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TÜZEL ÖZEL İŞYERLERİNDE TESCİL BİLGİLERİNİN MERSIS 
SİSTEMİNDEN ALINMASI 
 
05.05.2021 tarihli ve E-99779835-202.99-24730873 sayılı Tüzel 
Özel İşyerlerinde Tescil Bilgilerinin MERSİS Sisteminden Alınması 
hakkında genel yazı yayımlanmıştır. 
 
Tüzel kişiliklere ait özel işyeri (tüzel özel işyerleri) açılışlarında 
gerek ortak bilgileri gerekse yönetici bilgileri kullanıcılar 
tarafından sisteme kaydedilmekte, işverenler tarafından 
Kuruma değişiklik ve güncelleme talebi gelmediği sürece tescil 
kütüklerinde ilk girilen bilgiler saklı tutulmaya devam 
edildiğinden tescil bilgilerinin güncelliği sağlanamamaktadır. 
Tescil bilgilerinin gerek ilk tescil aşamasında doğru alınabilmesi 
gerekse de daha sonra bu bilgilerin güncelliğinin sağlanabilmesi 
amacıyla tüzel, özel işyerlerinin ortak, yönetici ve adres 
bilgilerinin Merkezi Sicil Kayıt Sisteminden (MERSIS) alınması ve 
daha sonraki değişikliklerin otomatik olarak güncelliğinin 
sağlanabilmesi için gerekli çalışmalara başlanılmıştır. 
 
Geçiş süreci için belirlenen faz aşamalarından FAZ-1’e ilişkin 
çalışmalar tamamlanmış olup Faz -2 aşamasına geçilmiştir. 
 
FAZ-1: İlk tescillerde MERSIS sorgusu ile ortak, yönetici ve 
merkez adres bilgilerinin alınması sağlanmıştır. Bu kapsamda 
MERSIS' ten alınan kayıtlar için manuel giriş internet ekranları 
için kapatılacak ancak şube ekranlarında manuel giriş ve 
düzeltme ekranları bir süre açık kalacaktır. 
 
FAZ-2: Sistemde kayıtlı işyeri tescil bilgilerinin MERSIS 
kayıtlarına göre otomatik olarak güncellenmesi sağlanacaktır. 
(Güncelleme belirlenen pilot illerde yapılacaktır.) 
 
FAZ-3: Sistemde kayıtlı işyeri tescil bilgilerinin MERSIS kayıtlarına göre otomatik 
olarak güncellenmesi tüm Türkiye’de kayıtlı işyerleri için yapılacaktır.  
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan  
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam  
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’den fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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E-Devlet üzerinden yapılan işyeri tescil girişlerinde kollektif şirket, adi komandit 
şirket, paylı komandit şirket, limited şirket, anonim şirket ve kooperatif şirket türleri 
için ortak ve yönetici girişi yapılamayacak olup, söz konusu bilgiler işverenlerce 
sisteme girilen MERSIS numarasına göre ekrana otomatik getirilecektir. İşverenlerin 
ekrana gelen ortak veya yönetici bilgilerinin hatalı olduğunu yada güncel olmadığını 
beyan etmeleri halinde, Ticaret Bakanlığı'nın ilgili birimleri vasıtasıyla MERSIS' te 
gerekli düzeltme ve güncelleme işlemlerini yaptırmaları yönünde bilgilendirilme 
yapmaları uygun olacaktır. 
 
Söz konusu Genel Yazı ’ya ulaşmak için linke tıklayınız. 
 
Saygılarımızla. 
 
 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/177105

