
MERSİS sayesinde şirket kuruluş işlemleri artık, online olarak 

süratli bir şekilde gerçekleşebilecektir.

• Sisteme giriş, http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresinden 

gerçekleştirilir. 

• İşlem yapabilmek için bir kullanıcı adı ve şifresi gerekir.

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/


Yeni bir hesap yaratmak için kayıt  bölümüne girilir.



T.C. Kimlik numarası yazılarak KPS‟ den Al butonuna basılır. 

Diğer hücreler kişisel bilgiler baz alınarak doldurulur.



E-mail adresi, şifre, telefon bilgileri ve adres bilgileri girildikten 

sonra kaydet butonuna basılır.



Kaydet butonuna bastıktan sonra E-mail adresinize aktivasyon 

maili gönderilmiştir uyarısı alacaksınız. E-mail‟inize giriş yaparak 

üyelik aktivasyonunuzu gerçekleştirebilirsiniz.



Yapılacak işlemlerden „‟Kuruluş İşlemi‟‟ seçilir.



E- imza sağlayıcı bölümünden uygun olan seçenek işaretlenir ve 

Kaydet‟e basılır.



Sisteme giriş için bilgiler doldurulur ve «Login» butonu ile giriş 

yapılır.



Sisteme giriş ana ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir



Yeni Şirket Başvuru İşlemleri :

Mersis Modülü => Tescil Başvuru alt sekmesi => Yeni Şirket 

Kuruluş İşlemleri Linki ile gerçekleştirilir.



AÇIKLAMA

•Sunumda kuruluş işlemine örnek 

oluşturması için tek ortaklı Anonim Şirket 

Kuruluşu anlatılmıştır.

•Kuruluş işlemleri diğer şirketler için 

çoğunlukla aynı ilerlemekte, bazıları için ek 

ya da eksik sekmeler bulunmaktadır.



Ekrandan „‟ Tek Kişilik Anonim Şirket kurmak için Tıklayınız 

„‟ sekmesi seçilir.



Firmanın kuruluşunun yapılacağı il ve ilçe seçilir. Kuruluşu 

başlat butonuna basılır.



Anonim Şirket Kuruluş İşlemlerinin yapıldığı ekran aşağıdaki 

gibidir.

• Yanında ünlem işareti olan kısımlar, doldurulması zorunlu 

alanlardır.

• Gerçek kişi ortak ekleme butonuna basılırak ortak eklenir.



Şirket Ortağı Sekmesi => Gerçek Kişi Ortak Ekle Linki  : 

Kimlik Numarası girilip «KPS‟den Al» butonuna tıklandığında, 

diğer bilgiler otomatik olarak gelir.Bu işlemden sonra Kaydet/ 

Kapat butonuna basılır.



Tüzel kişi şirket ortağına eklemek için aşağıdaki linke tıklanır.



Unvan kısmına ortak olarak eklenecek olan firmanın ünvanı 

yazılır ve ara butonuna basılır.



Açıklama kısmı doldurulduktan sonra firma ekle butonuna 

basılarak seçilir



Tüzel kişi eklendikten sonraki ekran görüntüsü aşağıdaki 

gibidir. Dış Tüzel ortak eklemek için aşağıdaki butona basılır.



Tüzel Kişilik Türü ve Dış Tüzel Kişi Ünvanı sorgulanarak 

listeden seçilir.



Dış Tüzel Ortak ekledikten sonraki ekran görüntüsü aşağıdaki 

gibidir.



Eğer ortak 18 yaşından küçük ise; TTK‟ya göre bir vasi tayin 

edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan “Vasi Ekle” 

ekranından, vasi tayin edilen şahsa ait bilgiler girilir. 



Gerçek kişi ortak ekle işleminde ortak yabancı uyruklu ise; uyruğu 

seçilmesi halinde veri giriş alanları değişerek bilgiler girilir



Şirket Ünvanı Sekmesi => Yeni Şirket Ünvanı Belirle‟ ye tıklanır. 



Unvan belirlendikten sonra Unvan Sorgula butonu ile veri tabanında 

benzeri veya yakın ünvan bulunup bulunmadığı kontrol edilir.



Unvan sistemde yoksa rezerve et butonuna basılır.



Ünvanınız 15 gün süre ile rezerv edilir. Kuruluş tescili 15 gün içerisinde 

tamamlanmazsa rezerv unvan sistemden silinir. 

Daha sonra kapat butonuna basılır.



Unvan bilgileri girildikten sonraki ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

Adres alanına tıklanarak adres bilgileri girilir.



Adres bilgileri Gir/Düzelt butonuna basılarak girilir.



Adres Sekmesi => Gir/Düzelt Linki  : Adres bilgileri girilir ve 

kaydet kapat butonuna basılır.

Adres bilgileri girilir. İletişim Bilgileri de aynı şekilde girilmelidir.



Adres bilgilerinden sonra iletişim bilgileri için Gir/Düzelt butonuna basılır.



İletişim bilgileri + butonuna basılarak girilir.



Amaç konu bilgileri aşağıdaki butona basılarak girilir.



Amaç ve Konu Sekmesi => Yeni Amaç ve Konu Ekle Linki  

: 





Nace kodu girişi için Gir/Düzelt butonuna basılır.



Nace Kodları Sekmesi => Gir/Düzelt Linki  : 

Nace Kodu veya Tanımı girildiğinde ekranın altında yer alan liste 

ekranıyla karşılaşılır. Uygun olan ekle butonu ile eklenir.





Sermaye girişi butonuna basılarak sermaye tanımlanır.



Sermaye miktarı ve bir hissenin değeri girilir ve kaydet kapat butonuna 

basılır.



Sermaye miktarı girildikten sonra ortakların sermaye dağılımları ortakların 

yanındaki + butonuna basarak yapılır.



Ortağın sahip olduğu hisse senedi sayısı girilir. Ayni sermayesi varsa 

gerekli bilgiler girilir ve kaydet kapat butonuna basılır.



Diğer ortaklar için de aynı işlemler yapılır. Ödemeye ilişkin açıklamalar  

Gir/Düzelt butonuna girilerek yazılır.



Firma süre bilgisi aşağıdaki linke tıklanarak girilir.



Süre bilgisi girilerek Kaydet butonuna basılır.

Süre bilgisi girilir. 



Yönetim Kurulu bilgisi aşağıdaki butona basılarak girilir.



Yönetim kurulu üye sayısı bilgileri girildikten sonra kaydet kapat 
butonuna basılır.



Şirket idaresine eklenmek istenen maddeler Gir/Düzelt butonu ile 
eklenir.



Şirketin Temsil Maddesinde ilgili yazı aynı şekilde kaydedilebilir,

gerekli görülen yerler değiştirilerek kaydedilebilir ya da farklı bir

kaynaktan kopyalanarak, aktarımı gerçekleştirilebilir.



Yönetim Kurulu aşağıdaki linkten eklenir.



Ortaklar listesindeki kişilere yönetim kurulunda görev vermek için 
Görev Ver butonu tıklanır.



Yönetim kuruluna seçilen şahıs için görev ve yetki süresi 
belirlendikten sonra Kaydet butonuna basılır.



Dışarıdan Yönetim kuruluna kişi eklemek için aşağıdaki buton 
tıklanır.



Dışarıdan Yönetim kuruluna eklenecek kişinin TC kimlik numarası 
yazılarak KPS‟den sorgulanır. Görev ve yetki süresi belirlendikten sonra 
Kaydet/Kapat ile kişi yönetim kuruluna eklenir.



Dışarıdan Yönetim kuruluna eklenecek kişinin tüzel ortak temsilcisi 
değil ise tüzel ortak ibaresi boş bırakılarak kişi bilgileri doldurulur. 
Kaydet/Kapat butonuna basılır.



Dışarıdan Tüzel Yönetim Kurulu eklemek için aşağıdaki butona 

basılır.



Tüzel firmanın mersis numarası yazıldıktan sonra Firma Ara 

butonuna basılır. Daha sonra tüzel temsilci seçilir.



Tüzel firmanın temsilcisi seçildikten sonra Görev ve yetki süresi 

tanımlanır. Daha sonra Kaydet/Kapat butonuna basılır.



Son durumda yönetim kurulunun ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir. 

Yönetim kurulu değişiklikleri bittiğinde Kapat butonu ile çıkış yapılır.



Yönetim kurulu kişileri eklendikten sonraki ekran görüntüsü 
aşağıdaki gibidir. Yönetim kurulu eklendikten sonra aşağıdaki linkten 
yetkililer tanımlanır.



Yönetim kurulu kişilere yetkili görevi vermek için Görev Ver butonu 

tıklanır.



Kişinin görev süresi ve yetki şekli seçildikten sonra Kaydet/Kapat ile 

görev verilir.



Yönetim kurulu dışından kişilere yetki vermek için aşağıdaki link 

tıklanır.



Kişinin TC no‟su yazdıktan sonra KPS‟den al butonuna basılır, yetki 
şekli ve yetki süresi tanımlandıktan sonra Kaydet/Kapat butonuna 
basılır.



Temsilciler eklendikten sonraki ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir. 

Dışardan tüzel temsilci eklemek için aşağıdaki link tıklanır.



Yetkili eklenecek olan tüzel firmanın mersis numarası yazılır ve 
Firma Ara butonu tıklanır. Hangi yetkililer firma temsilcisi olacaksa Seç 
işareti tıklanarak yetkili seçilir.



Seçilen yetkilinin görev, yetki süresi ve yetki şekli seçilir. Eğer diğer 

temsilciler de yetkili olacak ise onlar içinde seç butonu tıklanır.



Temsilciler eklendikten sonra Kapat butonuna basılır.



Yetkililer eklendikten sonraki ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.



Diğer maddeler için yapılacak değişiklikler zorunlu olmayıp 

aşağıdaki anlatıldığı şekilde düzenleme yapılabilir.



Bu bölümde ilgili yazı aynı şekilde kaydedilebilir, gerekli görülen

yerler değiştirilerek kaydedilebilir ya da farklı bir kaynaktan

kopyalanarak, aktarımı gerçekleştirilebilir.

Şirketin Temsil Maddesi



Temsil ve İlzam Sekmesi => Gir/Düzelt Linki  : 

Bu bölümde ilgili yazı aynı şekilde kaydedilebilir, gerekli görülen

yerler değiştirilerek kaydedilebilir ya da farklı bir kaynaktan

kopyalanarak, aktarımı gerçekleştirilebilir.



İlan Sekmesi => Gir/Düzelt Linki  : 

Bu bölümde ilgili yazı aynı şekilde kaydedilebilir, gerekli görülen yerler
değiştirilerek kaydedilebilir ya da farklı bir kaynaktan kopyalanarak,
aktarımı gerçekleştirilebilir.



Hesap Dönemi Sekmesi => Gir/Düzelt Linki  : 

• Gelen ekranda hesap dönemi bilgileri, şirket bilgilerine uygun

olarak seçilir.

• «Özel hesap dönemi girmek istiyorum» seçeneğinde ise

Maliye Bakanlığı‟ndan alınan kararın tarihi ve numarası

girilerek özel hesap dönemi bilgileri kaydedilir.



Kar Zarar Sekmesi => Gir/Düzelt Linki  : 

Bu bölümde ilgili yazı aynı şekilde kaydedilebilir, gerekli görülen

yerler değiştirilerek kaydedilebilir ya da farklı bir kaynaktan

kopyalanarak, aktarımı gerçekleştirilebilir.



İhtiyat Akçesi Sekmesi => Gir/Düzelt Linki  : 

Bu bölümde ilgili yazı aynı şekilde kaydedilebilir, gerekli görülen

yerler değiştirilerek kaydedilebilir ya da farklı bir kaynaktan

kopyalanarak, aktarımı gerçekleştirilebilir.



Kanuni Hükümler Sekmesi => Gir/Düzelt Linki  : 

Bu bölümde ilgili yazı aynı şekilde kaydedilebilir, gerekli görülen

yerler değiştirilerek kaydedilebilir ya da farklı bir kaynaktan

kopyalanarak, aktarımı gerçekleştirilebilir.



Ek Maddeler Sekmesi => Diğer Madde Ekle Linki  : 

Bu bölümde ilgili yazı yazılabilir ya da farklı bir kaynaktan

kopyalanarak, aktarımı gerçekleştirilebilir.



Bütün alanlar girildikten sonra “Başvuru Hazırla” kısmına tıklanır.



Ana sözleşme çıktısı almak için aşağıdaki link tıklanır ve kuruluş 

bildirim formu doldurulur.



Gir/Düzelt butonu tıklanarak kuruluş bildirim form bilgileri girilir.



Aşağıdaki bilgiler doldurulduktan sonra Kaydet/Kapat butonuna 

basılır.



Tahakkuk bilgileri aşağıdaki linke tıklanarak görülebilir. 

Son olarak ise “Onaya Gönder” butonuna tıklanarak işleme son 

verilir. 



Aşağıdaki başvuru numarası ana sözleşme ön kontrol ve noter 

işlemleri yürütülebilir.



MERSİS‟te mevcut bir firma üzerindeki değişiklik, tasfiye, terkin, acenta 

ve rehin işlemleri de gerçekleştirilebilir.

Mersis Modülü => Tescil Başvuru alt sekmesi => Değişiklik Tescil 

Başvurusu Linki



MERSİS‟te herhangi bir nedenden dolayı tamamlanamamış şirket 

başvurularına 15 günlük süre içinde devam edilebilir.

Mersis Modülü => Tescil Başvuru alt sekmesi => Devam Eden 

Başvurularım Linki



Örnek bir ekran görüntüsü




