
6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunun’ un 5. maddesi gereğince Sanayi Sicil Belgesi almıĢ 

olan firmaların her takvim yılı baĢından itibaren ilk 4 ay içerisinde bir önceki yıla ait bilgileri 

içeren Yıllık ĠĢletme Cetvelini Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlüklerine teslim etmeleri 

gerekmektedir. Aksi durumlarda Sanayi Sicil Kanununun öngördüğü idari para cezası 

uygulanmaktadır. 4854 Sayılı Bazı Kanunlardaki Cezaların Ġdari Para Cezasına 

DönüĢtürülmesine Dair Kanunun 19.maddesinde suçun tekrarı halinde para cezasının iki kat 

uygulanırlığı hükme bağlanmıĢtır. 
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Ayrıca 12.01.2008 tarih 26754 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sanayi 

Sicil Tebliği (SGM 2008/2) 5.maddesi gereği, “Sanayi ĠĢletmesinin 2 yıl üst üste Yıllık 

ĠĢletme Cetvelini vermemesi halinde, Sanayi Sicil Belgesi iptal edilmektedir.” Sanayi Sicil 

Belgeleri belge tarihi itibariyle 2 yılda bir vize ettirilmek zorundadır.Yıllık iĢletme cetveli 

örnekleri Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlüklerinden veya www.sanayi.gov.trInternet adresinden 

temin edilebilmektedir. 

Vize iĢlemleri için bir önceki yıla ait yıllık iĢletme cetvelini Bakanlığın 

http/www.sanayi.gov.tr internet adresinden “E-Hizmetler” menüsü içinde “yıllık iĢletme 

cetveli” baĢlıklı bölümden elektronik ortamda verilmiĢ olması gerekmektedir. Vizeli olarak 

düzenlenmiĢ olunan yeni sanayi sicil belgesinin aslını alabilmek için; yetki belgesi, imza 

sirküleri örneği ve dilekçe ile birlikte Ġl Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir. 

Elektrik indiriminden yararlanan Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi kuruluĢlarının cezayla 

karĢılaĢmamaları için, Müdürlük tarafından süresi içinde vizesi yaptırılan belgelerin bir 

nüshasını TEDAġ’a vermeleri gerekmektedir.      

Sanayi Sicil Belgesinin aslı, yıllık iĢletme cetveli ve dilekçe ile birlikte Sanayi ve Ticaret Ġl 

Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir. Sanayi Sicil Belgesi almıĢ üyelerimizin idari 

para cezası ile karĢılaĢmamaları için Nisan 2013 sonuna gelmeden Sanayi ve Ticaret Ġl 

Müdürlüklerinde gerekli iĢlemleri yapmaları gerekmektedir 
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