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Konu: Sanayi Sicil Belgesi Sahibi İşletmelerin 2020 Yılına Ait Yıllık İşletme Cetvellerini Vermeleri 

Hakkında. 

 

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5’nci maddesinde “Sanayi İşletmeleri bir senelik faaliyetlerini 

İktisat ve Ticaret Vekaletince (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı) hazırlanacak numunesine göre 

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

en geç dört ay içinde (2)’inci madde de yazılı olduğu veçhile İktisat ve Ticaret Vekaletine göndermeye 

mecburdurlar” amir hükmü gereği; 

 

“Sanayi Sicil Belgesi” sahibi olan mükelleflerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Sicil Bilgi 

Sistemi üzerinden elektronik ortamda bildirim yapmaları, elektronik ortamda sisteme giriş 

yapılamaması halinde, kağıt ortamında bağlı oldukları İl Müdürlüklerine, 2020 yılıyla ilgili “Yıllık 

İşletme Cetvellerini” 30 Nisan 2021 tarihine kadar vermeleri gerekmektedir. 

 

İmalat işiyle iştigal eden işyerlerinin, Sanayi Sicil Kayıtlarıyla ilgili olarak yapacakları müracaatlar, 

yıllık işletme cetvel bildirimleri, üretimi durdurma, üretime yeniden başlama, vb. bildirimleriyle ilgili 

olarak;  25.10.2014 tarihli ve 29156 sayılı resmi gazetede yayımlanan Sanayi Sicil Tebliğe (SGM 

2014/11) göre, bu bildirimlerin Bakanlık web sayfasındaki, Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden 

bildirim yapmaları,  sistemin çalışmaması halinde bildirimlerin kağıt ortamında Sanayi ve 

Teknoloji İl Müdürlüklerine yapılması yönünde açıklama yer almaktadır. 

 

Bildirimlerini yapmayanlara, her bir bildirim yükümlülüğü için, 2021 yılında 1.730,00 TL (2020 

yılında 1.586,00 TL) idari para cezası uygulanacaktır.  

 

Ayrıca, Sanayi Sicil Belgelerinin vize işlemleri, 2 yılda bir yapılır. Vize işlemleri için, Sanayi Sicil 

Belgesinin aslı ve yıllık işletme cetveli ile beraber, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine müracaat 

edilerek yaptırılması gerekmektedir. 

 

“Elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) Uygulamasına Geçilmesi 

 

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği sanayi işletmelerimizin kayıtlarının tutulduğu Sanayi Sicil 

Bilgi Sisteminde yapılan güncelleme neticesinde artık elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) 

uygulamasına geçilmiştir. Bu kapsamda sisteme kayıtlı sanayicilerimiz İl Müdürlüklerimize elden 

müracaata gerek kalmaksızın sanayi siciline ilişkin ilk kayıt, belgelendirme, vize, değişiklik, vb. 

tüm işlemlerini e-devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek yapabileceklerdir. 

Ayrıntılı bilgi için sistem içerisinde ana sayfada yer alan “Yardım Dökümanları” nı inceleyiniz. 
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e-Devlet Kullanıcısı ile Giriş 

 

Sanayi sicil uygulamasında E-Devlet sistemine geçilmiş olup E-Devlet alanından giriş yapılarak 

varsa mevcut firmalarınızı “Belge No İle İşletme Getir” menüsünü kullanarak “Kayıtlı 

İşletmelerim” bölümüne düşürmeniz gerekmektedir. 

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sitesinde; Sanayi Sicil Belgesiyle ilgili yapılan duyuruya 

aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

 

https://sanayisicil.sanayi.gov.tr/App_Pages/KullaniciIslemleri/Login.aspx 

 
 

Sanayi Sicil Belgesine Haiz İmalatçılara Uygulanacak Elektrik İndirimi uygulaması Hakkında; 

 
İmalatçı Konumunda bulunan Sanayi Sicil Belgesi Sahibi olan abonelerin, Elektrik 

İndiriminden yararlanmaları için,  Sanayi Sicil Belgesinin aslı ile fotokopisini sözleşme 

yaptıkları Müdürlüklerin Abonman Şefliklerine ibraz etmeleri gerekmektedir. 

Sözleşme esnasında hazır olmayan (ilgili yerden çıkarılmamış) bu belgeler ibraz 

ettikleri tarihten sonraki 2. nci faturalama döneminden itibaren indirimden faydalanır. 

Sanayi aboneleri İndirimlerini devam ettirebilmeleri için 2 yılda bir bu belgelerini 

yenileyerek tekrar sözleşme yaptıkları Müdürlüklerin Abonman Şefliklerine ibraz 

etmeleri gerekmektedir. Bu hususla ilgili açıklamaya aşağıdaki linkten ulaşabilirisiniz. 

 

 

https://www.ckbogazici.com.tr/tr/nasil-abone-olabilirim  
 

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 

 

TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sanayisicil.sanayi.gov.tr/App_Pages/KullaniciIslemleri/Login.aspx
https://www.ckbogazici.com.tr/tr/nasil-abone-olabilirim

