
 

 

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 17.04.2020 

Sayı: 2019/122        Ref:4/122  

 

 

Konu: 

SANAYİ İŞLETMELERİ TARAFINDAN NİSAN AYI SONUNA KADAR VERİLECEK 

YILLIK İŞLETME CETVELLERİ HAKKINDA DUYURU  

 

Bilindiği üzere Sanayi Sicil Kanunu’nun 1. maddesi uyarınca, bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya 

terkibini makine, cihaz, tezgâh, 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 sayılmaktadırlar. 2017 yılında 

yapılan yasal bir değişiklik ile; 

  

1- Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseseler, 

2- Elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller, 

3- Gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri, 

4- Bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler , 

 

sanayi işletmesi olarak kabul edilmişlerdir. Dolayısıyla yukarıda sayılan faaliyetlerde bulunan 

işletmelerin de Nisan 2020 sonuna kadar yıllık işletme cetvelini, elektronik ortamda, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı’na bildirmeleri gerekmektedir. 

 

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 geçilmesi gerekmektedir. 

 

Kanunun 5. maddesi gereği sanayi işletmeleri bir önceki yılla ilgili faaliyetlerinin yer aldığı yıllık 

işletme cetvellerini yılsonundan itibaren dört ay içinde (Nisan ayı sonuna kadar)  Bakanlığa 

(Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’ne) vermek zorundadırlar. Kendilerine Hazine ve Maliye 

Bakanlığı’nca özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler ise, özel hesap dönemlerinin 

bitimini takip eden dördüncü ay sonuna kadar söz konusu bildirimi yapmaları 

gerekmektedir. Ancak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından https://www.sanayi.gov.tr  

internet sitesinde yayınlanan duyuruda, küresel ölçekte yaşanan Covid-19 salgın riski nedeniyle 

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği her yıl Nisan ayı sonuna kadar doldurulması gereken 

Yıllık İşletme Cetveli’ni veremeyenlerin, Bakanlığa başvurmaları halinde söz konusu sürenin 

4 aya kadar uzatılacağı belirtilmiştir. Bu çerçevede mücbir sebep bildirme ve işletme cetveli 

veri girişi erteleme taleplerinin e-devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine 17 

Nisan 2020 tarihinden itibaren girebilecek ve söz konusu talepler Bakanlık tarafından kısa 

sürede sonuçlandırılacaktır. Mücbir Sebep nedeniyle 2019 Yılı Yıllık İşletme Cetveli süre 

uzatımı başvurusuna ilişkin kılavuz sirkülerimiz ekinde yer almaktadır. 
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 Sanayi Sicil Belgelerinin Vizeleri 

 

Bakanlık tarafından yayınlanan söz konusu duyuruda ayrıca elektrik tarifelerinde sanayi 

aboneliğinden yararlananların iki yılda bir Bakanlığın sanayi sicil sistemi üzerinden 

yaptırdıkları vize işlemlerinde uygulanan sürelerde de Covid-19 sebebiyle değişiklik yapıldığı 

açıklanmıştır.  

 

Bakanlığın teklifi üzerine EPDK tarafından alınan 09.04.2020 tarih ve 9294 sayılı Karar 

çerçevesinde; elektrik tarifelerinde sanayi aboneliğinden yararlananlar için aranan vize 

edilmiş Sanayi Sicil Belgelerinin ibrazı için verilmiş ya da verilecek olan 30 günlük süre, 

Sanayi Sicil Belgesi vize süreleri 1 Mart 2020 tarihi itibarıyla dolan veya 30 Haziran 2020 

tarihine kadar dolacak olan sanayi işletmeleri için 90 gün olarak uygulanacaktır. 

 

 

Saygılarımızla,  

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 

 

EK: 

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Duyurusu 

- Mücbir Sebep Nedeniyle 2019 Yılı Yıllık İşletme Cetveli Süre Uzatımı Başvurusu Nasıl 

Yapılır? (Kılavuz) 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Yıllık İşletme Cetveli Verilmesi ve Sanayi Sicil Belgesi Vize İşlemlerine Dair Duyuru 

Küresel ölçekte yaşanan Covid-19 salgın riski nedeniyle 6948 Sayılı Sanayi Sicil 
Kanunu gereği her yıl Nisan ayı sonuna kadar doldurulması gereken Yıllık İşletme 
Cetveli’ni veremeyen sanayicilerimiz, Bakanlığımıza başvururlarsa bu süreyi 4 aya 
kadar uzatabilecekler. 
 
Bu kapsamda sanayicilerimiz, mücbir sebep bildirme ve işletme cetveli veri girişi 
erteleme taleplerini e-devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine 17 Nisan 
2020 tarihinden itibaren girebilecek ve talepleri Bakanlığımız tarafından hızlıca 
sonuçlandırılacaktır. 
 
Diğer taraftan, elektrik tarifelerinde sanayi aboneliğinden yararlanan sanayicilerimizin 
de iki yılda bir Bakanlığımız sanayi sicil sistemi üzerinden yaptırdıkları vize işlemlerinde 
uygulanan süreler de Covid-19 sebebiyle değişiklik yapılmıştır. 
 
Bakanlığımızın teklifi üzerine EPDK tarafından alınan 09/04/2020 tarih ve 9294 sayılı 
Karar çerçevesinde; elektrik tarifelerinde sanayi aboneliğinden yararlanan 
sanayicilerimizden talep edilen Sanayi Sicil Belgesi vize işlemlerinde uygulanan ek 
süreler 1 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020 arasında dolacak olanlar için 30 gün yerine 90 
gün olarak uygulanacaktır. 
 
İlgililere önemle duyurulur. 
 

 

 

 

 

 

 



MÜCBİR SEBEP NEDENİYLE 2019 YILI YILLIK İŞLETME CETVELİ SÜRE UZATIMI BAŞVURUSU 
NASIL YAPILIR? 

Ülkemizdeki Covid-19 pandemisi nedeniyle 2019 yılı Nisan ayın sonunda kadar verilmesi gereken Yıllık İşletme Cetvelinin 4 

aylık süre uzatımının yapılabilmesi için tarafınızca mücbir sebep başvurusu yapılması ve ilgili Sanayi ve Teknoloji İl 

Müdürlüğümüz tarafından kabul edilmesi gerekmekte olup aşağıdaki adımları izleyerek mücbir sebep başvurunuzu 

oluşturablirsiniz.  

 

1) Kayıtlı İşletmlerim bölümünden “Mücbir Sebep Dilekçesi” bölümüne girilir veya Ana Sayfadan “Covid-19 YİC Dilekçesi” 

bölümü seçilir. 

 

1. Yol: “Kayıtlı İşletmelerim” bölümüne girilir ve “Mücbir Sebep Dilekçesi” seçeneğine tıklanır 

 

 

 
“Kayıtlı İşletmelerim” bölümüne girdikten sonra yukarıdaki 

alan açılır. Mücbir sebep başvurusu yapılacak işletme için ilgili 

butonuna tıklayarak başvurusu sayfasını görüntüleyebilirsiniz. 



2.yol: Bir diğer yol da Ana Sayfadan “Covid-19 YİC Dilekçesi” bölümü seçilir ve iligli işletmenin Sanayi Sicil Belge Numarası 

ve Vergi/TC numarası girilerek işlem yapılır. 

 

 

 

Bu bölümden de mücbir sebep başvurusunu 

yapabilirsiniz.  

Tıkladığınızda aşağıdaki pencere açılacaktır 

Bu bölümde Vergi/TC numarası ve Sanayi Sicil 

Belge Numaranızı yazarak  “Dilekçe Sayfasına 

Yönlendir” butonuna tıklayın 



2) Mücbir Sebep dilekçenizi gönderin. 

 

        

Her iki yoldan da giriş 

yaptığınızda yandaki pencere 

açılacaktır. 

Covid-19 sebebiyle 2019 yılı Yıllık 

İşletme Cetveli süre uzatımı 

başvurusu yapmak için “Evet” 

butonuna tıklanır. 

Tıklandığı anda alttaki uyarı 

görülecektir. 

 

Artık başvuru dilekçeniz 

otomatik olarak İl Müdürlüğüne 

gönderilmiştir. “Onay İstem 

Listesi” bölümünden 

başvurunuzu takip etmeniz 

gerekmektedir. 



3) Mücbir sebep başvurunuzun il Müdürlüğü tarafından onaylanıp onaylanmadığını takip edebilmek için “Onay İstem 

Listesi” bölümüne giriş yapılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mücbir sebep başvurunuzun onay durumunu takip etmek için  

“Onay İstem listesi” butonuna tıklayarak onay bekleyen 

işlemleri görüntüleyebilirsiniz. 



4) Mücbir sebep başvurunuzun İl Müdürlüğü tarafından onaylanma sürecini takip edin.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Mücbir sebep başvurunuza ait oluşan otomatik dilekçenin tarih ve sayısını buradan 

öğrenebilir, Göster butonu ile dilekçenizin bir örneğini indirebilirsiniz.  

Onay Durumunu anlık takip edebilirsiniz. 

Mücbir sebep başvurunuz İl Müdürlüğü tarafından onaylandığında artık 2019 yılı Yıllık İşletme Cetveli 

verilme süreniz Nisan sonu itibariyle 4 ay uzatılmış olur. Başvurunuza ait İl Müdürlüğü tarafından yazılan 

cevabi yazının tarih ve sayısını buradan öğrenebilir, Göster butonundan indirebilirsiniz. 



 

Covid-19 mücbir sebep başvurunuz İl Müdürlüğü tarafından 

onaylandığında 2019 yılı Yıllık İşletme Cetveli verilme süreniz Nisan ayı 

sonundan itibaren 4 ay uzatılmış olur.  

 

Lütfen Nisan sonu itibariyle 4 ay içerisinde (Ağustos ayı sonuna kadar) 

elektronik ortamda 2019 yılı Yıllık İşletme Cetvelinizi girerek İl 

Müdürlüğüne göndermeyi unutmayınız! 

 

4 ay sonunda elektronik ortamda Yıllık İşletme Cetveli dolurulup İl 

Müdürlüğüne gönderilmemesi durumunda cetveliniz verilmemiş 

sayılacak ve idari yaptırım uygulanacaktır. 


