T.C.
SANAYĐ VE TĐCARET BAKANLIĞI
e- DÖNÜŞÜM ĐCRA KURULU
26 INCI TOPLANTISI
MERKEKĐ TÜZEL KĐŞĐLĐK BĐLGĐ SĐSTEMĐ (MTK) PROJESĐ
SUNUMU
A. PROJE TARĐHÇESĐ
58 – 59 ve 60 ncı T.C. Hükümetlerin en önemli hedeflerinden bir tanesi de;
vatandaşlarımıza daha kaliteli ve hızlı kamu hizmeti sunabilmek amacıyla; katılımcı,
şeffaf, etkin ve basit iş süreçlerine sahip olmayı ilke edinmiş bir Devlet yapısının
oluşturulması olmuştur.
Bu kapsamda;
27.03.2003 Tarih ve 2003/12 sayılı Genelge ile “e–Dönüşüm Türkiye Projesi”
başlatılmış ve projenin nasıl yürütüleceğine ilişkin esaslar tespit edilmiştir.
03 ARALIK 2003 Tarih ve 2003/48 Sayılı Genelge ile
Projesi Kısa Dönem Eylem Planı” oluşturulmuş;

“e-Dönüşüm Türkiye

Planda yer alan;
* 44 Nolu Eylem :Tüzel kişilerin tek numara sisteminde birleştirilmesi,
* 68 No’lu Eylem :Şirket Sicil Kayıt Sisteminin oluşturulması,
01.04.2005 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Planlama Kurulu Tebliğ
ile yayımlanan, e-Dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Yılı Eylem Planında;
o 45 No’lu Eylem: Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sisteminin oluşturulması,
28.07.2006 tarih ve 26242 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan, Yüksek Planlama
Kurulunun 121.07.2006 tarih ve 2006/38/ sayılı “Bilgi Toplumu Stratejisi ve
Eylem Planı”nda ise; 56 No’lu Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi Oluşturulması,
eylemi sorumluluğu Bakanlığımıza verilmiştir.

B) MTK’NIN DĐĞER EYLEMLERLE ĐLĐŞKĐSĐ:
Bilgi Toplumu Stratejisi Program Tanımlama Dokümanında da yer aldığı
üzere;
BĐN-15–Çevrimiçi Çevre Đzinleri : (Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi
oluşturulduğunda işletmeler işlemlerini kendilerine ait kimlik numaraları ile takip
edebileceklerdir.)
BĐN-16 –Çevrimiçi Şirket Đşlemleri: (Bu eylem Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sisteminin
tamamlanmasından sonra başlatılacaktır.)
BĐN-17–Dış Ticarette e-Belge Kullanımı: (Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi
oluşturulduğunda işletmeler işlemlerini kendilerine özel kimlik numaraları ile takip
edebileceklerdir.)
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BĐN-19–Yabancı Yatırımcı Odaklı Promosyon Portalı : (Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi
Sistemi ve Şirketler Bilgi Sistemi ile entegrasyon sayesinde yabancı yatırımcı girmek
istediği sektördeki parlayan oyuncuları(öncelikle verilerini paylaşan veya KOBĐ
borsasında işlem görecek işletmeler) görebilecek, dilerse portal aracılığıyla uygun
gördüğü bir Türk işletmesiyle iletişime geçebilecektir.)
VOHD-57 –Şirketler Bilgi Sistemi : (Projenin tamamlanması için şirket kayıtları
projesinin bitirilmesi gerekmektedir.)
gibi eylemlerin gerçekleştirilmesi veya yürütülmesi için Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi
Sisteminin hizmete girmesini beklemektedir.
Başbakanlık tarafından, kısa vadede bitirilecek e-devlet projeleri üzerinde yapılan
kapsamlı çalışmada yer alan
“online
şirket kuruluşu”
eyleminin
gerçekleştirilebilmesi için MTK ve TĐSGOP projelerinin hızla tamamlanması
gerekliliği belirtilmiştir.
Diğer taraftan, MTK’nın kamu kurumlarınca yürütülmekte olan çeşitli projelere de
ana veri kaynaklarından birisi olması planlanmaktadır.
Bu proje ile, Avrupa Birliği’nin 2008 yılı ilerleme raporunda yer alan “Şirketler Hukuku”
faslında belirtilen; ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ve
sicil kayıtlarının elektronik ortamda tutulması ile ilgili
AB direktifine uyum
sağlanacaktır.

C) VERĐ TABANIN OLUŞTURULMASI :
Proje kapsamında master veri tabanının oluşturulmasını sağlayacak Bakanlığımız
verilerinin yanı sıra;
Maliye Bakanlığı:
Maliye Bakanlığı sistemlerinde bulunan şirket, esnaf, kooperatiflere ait veriler
elektronik ortamda talep edilmiştir. Yapılan eşleştirme çalışmalarında daha sağlıklı bir
sonuca ulaşmak üzere “şirket, esnaf ve kooperatif bilgilerinin; unvan, adres, il, ilçe,
ticaret sicil numarası, tescil tarihi, vergi numarası, vergi dairesi, il, ilçe, faaliyette son
verilme tarihi” yapısında text veya standart bir veritabanı formatında elektronik
ortamda Bakanlığımıza tekrar talep edilmiştir.
Đçişleri Bakanlığı, Dernekler Dairesi Başkanlığı’ndan Derneklere ilişkin;
Dernek Kütük Numarası,
Dernek Adı,
Dernek Vergi No
Adresi
Telefon,
Faks,
E-Posta,
Dernek Kuruluş Amacı,(metin bilgisi tutulacak) bilgileri,
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Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflara ilişkin
Vakıf Kütük Numarası,
Vakıf Adı,
Adres
Đl
Đlçe
Đlçe
Telefon,
Faks,
E-Posta,
Vakıf Türü bilgileri,
238 TSM’dan Sicil Esas Defteri kayıtlarında yer alan gerçek veya tüzel kişiliklere
ilişkin;
Vergi Dairesi
Vergi No
Şirket Türü
Unvan
Adresi
Đl
Đlçe
Faaliyet Durumu
Ticaret Sicil Numarası
Tescil Tarihi
Bilgileri talep edilmiştir.
238 adet Ticaret Sicil Memurluğundan talep edilen sicil esas defter kayıtlarına ilişkin
veriler TSM’lerden 25.05.2007 – 27.12.2007 tarihleri arasında tamamlanabilmiştir.
Verilerin geç gelmesi eşleştirme çalışmalarını olumsuz yönde etkilemiş ve proje
sürecinin uzatmasına neden olmuştur.
Toplanan veriler Bakanlığımız şirket ve kooperatif kayıtlarını da içerisine alacak
şekilde eşleştirme çalışmalarına başlanılmıştır.

D) PROJENĐN TEMEL UNSURLARI :
1) MTK NUMARASI
Veri tabanında yer alan ve yer alacak tüm kayıtlara birer numara üretilecektir. Ticaret
sicil modülünde yapılan ana sözleşme değişiklilerine ilişkin işlem bu numara ile
ilişkilendirilmiş olup numara yanında (/) işareti ile yer alan numaralarla bu tür
işlemlerin kaç defa gerçekleştirildiği görülebilecektir.
2) KĐMLĐK PAYLAŞIM SĐSTEMĐ
Özellikle ticaret sicil modülünde şahıslarla ilgili kimlik bilgilerin Nüfus Vatandaşlık
Đşleri Genel Müdürlüğü MERNĐS Projesi KPS’den web servisleriyle kontrol edilerek
veri tabanına kaydedilmektedir.
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3) ADRES PAYLAŞIM SĐSTEMĐ
21 Mayıs 2008 Tarih ve 26882 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/8 Genelgede
belirtilen; “Kamu kurum ve kuruluşları yaptıkları işlemlerde MERNĐS veri tabanında
yer alan ve T.C. kimlik numarası ile ilişkilendirilmiş bulunan "Kimlik Paylaşımı
Sistemi"nden (KPS) temin edecekleri yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerini esas
alacaklardır.” Hükmü gereği uygulamada şahıslarla ilgili adres bilgileri adres paylaşım
sisteminden web servisleri ile alınarak veri tabanına kaydedilmektedir.
4) FAALĐYET SINIFLAMA SĐSTEMĐ
Tüzel Kişiliklerin kuruluş ve ana sözleşme değişiklilikleri sırasında “Amaç ve Konu”
bölümünde işletmenin faaliyet alanları ana sözleşmede yer alacak şekilde metin
olarak oluşturulması ile birlikte diğer bir işleme yönlendirmeden işletmenin amaç ve
konu bölümünde yer alan Faaliyet Üretim Konuları NACE Rev.2 Sınıflama Sistemine
göre seçim yaptırılmakta ve yetkililer tarafından yapılan seçim veri tabanına
kaydedilmektedir.
Ayrıca belirtilen sistemde 10–40 ile başlayan faaliyet alanlarından birinin seçimi
halinde bu husus Bakanlığımız Sanayi Sicil Bilgi sistemine uyarı olarak
gönderilmektedir. Uyarıyı alan Birimimiz söz konusu firmanın Sanayi Sicil Belgesi
alması gerektiği yönünde ilgili firmayı uyarması sağlanacaktır.
5) KĐMLĐK DOĞRULAMA SĐSTEMĐ
Uygulamanın kullanım için yapılan yetkilendirmelerde kimlik doğrulama işlemi
yapılarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, TSM’lerde görevi personel ise kendileri için
hazırlanan akıllı kart ve okuyucuları ile birlikte uygulamaya giriş yapabilmektedir.
6) E-ĐMZA
Uygulamanın ileri dönemde yapılması gerekebilecek olan e-imza entegrasyonu için
e- imza alt yapısına uygun şekilde tasarlanmıştır. Uygulamada TSM’lerin tescil
işlemlerini onaylama işlemlerini e-imza ile gerçekleştirilmesi ilişkin iş akışı
oluşturulmuştur.
Proje Đnternet işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine göre tasarlanmıştır.
Vatandaşlar Kuruluş, Ana sözleşme Değişikliği gibi konularda uygulamanın iş akışına
göre düzenlenen bilgilerin TSM’lere gönderilmesi,
Bakanlık Đznine tabi şirketlerle ilgili işlemlerin ise Vatandaş – Bakanlık – TSM iş akışı
şekilde elektronik ortamda yürütülmesi şeklinde,
Dernek, Vakıf bilgileri için web servisleri ile alınan verilerin veri tabanına anlık
iletilmesi, ilgili kamu kurumlarının veri taleplerinin de yine web servisleri ile ilgili
birilere iletilmesi şeklinde bir iş akışı yürütülecektir.

E) PROJEDEN BEKLENEN FAYDALAR:
a. ÜLKE DÜZEYĐNDE UNVAN TEKLĐĞĐ
Ülke düzeyindeki 238 Ticaret Sicil memurluğunda bağımsız olarak tutulan sicil
kayıtlarının uygulama ile birlikte Bakanlığımızda merkezi bir veri tabanında
birleştirilmesi ve bu kayıtlara bütün sicil memurluklarının erişimi sağlandığından şirket
unvan seçimlerinde mükerrerliğin önlenmesi sağlanacaktır.
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b. UYGULAMA BĐRLĐĞĐNĐN SAĞLANMASI
Halen hemen hemen her ticaret memurluğunca gerçekleştirilen aynı tip tescil
işlemlerine ait ilan metinlerinde bile standart bir içerik üretilemediği gözlenmektedir.
Hatta bazı ilan metinlerinde kullanılan terimlerde dahi bir ortak dil kullanılmadığı.
Uygulama ile 238 ticaret sicil memurluğunda yapılacak tescil işlemlerine ait iş
akışları, çıktıları ve kullanılan terimler standart hale getirildiğinden ülke çapında bir
uygulama birliğinin sağlanacaktır.
c.ĐNTERNET ÜZERĐNDEN ĐŞLEM ĐLE TSM’LERĐN ĐŞ YÜKÜNÜN AZALTILMASI
Uygulama ile tescile tabii işlemlere ilişkin dokümanların tamamının internet üzerinden
müracaatçılardan ve Bakanlığımız üzerinden hazırlanarak gönderilmesi görevli sicil
personelinin daha kolay hizmet verebilmesi ve sicil memurluklarının iş yükünün
hafifletilmesi sağlayacaktır.
d.SANAYĐ VE TĐCARET POLĐTĐKALARININ BELĐRLENMESĐNDE YARDIMCI
OLMAK
Bilindiği üzere, Bakanlığımızda 2003 yılına kadar, sadece anonim ve limited şirketler
için merkezi bir kayıt tutulmaktaydı. Ancak bu tarihten sonra limited şirketlerin
tamamının, anonim şirketlerin ise önemli bir bölümünde kuruluş ve ana sözleşme
değişiklikleri için gerekli olan Bakanlık izninin kaldırılmasıyla birlikte, Bakanlık
kayıtlarının güncellenmesi ve yeni kurulan şirketlere ilişkin bilgi akışı kesintiye
uğramıştır.
Bu durum piyasa takibi ve bakanlık politikalarının belirlenmesinde ihtiyaç duyulan
bilgileri karşılanamaz hale getirmiştir. Uygulama ile birlikte yukarıda belirtilen şirketler
dışındaki diğer aktörlerin aynı merkezi veri tabanında bulundurulması sağlanması ile
birlikte politika üretimine ilişkin ortamın hazırlanması sağlanacaktır.
Ayrıca, ülkemizde farklı kurumlarda sanayiye ilişkin zengin bilgi birikimi mevcuttur.
Verinin toplanması alanında son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler, farklı
kurumların veri kümelerinin bir arada değerlendirilmesine imkan sağlamaktadır.
Durum böyle iken güncel veri tabanının ortak kullanımı ile birlikte kurumlar arası bilgi
alışverişinin daha da kolaylaşacaktır.
e) AVRUPA BĐRLĐĞĐ DĐREKTĐFLERĐNE UYUMUN SAĞLANMASI
Avrupa Birliğinin 68/151/EEC, 2003/58/EC ve 89/666/EEC sayılı şirketler hukuku
direktifleri uyarınca, ticaret sicili kayıtlarının merkezi olarak tutulması ve 1 Ocak 2007
tarihine kadar üye ülkelerde geçmiş sicil kayıtlarının elektronik ortama alınması,
Yine, şirketlerin ilan etmeleri gereken bilgileri elektronik ortamda gönderebilmelerine
ve üçüncü şahısların da bu bilgilere elektronik ortamda erişebilmelerine imkan
sağlanması gerekmektedir.Ticaret sicilleri AB Şirketler Hukukunun uygulanmasında
önemli bir rol oynamaktadır.
Avrupa birliğinde ticaret sicilleri coğrafi yetki sınırları yerel veya ulusal olabilen kamu
kuruluşları olup bunların, yasal statüsü, kamu kurumları arasındaki yeri, yapısı ve
görev alanı ulusal mevzuatlarla düzenlenmektedir. AB üyesi ülkelerden 14’ünde
ticaret sicili merkezi olarak tutulmaktadır.
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1990’ların başından beri uluslar arası seviyede işbirliği yapmakta olan Avrupa’daki
Ticaret Sicil Teşkilatları, Avrupa Komisyonu Bilgi Toplumu Genel Müdürlüğü’nün de
desteği ile 1998 yılında 17 ülkenin katılımıyla Belçika/Brüksel’de tescil edilerek
Avrupa Ticaret Sicilleri Teşkilatını (European Business Register - EBR) kurmuştur.
EBR, isteyen herkesin, katılan ülkelerin ticaret sicillerinde tutulan kayıtlara internet
sayesinde çok lisanlı bir kullanıcı ara yüzü kullanarak erişmesini sağlayan bir şebeke
oluşturmaktadır.
EBR üyesi olan Avusturya, Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa,
Almanya, Yunanistan, Đngiltere, Đrlanda, Đtalya, Jersey, Letonya, Hollanda, Norveç,
Đspanya, Đsveç, Sırbistan ve Ukrayna gibi ülkelerde kayıtlı 19 milyon şirket kaydına 8
farklı dilde erişimi mümkün kılmaktadır.
Avrupa Ticaret Sicilleri Teşkilatına üye olmak için merkezi bir ulusal ticaret sicilinin
tutulması, Avrupa ticaret sicilleri teşkilatı ile bilgi paylaşımı anlaşmasını imzalaması
ve katılım bedeli ödemesi gerekmektedir.
Bakanlığımız da yürütülmekte olan Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi projesinin
sonuçlandırılması ile birinci şart yerine getirilmiş olacaktır.
f) TĐCARET SĐCĐLĐ FONKSĐYONUNUN ARTIRILMASI
Ticaret Sicil Tüzüğü “Madde 11 - Herkes ticaret sicilindeki yazıları ve tescil
muamelelerinin dayandığı dilekçe, beyanname, senet, vesikalar ve ilanların
yayınlandığı gazeteler gibi dairede saklanan bütün vesikaları inceleyebileceği gibi,
bunların tasdikli örneklerini de isteyebilir.” hükmü gereği bu bilgilere elektronik erişim
imkanı olmadığından bilgi talepleri yoğun olarak Bakanlığımıza yönelmekte ve bu
talepler ancak Ticaret Sicili Memurluklarından yazılı olarak talep edilerek
karşılanabilmektedir.
Uygulama ile birlikte Ticaret Sicilinin; temel işlevlerinden olan bilgilendirme, aleniyet,
güvenilirlik, ispat, bazı hakların korunması işlevleri artacaktır.
g. BAKANLIĞIN DENETĐM HĐZMETLERĐNE ETKĐNLĐK KAZANDIRILMASI
Ticaret Sicil Tüzüğü’nün “Madde 4 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ticaret sicili
memurluklarının faaliyetlerini her zaman denetlemeye ve gerekli tedbirleri almaya
yetkilidir. Memurluklar, Bakanlıkça alınması istenen tedbir ve talimatlara uymakla
yükümlüdür.” çerçevesinde Bakanlığımız denetim elemanlarının ticaret sicili
memurluklarında yaptıkları denetimlerde; sicil kayıtlarının yaygın olarak mevzuata
uygun şekilde tutulmadığı tespit edilmektedir. Uygulama ile denetim faaliyetlerinin
güncel olarak izlenebilmesi olanağı oluşturulacaktır.

F) PROJE ĐŞ AKIŞI :
Proje
Đnternet
işlemlerin
elektronik
ortamda
gerçekleştirilmesine
göre
tasarlanmıştır.Vatandaşlar Kuruluş, Ana sözleşme Değişikliği gibi konularda
uygulamanın iş akışına göre düzenlenen bilgilerin TSM’lere gönderilmesi, Bakanlık
Đznine tabi şirketlerle ilgili işlemlerin ise Vatandaş – Bakanlık – TSM iş akışı şekilde
elektronik ortamda yürütülmesi, Dernek, Vakıf bilgileri için web servisleri ile alınan
verilerin veri tabanına anlık iletilmesi, ilgili kamu kurumlarının veri taleplerinin de yine
web servisleri ile ilgili birimlere iletilmesi şeklinde bir iş akışı yürütülecektir.
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G) PROJE SÜREÇLERĐ :
28.07.2006 tarih ve 26242 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan, Yüksek Planlama
Kurulunun 121.07.2006 tarih ve 2006/38/ sayılı “Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem
Planı” kararı gereği 56 No’lu Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sisteminin Oluşturulması”
Eylemi ile Bakanlığımız sorumluluğu devam ettirilmiştir..
Projenin gerçekleştirilmesi için, Yüksek Planlama Kurulu’nun 10.10.2006 tarih ve
2006/77 Sayılı Kararı ile “Yatırımları Hızlandırma Ödeneği”nden karşılanmak üzere
200.000 YTL, 2007 Yılı Yatırım Programında ise 1.700.000 YTL olmak üzere toplam
1.900.000 YTL ödenek tahsis edilmiştir.
Yapılan ihale sonucu firma ile 19.12.2006 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
Hazırlanan “Tasarım Raporu” 07.06.2007 tarihinde onaylanmıştır.
Proje master veri tabanının oluşturulmasına yönelik olarak Maliye Bakanlığı, Ticaret
Sicil Memurlukları ve Bakanlığımız verilerinin eşleştirilmesi planlanmıştır. 238 adet
Ticaret Sicil Memurluğundan sicil esas defter kayıtlarının talep edilmiştir. TSM’lerden
25.05.2007 – 27.12.2007 tarihleri arasında geç gelmesi eşleştirme çalışmalarını
olumsuz yönde etkilemiş ve proje sürecinin uzatmasına neden olmuştur.
24.12.2007–25.12.2007 tarihlerinde
yapılan ön inceleme sonucunda; eksik ve
kusurlu iş kısımlarının bulunması ve bu kısımların işin önemli ve fonksiyonelliğini
engellediği için ihtiyacı karşılama açısından kabul edilemez eksikliler ve kusurlar
olması nedeniyle işin sözleşmesine uygun olarak tamamlanmadığı ve kabule hazır
olmadığı tespit edilmiştir. Hizmet Alımları Genel Şartnamesinin ilgili hükümleri gereği
yüklenici firmaya 10 günü cezalı olmak üzere 40 günlük süre verilerek eksikliklerin
tamamlanması istenmiştir.
Tamamlandığı bildirilen projenin muayene ve kabul komisyonunca 26.02.2008
tarihinde geçici kabul işlemlerine başlamış ve 04.03.2008 tarihinde tamamlayarak
uygulamanın geçici kabul işlemleri, 23.12.2008 tarihinde ise projenin kesin kabul
işlemleri tamamlanmıştır.

H) MTK VE TĐSGOP PROJELERĐNĐN BĐRLĐKTE UYGULANMASI :
Bakanlığımızca tüzel kişilere ait kayıtların bir merkezde toplanmasına yönelik
çalışmalar; Başbakanlığın 04.12.2003 tarih ve 2003/48 sayılı “e-Dönüşüm Türkiye
Projesi Kısa Dönem Eylem Planı” Genelgesi yer alan, 68 No’lu “Şirket Sicil Kayıt
Sisteminin Oluşturulması ve 44 No’lu Tüzel Kişilerin Tek Numara Sisteminde
Birleştirilmesi eylemlerinin sorumluluğunun verilmesi ile başlamıştır.
TĐSGOP ve MTK her iki kurumun amaçlarını gerçekleştirmek üzere oluşturulan
farklı iki uygulamadır.
Uygulamaların kesişen tek noktası sadece “ticaret sicil” bölümüdür.
Halen TBMM Genel Kurulunda görüşülmekte olan Türk Ticaret Kanunu Tasarısının
yasallaşması ile birlikte, mevcut durumda, odalar bünyesinde kurulan ticaret sicili
memurlukları tarafından tutulan sicil kayıtlarının elektronik ortamda tutulması ve
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T.C.
SANAYĐ VE TĐCARET BAKANLIĞI
elektronik ortamda tutulacak kayıtlar ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin
düzenli olarak depolandığı merkezi ortak veri tabanı oluşturulması öngörülmektedir.
Bu öngörülerden sicil kayıtlarının elektronik ortamda tutulması ve işlemlerin elektronik
ortamda gerçekleştirilmesi MTK Projesinin ticaret siciline ilişkin bölümü ile tescil
edilen ilan ve içeriklerin depolanması ve elektronik ortamda sunulması TĐSGOP
Projesi ile sağlanacaktır.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde veri
tabanının müşterek oluşturulması, kayıtların güvenli ve birbirinin yedeği olacak
şekilde tutulmasını sağlayacaktır.

Đ) ÖNÜMÜZDEKĐ DÖNEMDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR :
Projenin hizmete alınması için aşağıda belirtilen çalışmalar gerçekleştirilecektir.
S.No

1.

2.

3.
4.
5.

Yapılacak Çalışma

Tahmini Gerçekleştirim
Süresi

Pilot seçilecek 2 TSM’de Sicil esas
defterlerinde yer alan eksik tüm tüzel
kişiliklere ait temel bilgilerin veri tabanına
aktarılması
Pilot TSM’lerde günlük sicil işlemlerinin
uygulama üzerinden gerçekleştirilmesi
Eş zamanlı olarak diğer TSM’lerde eksik
tüzel kişiliklere ait temel verilerin veri
tabanına aktarılması
TSM Personelinin Eğitimi
Proje Tanıtım Toplantısının Yapılması
Projenin Hizmete Alınması

Yukarıda belirtilen çalışmalarla birlikte
uygulamanın hizmete alınması planlanmaktadır.
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yaklaşık

60 Gün

90 Gün

45 Gün
3 Gün

7

ay

içerisinde
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