleri seçilmektedir. “Ekle” butonu ile o sermayeye iat ortakların ne kadar orana sahip
olduklarının ataması yapılır, kaydet butonu ile eklenen ortaklar o sermayeye kayıtlı olarak
saklanılır.

Kaydet işleminden sonra seçili sermayeye ait ortaklar “sermaye ortakları”
incelenmesi yapılır.

alanından

Aynı sermaye üzerinde yanlış dağılım yapılmış ortaklar için de “Dağılım Gir/Düzelt”
alanından mevcut sermayenin ortaklar arasından dağılımı düzenlenebilinir.

B) Sermaye Güncelleme
Listeden düzenlenecek ilgili sermaye seçildikten sonra güncelle butonuna basılır ve hangi
düzeltme işlemi yapılacaksa sermaye üzerinde o işlem gerçekleştirilir.

Güncelleme işleminde toplam sermaye, bir hissenin değeri, küpür sayısı, imtiyazlı olup
olmadığı, başlangıç-bitiş tescilleri arasından gerekli düzeltmeyi görecek olanlar değiştirilir ve
“güncelle” butonu ile kaydedilir.

C) Sermaye Silme
Firmanın kayıtların mevcut olan hatalı –fazla sermayenin düzenlenmesi adına sil butonu
kullanılabilinir. Öncelikle silinecek olan sermayenin üzerindeki ortaklar silinmelidir. Direkt
silinmeye kalkılırsa sistem uyarı verecektir.

Öncelikle Dağılım Gir/Düzelt butonu ile içindeki sermaye ortakları silinmektedir. Önce ilgili
ortak seçilir sonra üst tarafında yer alan „X‟ sil butonu ile silme işlemi yapılır. “Kaydet”
butonu ile yapılan silme işlemi kaydedilecektir. Sermaye üzerinde hiç ortak kalmayınca ilgili
sermaye de silinecektir.

Silinecek sermaye listeden seçilir ve „X‟ sil butonu ile silme işlemi başlatılır.

Silme işleminden sonra tsm memuruna silme işleminin onaylanıp onaylanmadığı sorulur.
“Evet” butonun seçilir. İlgili sermaye listeden düşmektedir.

4.2.9. Yönetim ve Denetim Kurulu Ekle-Güncelle-Silme İşlemleri
Yönetim kurulu veya denetim kurulu içinden ekleme, güncelleme, silme işlemleri için eksik
ve hatalı verilerin düzeltilmesi için “Yönetim ve Denetim Kurulu” tabı içinden yapılmaktadır.
A) Yönetim-Denetim Kurulu Ekleme


Yönetim kurulu

Yönetim kurulu eklemek için ekle „+‟butonu kullanılır.

Kullanıcıların karşısına aşağıdaki ekran çıkmaktadır. Eklenecek olan kişi TC vatandaşı ise TC
kimlik no değil ise, uyruğu seçilerek pasaport numarası ile bilgileri çekilmektedir.

Kişinin görevi, süresi, yetki şekli, başlangıç-bitiş tescilleri (eğer pasif-eski dönemli bir üye
ekleniyorsa bitiş tescili de seçilir.) “Ekle” butonu ile ekleme işlemi gerçekleştirilir.



Denetim Kurulu

Yönetim kurulunda olduğu gibi denetim kurulunda da ekle butonu ile ekleme işlemi başlatılır.

Seçildikten sonra aşağıdaki ekranda gerekli bilgiler doldurulur.

“ekle” butonu seçildikten sonra ilgili denetçi firma kayıtlarına eklenmiş olmaktadır.
B) Yönetim- Denetim Kurulu Güncelleme


Yönetim Kurulu

Hatalı veya eksik bilgileri olan yönetim kurulu üyesinin bilgilerinin güncellenmesi işlemi için
listeden ilgili kişi seçilir ve yukarıdan güncelle butonu seçilir.

Açılan ekranda gerekli düzeltmeler yapılır. “Güncelle” butonu seçilerek yapılan değişikliğin
kaydedilmesi sağlanır.



Denetim Kurulu

Hatalı veya eksik bilgileri olan denetim kurulu üyesinin bilgilerinin güncellenmesi işlemi için
listeden ilgili kişi seçilir ve yukarıdan güncelle butonu seçilir.

Açılan ekranda gerekli düzeltmeler yapılır. “Güncelle” butonu seçilerek yapılan değişikliğin
kaydedilmesi sağlanır.

C) Yönetim-Denetim Kurulu Silme İşlemi


Yönetim Kurulu

Hatalı veya fazla kaydedilmiş yönetim kurulu üyesi listeden seçilerek silme „X‟ butonu ile
silme işlemi başlatılmaktadır.

TSM memurundan silme işlemini onaylayıp-onaylamadığı sorulmakta ve “evet” butonu
seçilirse ilgili kayıt silinmektedir.



Denetim Kurulu

Hatalı veya fazla kaydedilmiş denetim kurulu üyesi listeden seçilerek silme „X‟ butonu ile
silme işlemi başlatılmaktadır.

TSM memurundan silme işlemini onaylayıp-onaylamadığı sorulmakta ve “evet” butonu
seçilirse ilgili kayıt silinmektedir.

4.2.10. İşlem Kayıtları
İlgili firmanın bilgilerine sicil yönetim modülü içinden girildikten sonra sol üst tarafta “İşlem
Kayıtları” alanı mevuttur. İşlem kayıtları o firma üzerinde yapılan değişiklik-düzeltme
işlemlerinin kaydını tutmaktadır.

İşlem kayıtları butonun üzerine gelinip seçildiğinde ilgili işlem yapılan firma için yapılan
ekle-sil-düzelt işlemlerinin log bilgileri tutulmaktadır.

Bu firma üzerinde işlem yapan bütün sicil memurlarının hangi işlemleri üzerinde
gerçekleştirdiğinin kayıtları gösterilmektedir.

5.

Belge Modülü
Mersis Uygulaması Ek Yazılım Modülleri projesinin Ticaret Sicil Memurlukları için

geliştirilmiş olan Belge modülünü kullanmak için ana sayfada ekranın üst kısmında bulunan
menüden “Belge” düğmesine basılır ve Belge Modülüne giriş yapılır.

Bu düğmeye bastıktan sonra aşağıdaki ekran açılır.

Bu ekranda sol üst köşede bulunan “İşlemler” menüsüne fareyi götürdüğümüzde “Yeni
Belge Başvurusu ve Belge Başvuruları” seçenekleri gözükecektir.

Fare hangi seçeneğe

girmek isteniyorsa onun üzerine sürüklenip tıklanır. Bu seçenekler aşağıdaki ekranda
gösterilmiştir. Belge modülüne girildiğinde “Belge Başvuru” ekranı otomatik açık gelecektir.
Bu ekranda başvuru durumunda bekleyen bütün belgeler sıralı olarak listelenir. İstenirse
sorgulama alanında bulunan alanlar doldurularak arama yapılır.

5.1. Belge Başvuruları Ekranı - Belge Sorgulama
Ticaret Sicil Memuru, önüne düşen belgeleri Belge No, Mersis No, Firma Unvanı, Belge
Tipi, Sicil No ve Durum kriterlerine göre sorgulayabilir. Aramak istenen firma bilgileri bu
alanlara doldurularak “Sorgula” düğmesine basarak sorgulama yapılır veya “Temizle”
düğmesine basarak girilen bilgiler silinir.

Belge Tipi açılır kutusunda Bağkur, Yetki Tapu, İflas Konkordato, 47 Belgesi, 55 Belgesi,
Sicil Tasdiknamesi, Yetki Belgesi, Firma Genel Durum, Rehin Tasdiknamesi, Ticaret Sicil

Kayıt Belgesi ve Ortaklık Durum Belgesi seçenekleri bulunur. Durum açılır kutusunda
Başvuru, İptal ve Tamamlandı seçenekleri bulunur.

5.1.1.
Başvuru Durumuna Göre Sorgulama
Aşağıda gösterilen ekran “Belge Başvuruları” ekranın belge arama bölümü. Aşağıdaki
görüntüde “Başvuru” durumunda olan belgeler için sorgu yapılabilinir.

Başvuru durumunda olan belgeler, o TSM memuru için aşağıdaki görüntüde gösterildiği
gibi sıralanıyor.

Tamamlandı durumundaki belgeler, işlemi yapılıp, tamamlanmış ve görüntüsü alınmış
olan belgelerdir. Aşağıdaki ekranda tamamlandı durumunda belgelerin sorgusu gösteriliyor.

Tamamlanmış olan belge başvuruları sorgu sonucu aşağıdaki ekranda da gösterildiği gibi
sıralanıyor. Tamamlanmış olan belgenin görüntüsünü de aşağıdaki listeden seçerek elde
edebiliyorsunuz.

Aşağıdaki ekranda iptal durumundaki belgelerin sorgulandığı görülüyor.

Sorgu sonucunda iptal edilmiş belgeler aşağıda görüldüğü gibi listeleniyor.

5.1.2.

Belge No’ya Göre Sorgulama

Belge No‟su bilinen başvuru başvuru, tamamlanmış ve iptal olma durumuna göre sorgu
sırasında direkt olarak bulunabilinir.
Aşağıdaki ekranda Belge No‟su 327 olan başvuru durumundaki Belgeyi bulmak için
arama gerçekleştiriliyor.

Sorgulama sonucu aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi istenilen belge direkt
olarak getiriliyor.

Sistemde geçerli olmayan bir Belge No girildiğinde başvuru listesinde hiçbir belge
görüntüsü gelmiyor. Aşağıdaki ekranda, örnek olarak, Belge No‟suna 329 girdiğimizde,
başvuru durumunda bu Belge No‟ya ait bir belgenin olmadığı gösterilmektedir.

Aşağıdaki ekranda Belge No‟su 5521 olan ve Tamamlandı durumunda olan Belgeyi
sorgulayıp direk olarak bulabiliyoruz.

Sorgulama sonucu tamamlanmış durumda olan 5521 belge no‟lu belge getiriliyor.

5.1.3.
Mersis No’ya Göre Sorgulama
Belge sorgulama ekranında Mersis No‟ya göre sorgulama gerçekleştirildiğinde hangi
belge durumunda belge aranıyorsa durumu da belirtilerek direk o firmaya ait belgeler
getiriliyor.

Aşağıda Mersis No‟su

açılan ekran gösterilmiştir.

“4156678732692792/37” olan firma sorgulandığında

5.1.4.
Firma Unvanına Göre Sorgulama
Belge Başvuruları ekranı içerisinde firmaya göre arama yapmak istendiğinde, firmanın
unvanı girilerek de, istenilen belge durumlarına göre sorgulama yapılabiliniyor. Aşağıdaki
ekranda örnek olarak seçilmiş “Başak Zülfikar Test1” firmasının almış olduğu belgeler
getiriliyor.

5.1.5.
Belge Tipine Göre Sorgulama
Belli bir belge tipine göre arama yapılması gerektiğinde, istenilen belge tipi belirtildikten
sonra, belge durumuna göre sorgu yapılabilinir. Aşağıdaki örnekte, Belge Tipi: Bağkur
belgesi olarak seçilmiş ve tamamlandı durumundaki belgeler sorgulanıp getirilmiştir.

5.1.6.
Sicil No’ya Göre Sorgulama
İstenilen bir firmanın hangi belgeleri aldığını görmek için Sicil No ile de arama
yapılabilinir. Sicil No ve belge durumu belirlenmiş olan firmanın aldığı- başvurduğu belgeler
sistemden sorgulanabilinir. Aşağıdaki ekranda örnek olarak seçilmiş olan Sicil No‟su 10027
olan firmanın aldığı belgeler sorgulanıyor.

5.2. Başvuru Durumundaki Belgelerin Düzenlenmesi
Belge Başvuruları ekranı açıldığında, Başvuru durumunda bekleyen belgeler listelenir.
Ticaret Sicil Memurunun önüne düşen belgeler buradan düzenlenebilinir, tamamlanabilinir.
Belge Başvuruları ekranında işlem yapılacak olan belge seçildikten sonra, Belge
görüntüle (büyüteç) ikonuna basılınca, başvurulan belgenin içeriği ve hangi firma tarafından
alındığı görülüyor.
Aşağıdaki ekranda 1.sırdaki 327 Belge No‟lu belge seçiliyor,

Seçilen belgeden sonra “Belge Görüntüle” butonu seçiliyor.

“Belge Görüntüle ”butonu seçildikten sonra başvuru durumundaki istenilen belgenin
başvurusu gösterilir ve belge düzenlenir. Aşağıdaki ekran görüntüsünde, belgeyi isteyen
firmanın adı ve istediği belge tipi, isteğin hangi durumda olduğu, altında firma genel bilgileri
(Mersis No, TSM memurluğu, Ticaret Sicil No.Su, Unvanı, Kuruluş, Tescil Tarihi ve firma

durumu), Kısıtlama Bilgileri varsa onunla ilgili bilgiler ekranın sağında “Kısıtlama
Bilgileri”nde görülüyor. Altında hangi belge tipi isteniyorsa onunla ilgili belgenin alınması
gereken bilgi alanları oluşuyor. Örneğin bu belgede Belge Tipi İflas Konkordato seçilmiş o
yüzden iflas tarihi alanı aşağıda oluşuyor ve tarihin girilmesi gerekiyor. Not alanları ve
başvuran kişinin bilgileri girildikten sonra aşağıdaki Evrak Bilgileri alanına oluşturulan bu
belgenin evraka kaydedilip- edilmeyeceği soruluyor ve bu belgeyi imzalayacak kişinin bilgisi
giriliyor. En son olarak yazışmalar varsa işaretlenip yazışma başlıkları ve tarihi giriliyor.

Gerekli alanlar doldurulduktan sonra, üst menüde yer alan “Kaydet” butonu ile kaydı
yapılıyor.

Kaydedilen belge, yukarıda gösterilen “Belge Oluştur” butonuna basılarak belge
oluşturulur.

Üretilen belge incelendikten sonra editör üzerinde bulunan print butonu yardımıyla
yazdırılabilinir. Ticaret sicil Memurları bilgisayarlarına çeşitli formatlarda üretilen belgeyi
kaydedebilir.

Pdf uzantılı dosya üretmek için PDF File seçeneği seçlilir, “Ok” butonun seçilir, istenilen
klasör belirtilir ve üretilen belgeye dosya ismi verilerek kaydedilir.

Belgenin ilgili firma ile ilişkili olarak ulaşılabilinmesi için üst menüde bulunan “belge
yükle” butonu ile bilgisayara indirilmiş olan belge sisteme kişinin elektronik imzası ile
kaydedilir.

Belge yükle seçildikten sonra aşağıdaki ekran kullanıcıların önüne gelecektir.

Hangi belge üretilmişse onu belge tipi seçilerek dosya yükle ile belgenin kaydedildiği
yerden belgenin bir kopyası sisteme yüklenecektir.

“Ekle” butonun seçilmesiyle ilgili belge sisteme kaydedilmiş olacaktır.

İmzala butonu ile yüklenen belgenin TSM memurunun kişisel güvenli elektronik imzası ile
imzalanması sağlanacaktır.

Elektronik imza ile ilgili adımlar izlenmektedir. Kişinin sertifikası açıldıntan sonra hangi
belgeyi imzalayacağı TSM memuruna gösterilmektedir. Devam et butonu kullanılarak bir
sonraki adım olan şifre girişi gerçekleşmektedir. Başarılı bir şekilde imzalanan belge sistemde
elektronik imzalı saklancaktır.

5.3. Yeni Belge Başvurusu
Yeni Belge Başvurusu yapmak için, Belge Modülünün, İşlemler menüsünün üstüne
faremizle gittiğimizde, “Yeni Belge Başvurusu” seçeneği seçiliyor. Yeni Belge Başvurusu
ekranının görüntüsü aşağıdaki gibidir. Aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi bütün
belgelerde seçilecek olan firmanın, firma bilgileri, kısıtlama bilgileri, başvuran ve evrak
bilgisi ve not alanları mevcut oluyor.

Firma alanının üzerine gidip tıkladığımızda aşağıdaki ekran görüntüsü gelmektedir.
Ticaret Sicil Memurunun sorumlu olduğu TSM‟ye bağlı bütün firmalar bu ekran içinde
sorgulanmaktadır. Mersis No, Unvan, Sicil No‟ya göre yapılan arama sonucu ilgili firma,
“firma seç” butonu ile seçilmektedir.

Hangi kritere göre arama yapılacaksa o bilgi girilir. Örneğin unvana göre sorgulama
yapılacaksa Unvan alanına aranacak firmanın unvanı yazılmalı. Bütün unvanın yazılmasına
gerek yoktur. Birbirini takip unvan doğru şekilde yazıldığında o kelimelerin içinde geçen
firmalar kullanıcının önünde sıralancaktır.

İlgili firma seçildikten sonra “firma seç butonu ile eklenir”

“Suzan Test2 Mimarlık Hizmetleri Limited Şirketi” şirketimizi seçtikten sonra firma
bilgileri alanı sistemden alınan verilerle otomatik olarak dolduruluyor.

Firmayla ilgili herhangi bir kısıtın olup olmadığı bilgisi de Kısıtlama Bilgilerine geliyor.
Aşağıdaki ekranda firmanın üzerinden herhangi bir kısıt bulunmadığı için bu şekilde
görülmektedir.

Belge Tipi alanından “Bağkur, İflas Konkordato, 47 Belgesi, 55 Belgesi, Sicil
Tasdiknamesi, Yetki Belgesi, Firma Genel Durum, Rehin Tasdiknamesi, Ticaret Sicil Kayıt
Belgesi ve Ortaklık Durum” belgelerinden biri seçildikten sonra aşağıdaki alanlar bu belge
tiplerine göre yeniden oluşmakta. Örneğin bağkur belgesi seçildiğinde,

Bağkur belgesinin oluşması için alınması gereken firma ortağı bilgisi seçilmekte. Firma
ortağı örnek olarak Başak Zülfikar seçildi.

Not alanında firmaya verilecek belgeyle ilgili herhangi bir not varsa girilir.

Belge başvurusunda bulunan kişinin bilgileri de aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi,
“Başvuran Bilgileri” alanında doldurulmakta. TC kimlik no girildiğinde kişinin Adı ve Soyadı
otomatik olarak gelir. Adresi ve Telefonu kullanıcı tarafından kaydedilmelidir.

“Evrak bilgileri” alanında, “Evraka kaydedilsin mi?” işaretlenirse evrak olarak kaydı
sağlanıyor ve aşağıdaki görüntüde olduğu gibi, Evrakı imzalayacak kişi, hangi ticaret sicil
Memuru tarafından imzalanacaksa o kişi seçiliyor.

“Yazışma Bilgileri” alanı her belge tipi için açılmıyor. Biz burada belge tipini “Bağkur
Belgesi” seçtiğimiz için bu alan kullanıcıya açıldı. Yazışma Bilgilerinin varsa görüntülenmesi
ve yazışma başlıklarının girilmesi, ilgili yazışma tarihinin seçilmesi ve ilgili yazışma sayısı
girilebilmektedir.

Gerekli alanların doldurulması sonucu Kaydet butonuna basarak belgenin kaydedilmesi
sağlanır. Kaydetme işlemi yapılmadan “Belge Oluştur” ve “İptal” butonları aktif durumda
olmayacaktır.

Buradan kaydetme işlemi gerçekleştikten sonra üst menü aşağıdaki şekilde oluşuyor.
Kaydedildikten sonra “Belge Oluştur”, “Gelen Evrak Seç” ve “İptal” butonları aktif duruma
gelir.

“Gelen Evrak Seç” butonu TSM‟ye elden, posta, fax..gb çeşitli yöntemlerle gelmiş ve
gelen evraka kaydı sağlanmış ve belge veya firmalarla ilgili bilgi isteklerinin olması
durumunda üretilmektedir. Bu belge herhangi bir başvuruya istinaden üretilmişse o gelen
evrak ile başvurunun ilişkilendirilmesi sağlanmaktadır.
Evrak tarihi seçilerek gelen evrak olarak bu belge isteğinin ne zaman kaydının alındığı
seçiliyor ve ilgili firma ile ilgili gelen evrak kayıtları kullanıcının önüne geliyor.

Gelen evraka 124 numara ile kayıt yaptırılmış olan belge isteğine istinaden bu belgenin
üretilebilinmesi ve ilgili evrakla program içinde ilişkilendirilmesi sağlanmaktadır. “kaydet”
butonu ile bu işlem gerçekleştirilir.

“Belge Oluştur” butonun seçilmesi sonucu, hazırlanan belgenin ekran açılır. Belge oluştur
butonunu seçmemizle, hazırladığımız belge tamamlandı olarak kaydediliyor. Aşağıdaki
ekranda, belgenin üst kısmında Ticaret Sicili Memurluğunun ismi, sağ tarafta MERSİS
logosu bulunuyor. Hemen altında evraktan alınan sayı no ve belgenin alındığı tarih ve saat

bulunuyor. Sonra yazışma görüntülerinde oluşturduğumuz başlıklar, ilgili tarih ve sayı
bulunuyor. Seçmiş olduğumuz Bağkur belgesi için gerekli diğer bilgiler bir araya gelip
standart bir formatta oluşuyor. Ayrıca aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi oluşturulan bu belge
büyütülüp veya küçültülüp incelenir, çıktısını alınabilir veya farklı formatlarda bilgisayara
kaydı yapılabilir.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde de gösterildiği gibi oluşturulan belge pdf, html, rtf, xls,
xslx, test, image ve xps formatlarında kaydedilebilinir.

Üretilen belge incelendikten sonra editör üzerinde bulunan print butonu yardımıyla
yazdırılabilinir. Ticaret sicil Memurları bilgisayarlarına çeşitli formatlarda üretilen belgeyi
kaydedebilir.

Pdf uzantılı dosya üretmek için PDF File seçeneği seçlilir, “Ok” butonun seçilir, istenilen
klasör belirtilir ve üretilen belgeye dosya ismi verilerek kaydedilir.

Belgenin ilgili firma ile ilişkili olarak ulaşılabilinmesi için üst menüde bulunan “belge
yükle” butonu ile bilgisayara indirilmiş olan belge sisteme kişinin elektronik imzası ile
kaydedilir.

Belge yükle seçildikten sonra aşağıdaki ekran kullanıcıların önüne gelecektir.

Hangi belge üretilmişse onu belge tipi seçilerek dosya yükle ile belgenin kaydedildiği
yerden belgenin bir kopyası sisteme yüklenecektir.

“Ekle” butonun seçilmesiyle ilgili belge sisteme kaydedilmiş olacaktır.

İmzala butonu ile yüklenen belgenin TSM memurunun kişisel güvenli elektronik imzası ile
imzalanması sağlanacaktır.

Elektronik imza ile ilgili adımlar izlenmektedir. Kişinin sertifikası açıldıntan sonra hangi
belgeyi imzalayacağı TSM memuruna gösterilmektedir. Devam et butonu kullanılarak bir
sonraki adım olan şifre girişi gerçekleşmektedir. Başarılı bir şekilde imzalanan belge sistemde
elektronik imzalı saklancaktır.

Belge üretilirken (belge oluştur butonu kullanılmadan önce üretilmeden önce) belgenin
üretilmesinin iptal olması durumunda “İptal” butonu kullanılır.

Eğer “Belge Oluştur” yerine “iptal” butonuna basarsak, hazırladığımız belge örneği iptal
durumunda sistem de kalıyor. İptal edilmiş bir belge üzerinde tekrar işlem yapılamıyor.
Aşağıdaki görüntüde gösterildiği gibi hazırlanan o belge tipi iptal edilen şekilde sistemde
saklı kalıyor. Bu belgeye daha sonra “Belge Başvuruları” ekranındaki belge sorgulamasından
ulaşılabilinir.

Hazırlanmış olan bağkur belgesi İptal edilmiş ise belge başvuruları ekranında iptal edilen
belge durumunda sorgulanarak bu belgeye ulaşılır. Listeden belgeyi görüntüle dediğimizde,
aşağıda gösterilen görüntü gelmektedir. Üzerinde hiçbir işlem yapılamamaktadır.

5.3.1. Belgelerin Elektronik İmza İle İmzalanması

Üretilen belge incelendikten sonra editör üzerinde bulunan print butonu yardımıyla
yazdırılabilinir. Ticaret sicil Memurları bilgisayarlarına çeşitli formatlarda üretilen belgeyi
kaydedebilir.

Pdf uzantılı dosya üretmek için PDF File seçeneği seçlilir, “Ok” butonun seçilir, istenilen
klasör belirtilir ve üretilen belgeye dosya ismi verilerek kaydedilir.

Belgenin ilgili firma ile ilişkili olarak ulaşılabilinmesi için üst menüde bulunan “belge
yükle” butonu ile bilgisayara indirilmiş olan belge sisteme kişinin elektronik imzası ile
kaydedilir.

Belge yükle seçildikten sonra aşağıdaki ekran kullanıcıların önüne gelecektir.

Hangi belge üretilmişse onu belge tipi seçilerek dosya yükle ile belgenin kaydedildiği
yerden belgenin bir kopyası sisteme yüklenecektir.

“Ekle” butonun seçilmesiyle ilgili belge sisteme kaydedilmiş olacaktır.

İmzala butonu ile yüklenen belgenin TSM memurunun kişisel güvenli elektronik imzası ile
imzalanması sağlanacaktır.

İmzala düğmesine basıldığında aşağıdaki ekran açılır. Bu ekranda elektronik imzaya ait
bilgiler ve imzalanacak dosya görüntülenir. Eğer bilgiler doğru ise “Devam Et” düğmesine
basılır.

Bu ekranda elektronik imzanın şifresi girilir ve İmzala düğmesine basılır.

Şifre doğruysa ve imzalama gerçekleşmişse ekrana bilgilendirme mesajı gelir.

İmzalanan belge tekrar belge başvuru ekranında durumu tamamlanmış belgeler arasında
sorgulanarak ulaşılır. Listeden firmanın üzerine tıklanır ve belge görüntüleme düğmesine
basılarak belge görüntülenir.

Açılan belge gerektiğinde tekrar imzala düğmesine basarak imzalanabilir.

Doğrula düğmesine tıklandığında imzalanmış dosya ve imzalayan kişi bilgilerine ulaşılır.
İmzalanan dosyanın yanında bulunan Kaydet düğmesine basarak dosyayı bilgisayarınıza
kaydedebilirsiniz.

5.3.2.
Bağkur Belgesi
Bağkur belgesinin oluşturulmasının akışı 4.3. maddesinde anlatılmıştır.
5.3.3.
Yetki Tapu Belgesi
Yeni Belge Başvuru ekranında belge tipi olarak Yetki Tapu seçilir ve bu belge için gerekli
olan bilgilerin doldurulacağı alanlar oluşur.

Belgeyi oluşturmak için Firma alanından firma seçilir. Seçilen firmanın bilgileri ve varsa
kısıtlama bilgileri görüntülenir.

Yetki tapu alanın altında bulunan paragraf 1, paragraf 2 ve paragraf 3 alanlarına yetki tapu
belgesiyle ilgili olarak ana sözleşmeden maddeler yazılabilir.

Not alanında firmaya verilecek belgeyle ilgili herhangi bir not varsa girilir.

Belge başvurusunda bulunan kişinin bilgileri de aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi,
“Başvuran Bilgileri” alanında doldurulmakta. TC kimlik no girildiğinde kişinin Adı ve Soyadı
otomatik olarak gelir. Adresi ve Telefonu kullanıcı tarafından kaydedilmelidir.

“Evrak bilgileri” alanında, “Evraka kaydedilsin mi?” işaretlenirse evrak olarak kaydı
sağlanıyor ve aşağıdaki görüntüde olduğu gibi, Evrakı imzalayacak kişi, hangi ticaret sicil
Memuru tarafından imzalanacaksa o kişi seçiliyor.

Gerekli alanların doldurulması sonucu Kaydet butonuna basarak belgenin kaydedilmesi
sağlanır. Kaydetme işlemi yapılmadan “Belge Oluştur” ve “İptal” butonları aktif durumda
olmayacaktır.

Buradan kaydetme işlemi gerçekleştikten sonra üst menü aşağıdaki şekilde oluşuyor.
Kaydedildikten sonra “Belge Oluştur” ve “İptal” butonları aktif duruma gelir.

“Belge Oluştur” butonun seçilmesi sonucu, hazırlanan belgenin ekran açılır. Belge oluştur
butonunu seçmemizle, hazırladığımız belgenin tipi tamamlandı olarak kaydedilir. Aşağıdaki
ekranda, belgenin üst kısmında Ticaret Sicili Memurluğunun ismi, sağ tarafta MERSİS
logosu bulunuyor. Hemen altında evraktan alınan sayı no ve belgenin alındığı tarih ve saat
bulunuyor. Bunların altında belgenin adı bulunuyor. Seçmiş olduğumuz Tapu Yetki belgesi
için gerekli diğer bilgiler bir araya gelip standart bir formatta oluşuyor. Ayrıca aşağıdaki
ekranda görüldüğü gibi oluşturulan bu belge büyütülüp / küçültülüp incelebiliyor, çıktısı
alınabiliyor veya farklı formatlarda bilgisayara kaydı yapılabiliniyor.

5.3.4.
İflas Konkordato Belgesi
Yeni Belge Başvuru ekranında belge tipi olarak İflas Konkordato seçilir ve bu belge için
gerekli olan bilgilerin doldurulacağı alanlar oluşur.

Belgeyi oluşturmak için firma alanından firma seçilir. Seçilen firmanın bilgileri ve varsa
kısıtlama bilgileri görüntülenir.

İflas Konkordato alanın altında bulunan iflas tarihi alanı doldurulur.

Not alanında firmaya verilecek belgeyle ilgili herhangi bir not varsa girilir.

Belge başvurusunda bulunan kişinin bilgileri de aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi,
“Başvuran Bilgileri” alanında doldurulmakta. TC kimlik no girildiğinde kişinin Adı ve Soyadı
otomatik olarak gelir. Adresi ve Telefonu kullanıcı tarafından kaydedilmelidir.

“Evrak bilgileri” alanında, “Evraka kaydedilsin mi?” işaretlenirse evrak olarak kaydı
sağlanıyor ve aşağıdaki görüntüde olduğu gibi, Evrakı imzalayacak kişi, hangi ticaret sicil
Memuru tarafından imzalanacaksa o kişi seçiliyor.

“Yazışma Bilgileri” alanında yapılacak olan yazışmanın görüntülenmesi için onay kutusu
işaretlenmelidir. Yazışma başlıkları, ilgili yazışma tarihi ve ilgili yazışma sayısı bu alanda
doldurulur.

Gerekli alanların doldurulması sonucu Kaydet butonuna basarak belgenin kaydedilmesi
sağlanır. Kaydetme işlemi yapılmadan “Belge Oluştur” ve “İptal” butonları aktif durumda
olmayacaktır.

Buradan kaydetme işlemi gerçekleştikten sonra üst menü aşağıdaki şekilde oluşuyor.
Kaydedildikten sonra “Belge Oluştur” ve “İptal” butonları aktif duruma gelir.

“Belge Oluştur” butonun seçilmesi sonucu, hazırlanan belgenin ekranı açılır. Belge
oluştur butonunu seçmemizle, hazırladığımız belgenin tipi tamamlandı olarak kaydedilir.
Aşağıdaki ekranda, belgenin üst kısmında Ticaret Sicili Memurluğunun ismi, sağ tarafta
MERSİS logosu bulunuyor. Hemen altında evraktan alınan sayı no ve belgenin alındığı tarih
ve saat bulunuyor. Bunların altında belgenin adı bulunuyor. Seçmiş olduğumuz İflas
Konkordato belgesi için gerekli diğer bilgiler bir araya gelip standart bir formatta oluşuyor.

Ayrıca aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi oluşturulan bu belge büyütülüp / küçültülüp
incelenebiliyor, çıktısı alınabiliyor veya farklı formatlarda bilgisayara kaydı yapılabiliniyor.

Ticaret Sicili Tüzüğünün 47. Maddesine Göre
Düzenlenen Belge

5.3.5.

Yeni Belge Başvuru ekranında belge tipi olarak 47 Belgesi seçilir ve bu belge için gerekli
olan bilgilerin doldurulacağı alanlar oluşur.

Belgeyi oluşturmak için firma alanından firma seçilir. Seçilen firmanın bilgileri ve varsa
kısıtlama bilgileri görüntülenir.

47 Belgesi alanın altında bulunan Nakil Edilecek İl, Nakil Edilecek TSM, Sicil Gazete
Tarihi ve Sayı alanları doldurulur.

Not alanında firmaya verilecek belgeyle ilgili herhangi bir not varsa girilir.

Belge başvurusunda bulunan kişinin bilgileri de aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi,
“Başvuran Bilgileri” alanında doldurulmakta. TC kimlik no girildiğinde kişinin Adı ve Soyadı
otomatik olarak gelir. Adresi ve Telefonu kullanıcı tarafından kaydedilmelidir.

“Evrak bilgileri” alanında, “Evraka kaydedilsin mi?” işaretlenirse evrak olarak kaydı
sağlanıyor ve aşağıdaki görüntüde olduğu gibi, Evrakı imzalayacak kişi, hangi ticaret sicil
Memuru tarafından imzalanacaksa o kişi seçiliyor.

Gerekli alanların doldurulması sonucu Kaydet butonuna basarak belgenin kaydedilmesi
sağlanır. Kaydetme işlemi yapılmadan “Belge Oluştur” ve “İptal” butonları aktif durumda
olmayacaktır.

Buradan kaydetme işlemi gerçekleştikten sonra üst menü aşağıdaki şekilde oluşuyor.
Kaydedildikten sonra “Belge Oluştur” ve “İptal” butonları aktif duruma gelir.

“Belge Oluştur” butonun seçilmesi sonucu, hazırlanan belgenin ekranı açılır. Belge
oluştur butonunu seçmemizle, hazırladığımız belgenin tipi tamamlandı olarak kaydedilir.
Aşağıdaki ekranda, belgenin üst kısmında Ticaret Sicili Memurluğunun ismi, sağ tarafta
MERSİS logosu bulunuyor. Hemen altında evraktan alınan sayı no ve belgenin alındığı tarih
ve saat bulunuyor. Bunların altında belgenin adı bulunuyor. Seçmiş olduğumuz 47 Belgesi
için gerekli diğer bilgiler bir araya gelip standart bir formatta oluşuyor. Ayrıca aşağıdaki
ekranda görüldüğü gibi oluşturulan bu belge büyütülüp / küçültülüp incelenebiliyor, çıktısı
alınabiliyor veya farklı formatlarda bilgisayara kaydı yapılabiliniyor.

Ticaret Sicili Tüzüğünün 55. Maddesine Göre
Düzenlenen Belge

5.3.6.

Yeni Belge Başvuru ekranında belge tipi olarak 55 Belgesi seçilir ve bu belge için gerekli
olan bilgilerin doldurulacağı alanlar oluşur.

Belgeyi oluşturmak için firma alanından firma seçilir. Seçilen firmanın bilgileri ve varsa
kısıtlama bilgileri görüntülenir.

55 Belgesi alanın altında bulunan Şube Açılacak İl, Şubenin açılacağı TSM, Sicil Gazete
Tarihi ve Sayı alanları doldurulur.

Not alanında firmaya verilecek belgeyle ilgili herhangi bir not varsa girilir.

Belge başvurusunda bulunan kişinin bilgileri de aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi,
“Başvuran Bilgileri” alanında doldurulmakta. TC kimlik no girildiğinde kişinin Adı ve Soyadı
otomatik olarak gelir. Adresi ve Telefonu kullanıcı tarafından kaydedilmelidir.

“Evrak bilgileri” alanında, “Evraka kaydedilsin mi?” işaretlenirse evrak olarak kaydı
sağlanıyor ve aşağıdaki görüntüde olduğu gibi, Evrakı imzalayacak kişi, hangi ticaret sicil
Memuru tarafından imzalanacaksa o kişi seçiliyor.

Gerekli alanların doldurulması sonucu Kaydet butonuna basarak belgenin kaydedilmesi
sağlanır. Kaydetme işlemi yapılmadan “Belge Oluştur” ve “İptal” butonları aktif durumda
olmayacaktır.

Buradan kaydetme işlemi gerçekleştikten sonra üst menü aşağıdaki şekilde oluşuyor.
Kaydedildikten sonra “Belge Oluştur” ve “İptal” butonları aktif duruma gelir.

“Belge Oluştur” butonun seçilmesi sonucu, hazırlanan belgenin ekranı açılır. Belge
oluştur butonunu seçmemizle, hazırladığımız belgenin tipi tamamlandı olarak kaydedilir.
Aşağıdaki ekranda, belgenin üst kısmında Ticaret Sicili Memurluğunun ismi, sağ tarafta
MERSİS logosu bulunuyor. Hemen altında evraktan alınan sayı no ve belgenin alındığı tarih
ve saat bulunuyor. Bunların altında belgenin adı bulunuyor. Seçmiş olduğumuz 55 Belgesi
için gerekli diğer bilgiler bir araya gelip standart bir formatta oluşuyor. Ayrıca aşağıdaki
ekranda görüldüğü gibi oluşturulan bu belge büyütülüp / küçültülüp incelenebiliyor, çıktısı
alınabiliyor veya farklı formatlarda bilgisayara kaydı yapılabiliniyor.

5.3.7.
Sicil Tasdiknamesi Belgesi
Yeni belge ekranında Belge Tipi olarak Sicil Tasdiknamesi seçildiğinde doldurulması
gereken alanlar bu belge tipi için alınması gereken bilgilere göre oluşmaktadır.
Belge Tipi Sicil tasdiknamesi seçilmesinden sonra aşağıda gösterilen alan bu belge tipi
için gerekli olan bilgileri alıyor. Sicil tasdiknamesi için firma temsilcilerinin seçilmesi

gerekmektedir. “Firma temsilcisi seç” butonuna basılmazsa mevcut bütün temsilciler seçili
olarak belge içine kaydediliyor.

Burada “Firma Temsilcisi Seç” butonuna basıldıktan sonra firmanın temsilcisi olan kişiler
aşağıdaki ekranda geliyor.

İstenilen firma temsilcisi işaretlenip seç butonuna basıldıktan sonra,

istenilen firma

temsilcisi seçilmiş olarak ana ekrana geliyor. Firma temsilcisinin seçilmiş görüntüsü
aşağıdaki gibidir.

Bütün belgeler için ortak olan firma bilgisi, not, başvuran bilgileri ve evrak bilgileri de
girildikten sonra “kaydet” butonu ile bu belge başvurusu kaydedilir.

Belgenin kaydının yapılmasından sonra, “Belge Oluştur” butonu ile oluşturulan belgenin
görüntüsü alınır.

Aşağıdaki ekranda oluşturulmuş olan belgenin görüntüsü mevcut. Bu belge üzerinden
belge yazdırılabilinir veya farklı formatlarda kaydedilebilinir.

5.3.8.
Yetki Belgesi
Yeni belge ekranında Belge Tipi olarak YetkiBelgesi seçildiğinde doldurulması gereken
alanlar bu belge tipi için alınması gereken bilgilere göre oluşmaktadır.
Yetki Belgesinin seçilmesinden sonra aşağıda gösterilen alanda bu belge tipi için gerekli
olan

yetkili

alanı

doldurulur.

Bütün belgeler için ortak olan firma bilgisi, not, başvuran bilgileri ve evrak bilgileri de
girildikten sonra “kaydet” butonu ile bu belge başvurusu kaydedilir.

Belgenin kaydının yapılmasından sonra, “Belge Oluştur” butonu ile oluşturulan belgenin
görüntüsü alınır.

Aşağıdaki ekranda oluşturulmuş olan belgenin görüntüsü mevcuttur. Bu belge üzerinden
belge yazdırılabilinir veya farklı formatlarda kaydedilebilinir.

5.3.9.
Firma Genel Durum
Yeni belge ekranında Belge Tipi olarak Firma Genel Durum Belgesi seçildiğinde
doldurulması gereken alanlar bu belge tipi için alınması gereken bilgilere göre oluşmaktadır.

Firma Genel Durum Belgesinin seçilmesinden sonra aşağıda gösterildiği gibi bu belge tipi
için gerekli olan bilgilerin doldurulacağı alanlar oluşur. Firma Durum alanı altında bulunan
Firma Son Durum onay kutusu işaretlenirse firmanın son durumunu gösteren belge
oluşturulur. Eğer bu onay kutusu işaretlenmezse firmanın genel durumunu gösteren belge
oluşturulur.

Bütün belgeler için ortak olan firma bilgisi, not, başvuran bilgiler, evrak bilgileri ve
yazışma bilgileri de girildikten sonra “kaydet” butonu ile bu belge başvurusu kaydedilir.

Belgenin kaydının yapılmasından sonra, “Belge Oluştur” butonu ile oluşturulan belgenin
görüntüsünü alabiliyoruz.

Aşağıdaki ekranda Firma Son Durum için oluşturulmuş olan belgenin görüntüsü
mevcuttur. Bu ekran üzerinden belge yazdırılabilinir veya farklı formatlarda kaydedilebilinir.

Belge oluşturulurken firma durum onay kutusu işaretlenmezse firmanın genel durumunu
gösteren Firma Genel Durum Belgesi oluşturulur.

Aşağıdaki ekranda Firma Genel Durum için oluşturulmuş olan belgenin görüntüsü
mevcuttur. Bu ekran üzerinden belge yazdırılabilinir veya farklı formatlarda kaydedilebilinir.

5.3.10. Rehin Tasdiknamesi
Yeni belge ekranında Belge Tipi olarak Rehin Tasdiknamesi seçildiğinde doldurulması
gereken alanlar bu belge tipi için alınması gereken bilgilere göre oluşmaktadır.

Rehin Tasdiknamesinin seçilmesinden sonra aşağıda gösterildiği gibi bu belge tipi için
gerekli olan bilgilerin doldurulacağı alanlar oluşur. Rehin Tasdiknamesi için Rehin Alan‟ın
seçilmesi gerekmektedir.

Bütün belgeler için ortak olan firma bilgisi, not, başvuran bilgiler ve evrak bilgileri de
girildikten sonra “kaydet” butonu ile bu belge başvurusu kaydedilir.

Belgenin kaydının yapılmasından sonra, “Belge Oluştur” butonu ile oluşturulan belgenin
görüntüsünü alabiliyoruz.

Aşağıdaki ekranda Firma Son Durum için oluşturulmuş olan belgenin görüntüsü
mevcuttur. Bu ekran üzerinden belge yazdırılabilinir veya farklı formatlarda kaydedilebilinir.

5.3.11. Yetki Tapu Belgesi
Yeni belge ekranında Belge Tipi olarak Ticaret Sicili Kayıt Belgesi seçildiğinde
doldurulması gereken alanlar bu belge tipi için alınması gereken bilgilere göre oluşmaktadır.
Ticaret Sicili Kayıt Belgesinin seçilmesinden sonra aşağıda gösterildiği gibi bu belge tipi
için gerekli olan bilgilerin doldurulacağı alanlar oluşur. Ticaret Sicili Kayıt Belgesi için
Ticaret Sicil Kayıt Bilgi alanlarında bulunan Kuruluş Tarihi, Kuruluş Sayısı, Faaliyet Alanı,
Faaliyet Sayısı, Ticaret Siciline Tescil Ettirilmiş Ödenmiş Sermayesi ve Sermaye Sayısı
alanları doldurulmalıdır.

Bütün belgeler için ortak olan firma bilgisi, not, başvuran bilgiler ve evrak bilgileri de
girildikten sonra “kaydet” butonu ile bu belge başvurusu kaydedilir.

Belgenin kaydının yapılmasından sonra, “Belge Oluştur” butonu ile oluşturulan belgenin
görüntüsünü alabiliyoruz.

Aşağıdaki ekranda Firma Son Durum için oluşturulmuş olan belgenin görüntüsü
mevcuttur. Bu ekran üzerinden belge yazdırılabilinir veya farklı formatlarda kaydedilebilinir.

5.3.12. Ortaklık Durum Belgesi
Yeni belge ekranında Belge Tipi olarak Ortaklik Durum belgesi seçildiğinde doldurulması
gereken alanlar bu belge tipi için alınması gereken bilgilere göre oluşmaktadır.
Ortaklik Durum belgesinin seçilmesinden sonra aşağıda gösterildiği gibi bu belge tipi için
gerekli olan bilgilerin doldurulacağı alanlar oluşur. Ortaklik Durum belgesi için Ortaklik
Durum alaninda bulunan Belge Turu ve Ortak alanları doldurulmalıdır.

Belge Turu acilir kutusunda uc farkli belge turu bulunuyor. Bunlar Ortaklik Durum
Belgesi, Is Denetleme Belgesi ve Mezuniyet Belgesidir. Secilen Belge turune gore belge
olusturulur.

Bütün belgeler için ortak olan firma bilgisi, not, başvuran bilgiler ve evrak bilgileri de
girildikten sonra “kaydet” butonu ile bu belge başvurusu kaydedilir.

Belgenin kaydının yapılmasından sonra, “Belge Oluştur” butonu ile oluşturulan belgenin
görüntüsünü alabiliyoruz.

Aşağıdaki ekranda Firma Son Durum için oluşturulmuş olan belgenin görüntüsü
mevcuttur. Bu ekran üzerinden belge yazdırılabilinir veya farklı formatlarda kaydedilebilinir.

5.3.12.1. Ortaklik Durum Belgesi
Belge turu Ortaklik Durum Belgesi olarak secilen belge ornegi asagida gosterilmistir.

5.3.12.2. Is Denetleme Belgesi
Belge turu Is Denetleme Belgesi olarak secilen belge ornegi asagida gosterilmistir.

5.3.12.3. Mezuniyet Belgesi
Belge turu Mezuniyet Belgesi olarak secilen belge ornegi asagida gosterilmistir.

5.3.13.
Serbest Metin Belgesi
Yeni belge ekranında Belge Tipi olarak Serbest Metin Belgesi seçildiğinde doldurulması
gereken alanlar bu belge tipi için alınması gereken bilgilere göre oluşmaktadır.

Serbest Metin Belgesinin seçilmesinden sonra aşağıda gösterildiği gibi bu belge tipi için
gerekli olan bilgilerin doldurulacağı alanlar oluşur. Serbest Metin belgesi için Serbest Metin
Belgesi alanında bulunan Başlık ve Belge Metni alanları doldurulmalıdır.

Bütün belgeler için ortak olan firma bilgisi, not, başvuran bilgiler ve evrak bilgileri de
girildikten sonra “kaydet” butonu ile bu belge başvurusu kaydedilir.

Belgenin kaydının yapılmasından sonra, “Belge Oluştur” butonu ile oluşturulan belgenin
görüntüsünü alabiliyoruz.

Aşağıdaki ekranda Firma Son Durum için oluşturulmuş olan belgenin görüntüsü
mevcuttur. Bu ekran üzerinden belge yazdırılabilinir veya farklı formatlarda kaydedilebilinir.

6.

Onay – İlan Modülü
Ticaret Sicil Memurlarının kullanacağı “Onay – İlan Modülü” nün ekran görüntüleri

aşağıda görüntüleriyle açıklanmıştır. Onay – İlan modülünü kullanmak için ana sayfada
ekranın üst kısmında bulunan “Onay ve İlan” düğmesine basılır. Bu düğmeye bastıktan sonra
aşağıdaki ekran açılır. Bu ekranda sol üst köşede bulunan “İşlemler” menüsüne fareyi
götürdüğümüzde “Onay Listesi ve İlan Listesi” seçenekleri gözükecektir. Fare hangi listeye
girmek isteniyorsa onun üzerine sürükleyip tıklanır. Bu seçenekler aşağıdaki ekranda
gösterilmiştir.

6.1. Onay Listesi
Seçeneklerden “Onay Listesi” ne tıklandığında aşağıdaki ekran açılır. Bu ekranda Ticaret
Sicil Memurları üst kısımda bulunan “Sadece Bana Atananlar” kutucuğunu işaretlerse sadece
kendi adına atanmış başvuruları görür. Eğer “Tümü” kutucuğunu işaretlerse yetkisi varsa
bütün başvuruları görebilir. Eğer firma bilgilerine göre arama yapılacaksa ekranın üst

kısmında başvuru yapan firmanın talep no‟su, talep durumu, talep türü, Mersis no‟su, sicil
no‟su, ünvanı veya ilk ve son başvuru tarihi girilerek “Sorgula” düğmesine veya girilen firma
bilgilerini silmek için “Temizle” düğmesine basılır. Aranan firma onaya düşmüşse ve TSM
memurunun yetkisi varsa sorgulama sonucu ekranın alt kısmında tescil talep listesinde
açılacaktır. Sorgulama kısmında bulunan Talep Durumu açılır kutu altında iptal, devam
ediyor, ret, STB Onayında, TSM ön kontrol, ödeme bekliyor, TSM onayında, geçici tescilli ve
tescilli seçenekleri bulunuyor. Talep türü açılır kutu altında düzeltme, kuruluş, değişiklik,
nevi değişikliği, tasfiye, terkin, tasfiye ihya, terkin ihya, acente, acente iptal, rehin, rehin iptal,
birleşme, bölünme ve tescil dışı ilan seçenekleri bulunuyor. Tescil talep listesi başlığı altında
yenileme düğmesi ve havale düğmesi bulunuyor. Yenileme düğmesine basıldığında onay
listesi yenileniyor. Havale düğmesi tescil başvurusunu başka bir TSM memuruna atamak
istendiğinde kullanılır. Bu düğme için önce havale etmek istenilen başvuru seçilir sonra
havale et düğmesine basılır. Daha sonra küçük bir ekran açılır. Bu ekranda havale edilecek
personel listeden personel seçilir ve havale et düğmesine basılır. Havale işlemi
tamamlandıktan sonra havale edilen başvuru havale edilen TSM personelinin ekranına düşer.
Onay listesinde ayrıca havale edilen başvurunun karşısına hangi personele atanmışsa o
personelin ismi otomatik yazılır.

Onay işlemleri için TSM memuru onay listesinden başvurunun üzerine tıklar. Yeni bir
sayfa olarak açılan “Tescil Talep” ekranın görüntüsü aşağıda gösterilmiştir. En üstte kapat,

tescil et, reddet ve havale et düğmeleri bulunuyor. Kapat düğmesi mevcut ekranı kapatmak
için kullanılır. Tescil onay düğmesi başvuruyu onaylamak için, reddet düğmesi başvuruyu ret
etmek için kullanılır. Havale et düğmesi yine onay listesinde bulunan havale et düğmesiyle
aynı amaç için kullanılır. Bu düğmeyle başvuruyu başka TSM memuruna atanır.

Ekranın üst kısmında başvuru yapan firmanın firma unvanı, talep türü, talep durumu,
başvuru sahibi ve başvurunun yapıldığı tarih bilgileri otomatik olarak gelir. Aşağıda İlan
Metni sekmesi açık durumda gösteriliyor. Bu alan da firma kuruluş sırasında verilen bilgiler
ilan metni olarak ekrana gelir. Bu bilgiler üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz veya
eklenemez.

Noter Bilgileri sekmesi tıklandığında ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

Başvuruyu onaylamak için noter bilgisi eklemek mecburidir. Noter bilgisi eklemeden
başvuru onaylanırsa sistem uyarı verir.

Noter bilgisi eklemek için Noter Bilgileri başlığı altında bulunan “+” işaretine tıklanır.

Açılan “Noter Bilgisi Ekle” ekranında noter adı, tasdik tarihi, tasdik sayısı ve açıklama
alanı bulunmaktadır. Ayrıca alt kısımda “İlanda Görülecek mi?” onay kutusu bulunmaktadır.
Bu kutucuk otomatik olarak aktif durumda geliyor. Eğer noter bilgilerinin ilanda görülmesi
istemiyorsa kutu tıklanarak pasif hale getirilir.

Bu alanlar doldurulduktan sonra ekle düğmesine basarak noter bilgisi eklenmiş olur.
Eklenen noter bilgisi “X” işaretine tıklayarak silinir.

“Nace Bilgileri”sekmesi tıklandığında ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

Nace bilgisi eklemek için Firma Nace Bilgileri başlığı altında bulunan “+” işaretine
tıklanır. Açılan “Nace Bilgileri” ekranında arama kutusuna aranacak olan nace tanımı yazılır
ve arama düğmesine basılır. Aranan tanıma uygun nace kodları listelenir. Listeden istenilen
nace kodu işaretlenir ve üst kısımda bulunan nace ekle düğmesine basarak nace bilgisi
eklenir. Birden fazla nace kodu eklenebilir. Nace bilgisi ekleme işlemi bittikten sonra kapat
düğmesine basarak bu ekran kapatılır.

Eklenen nace bilgisi “X” düğmesine basarak silinir.

“Kuruluş Bildirim Formu” sekmesi seçildiğinde açılacak olan ekran görüntüsü aşağıda
gösterilmiştir. Form açıldığında firmaya ait bilgiler dolu halde gelecek. Form üzerinde
herhangi bir değişiklik veya ekleme yapılamayacak. Formun üst kısmında bulunan yazdır
ikonuna tıklayarak form yazıcıdan çıkarılabilinir. Büyüteç ikonu kullanılarak formun boyutu
büyütülür veya küçültülür.

“Kisitlamalar” sekmesi secildiginde acilacak olan ekran goruntusu asagida gosterilmistir.
Firmaya ait kisitlama varsa bu alanda otomatik olarak gelicektir. Eger firmanin kisitlamasi
yoksa asagida oldugu gibi bu alan bos olucaktir ve hicbir bilgi eklenemiyecektir.

Ticaret Sicil Memuru başvuruyu onaylamak için ekranın sol üst kösesinde bulunan
“Tescil Onay” ikonuna tıklamalıdır. Bu ikona tıkladıktan sonra açılacak olan “Tescil
İşlemleri” ekranında tescil tarihi ve açılış tarihi dolu olarak gelecek. Sicil no, vergi no ve
vergi dairesi alanları Ticaret Sicil Memuru tarafından doldurulacaktır. Vergi Dairesi açılır
kutuda listelen seçilir olacak. Eğer başvuru geçici onaylanacaksa” Geçici Onay mı?” onay
kutusu tıklanır. Tescil et düğmesine basılarak başvuru onaylanır veya vazgeç düğmesine
basarak onaydan vazgeçilir.

Tescil et dugmesi sicilno, vergi no ve vergi dairesi alanlari bos birakilarak tiklanirsa uyari
ekrani acilir ve ekranda eksik alanlarin isimleri yazilidir.

TSM memuru eksik I doldurup tescil et”I tikladiktan sonra mesaj kutusu acilir ve Tescil
basvurusunu onaylamak istediginize emin olup olmadiginizi sorar.

“Evet” tıklandığında Ticaret Sicil Memurları için tescil sonuç ekranı açılır. Bu ekranda
başvurunun tescil sonucu görüntülenir. Ekranda firma için üretilen Mersis no, sicil no, vergi
no ve vergi dairesi bilgileri mevcuttur. Ekran kapat düğmesine basılarak kapatılır. Bu ekran
kapatıldıktan sonra “Tescil Talep” ekranı tümden kapanır ve başvuru “Onay Listesi” nden
silinir ve “İlan Listesine” düşer.

6.2. İlan Listesi
İlanı görmek için Sol üst köşede bulunan “İşlemler” menusu altında bulunan “İlan
Listesine” tıklanır.

“İlan Listesi” nde sol üst köşede “İlan Detay” ve “Yeni İlan Oluştur” ikonları bulunuyor.
İlan listesine düşen firmalar üst kısımda bulunan sorgu alanında bulunan sicil no, Mersis No,
tescil tarihi aralığı, unvanı ve karar bilgileri doldurularak “Sorgula” düğmesine tıklayarak
aranabilir. Doldurulan bu alanlar “Temizle” düğmesine tıklayarak silinebilir. Ayrıca ilan
durumu “Hepsi”, “Gönderilenler” veya “Bekleyenler” onay kutusundan biri tıklanarak sorgu
düğmesi kullanılabilir. İşaretlenen onay kuşuna göre ilan listesinde firmalar listelenir.

İlan listesinin üst köşesinde bulunan “İlan Detay” ikonu listeden bir firma işaretlendiğinde
aktif hale gelir.

“Yeni İlan Oluştur” ikonuna tıklanırsa aşağıdaki ekran açılacak. Bu ekranda ilanı
oluşturulacak firma sicil no, Mersis no, vergi no, nevi veya unvan bilgileri girilerek “Firma
Ara” düğmesine basarak aranır.

Arama sonucu bulunan firmalar burada listelenir. Firmanın üzerine tıklanır ve sağ alt
köşede bulunan “İlan Oluştur” düğmesine tıklanır.

İlan Bilgisi ekranı açılır. Burada seçilen firma için yeni bir ilan oluşturulur. Ayrıca
oluşturulacak ilan için üst yazı otomatik gelir.

Firma seçildikten sonra “İlan Detay” düğmesine tıklandığında işaretlenen firmanın ilan
bilgisi ekrana gelir. İlan Detayı tıklamak yerine listeden istenilen firmanın üzerine
tıklandığında da firmanın ilan bilgisi ekrana gelir. İlan Bilgisi ekranının üst kısmında “Kapat”,
“Kaydet”, “İlanı Yeniden Oluştur”, “Sıra No Al” ve “TOBB‟a Gönder” ikonları bulunuyor.
“Kapat” ikonu ilan bilgisi ekranını kapatmak için kullanılır. Kaydet ilan üzerinde yapılan
değişiklikleri kaydetmek için kullanılır. TOBB‟a gönder ikonu ilana sıra no alana kadar pasif
haldedir.

İlanı yeniden oluştur ikonu tıklandığında ilana üst yazı eklenir bu üst yazı içerisinde ilan
sıra no, Mersis no, Ticaret Sicil no, Ticaret unvanı ve adres bilgileri mevcuttur. İlan Sıra no al
ikonuna tıklayarak ilan için sıra no alınır. Alınan numara hem üst kısımda yer alan “İlan Sıra
No:” alanına hem de ilanın üst yazı kısmında bulunan “İlan Sıra No” alanına otomatik yazılır.

Sıra no her ilan için sadece bir kez alınabilir. Sıra no aldıktan sonra “Sıra No Al” ikonu
pasif, “imzala” butonu aktif hale geliyor. “İmzala” butonu seçilerek imzalama işlemi
gerçekleşiyor.

Bu ekranda elektronik imzanın şifresi girilir ve İmzala düğmesine basılır.

Şifre doğruysa ve imzalama gerçekleşmişse ekrana bilgilendirme mesajı gelir.

İmzalama işleminden sonra üst menüde bulunan “doğrula”, “TOBB‟a Gönder” ikonu aktif
hale gelir. İmzanın doğrulaması yapılabilinir veya doğrudan TOBB‟a gönderilebilinir.

İlanı TOBB‟a göndermek için “TOBB‟a Gönder” ikonu tıklanır. Ekrana ufak uyarı mesajı
gelir ve ilanı TOBB‟a göndermek istediğinizden emin olup olmadığınızı sorar. “Evet”
tıklandığında ilan TOBB‟a gider.

Evet düğmesine tıkladıktan sonra “TOBB Sonuç Bilgisi” ekranı açılır. Bu ekranda İlanın
TOBB‟a gidip gitmediği mesajı görülür. Ayrıca ilanın gönderildiği tarih ve TOBB referans
numarası mevcuttur. Tekrar bu firma ulaşmak için ilan listesinden “Gönderilenler” onay
kutusunu işaretleyerek sorgulama yapılabilinir.

7.

Evrak Modülü
Ticaret Sicil Memurlarının kullanacağı “Evrak Modülü” nün ekran görüntüleri aşağıda

görüntüleriyle açıklanmıştır. Evrak modülünü kullanmak için ana sayfada ekranın üst
kısmında bulunan “Evrak” düğmesine basılır.

7.1. Gelen Evraklar
Bu düğmeye bastıktan sonra aşağıdaki Gelen Evrak ekranı açılır. Bu ekranda sol üst
köşede “Yeni Gelen Evrak” ikonu bulunuyor. Bu ikonun altında İşlemler menüsü bulunuyor.

Bu ikonun altında İşlemler menüsü bulunuyor. İşlemler menüsüne fareyi götürdüğümüzde
“Gelen Evraklar, Giden Evraklar ve Evrak Raporları” seçenekleri gözükecektir. Fare hangi
seçeneğe girmek isteniyorsa onun üzerine sürüklenip tıklanır. Bu seçenekler aşağıdaki
ekranda gösterilmiştir. Evrak modülüne girildiğinde “Gelen Evraklar” ekranı otomatik açık
gelecektir. Bu ekranda TSM‟ye gelen evrakların tümü Gelen Evrak defteri ekranında listeli
şekilde TSM memuruna görünür. Bu listede defter kayıt no, evrak no, firma, kayıt tarihi,
evrak birim defteri, evrak başlık, evrak konu ve evrak yazı tarihi bilgileri tutulmaktadır.

Listenin üst kısmında bulunan sorgulama bölümünde aranacak evrak defter kayıt no,
unvan ve evrak tarihi alanları doldurulur ve

“enter” tuşuna basarak sorgulanır. Evrak

üzerinde değişiklik yapmak isteniyorsa değişiklik yapılacak firmanın üzerine tıklanır ve
listenin üzerinde bulunan kalem ikonuna basılır.

Kalem ikonuna basıldıktan sonra seçilen evrak üzerinde değişiklik yapılacak olan ekran
açılır. Bu ekranda mevcut evrak bilgileri dolu gelir ve bu alanlar üzerinde değişiklik
yapılabilinir.

Ayrıca ekranın alt kısmında “Evrak Ekler ve Log” adında iki sekme bulunuyor.

Doküman

Ekler sekmesi altına görünecek olan evrak ekleri üst menüde bulunan

“Doküman ekle” butonu ile sağlanmaktadır.

Doküman ekleme butonu ile var olan evrak ekleri indirilip incelenebilinir veya yeni ekler
eklenebilinir.

Evrak üzerinde değişiklik yaptıktan sonra ekranın en üstünde bulunan “Kaydet”
düğmesine basarak yapılan değişiklikler kaydedilir.

“Pasif et” ve “İade et” butonları ile gelen evraka kayıdı sağlanmış evrakın pasif hale
getirilebilinir veya iade edilebilinir.

7.1.1. Yeni Gelen Evrak
Vatandaş veya kurumlar yeni evrak için başvurduğunda TSM memurları ekranın üst
kısmında bulunan “Yeni Gelen Evrak” ikonunu tıklayarak yeni evrak oluşturabilecekler.

Yeni Evrak ikonu tıklandığında açılacak olan ekran görüntüsü aşağıda gösterilmiştir. Bu
ekran uzerinde evrakin gizlilik derecesi, sureli olup olmadigi, firma, gonderen makam, evrak
baslik, evrak konu, metin, evrak gelis sekli ve evrak turu bilgileri doldurulur.

Butun alanlar doldurulduktan sonra ekranin sol ust kosesinde bulunan “Kaydet”
dugmesine basilir ve evrak kaydedilir.

Evrak kaydedildikten sonra kucuk uyari mesaji acilacak. Bu ekranda evrak kaydedildi ise
evrak dosya numarasi verilir.

Tamam dugmesine bastiktan sonra evrak gelen evrak listesine eklenir ve asagidaki ekran
acilir. Bu ekranda kaydedilen bilgiler mevcuttur ve tekrar uzerinde degisiklik yapilip
kaydedilebilinir. Ayrica ekranin altinda bulunan evrak ekle sekmesi altinda bu evraka ek
evrak eklenebilir. Evrak ilk kaydedildiginde durumu aktif olarak kaydedilir. Evrakin durumu
ekranin ust kisminda bulunan pasif et veya iade et butonuyla degistirilebilinir.

7.2. Giden Evraklar
İşlemler menüsünden “Giden Evraklar” seçeneği tıklandığında aşağıdaki ekran açılır. Bu
ekranın sol üst köşesinde “Yeni Giden Evrak” ikonu bulunuyor. Bu ekranda TSM‟nin
vatandaşa veya kurumlara yollamış olduğu evrakların tümü Giden Evrak defteri ekranında

listeli şekilde görünür. Bu listede defter kayıt no, evrak no, firma, kayıt tarihi, evrak birim
defteri, evrak başlık, evrak konu ve evrak yazı tarihi bilgileri tutulmaktadır.

Listenin üst kısmında bulunan sorgulama bölümünde aranacak evrak defter kayıt no,
unvan ve evrak tarihi alanları doldurulur ve

“enter” tuşuna basarak sorgulanır. Evrak

üzerinde değişiklik yapmak isteniyorsa değişiklik yapılacak firmanın üzerine tıklanır ve
listenin üzerinde bulunan kalem ikonuna basılır.

Kalem ikonuna basıldıktan sonra seçilen evrak üzerinde değişiklik yapılacak olan ekran
açılır. Bu ekranda mevcut evrak bilgileri dolu gelir ve bu alanlar üzerinde değişiklik
yapılabilinir.

Ayrıca ekranın alt kısmında “Doküman Ekler ve Log” adında iki sekme bulunuyor.
Doküman eklere giden evraka ek belge eklenecekse bunun kaydı sağlanmaktadır.

“Doküman ekle” butonu ile birlikte evrakın eki sisteme yüklenmiş olur ve doküman ekler
bölümünde eklenen dokümanlar incelenebilinir.

Evrak‟ın durumu ekranın üst kısmında bulunan “Aktif Et, Pasif Et ve İade et” ikonları
kullanılarak değiştirilebilinir. “Yenile” ikonu sayfayı yenilemek için kullanılır.

Evrak üzerinde değişiklik yaptıktan sonra ekranın en üstünde bulunan “Kaydet”
düğmesine basarak yapılan değişiklikler kaydedilir.

7.2.1. Yeni Giden Evrak
Yeni giden evrak olusturmak icin Giden Evrak ekraninin sol ust kosesinde bulunan “Yeni
Giden Evrak” ikonuna basilmalidir.

Yeni Giden Evrak ikonu tıklandığında açılacak olan ekran görüntüsü aşağıda
gösterilmiştir. Bu ekran uzerinde evrakin gizlilik derecesi, sureli olup olmadigi, firma,
gonderilen makam, evrak baslik, evrak konu, metin, evrak gidis sekli ve evrak turu bilgileri
doldurulur.

Butun alanlar doldurulduktan sonra ekranin sol ust kosesinde bulunan “Kaydet”
dugmesine basilir ve evrak kaydedilir.

Evrak kaydedildikten sonra kucuk uyari mesaji acilacak. Bu ekranda evrak kaydedildi ise
evrak dosya numarasi verilir.

Tamam dugmesine bastiktan sonra evrak giden evrak listesine eklenir ve asagidaki ekran
acilir. Bu ekranda kaydedilen bilgiler mevcuttur ve tekrar uzerinde degisiklik yapilip
kaydedilebilinir. Ayrica ekranin altinda bulunan evrak ekle sekmesi altinda bu evraka ek
evrak eklenebilir. Evrak ilk kaydedildiginde durumu aktif olarak kaydedilir. Evrakin durumu
ekranin ust kisminda bulunan pasif et veya iade et butonuyla degistirilebilinir.

7.3.

Evrak Raporları

İşlemler menüsünden “Evrak Raporlari” seçeneği tıklandığında aşağıdaki ekran açılır.
Burada kayıt tarihi aralığı, evrak birim defteri kriterlerine göre sorgulama ve rapor alınması
sağlanmaktadır.

Belli bir aralıkta tarih alınması isteniyorsa bu tarih aralığı ilgili yerin üstüne gelerek
seçilir.

Evrak birim defteri seçeneğinin üzerine gelinerek gelen-giden evraktan hangisinden rapor
alınması isteniyor o seçilmektedir. Eğer raporda ikisininde olması isteniyorsa o alan boş
bırakılarak karışık rapor alınması sağlanmaktadır. “Sorugla” butonuna gelindiğinde evraklarla
ilgili sonuçlar gelmektedir.

“Rapor Al” butonu ile ilgili işlemle ilgili rapor alınması sağlanmaktadır.

Evrak raporunda Giden Evrak ve Gelen Evrak‟in raporu tutuluyor. Bu raporda evrak yazi
tarihi, evrak yazi sayi, evrak baslik, evrak birim defter, firma bilgileri bulunmaktadir.

Raporun ust kisminda bulunan cubuktan yazici ikonu tikalanarak rapor yazicidan
cikarilabilinir. Buyutec ikonuyla ekran buyutulup kucultulebilinir. Kaydet ikonu ile rapor
istenilen yere kaydedilir.

8.

Kısıtlamalar
Mersis sistemi içinde Ticaret Sicil Memurlukların işleyişinde TSM memurlarının kişilere

veya firmalara çeşitli kısıtlamaları ya da ihtar – ceza işlemlerini gerçekleştirmeleri için gerekli
alanlar oluşturulmuştur. TSM Uygulaması içinde “Kısıtlama” Modülü içinde gerekli
işlemlerin gerçekleştirilmesi adına iş akışları oluşturulmuştur.

Kısıtlama modülü içine girildikten sonra kullanıcıları aşağıdaki ekran karşılayacaktır.
TSM memurları yapacakları kısıtlama işleminin türüne göre veya ihtar-ceza işlemine göre
ilgili butonu seçerek işlemlerine o iş akışı üzerinden devam edeceklerdir.

8.1.

Kişiye Kısıtlama Ekle

Mersis Uygulaması içinde herhangi bir kişiye kısıtlama eklenirken ilgili kişinin TC kimlik
numarası üzerinden sorgulama yapılarak ya ilgili kişinin üzerindeki kısıtlamalar varsa görünür
ve değiştirilebilinir yoksa da ilgili kısıtlama ekleme işlemi gerçekleştirilir.

Kişinin Tc kimlik numarasını yazılıp sorgulandığında, üzerindeki kısıtlama varsa
aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi gelmektedir.

Kişinin üzerindeki mevcut kısıtlamanın kaldırılması için ilgili kısıtlama seçilerek kaldır
butonu tıklanmalıdır. İlgili kısıtlamanın kaldırıma sebebi kullanıcıya sorulacaktır. Örneğin bu
kişinin üzerinde gerçek ortak olamayacağıyla ilgili kısıtlama mevcuttur, artık ortak olabilmesi
adına kısıtlama kaldırılarak pasif hale getirilir. İlgili durumun geçtiğiyle ilgili gerekli
açıklamalar bu alana girilir.

Kaldırılan kısıtlama ekranda pasif halde kaldırılma sebeiyle birlikte kullanıcıya
gösterilecektir.

Kişiye kısıtlama girmek için ekle butonu kullanılır.

Ekle butonu seçerek kişiye kısıtlama ekleme ekranına ulaşılır.

Kısıtlama alanlarından kısıtlama türü öncelikli olarak seçilir.

Sonrasında sırasıyla kısıtlama başlanıgç-bitiş tarihi (bitiş tarihi mevcut değil ise boş
bırakılabilinir), karar tarihi, karar no ve kısıtlama eklenme sebebi mevcut alanlardan
girilmektedir.

Bu kişinin üzerinde gerçekleştirilen kısıtlama işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili
olarak kayıtlar ve bu kayıtların kimlerin oluşturduğuna ait loglar işlem kayıtları adlı buton
kullanılarak takip edilebilinir.

Kısıtlamaları takip edilecek kişinin bilgilerine girildikten sonra, işlem kayıtları butonun
yapılan işlemlere ulaşılmaktadır.

8.2.

Firmaya Kısıtlama Ekleme

Bir firmaya TSM‟deki işleyişlerden kanaklı çeşitli nedenlerle kısıtlama girilmesi adına
Firmaya Kısıtlama Ekle butonu kullanılır.

Firmaya Kısıtlama ekleme işlemi için standart firma arama ekranı kullanıcının karşına
gelecektir.

İlgili firma arama ekranı içindeki çeşitli filitreler kullanılarak aranıp bulunur.

Kısıtlamanın eklenmesi gereken firma üzerindeki link tıklanarak seçilir ve aşağıdaki ekran
görüntüsü kullanıcının önüne ilgili firma için gelir.

Ekle butonu ile firmaya kısıtlama eklemek için ilgili ekran açtırılır.

Gerekli alanlar doldurulduktan sonra kısıtlama ekle butonu ile ilgili firmanın üzerine
gerekli kısıtlama eklenmiş olacaktır.

İlgili firma üzerine kısıtlama eklendikten sonra firma üzerindeki mevcut kısıtlamalar
aşağıdaki gibi gösterilmektedir.

Kısıtlamanın kaldırılması için firma üzerindeki ilgili kısıtlama seçilerek kaldır butonu ile
kaldırılır.

Kısıtlamanın kaldırılmasındaki sebebin açıklama olarak girilmesi için kullanıcı önüne
ilgili alan gelecektir.

Kısıtlama işlemi pasif hale getirildikten sonra da kullanıcıya gösterilmektedir.

Firma üzerinde gerçekleşen kısıtlama işlemlerinin logları da işlem kayıtlarından
gösterilmektedir. Böylelikle o kısıtlamanın ne zaman – kim tarafından girildiği takip
edileblmektedir.

8.3.

Firma Ortağına Kısıtlama Ekleme

Firma ortağı üzerinden kısıtlamaları olan kişilerin üzerine kısıtlama işlemini
gerçekleştirmek için aşağıdaki buton seçilmelidir.

Butonu seçtikten sonra ilgili firmanın bulunması ve üzerinde işlem yapılması için arama
ekranına gelinmektedir.

İlgili firma seçildikten sonra aşağıdaki gibi bir ekran gelmektedir. Sol taraf firma
ortaklarını göstermektedir. Firma ortaklarının üzerine gidip tıklandığında ortağın üzerinde
olan ya da daha önceden olmuş kısıtlamalar gösterilmektedir.

Örneğin Engin Karamürsel kişisinin üzerine gelindiğinde daha önceden olan kısıtlama
bilgileri ekranın sağ tarafında görünmektedir.

Kişinin üzerindeki aktif bir kısıtlamayı kaldırmak için ilgili kısıtlama seçilerek kaldır
butonu seçilir.

Kısıtlamanın kaldırılması için sebep girildikten sonra kısıtlamayı kaldır butonu ile
kısıtlama psaif hale getirilir.

Firma ortağına kısıtlama yeni bir kısıtlama girmek ilgili ortak ekranın sol tarafından
seçilmektedir. İlgili ortak seçildikten sonra ekle butonu ile de kısıtlama ekleme işlemi
gerçekleştirilmektedir.

Ekle butonu seçildikten sonra firma ortağına kısıtlama ekranı kullanıcının önüne
gelmektedir.

Firma oratğına kısıtlama girilmesinin türü öncelikli olarak seçilmelidir. TSM‟deki akış
içinde kısıtlama eklenecek olan kişiye hangi kısıtlama girilecekse tür olarak o seçilmelidir.

Kısıtlama eklendikten sonra ilgili ortak seçildiğinde aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi
firma ortağına eklenmiş olan kısıtlama gösterilmesi gerekmektedir.

Firma üzerine kısıtlama eklendikten sonra işlem kayıtları ile firmanın ortakları ile ilgili
yapılmış olan işlemlerin kayıtları gösterilmektedir.

8.4.

İhtar ve Ceza İşlemleri

TSM‟ler de gerçekleştirilen ihtar-ceza işlemlerinin iş akışları kısıtlama modülü içinde
ihtar ve ceza işlemleri butonu ile girilen ekranlar ile sağlanmaktadır.

Girilen ekran içinde daha önceden ihtar-ceza işlemi yapılmış firmaların sorgulanması
ekranın üst kısmında yer alan sorgulama ekranı ile sağlanmaktadır.

Yeni bir firmaya ihtar işlemi gerçekleştirmek için ekle butonu kullanılır.

Ekle butonu seçildikten sonra hangi firmaya ihtar işlemi gerçekleştirilecekse o firma,
ihtarın sebebi, süresi, tarihi seçilerek ihtar bilgileri girilir ve ihtar ekleme işlemi
gerçekleştirilir.

Gönderilen ihtarın cevap gelmesine göre ilgili ihtar güncellenip, mahkeme sonucu girilip
ya da kaldırılarak işlem görebilir.

İhtar güncelleme ekranı içinde aşağıdaki ekranda olduğu daha önceki alanlar dolu olarak
gelir yeni girilecek bilgiler de yeni oluşan alanlardan güncellenir.

İhtarın sonucunda mahkemeye gidilmesi gerekiyorsa mahkeme sonucu gir butonu ile
mahkeme bilgileri girilmektedir.

Mahkeme sonucunda mahkemenin karar numarası, mahiyeti tarihi, kesinleşme tarihi, ceza
infaz tarihi, mahkeme açıklaması ve TSM‟nin bu konuyla ilgili düşünceleri girilir. İlgili
bilgiler girildikten sonra kaydedilir.
İhtar kaldırılırken de ihtar kaldır butonu kullanılmaktadır.

İlgili buton seçildikten sonra ihtarın kaldırılması için gerekli nedenler girilerek ihtar psaif
hale getirilir.

9.

Duyurular
Mersis Uygulaması içinde TSM memurları ve İçticaret Genel Müdürlüğü arasında gerekli

iletişimin ve duyuru işlemlerinin sağlanması adına, TSM uygulamalarının içinde “Duyurular”
Modülü geliştirilmiştir.

İlgili Modüle girildiğinde aşağıdaki ekran kullanıcının önüne gelecektir. Kullanıcılar bu
ekranlardan duyuru giren yetkilinin kim olduğunu ve duyurunun konusunu görebilmektedir.

“İçeriği gör” butonu seçildikten sonra aşağıdaki ekranda gösterildiği gibi ilgili duyurunun
hangi tarihler arasında geçerli olduğu konusu ve ayrıntılı bilgileri okunur olarak TSM
kullanıcıların karşısına gelmektedir.

İncelenen duyuru uygulamdaki alt menüden
kapanmaktadır.

sayfadan ayrılmadan tab‟lardan

Uygulama içinde duyuruların listelendiği sayfadan başka duyurular açılıp, ekran
değiştirmeden başka duyurular incelenebilinir.

10.

Sicil Memurlarinin Mersis Üzerinden Vekalet Ile
Başvuruları Gerçekleştirmesi
Vatandaşın Vekalet Verme İşlemi

10.1.

Mersis uygulaması içinde, kişinin TC kimlik numarasına yetkili veya ortak olarak kayıtlı
olduğu firmalar varsa bu firmalar “firmalarım” seçeneği altındaki görünür. Kişi firmalarıyla
ilgili bi vekalet işlemi gerçekleştirecekse,

firmalar başlığı altındaki “Vekalet Verilen

Firmalar” seçeneği ile başka birine veya ticaret sicil memurluğuna kişi kendi firmaları için
vekalet verebilir.

“Vekalet verilen firmalar” seçildikten sonra aşağıdaki ekran kullanıcının önüne
gelecektir.

Kişinin daha önceden başkalarına vermiş olduğu firmalar varsa bu alandan

görünebilinir.

“Vekalet Ver” butonu ile yeni bir vekalet verme işlemi gerçekleştirilmektedir.

Firmalarla ilgili kullanıcıya mı yoksa ilgili ticaret sicil memurluğuna mı yetki verileceği
seçilmektedir.
10.2.

Kişiye Vekalet Verme

Kişiye yetki verilecekse, kişi TC kimlik numarası ile sistemden sorgulanan kişiye hangi
firmayla ilgili yetki verileceği seçilmektedir ve yetkinin başlangıç-bitiş tarihleri de
belirtilmektedir.

10.3.

Ticaret Sicil Memurluğuna Vekalet Verme

Ticaret Sicil Memurluğuna yetki verilecekse yine kişinin üzerindeki firmalardan yetki
verilecek firma seçilir. Yetki verilecek ticaret sicil memurluğu listeden seçilir. Aşağdaki
ekranda gösterildiği gibi yetki verilen ilgili sicil memurluğunda görevli memurların listesi
kullanıcının önüne gelecektir.

İleri butonu seçilerek kişinin elektronik imzası ile verdiği vekaleti imzalaması
sağlanmaktadır.

Devam butonuna basılarak imzalama işlemi devam ettirilir.

İmzalanan vekaletname verilen tarihleri hangi firmada kime verildiği kişinin vekalet
listesinde görünecektir.

Verilen vekaletnameler sil butonu ile kaldırıla da bilinmektedir.

10.4.

Yetki Verilen Ticaret Sicil Memurluğunun Yapacağı işlemler

Yetki verilen Mersin Ticaret Sicil Memurluğundan bir memur Mersis sistemine giriş
yaparak ilgili firmayla hakkında resen dışı işlem yapabilmektedir. Yetki verilen firmaya
girildiğinde resen dışı işlem de yapılabilinmektedir.

Ticaret Sicil Memurları işlemeri

ancak resen gerçekleştirebilmektedir. Ancak ilgili

firmanın yetkilisi Mersin Ticaret Sicil Memurluğu‟na vekalet verdiği için “işlem Resen
Yapılsın” seçeneğindeki çek kaldırılmalıdır.

Böylelikle yapılan işlem vekalet ile resen olmadan gerçekleşecektir. Bu firma üzerinde
ilgili teacil başvuru işlemi yapıldıktan, ilgili evraklar ek olarak belge ekleme butonundan
eklendikten ve gerekli kararlar girildikten sonra TSM‟ye onay işlemine gönderilecektir.
Onaya gönder butonu ile yapılan değişiklikler TSM‟ye tescil için gönderilir.

İlgili ticaret sicil memurluğunun onay listesine düşen başvuru seçilip, incelenir.

İlgili tescil işlemi incelendikten ve noter bilgisi, yapılan tescil işlemiyle ilgili notları
alındıktan sonra diğer tescil işlemleri gibi tescil edilmektedir.

Tescil işleminden sonra ilan listesine düşen ilan vekalet verildiği için resen değil normal
işlem şeklinde TSM memurunun önüne otomatik olarak oluşmuş şekilde gelmektedir. TSM
memuru güvenli e-imzası ile ilanı imzalar ve ilanın sicil gazetesinde yayınlanması için
TOBB‟a gönderir.

11.

TSM Memurlarının Vatandaş Yerine İşlem Yapması
İlgili TSM‟lerde görevli memurların vatandaşın yerine işlem yapmaları için gerekli iş

akışları oluşturulmuştur. TSM memurları ilgili firmanın işlem ekranına geldiklerinde
karşılarına

“Normal Değişiklik”,

seçenek gelmektedir.

“Resen Değişiklik” ve “Resen Düzeltme” olarak üç

11.1.

Normal Değişiklik

Normal değişiklik işlemi TSM memurlarının direkt vatandaş yerine işlem yapma iş
akışıdır. Yani Vatandaş kullanıcıları nasıl kendi firmaları üzerinde işlem yapabiliyorsa aynı
vatandaş gibi o firma üzerinde işlem gerçekleştirmektir.

TSM memurları normal değişiklik işlemini seçerlerse, vatandaş adına bir tescil işlemi
başlatmış olacaktır. Bundan sonraki gelecek olan ekranlarda vatandaşların girebileceği
yapılan değişikliğin karar alanları da TSM memurlarının önüne gelecektir.

Yapılan tescil işlemi için kararlar mahkeme kararı ve ya belediye kararı olmadan da
girilebilinmektedir.

Normal değişiklik ve yapılacak işlem seçildikten sonra, vatandaşlardaki gerekli işlem
sırasına göre TSM memurlarının önüne gelmektedir.

TSM memurları diğer normal başvuru işlemlerinde olduğu gibi bunu da onay listesinden
seçer ve diğer onay-ilan işlemlerinde olduğu gibi gerçekleştirir.

İlan listesi içinde ilgili başvurunun ilan metnine girildiğinde, ilan metni başvuruyu
vatandaş gerçekleştirmiş gibi gelmektedir. İlan üst yazısı içinde herhangi bir resen bilgisi
olmadan normal başvurulardaki gibi oluşmaktadır. Oluşan ilan metni örneği aşağıdaki gibi
incelmektedir. Oluşturulan ilan, ilan sıra no alınıp, imzalandıktan sonra TOBB‟a gönderilir.

11.2.

Resen Değişiklik

TSM memurları gerçekleştirmeleri gerekn

resen işlemleri için normal başvuru

yapacakmış gibi firma işlem ekranına girmeleri gerekmektedir. Seçenekler arasında “Resen
Değişiklik” seçilmelidir.

Firmayla ilgili gerekli işlem gerçekleştirildikten

(değişiklik, merkez nakli, rehin

işlemi...gb) ve başvurularını hazırladıktan sonra gerçekleştirmiş oldukları resen işlemin hangi
karara istinaden “Mahkeme kararı” veya “Belediye kararı” olduğu sisteme girilir.

Onaya gönderilen başvuru TSM onayına diğer başvurular gibi düşmekte ve
incelenebilinmektedir.

Tescil işlemi onaylanır ve onay sonucu diğer tescil işlemlerinki gibi oluşur.

İlan metni aşağıdaki gibi resen bilgisi ilan üst yazısında belirtilerek oluşmaktadır. İlan
metni içindeki karar alanları resen olmasını sağlayan karar tipleri (belediye-mahkeme) hangisi
ise onunla birlikte oluşmaktadır.

11.3.

Resen Düzeltme

TSM‟lerdeki resen işlemlerin hernagi bir karar girmeden düzeltilmesi işlemi için resen
düzeltme işlemi seçilmesi gerekmektedir.

TSM memurları yanlışlıkla yapılmış işlemleri düzeltmek için bu akışı kullanmaları
gerekmektedir.
Aşağıdaki ekranda da gösterildiği gibi herhangi karar girilmeden sadece TSM
memurlarının yapmış olduğu işlemlerle gerekli düzeltme işlemi yapılır.

TSM ekranlarına diğer tescil işlemleri gibi incelenmek üzere düşer.

Tsm memuru gerekli onay işlemini gerçekleştirir. Onay işlemi gerçekleştirildikten sonra
TSM kullanıcısına bu tescil işleminin ilanın oluşup oluşmaması sorulur. Evet seçilirse buna
göre ilan metni üst yazısıyla birlikte ilan listesine düşer ve oluşturulur. Ancak hayır seçilirse
bu işlemle ilgili herhangi bir ilan metni oluşmayacaktır.

Evet seçildikten sonra resen üst yazısıyla diğer ilan metinleri gibi ilan oluşmaktadır.

