
SSAANNAAYYİİ  SSİİCCİİLLİİNNEE  KKAAYYIITT  İİŞŞLLEEMMİİ  

 
 

SANAYİ İŞLETMESİNİN TANIMI 
 
Sanayi Sicili Kanununun 1 inci maddesinde sanayi işletmesi;  
"Bir maddenin vasıf (nitelik), şekil, hassa (özelliğini) veya terkibini (birleşimini) 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 işletmesi, buralarda yapılan işler sanayi işleri ve buraları işletenler sanayici sayılır.”  

şeklinde tanımlanmıştır. 
 
SANAYİ SİCİLİNE KAYIT ZORUNLULUĞU 
 
Sanayi Sicili Kanunun 2 nci maddesi hükmü gereğince, sanayi işletmelerinin sanayi siciline kayıt ettirilmesi 

ve alınacak sanayi sicil belgesinin istenilmesi halinde görevli memurlara ibraz edilmesi zorunludur. 
Sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt yaptırmak ve faaliyete 

başladıkları tarihten itibaren iki ay içinde sanayi siciline kayıt olmak zorundadır. 
Her üretim yerinin ayrı ayrı kaydedilmesi gerekmektedir.  
 
KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN (KOBİ) SINIFLANDIRILMASI 
 
Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin tanımı, nitelikleri ve sınıflandırılması hakkında yönetmelikte;  
“Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali 

bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler. 
Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali 

bilançosundan herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler. 
Orta büyüklükteki işletme: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya 

mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.” 
olarak tanımlanmıştır. 
 
SANAYİ SİCİLİNE KAYIT İÇİN BAŞVURU 
 
Üretime geçen veya üretimde bulunan bir işletmenin sanayi siciline kaydedilmesi için, Bakanlık web 

sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi http://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresi üzerinde kullanıcı adı ve şifresi 
alınarak elektronik ortamda başvuru yapılması gerekmektedir. 

 
SANAYİ SİCİL BEYANNAMESİ / YILLIK İŞLETME CETVELİLİN DOLDURULMASI 
 
Başvuruda bulunan işletme, içeriği Bakanlık tarafından belirlenen beyannameyi, müracaat tarihinden bir 

önceki yılda faaliyette bulunmuş ise yıllık işletme cetvelini ve anket formunu elektronik ortamda doğru ve eksiksiz 
olarak doldurur. 

Küçük, orta ve büyük işletmelerin makine ve tesisat, üretim kapasitesi ve tüketim kapasitesi bilgileri 
kapasite raporu esas alınarak elektronik ortamda eksiksiz olarak beyannameye doldurulur. Müracaatın 
sonuçlandırılması için kapasite raporu elektronik ortamda yüklenir. Üretim faaliyetinde bulunan kamu kurum ve 
kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, kapasite raporu yerine elektronik ortamda girdikleri kapasite bilgilerini 
beyan olarak yükler. 

 Mikro işletme vasıflarını taşıyan sanayi işletmelerinin makine ve tesisat, üretim kapasitesi ve tüketim 
kapasitesi bilgileri varsa kapasite raporları esas alınarak elektronik ortamda eksiksiz olarak beyannameye 
doldurulur. Mikro işletme vasıflarını taşıyan sanayi işletmelerinden kapasite raporu olmayanlar için firma 
beyanı esas alınır.  Kapasite raporu, kapasite raporu yoksa ekspertiz raporu veya firma beyanı elektronik 
ortamda yüklenir. 

 
BAŞVURUNUN SONUÇLANDIRILMASI 
 
 Elektronik ortamda yapılan müracaat, İl Müdürlüğü tarafından ilgili mevzuat hükümleri ve ürün sınıflaması 

çerçevesinde incelenir. İl Müdürlüğü tarafından elektronik ortamda kayıt kontrol edilerek uygun bulunan müracaat 



onaylanır. Kaydı uygun bulunmayan müracaat ile eksik ya da hatalı müracaat, gerekçesi belirtilerek reddedilir ve 
elektronik ortamda işletmeye bildirilir. 

İl Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde, ürün ve üretim teknolojisi veya işletmenin hukuki durumu ile ilgili 
ilave belge ve bilgi isteyebilir, üretim yerinde inceleme yapabilir. 

 
SANAYİ SİCİL BELGESİ DÜZENLENMESİ 
 
Sanayi siciline kayıt için yapılan müracaatın uygun bulunması halinde Sanayi Sicil Belgesi İl Müdürlüğü 

tarafından elektronik ortamda onaylanır. 
Sanayi Sicil Belgesinin onaylandığına dair bilgi, işletme yetkilisine elektronik ortamda verilir. 
Sanayi Sicil Belgesi tarihi, kayıt için elektronik ortamda veya mücbir sebeplerden dolayı İl Müdürlüğüne 

yapılan müracaat tarihidir. 
 
SANAYİ SİCİL BELGESİ DEĞİŞİKLİĞİ 
 
Sanayi siciline kayıtlı olan işletmelerin fiili üretim yeri adresi değişikliği, ürün değişikliği veya ürün ilavesi ile 

unvan değişikliği müracaatlarında Sanayi Sicil Belgesi değişikliği yapılır. 
İşletme ile ilgili değişiklik işlemleri elektronik ortamda işletme tarafından gerçekleştirilir. Mücbir sebeplerden 

dolayı değişiklik işlemleri İl Müdürlüğü tarafından yapılır. 
Değişiklik işlemi ile ilgili müracaat elektronik ortamda yapılır. 
Fiili adres değişikliği olmayan durumlarda elektronik ortamda İl Müdürlüğüne bilgi verilir. 
 Yapılan değişikliklerin İl Müdürlüğü tarafından uygun bulunması halinde, aynı numara ve tarihli yeni belge 

düzenlenir. 
 
SANAYİ SİCİL BELGESİ VİZESİ 
 
Sanayi Sicil Belgesi veriliş tarihi itibariyle iki yılda bir vize yapılır.  Vizenin düzenli yapılması esastır. Vize 

süresi ile ilgili olarak işletmeler elektronik posta yolu ile bilgilendirilir. 
Vizenin yapılmasında işletmeye ait bilgilerin güncel olması esastır. Vize işlemi sırasında, işletme veya 

mücbir sebeplerden dolayı İl Müdürlüğü tarafından elektronik ortamda işletmenin tüm bilgileri güncellenir. İl 
Müdürlükleri tarafından Sanayi Sicil Belgesi üzerindeki unvan, nevi, adres ve ürün bilgileri, en son yıla ait yıllık 
işletme cetvelinde yer alan bilgiler ile karşılaştırılır. 

  
SANAYİ SİCİL BELGESİ VE KAYIT İPTALİ 
 
İşletme üretim faaliyetine son vermediği sürece Sanayi Sicil Belgesi geçerlidir. 
İşletmenin üretim faaliyetini tamamen sonlandırması halinde, işletme tarafından Sanayi Sicil Bilgi Sistemi 

üzerinden elektronik ortamda veya mücbir sebeplerden dolayı İl Müdürlüğüne kayıt iptali müracaatı yapılır. İptal 
işleminin tamamlanabilmesi için İl Müdürlüğü işletmenin üretim faaliyetinin sonlandırıldığına dair yerinde inceleme 
yapar. İnceleme sonucunda düzenlenecek tespit tutanağına istinaden kayıt iptali gerçekleştirilir. 

 
SANAYİ SİCİL BELGESİ SAHİBİ İŞLETMELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
İlk 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, (Madde: 4) 

Her yıl bir önceki yıla ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvelini Nisan ayı sonuna kadar Bakanlığa (Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne)  gönderilmesi, (Madde: 5) 

Sanayi Sicil Belge’sinin görevli memura ibraz edilmesi, (Madde: 10) 
Doğru bilgi verilmesi, (Madde: 11) 
 
yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında idari para cezası uygulanır. 
 
 
 


