BASIN BÜLTENİ
İzmir’de ticari sicil işlemleri elektronik ortamda
yapılacak!
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ticaret sicil işlemlerinin
elektronik ortamda yapılması için hazırlanan “MERSİS” Projesi,
Mersin’den sonra, pilot bölge olarak seçilen İzmir’de de hayata
geçti. İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde yapılacak tüm ticari
sicil işlemleri elektronik imza yardımıyla Merkezi Sicil Kayıt
Sistemi- MERSİS’te yapılacak.
Ticari sicil işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına imkan tanıyan MERSİS
uygulaması, Mersin’den sonra pilot bölge olarak belirlenen İzmir’e geldi. Projenin 8
Ekim 2012 tarihi itibariyle İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde yürürlüğe girmesiyle
bilgi güncelleme, şirket birleştirme, unvan değişikliği, iflas başvuruları, genel kurul
bildirimi, çeşitli lisans başvuruları, mali destek ve teşvik başvuruları, çalışan SGK
kayıtları, vergi beyan ve ödemeleri gibi ticari sicil işlemleri elektronik ortamdan
yapılacak.
Kamu kurumlarının tüzel kişiliklerle ilgili ihtiyacı olan bilginin tek noktadan sunulması
ve sistemde tutulan şirket bilgileri uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesine
imkan veren MERSİS projesinin zaman ve para tasarrufu sağlamanın yanında, ticaret
hayatına hız ve kolaylık getireceği düşünülüyor.
MERSİS’te işlem yapmak için gereken e-imzayı E-GÜVEN’den alın!
İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde işlem yapmak isteyenlerin, elektronik imza sahibi
olması gerekiyor. Türkiye’nin ilk Elektronik Sertifika ve Mobil İmza Hizmet sağlayıcısı
E-GÜVEN kurumlara ve bireylere bilgi güvenliği çözümleri ve elektronik imza
hizmetleri sunuyor. Elektronik imza sahibi olmak için www.e-guven.com adresindeki
online başvuru formunu doldurarak başvuruda bulunulabilir. E-GÜVEN’in sunmakta
olduğu yerinde kimlik kontrolü ve yerinde kurulum hizmetleri de elektronik imza

sahibi olmak isteyen kurumlara büyük kolaylık sağlıyor. Elektronik imzanızı ticari sicil
işlemlerinin yanı sıra diğer e-devlet uygulamaları, KAP bildirimleri, garanti belgesi
başvuruları, patent ve marka başvuruları, otomobil alım satımı, gümrük işlemleri gibi
işlemlerde de kullanabilirsiniz.

İlgili Kişi:
Nevra Çankaya
Marjinal Porter Novelli
0212 219 29 71
nevrac@marjinal.com.tr

www.e-guven.com
Türkiye Bilişim Vakfı’nın (TBV) önderliğinde 2003 yılında kurulan E-GÜVEN Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş.,
bilgi güvenliği alanında Türkiye’nin en güçlü ve güvenilir kurumu olmayı hedeflemektedir. Türkiye’de
kurumların ve bireylerin İnternet ve ilgili uygulamalardan daha etkin ve güvenilir bir şekilde
yararlanmalarını sağlayacak sertifika otoritesi hizmetleri sunan E-GÜVEN, en ileri teknolojileri kullanmakta;
uluslararası standartlarla uyumlu bir güvenlik altyapısı ve ağına sahip bulunmaktadır. Türkiye’nin ilk
elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı olan E-GÜVEN, elektronik ortamda ticari işlemlerin ve bilgi
alışverişinin güvenle yapılabilmesi için, açık anahtar altyapısında çalışan anahtarları kişisel kimliklerle
ilişkilendirerek elektronik sertifika üretmektedir.

