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KONU:SANAYİ SİCİL BELGESİ SAHİPLERİ İÇİN “YILLIK İŞLETME 

CETVELLERİNİN ” SON VERİLME TARİHİ: 30.04.2014  
 

1-SANAYİ SİCİL BELGESİ 

 

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 1. maddesi kapsamında değerlendirilen sanayi işletmelerine ve 

devamlı ve seri halinde tamirat yapan işletmeler ile elektrik veya diğer enerji üreten santraller, gemi 

inşaatı gibi büyük inşaat yerlerine verilen ve işletmenin üretim faaliyetine başladığı tarihten itibaren 2 

(iki) ay içinde alınması zorunlu olan bir belgedir. 

 

2-SANAYİ SİCİL BELGESİ ALINMASI 

 

A) Sanayi Sicil Belgesi almak için, e-Devlet veya Bakanlık Web sitesi Sanayi Sicil Bilgi Sistemi 

üzerinden elektronik ortamda işletme yetkilisi tarafından müracaat edilir. Bir dilekçe ekinde, aşağıda 

belirtilen belgeler (Sanayi Sicil Beyannamesi ve Yıllık İşletme Cetveli’nin elektronik çıktısı) ile üretim 

yerinin bulunduğu Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne gönderilir.  

 

B) Veya, bir dilekçe ekinde doğrudan aşağıda belirtilen belgeler ile üretim yerinin bulunduğu İlin Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne müracaat edilir. 

 

1- Sanayi Sicil Beyannamesi  
 

 Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden yapılan müracaatlarda işletme sahibi veya yetkilendirdiği 

kişi tarafından elektronik ortamda girilir.  

 

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne yapılan müracaatlarda Sanayi Sicil Beyannamesi 

sayfa sonundaki dosyalar bölümünden indirilip doldurulur. 

 

2- Yıllık İşletme Cetveli  
 

 Yıllık İşletme Cetveli her yılın başından itibaren Nisan ayı sonuna kadar verilmesi zorunludur. 

 

 Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda işletme sahibi veya yetkilendirdiği kişi 

tarafından verilir. 

 

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne yapılan müracaatlarda Yıllık İşletme Cetveli sayfa 

sonundaki dosyalar bölümünden indirilip doldurulur. 

 

3-Kapasite Raporu  
 

 Sanayi işletmesinin bağlı olduğu Oda tarafından düzenlenen ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz 

Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği’nce (TOBB) onaylanan, geçerlilik süresi müracaat 
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 tarihi itibariyle sona ermemiş olan Kapasite Raporu’nun işletmenin bağlı olduğu Oda veya TOBB 

tarafından "aslı gibidir" onaylanmış sureti,  

 

veya, 

 

 işletmenin bağlı olduğu Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen ve Türkiye Esnaf ve 

Sanatkarlar Konfederasyonunca onaylanan, geçerlilik süresi müracaat tarihi itibariyle sona 

ermemiş olan Kapasite Raporu’nun, sanayi işletmesinin bağlı olduğu Oda veya TESK tarafından 

"aslı gibidir" onaylanmış sureti. 

 

4- Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf Sicil Gazetesi 
 

 Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf Sicil Gazetesi: İşletmenin kuruluşuna ait Ticaret Sicil 

Gazetesi’nin veya Esnaf Sicil Gazetesi’nin fotokopisi (Unvan değişikliği yapılmış ise değişiklik 

yapılmış Ticaret veya Esnaf Sicil Gazetesi’nin fotokopisi), adi ortaklıklarda ise oda sicil kayıtları 

fotokopisi aranır. 

 

3-SANAYİ SİCİL BELGESİNİN SANAYİ İŞLETMELERİNE SAĞLADIĞI FAYDALAR 

 

 İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkin işleminden faydalanırlar. 

 

 Elektrik faturalarını Sanayi Abonesi Tarifesinden öderler. 

 

 Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar. 

 

 Dolaylı olarak iş imkanı sağlarlar. 

 

 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sağladığı desteklerden yararlanırlar.  

 

4-SANAYİ SİCİL BELGESİ SAHİBİ İŞLETMELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR? 
 

 Kanunun 4. maddesi gereği ilk müracaatta verilen bilgilerde değişiklik olması durumunda ve 

sanayi işletmesinin sürekli veya geçici olarak kapatılması veya tekrar faaliyete geçmesi 

durumunda, bir ay içinde Bakanlığa (Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne) bilgi verilmesi 

zorunludur. 

 

 Kanunun 5. maddesi gereği işletmeler her yıl bir önceki yıla ait bilgileri içeren yıllık işletme 

cetvelini Nisan ayı sonuna kadar Bakanlığa (Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne) 

verilmesi zorunludur. 

 

 Kanunun 10. maddesi gereği Sanayi Sicil Belge’sinin görevli memura ibraz edilmesi zorunludur. 

 

 Kanunun 11. maddesi gereği doğru bilgi verilmesi zorunludur. 

 

 Yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında idari para cezası uygulanır. 

 

5-SANAYİ SİCİL BELGESİ VİZE İŞLEMLERİ  

 

 Sanayi Sicil Belgesi vizesi, belge veriliş tarihi itibariyle 2 yılda bir üretim yerinin bulunduğu İlin 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce yapılır. 

 

 Vize için, bir dilekçe ekinde Sanayi Sicil Belgesi aslı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl 

Müdürlüğüne müracaat edilir.  
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6-İDARİ PARA CEZALARI 

 

Sanayi İşletmesinin zamanında sanayi siciline tescil ettirilmemesi      759.- 

 

Sanayi işletmesine ilişkin faaliyete son verme,  

ara verme, yeniden üretime başlama ve değişik  

hallerinin süresinde bildirilmemesi                                                                           759.-  

 

Yıllık İşletme Cetvellerinin süresinde verilmemesi                            759.- 

 

Sanayi sicil belgesinin yetkililere ibraz edilmemesi                                       379. - 

 

İstenen bilgilerin gerçeğe aykırı olarak bildirilmesi                                    1.520.-   

 

7-SANAYİ SİCİLİ KANUNU 

 
Kanun Numarası : 6948 

Kabul Tarihi : 17/4/1957 

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 24/4/1957 Sayı : 9593 

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 38 Sayfa : 1147 

 

Madde 1 – Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makina, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve 

kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek 

suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler (Sanayi 

İşletmesi) ve buralarda yapılan işler Sanayi işleri) sayılır. 

 

Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller, gemi 

inşaatı gibi büyük inşaat yerleri de bu madde şümulüne girer. 

 

El ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler bu kanuna tabi değildir. Ancak bunlardan teşkilat, imal ve istihsal 

ettiği madde nevi ve miktarı bakımından bu kanuna tabi olacakları İktisat ve Ticaret Vekaleti tayin ve ilan edebilir. 

 

Madde 2 – Sanayi işletmelerinin İktisat ve Ticaret Vekaletinde tutulacak sanayi siciline kayıt ettirilmesi ve 

mukabilinde alınacak sanayi sicil vesikasının icabında salahiyetli memurlara ibraz olunması mecburidir. 

 

Yeni açılan sanayi işletmeleri, İktisat ve Ticaret Vekaleti tarafından tanzim kılınacak beyannameleri faaliyete 

başladıkları tarihten itibaren 3 üncü madde sarahatı dairesinde doldurulup iki ay içinde İktisat ve Ticaret 

Vekaletine veya mahallin en büyük mülkiye amirine yahut taahhütlü olarak postaya vermekle mükelleftir. 

 

Madde 3 – Bu sicile, sanayi işletmelerinin kuruluş ve faaliyeti hakkında malümat, sermaye (Yerli ve yabancı 

sermaye ile sabit ve mütedavil kıymetler) makina ve tesislerin cinsi, nev'i, miktarı, imal ve istihsal kudretleri gibi 

bunların bünyelerini ekonomik ve teknik durumlarını belirten ve her sanayi işletmesinin veya kolunun özelliklerine 

göre iktisat ve Ticaret Vekaletince tesbit edilip ilan edilecek ve ilgililerden bir beyanname ile istenecek olan bilgiler 

kaydedilir. 

 

Madde 4 – Sanayi siciline kaydedilen Sanayi işletmeleri: 

a) 2 nci maddeye istinaden verilecek beyannamelerde yazılı malümatta bir değişiklik vukuunda; 

b) İşletmenin daimi veya muvakkat olarak kapatılması veya tekrar faaliyete geçmesi hallerinde; 

Keyfiyeti, 2 nci madde hükümleri dairesinde İktisat ve Ticaret Vekaletine bir ay zarfında bildirmeye 

mecburdurlar. 

 

Tamir ve temizleme gibi sebeplerle üç aydan az bir müddetle çalışmanın tatil edilmesi, yapılan işler mevsimlik 

olduğu takdirde muayyen zamanlarda faaliyete geçilmesi veya faaliyetinin tatili halleri bu madde hükmünden 

hariçtir. 

 

Madde 5 – Sanayi işletmeleri bir senelik faaliyetlerini, İktisat ve Ticaret Vekaletince hazırlanacak nümunesine 

göre dolduracağı senelik işletme cetvellerinde göstermeye ve bu cetvelleri takvim senesi sonundan itibaren en geç 

dört ay içinde 2 nci maddede yazılı olduğu veçhile İktisat ve Ticaret Vekaletine göndermeye mecburdurlar. 
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Yaptıkları işlerin mevsimlik olması ve bu sebeple hesaplarını takvim yılı sonunda kapatamadıklarından 

kendilerine Maliye Vekaletince hususi bir ticari yıl tayin edilen sanayi işletmeleri, aldıkları müsaade yazısı tarih ve 

numarasını birinci fıkrada tayin edilen müddet içinde vekalete bildirmek şartı ile, senelik işletme cetvellerini, Maliye 

Vekaletince kendileri için tayin edilen hesap devresi sonundan itibaren en geç dört ay içinde ve 2 nci maddede 

gösterilen usule tevfikan İktisat ve Ticaret Vekaletine göndermeye mecburdurlar. 

 

Mücbir sebepleri bildirmek ve bu sebep İktisat ve Ticaret Vekaletince kabul edilmek şartı ile dört ay içinde 

senelik işletme cetvellerini veremiyeceklere mezkür Vekaletçe munzam bir müddet verilebilir. 

 

Madde 6 – Kuruluş maksatları ve istihsallerinin mahiyeti bakımından diğer müesseselerden ayrı şekilde tescil 

edilmesi ve malumat alınması zaruri görülen sınai işletmeler, Heyeti Vekile kararı ile tayin ve tesbit olunur. 

 

Madde 7 –Sanayi sicili aleni değildir. Ancak bu kanuna göre alınmış olan malumattan İktisat ve Ticaret 

Vekaletince veya bu Vekaletin müsaadesi ile istifade edilebilir. 

Bunun dışında memurlar vazifeleri icabı vakıf oldukları malümatı hiç bir suretle ifşa edemezler. 

 

Madde 8 – Bu kanunla ifası mecburi olan muameleler sanayı işletmesi sahibi hakiki şahıs ise bunlar veya var 

ise işletme müdürleri, hükmi şahıs olduğu takdirde işletme müdürleri tarafından yapılır. 

 

Madde 9 – (Değişik: 23/1/2008-5728/223 md.) 

Bu Kanun hükümlerine tevfikan sanayi işletmelerini müddetinde sanayi siciline tescil ettirmeyenler veya 2 nci 

maddeye göre verilen beyannamelerde meydana gelen değişiklikleri kapanma ve faaliyete geçme hâllerini 

müddetinde ilgili mercilere bildirmeyenler veya senelik işletme cetvellerini zamanında Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığına göndermeyenlere beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

 

Madde 10 – (Değişik: 23/1/2008-5728/224 md.) 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilen sanayi sicil vesikasını salahiyetli memurlara ibraz etmeyenlere ikiyüzelli 

Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

 

Madde 11 – (Değişik: 23/1/2008-5728/225 md.) 

Bu Kanuna göre istenen malumatı hakikate aykırı olarak bildirenlere bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları o yerin mülkî amiri tarafından verilir. 

 

Madde 12 – (Değişik: 23/1/2008-5728/226 md.) 

Bu Kanuna göre sanayi işletmeleri tarafından verilen malumatı müsaadesiz başkalarına bildiren kamu 

görevlisi, Türk Ceza Kanununun 258 inci maddesine göre cezalandırılır. 

 

Madde 13 – Bu kanunun 9, 10 ve 11 inci maddelerine göre takibat icrası, İktisat ve Ticaret Vekaletinin yazılı 

müracaatına bağlıdır. 

 

Madde 14 – (Mülga: 24/4/2003-4854/6 md.) 

Madde 15 – Bu kanuna göre açılmış amme davaları hakkında kesinleşmiş olan ilamların bir örneği davayı 

rüyet eden mahkemece İktisat ve Ticaret Vekaletine gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet Müddeiumumiliğine 

tevdi olunur. 

 

Geçici Madde 1 – (6948 sayılı Kanunun numarasız geçici maddesi olup teselsül için numaralandırılmıştır.) 

 

Bu kanunun meriyete girdiği tarihte mevcut olan sanayi işletmeleri faaliyette olsun veya olmasınlar İktisat ve 

Ticaret Vekaletince tayin ve ilan olunacak müddet içinde mahalli mülkiye amirliğınden veya İktisat ve Ticaret 

Vekaletinden temin edip dolduracakları sanayi sicil beyannamelerinin 2 nci madde mucibince İktisat ve Ticaret 

Vekaletine göndermeye mecburdurlar. 

 

Bu hususta mücbir sebep beyanı ile müddet istiyenlerin müracaatları tetkik ve icabında kendilerine İktisat ve 

Ticaret Vekaletince münasip görülen kati mehil verilebilir. 

 

Geçici Madde 2 – (Ek: 12/7/2013-6495/2 md.) 

Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline kayıt olmayanlardan 

31/12/2014 tarihine kadar kayıt işlemini tamamlayanlar hakkında bu Kanunun 9 uncu maddesi gereği sanayi 

siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanmaz. 
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Madde 16 – Bu kanun neşri tarihinden iki ay sonra mer'iyete girer. 

 

Madde 17 – Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ÖNEMLİ HATIRLATMA: Sirkülerlerimiz bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır ve belirli bir konunun veya konuların çok geniş 

kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımaktadır. Materyalleri ve içeriğindeki 

bilgileri kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara 

dair risk ve sorumluluğu tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. Konular ile ilgili karar vermeden önce uzman bir danışmandan 

görüş ve destek alınması tavsiye olunur. Şirketimiz; söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak 

üzere) sözleşmeyle ilgili bir dava, kanunlar veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai 

tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz. 


