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6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği

Bilgi Sisteminde yapılan güncelleme

uygula ması na geçi l miştir.

sanayi işletmelerimizin kayıtlarının tutulduğu Sanayi Sicil

neticesinde artık elektronik 5anayi Sicil Belgesi (e-belge)

Bu kapsamda sisteme kayltll sanayicilerimiz il Müdürıüklerimize elden müracaata gerek

kalmaksızın sanayi siciline ilişkin ilk kaylt, belgelendirme, vize, değişiklik, vb, tüm işlemlerini e-

devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek ya pa bileceklerdir, Ayrıca sistemden

sanayi sicil Belgelerinipdf formatında indirebilecekve çıktı alarak kullanabileceklerdir,

Bunun|a birlikte daha önce tarafınıza ibraz edilen mevcut matbu form halindeki sanayi sicil

Belgesini bilgilerinde değişiklik olmadığl 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 indirilebilecekve çıktlsı alınarak

kullanılabilecektir.

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

bilgilerinde değişiklik olmadığı sürece vize süresi bitimine kadar kullanabilirsiniz,

. kayltll işletmeler e_belgesine ilişkin vize başvurularınl ssBs üzerinden vize bitiş tarihinden

itibaren 1 ay içinde yapmaları gerekmekte olup bu durumda zamanlnda yapllan başvuru

olarak değerlendirilecek, güncel vize tarihi belge tarihine ait gün ve ay esas allnarak e_

belgeye işlenecektir. (Örneğin sanayi sicil belge tarihi Lzl07/2oI8 olan bir işletme

20lo7l2o2o ta rihinde vize başvu rusu yapmaslve onaylanmasl durumunda e_belgesinde vize

ta rihi 12 l O7 l 2O2O, v ize b iti ş ta ri h i t2 l 07 l 2022 ya za ca kt ı r, )



Ancak iş|etme vize başvurusunu 1 aylık süreyi geçirerek yapması durumunda gecikmiş

başvuru olarak değerlend irilecek, bu kapsamda güncel vize tarihi bölümü başvuru yapılan

tarih esas allnarak e_belgeye işlenecek, vize biriş tarihi ise periyodu bozulmadan yine belge

tarihi esas alınarak belirlenecektir. (Örneğin sanayi sicil belge tarihi 12/O7l2OI8 olan bir

işletmel8/og/2o2otarihindevizebaşvurusuyapmaslveonaylanmasıdurumundae-
belgesindevize larihiL8/O}/2O2O, vize bitiştarihi L2lO7/2022 yazacaktır,)

Bazı işletmelerde matbu formda belgenin güncel vizesi yapllmış olduğu halde geçiş

sürecinden dolayl sistemde yer ala n e_belgedeki vize ta rih in in uyuşmadığı d urumlar olabilir,

Bu durumda tarafınıza daha önce matbuformda ibrazedilenvizebitiştarihiesasalınacaktlr.

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

bölümü boş kalacaktır.

Aşağıdae-belgeyeaitformatvedoğrulamaalanlarınailişkinaçıklama(QRCodevedoğrulama
linki)yer almaktadır:
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QR kodunu uygularna aracılığı ile
okutara k veya aşağıdaki linkten

belge üstündeki bilgilerin
doğruluğunu kontrol edebileceğiniz

doğrula ma savfası açılacaktı r.

Vize Tarihi: İşletmenin en §on dönemde

vizesini yapttrdığı tarihtir. Bu işletmede 1019

dönemi vizesi yapıl mıştır.

Üze Dönemi Bitiş Tarihi: İşletrnenin vize

:sürç§inin bittjğlni gösterir tarihtir. Bu tarihten

itibaren i şletmenin elektroni k ortamda vi zesi ni

. Vaptııfacağı başvuru alanı açılacaktır.
Bu tarih e-belgenin SSBS üzerirıden
pdf formatında indirildiği tarihtir.
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QR kod okutulduğunda veya belge altlndaki linke tlklandığında aşağldakigibi doğrulamaekranı ç|kmaktadlr, Tarafınıza ibraz

edilen bel8edeki bilgilerin doğruluğunu, doğrulama ekranı üzerindeki bilgiler ile karşllaştırarak teyit edebilirsiniz,
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