
TİCARET SİCİL KAYDI ALINMASI İLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER 

 Bilindiği üzere , 6102 Sayılı Türk Ticaret  Kanunu'nun 26.06.2012 Tarihinde değişen 39. Maddesi'nin 1. Fıkrası'nda "Her 

tacir ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında 

imzalamak zorundadır" hükmü yer almaktadır. 

 Aynı Kanun'un 1534. Maddesi'nin 5. Fıkrası'nda yürürlük tarihinin 01.01.2014 olduğu belirtilmiş olup 51. Madde'nin 2. 

Fıkrası hükmüne göre ise yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin 2014 yılı için 2.240,00 TL idari yaptırım ile cezalandırılması söz 

konusudur. 

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne (Mersis ) sadece eczacı adı - soyadı bilgilerinin girilmesi, eczane ismi bilgisinin girilmemesi işlem 

basamaklarının tamamlanması bakımından önemlidir. 

 Daha sonraki basamakta ise alınan Talep Numarası ve gerekli belgeler ile şahsen ve ya muhasebecileri aracılığı ile  

Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvuru yapılması gerekmektedir. 

 Akseki, Elmalı, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Kemer, Korkuteli ve Serik İlçelerimizde faaliyet gösteren üyelerimiz Antalya 

Ticaret ve Sanayi Odası'nda bulunan Sicil Müdürlüğü'ne evraklarını teslim edebileceklerdir. Diğer ilçelerdeki meslektaşlarımız ise  

bulundukları ilçe ticaret sicil müdürlüklerine başvuracaklardır. 

Gerekli Belgeler Nelerdir? 

1. Eczacı Odasından alınacak olan Oda  Kayıt Belgesi. 

2. Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış olan dilekçe.  

3. Kayıt olacak kişi tarafından imzalanmış olan Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin 24. Maddesi'ne göre düzenlenmiş Taahhütname.  

4. T.C. Kimlik Numarasını gösterir Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet ) 

5. Fotoğraf (1 Adet) 

6. Noter huzurunda düzenlenmiş Ticaret Unvanı Altına Atılmış İmza Beyannamesi (imza beyanında Uyruğu, T.C. Kimlik 

numarası/Yabancı Uyruklu ise Vergi Dairesinden alınacak Vergi Numarası, Ticaret Unvanı, İş Konusu, İşe Başlama Tarihi, İş Adresi, 

Ev Adresi yer almalıdır) (Islak imzalı-1 Adet Asıl) 

7. Vergi Levhası ve Vergi Dairesi Mükellef Görüntüleme (Görüntüleme vergi dairesi tarafından alınmış (orijinal)) veya Yoklama 

Tutanağı fotokopisi 

8. Ticaret sicil harcının (239.65 TL) yatırıldığına dair makbuz. İlgili tutarı ATSO binasında bulunan vergi dairesi veznesine veya 

bankalara yatırmak mümkündür. 

9. Kayıt işlemi bittikten sonra ticaret sicil gazetesine ilan için 63.00 TL, oda sicil işlemi ücreti için 121 TL. ( Ticaret sicil amirliği 

hesabına ) yatırılacaktır. (bu tutar ATSO binasında kayıt sırasında yapılacaktır. 

 Vereseli olarak işletilen eczanelerde Sağlık Bakanlığından alınan ruhsatta adı geçen ve eczanenin sahibi olan şahıs 

üzerinden ticaret sicili kaydı alınacaktır. Bu şekilde işletilen eczaneler sicil kaydı alma esnasında Sağlık Bakanlığı'ndan almış 

oldukları ruhsatın fotokopisini de Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. 

Sonuç Olarak; 

Meslektaşlarımızın 1 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında kullanacakları belgeleri bastırırken bu belgelerde, ticaret unvanının, MERSİS 

numarasının (MERSİS numarası verilmeyenler ticaret sicili  numarasının) gösterilmesine dikkat etmeleri önem arz etmektedir.  

1 Ocak 2014 tarihi öncesinde bastırılan belgelerin bu tarih sonrasında da kullanılması halinde, bu belgelerde de anılan bilgilerin 

gösterilmesini (bilgileri içerecek şekilde hazırlanan kaşelerin bu belgelere vurulması) sağlamaları, yazar kasalardan alınan 

perakende satış fişlerinde madde kapsamındaki bilgilere yer verilmesini teminen gerekli program değişikliklerini yaptırmaları 

veya  program değişikliğine gidilinceye kadar bilgileri içerecek kaşeyi fişlerin önüne veya arkasına vurmaları ya da elle 

yazmaları gerekmektedir. (KAYIT VE İŞLEM BASAMAKLARININ RESİMLİ ANLATIMI AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR.) 



KAYIT İŞLEMLERİ 

 

Mersis’e kayıt olmak için kullanıcılar http://mersis.gumrukticaret.gov.tr   ana sayfada yer alan “KAYIT” butonuna 

tıklandığında bilgilerin alındığı sayfa kullanıcının önüne gelmektedir.  

 

Kayıt olacak kişinin tc kimlik no ile sorgulanması sonucu kişininin ilgili bilgileri gelir ve geri kalan alanlar kullanıcının 

kendisi tarafından doldurulur. Hesabını aktive edeceği mail hesabı kullanıcının aynı zamanda kullanıcı adı olacaktır.  

 

 

Gerekli bilgiler dolduruluduktan sonra Kaydet butonu ile bilgiler kaydedilir. Kaydet butonunun seçilmesi ile ilgili mail 

adresine aktivasyon maili iletilmiş olmaktadır. Kullanıcının mail adresine aşağıdaki gibi ilgili aktivasyon maili 

gelmektedir. Verilen linke basılarak aktivasyon işlemine devam edilir.  

 

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


 

Kullanıcı adı- şifresi ve aktivasyon kodu ile sisteme giriş sağlanılır. Sisteme giriş yapıldıktan sonra aşağıdakinin benzeri 

bir ekran kullanıcının önüne kendi kullanıcısı ile gelecektir.   

 

 

1. ŞAHIS İŞLETMESİ KURULUŞ  

Kullanıcı adı ve şifre ile Merkezi Sicil Kayıt Sistemine giriş yapıldığında “Mersis” butonuna tıklandığında yer 

alan “Tescil Başvurusu” aşağıda şirketinizle ilgili yapabileceğiniz işlemler listelenir.  Şirket kuruluşu yapmak 

için Tescil Başvuru linkine tıklanır. 

 

Tescil Başvuru linkine tıklandığında üç farklı seçenek oluşur. Yeni bir şirket kuruluşu için ‘Yeni Şirket Kuruluş 

İşlemleri’ , Şirketle ilgili değişiklik işlemi yapmak için ‘Değişiklik tescil Başvurusu ’ , Henüz tamamlanmamış 

bir başvuru varsa buda ‘Devam Eden Başvurularım ’ seçeneklerinden takip edilebilir.  



 

‘Yeni Şirket Kuruluş İşlemleri’ Linkine tıkladığımızda şirket türleri sıralanır. ‘Gerçek Sahıs İşletmesi Kurmak 

için Tiklayınız’  linkine basılır.  

 

İşletmenin Merkezinin yer alacağı İl ve İlçe seçilir. ‘Kuruluş Başlat’ linkine tıklanır ve kuruluş işlemi 

başlatılmış olur. 

 

Açılan ekranda ‘İşletme Sahibi Ekle’ linkine tıklanır.  



 

Aşagıdaki ekrana ortagın TC Kimlik Numarasını yazarak ‘ KPS’den Al ’ butonuna tıklanır. Bilginin gelmesi ile 

Kaydet Kapat butonuna tıklandıgında ortak eklenmiş olur.   

Ticaret Ünvanı  belirlemek icin Ticaret Ünvanı linkinden ‘Yeni Ticaret Ünvanı Belirle ’ linkine tıklanır. 

 

Unvan boş  kutucuğa yazılır. Unvan sorgula butonuna basılır ardından  “Rezerve Et” butonuna basıldığında 

unvan rezerve edilir. Kapat tuşuna basıldığında unvan kaydedilir. 

 

Adres linkinden ‘Gir düzelt ’ Butonuna tıklanır.  



 

Aşagıda gelen ekrana adres yazılır. ‘Kaydet Kapat’ butonuna basılır. 

 

İletişim bilgilerinden en az birini girilmesi zorunludur.  

 

Amaç konu  belirlemek için Amaç konu linkinden ‘Yeni Amaç Konu Ekle’ linkine tıklanır. 

 

Acılan ekranda amaç konu yazılır ve Kaydet Kapat butonuna basılır. 



 

Nace kodu linkinden ‘Gir düzelt ’ linkine tıklanır .  

 

Acılan ekranda tanım kutucuğuna sektör ile ilgili kelime yazılır ara butonuna basılır listenen kodlardan 

uygun olanı seçilir.   Girilmesi zorunludur fakat ilanda görünmez. 

 

 

Şahıs işletmelerinde sermaye pay değeri girilmesi zorunlu değildir . Sermaye eklenmek istenirse Sermaye 

paylar linkinden “Sermaye Girişi” linkine tıklanır. ortağın yanında bulunan artı işaretine basılır. 



 

Belirli bir sermaye ile kuruluşu öngörülmüş  ise ortağın yanında bulunan artı işaretine basılır. 

 

 

Nakdi Sermaye yazan kutucuga sermaye miktarı girilir. ‘Kaydet Kapat’ butonuna basılır. 

 

 

Şahıs işletmelerinde Yetkili ortagın kendisidir.   

 

Tüm işlemler tamamlandığında Başvuru hazırla butonuna basılır. 



 

Oluşan doküman görüntülenir. 

Başvuru artık onaya göndermeye hazır hale gelmiştir. “Onaya Gönder” butonunu tıkladığınızda  kuruluş başvurunuz 

Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne gönderilir.  

Onaya gönder butonuna tıklandığında ekranda görülen talep numarası ile işlemler takip edilebilir. 

  

 

 

 

 

 

 


