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B19-E.
İZMİR TİCARET BORSASI BAŞKANLIĞINA

İlgi : Mersis üzerinde e-imzalı anasözleşme onayı uygulamasının başlanması hk

Kuruluş işlemlerinin online randevu ile yapılması ve incelenmesi ile harcının tahsili geçtiğiniz 
yıllar içerisinde üyelerimiz ile siz meslek sahiplerinin kolaylığı için iyileştirici faaliyetlerimizden 
olarak tamamlanmıştır.

İş bu defa şirket kuruluş başvurularında elektronik imza ile tüm işlemlerinizi online olarak 
tamamlanması imkanı da sağlanmıştır.

Bu işlemleri elektronik imza ile tamamlamak isteyen kullanıcıların aşağıdaki adımları 
gerçekleştirmeleri yeterli olacaktır;

 Kurucu ortakların tümünün Mersis üzerinden anasözleşmeyi elektronik olarak 
imzalamalı ve başvuruyu oluşturmalıdır

 Ortak ile yetkililerin yeni kimlikli olması durumunda, Mersis girişlerinde e-Devlet 
üzerinden alınacak görev kabul onayı ile Dijital İmza Beyanı da oluşturulmalıdır

 https://eoda.izto.org.tr/web/tescil_randevu_bilgi.aspx?id=536 adresine girerek 
alınacak randevu kaydında işlem türünü ‘elektronik imzalı anasözleşme' olarak 
seçilmelidir

Bu adımların tamamlanması durumunda başvuru işlemleri daha hızlı tamamlanacak olup, 
Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne anasözleşme imza için ortak ve yetkililerin gelmesine gerek kalmadan 
tamamlanabilecektir.

Online inceleme ve harç tahakkuku sonrası yukarıda anlatıldığı gibi Elektronik imza ve Dijital 
İmzası Mersis üzerinde bulunan başvurulara verilen randevu gün ve saatinde tescile ait diğer 
evraklarını ‘kuruluş işlemlerini yürütmeye ve yasal defterlerini teslim almaya yetkili vekilinin 
gelmesi yeterlidir.

Konu hakkında meslek mensuplarının bilgilendirilmesi hususu önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

 
Mehmet AK
Ticaret Sicili Müdürü

e.t.

https://eoda.izto.org.tr/web/tescil_randevu_bilgi.aspx?id=536
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ŞİRKET KURULUŞLARINDA
TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM

Şirketlerin online inceleme ve ödemelerinin dijital ortama
taşınmasının ardından yeni bir adım daha atıldı. 

Anasözleşmeler elektronik imza ile tamamlanabilecek.

Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne gelmeden kuruluşunuzu başından 
sonuna online olarak tamamlayabileceksiniz.

Mersis üzerinde
anasözleşmenizi tüm 
ortaklar elektronik
imzalamalı

Başvurunuzu bu şekİlde 
yaptıysanız;

Şirket yetkilileri yeni 
kimlikli ise dijital imza 
beyanı kendiliğinden 
Mersis üzerinde
oluşacaktır

Mevcut kuruluş randevunuzu
‘elektronik imzalı mersis başvurusu’
olarak oluşturmanız yeterli olacaktır

Bu aşamadan sonra tüm işlemleri
SMS veya online olarak web
sitemizden takip edebileceksiniz


