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T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Sanayi Genel Müdürlüğü

Sayı : 607168281-120.02.01
Konu : Sanayi Sicil Belgesi

DAĞITIM YERLERİNE

Ülkemiz sanayisinin takip edilmesi, sanayi politikası, sanayi stratejisi ve sektörel
stratejilerin belirlenmesi, yatırımların desteklenmesi ve yönlendirilmesi gibi bir çok alanda
ihtiyaç duyulan verilerin toplanması amacıyla çıkarılan 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu
gereği Bakanlığımızca sanayi işletmelerinin kayıtları tutulmaktadır. Kayıt işlemleri yerinde
hizmet anlayışı çerçevesinde 81 İl Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince Sanayi Sicil Bilgi
Sistemi (SSBS) üzerinden elektronik ortamda yürütülmektedir. Bugün itibariyle, 148 bini
aşkın işletmenin kayıtlı olduğu Sanayi Sicil Bilgi Sistemi (SSBS) dinamik bir yapıda olup her
gün yeni kayıtlar yapıldığı gibi kayıt iptalleri de olmaktadır. Sanayi siciline her üretim yeri
adres bazında ayrı kayıt edilmekte, kaydolan her işletme adına Sanayi Sicil Belgesi
düzenlenmektedir. Sanayi Sicil Belgesi işletme faaliyetine son vermediği sürece geçerli olup
2014/11 sayılı Sanayi Sicil Tebliğinin 9. maddesi gereği belge düzenleniş tarihinden itibaren
iki yılda bir vize işlemi yapılmaktadır.

SSBS’de yapılan güncelleme çalışmalarının tamamlanması neticesinde 17/04/2020
tarihi itibarıyla 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.

Bu bağlamda elektronik Sanayi Sicil Belgesinin formatı ve doğrulama alanları ile
birlikte güncellemeye ilişkin açıklamalar ekte gönderilmekte olup Sanayi Sicil Belgesinin
kullanıldığı mevzuat uygulamalarınızda dikkate alınması yönünde bilgi edinilmesi ve
kurum/kuruluşunuz taşra teşkilatı ile varsa bağlı ve ilgili kuruluşlara duyurulması hususunda
gereğini arz/rica ederim.

e-imzalıdır
Ömer BİLEN
Bakan a.

Genel Müdür V.

Gelen Evrak Tarih Sayı: 17.07.2020 - 22050
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Ek: Elektronik Sanayi Sicil Belgesi

Dağıtım:
Adalet Bakanlığına
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
Dışişleri Bakanlığına
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına
Gençlik ve Spor Bakanlığına
Hazine ve Maliye Bakanlığına
İçişleri Bakanlığına
Kültür ve Turizm Bakanlığına
Milli Eğitim Bakanlığına
Milli Savunma Bakanlığına
Sağlık Bakanlığına
Tarım ve Orman Bakanlığına
Ticaret Bakanlığına
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanlığına
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığına
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne
Kamu İhale Kurumu Başkanlığına
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına
Savunma Sanayii Başkanlığına
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine
Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığına
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına



ELEKTRONİK SANAYİ SİCİL BİLGİ BELGESİ 

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. Ayrıca sistemden 
Sanayi Sicil Belgelerini pdf formatında indirebilecek ve çıktı alarak kullanabileceklerdir.  

 

Bununla birlikte daha önce tarafınıza ibraz edilen mevcut matbu form halindeki Sanayi Sicil 

Belgesini bilgilerinde değişiklik olmadığı sürece vize süresi bitimine kadar kullanabilirsiniz. Bu 

bağlamda yapılan güncellemelere istinaden Sanayi Sicil Belgesinin  kullanıldığı mevzuat 

uygulamalarınızda dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda yer almaktadır: 

 

 



 Elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) uygulamasına geçildiğinden artık matbu formda ıslak 

imzalı ve mühürlü belge basımı yapılmayacaktır. Belgeler karekodu ve doğrulama linki 

bulunan formatta olup sistem üzerinden işletme tarafından indirilebilecek ve çıktısı alınarak 

kullanılabilecektir. 

 

 

 Bununla birlikte daha önce tarafınıza ibraz edilen matbu form haldeki Sanayi Sicil Belgesini 

bilgilerinde değişiklik olmadığı sürece vize süresi bitimine kadar kullanabilirsiniz. 

 

 

 Kayıtlı işletmeler e-belgesine ilişkin vize başvurularını SSBS üzerinden vize bitiş tarihinden 

itibaren 1 ay içinde yapmaları gerekmekte olup bu durumda zamanında yapılan başvuru 

olarak değerlendirilecek, güncel vize tarihi belge tarihine ait gün ve ay esas alınarak e-

belgeye işlenecektir. (Örneğin sanayi sicil belge tarihi 12/07/2018 olan bir işletme 

20/07/2020 tarihinde vize başvurusu yapması ve onaylanması durumunda e-belgesinde vize 

tarihi 12/07/2020, vize bitiş tarihi 12/07/2022 yazacaktır.) 

 

 

 



 Ancak işletme vize başvurusunu 1 aylık süreyi geçirerek yapması durumunda gecikmiş 

başvuru olarak değerlendirilecek, bu kapsamda güncel vize tarihi bölümü başvuru yapılan 

tarih esas alınarak e-belgeye işlenecek, vize biriş tarihi ise periyodu bozulmadan yine belge 

tarihi esas alınarak belirlenecektir. (Örneğin sanayi sicil belge tarihi 12/07/2018 olan bir 

işletme 18/09/2020 tarihinde vize başvurusu yapması ve onaylanması durumunda e-

belgesinde vize tarihi 18/09/2020, vize bitiş tarihi 12/07/2022 yazacaktır.) 

 

 

 Bazı işletmelerde matbu formda belgenin güncel vizesi yapılmış olduğu halde geçiş 

sürecinden dolayı sistemde yer alan e-belgedeki vize tarihinin uyuşmadığı durumlar olabilir. 

Bu durumda tarafınıza daha önce matbu formda ibraz edilen vize bitiş tarihi esas alınacaktır. 

Bununla birlikte henüz ilk vize tarihi gelmemiş işletmelerin e-belgesinde vize tarihleri 

bölümü boş kalacaktır. 

 

 

 

Aşağıda e-belgeye ait format ve doğrulama alanlarına ilişkin açıklama (QR Code ve doğrulama 
linki) yer almaktadır: 



 

QR kodunu uygulama aracılığı ile 
okutarak veya aşağıdaki linkten 

belge üstündeki bilgilerin 
doğruluğunu kontrol edebileceğiniz 

doğrulama sayfası açılacaktır. 

Bu tarih e-belgenin SSBS üzerinden 
pdf formatında indirildiği tarihtir. 

Vize Tarihi: İşletmenin en son dönemde 

vizesini yaptırdığı tarihtir. Bu işletmede 2019 
dönemi vizesi yapılmıştır. 
 
Vize Dönemi Bitiş Tarihi: İşletmenin vize 

süresinin bittiğini gösterir tarihtir. Bu tarihten 
itibaren işletmenin elektronik ortamda vizesini 
yaptıracağı başvuru alanı açılacaktır. 



QR kod okutulduğunda veya belge altındaki linke tıklandığında aşağıdaki gibi doğrulama ekranı çıkmaktadır. Tarafınıza ibraz 

edilen belgedeki bilgilerin doğruluğunu, doğrulama ekranı üzerindeki bilgiler ile karşılaştırarak teyit edebilirsiniz.  

 

 


