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DAĞITIM YERLERİNE

Sanayi işletmelerinin tescilini yapmak, sanayinin gelişimini takip etmek, ekonomik ve sınai
faaliyetlere ilişkin gerekli veriyi toplamak, elde edilen veriler ışığında sanayi politikasının
belirlenmesinde ve diğer birçok alanda kullanılmasını sağlamak amacıyla yayımlanan 17/4/1957 tarihli ve
6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun çıkarıldığı günden bugüne ülkemiz sanayisinde yaşanan gelişim, idari
kayıt sistemlerinin tutulduğu ortamlarda yaşanan teknolojik dönüşüm, yeni veri ihtiyaçlarının ortaya
çıkması, bilgi sistemlerinin gelişimi ile veri toplama ve değerlendirme süreçlerinin hızlanması, Kanunun
amacında belirtilen hedeflere ulaşmak için mevzuatın günümüz şartlarına göre yeniden ele alınması
ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bu bağlamda, Kanunun günümüz şartlarına uygun, daha etkili ve verimli olarak yürütülebilmesini
sağlamak amacıyla Sanayi Sicil Mevzuat Taslağı hazırlanmıştır. Bakanlığımızca hazırlanan taslak, genel
gerekçesi ve madde gerekçeleri ile birlikte ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi ve Sanayi Sicil Mevzuat Taslağına yönelik görüş ve önerilerinizin Mevzuat
Hazırlama Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik ekinde yer alan Görüş Bildirme Formuna işlenerek en geç
01/03/2022 tarihine kadar Bakanlığımıza (ve ayrıca mevzuatgrubu@sanayi.gov.tr adresine elektronik
olarak) gönderilmesi hususunda gereğini arz/rica ederim.

Serkan ÇELİK
Bakan a.

Genel Müdür V.

Ek:
1- Sanayi Sicil Mevzuat Taslağı
2- Genel Gerekçe
3- Madde Gerekçeleri

Dağıtım:
Adalet Bakanlığına
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına
Hazine ve Maliye Bakanlığına
İçişleri Bakanlığına
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GENEL GEREKÇE

Sanayi işletmelerinin tescilini yapmak, ekonomik ve sınai faaliyetlerine ilişkin gerekli 
veriyi toplamak ve bu verilerden elde edilecek bilginin, sanayi politikasının oluşturulmasında 
ve diğer birçok alanda kullanılmasını sağlamak ve sanayimizin gelişimini takip etmek amacıyla 
çıkarılan 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığınca sanayi işletmelerinin kayıtları tutulmaktadır. Kanunun uygulanmasına yönelik 
son olarak 25.10.2014 tarihli ve 2014/11 sayılı Sanayi Sicil Tebliği yayımlanmıştır.

Kanunun yayımından itibaren hem Kanunda hem de alt mevzuatta çeşitli dönemlerde 
değişiklik ve güncellemeler yapılmıştır. Ancak Kanunun çıkarıldığı günden bugüne mevzuat 
metinlerinin yapısındaki değişim, ülkemiz sanayisinde yaşanan gelişim, idari kayıt 
sistemlerinin tutulduğu ortamlarda yaşanan teknolojik dönüşüm, yeni veri ihtiyaçlarının ortaya 
çıkması, bilgi sistemlerinin gelişimi ile veri toplama ve değerlendirme süreçlerinin hızlanması 
Kanunun amacında belirtilen hedeflere ulaşmak için mevzuatın günümüz şartlarına 
uyarlanması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Öte yandan, söz konusu ihtiyaçların çerçeve Kanun 
ile yapılmasına 6948 sayılı Kanunun mevcut yapısı yeterince imkân vermemektedir. Bu sebeple 
6948 sayılı Kanunun yerine geçmek üzere Sanayi Sicil Mevzuat Taslağı hazırlanmıştır.
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MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Amaç ve kapsam maddesidir. Kanun tasarısı, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu ile 
aynı amacı gütmekte olup ülkemizde faaliyet gösteren tüm sanayi işletmelerini ve bunların 
üretim faaliyetlerini kapsamaktadır.

MADDE 2- Tanımlar maddesi olup madde metni içerisinde Bakanlık, beyanname, bilgi, İl 
Müdürlüğü, işletme cetveli, kapasite, sanayici, sanayi işletmesi, sanayi işleri, sanayi sicili, 
sanayi sicil belgesi ve sistem kavramlarının tanımları yapılmıştır. Ülkemizde sanayi üretimi 
faaliyetinde bulunan işletmelerin gerçek sayısı ile üretim yeteneklerinin belirlenmesi; doğru, 
güvenilir ve sürdürülebilir şeklide istatistikler üretilmesi ve diğer ülkelerle karşılaştırılabilmesi 
için sanayinin tanımında esas olan ulusal ve uluslararası sınıflamaların kullanılması önem arz 
etmektedir. Bu kapsamda sanayi işleri tanımı ulusal ve uluslararası sınıflamalar ile uyumlu 
olacak şekilde düzenlenmiştir. Beyanname ve işletme cetveli ve sanayi sicil belgesi tanımları 
bilginin elektronik ortamda tutulmasına uygun olarak yapılmıştır. Bakanlığın üretim, ithalat, 
ihracat gibi birçok alanda alınacak karar ve stratejiler için sanayi işletmeleri tarafından 
gerçekleştirilen dönemsel bilgi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla işletme cetvellerinin yıllık 
olduğu gibi dönemsel olarak da (aylık, 3 aylık vb.) alınmasına yönelik dönemsel işletme cetveli 
tanımı yapılmıştır.

MADDE 3- Maddenin birinci fıkrasında sanayi sicili ile ilgili tüm işlemler ve sanayi 
işletmelerinin kapasite tespitine ilişin usul ve esasların Bakanlık tarafından belirleneceği hüküm 
altına alınmıştır. Maddenin ikinci fıkrası ile kapasite bilgisinin varsa ilgili kurum/kuruluşlardan 
da alınmasının sağlanması amaçlanmıştır. Üçüncü fıkrada ise Bakanlık tarafından ülke 
sanayisinin kapasitesinin doğru şekilde tespit edilebilmesi ve Bakanlığın kapasite tespiti 
konusundaki yetkinliklerinin artırılması amacıyla kapasite raporu düzenlenmesinde yetkili olan 
kurum veya kuruluşun bu raporu düzenleme aşamasında, belirlenecek usul ve esaslar 
çerçevesinde Bakanlık İl Müdürlüğü teknik personelinin de eksper olarak yer alabileceği 
hüküm altına alınmıştır. Dördüncü fıkrada sanayi siciline kayıt zorunluluğu ve kaydın nasıl 
iptal edileceği düzenlenmiştir. Bu maddenin beşinci fıkrası ile sanayi işletmesi tanımının 
dışında kalan ancak bu Kanun kapsamına alınması gerektiği değerlendirilen sektörlerin 
belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilan edilmesi yönünde Bakanlığa yetki alınmıştır.

MADDE 4- Bu madde ile Kanun kapsamında bilgi toplama ile ilgili iş ve işlemlerin Bakanlık 
tarafından yürütülmesi esası çerçevesinde, toplanacak bilgilerin tespitinde diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarının ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmuş, ayrıca cevaplayıcı yükünü azaltmak 
amacıyla bilginin öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarının idari kayıtlarından alınması hüküm 
altına alınmıştır. Bununla birlikte, bilginin doğruluğunun sağlıklı şekilde kontrol edilebilmesi 
için denetim yetkisi verilmiştir. Ayrıca madde ile Kanunun temel amacı da dikkate alınarak 
Bakanlığın istatistiki bilgi toplayabilmesi ve istatistik üretebilmesine yönelik yetki alınmıştır.

MADDE 5- Bu madde ile Kanunun uygulanması kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile 
Bakanlığın bilgi paylaşımı konusundaki yükümlülükleri belirlenmiştir. Bakanlığın, topladığı 
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bilgilere ilişkin veri güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik tedbirlerini alması hüküm altına 
alınmıştır.

MADDE 6- Bu madde ile sanayi işletmelerinin bu Kanun kapsamındaki yükümlülükleri 
sıralanmıştır. Buna göre sanayi işletmelerine; maddenin birinci fıkrası ile ihtiyaç duyulan 
alanlarda istenen bilgi ve belgeleri eksiksiz, doğru olarak Bakanlığa vermesi zorunluluğu, ikinci 
fıkrası ile denetim yapan personele gerekli kolaylığın sağlanması, üçüncü fıkra ile üretim 
faaliyetine başlamadan önce faaliyetlerinin sanayi siciline kayıt için uygun olup olmadığına 
dair Bakanlıktan yazı alma zorunluluğu, dördüncü fıkra ile üretim faaliyetine başladıkları 
tarihten itibaren 2 ay içinde sanayi siciline kayıt olma zorunluluğu, altıncı fıkra ile yazılı 
bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri 2 ay içinde bildirme zorunluluğu, yedinci ve sekizinci 
fıkra ile yıllık işletme cetvellerini 3 ay içinde Bakanlığa verme zorunluluğu, dokuzuncu fıkra 
ile her yıl başından itibaren dört ay içinde vize yapılması zorunluluğu, onuncu fıkra ile 
dönemsel işletme cetvellerini dönem sonu itibarıyla 15 gün içinde Bakanlığa verme 
zorunluluğu getirilmiştir. Maddenin beşinci fıkrası ile kayıt olan sanayi işletmesine elektronik 
sanayi sicil belgesi düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. Maddenin onbirinci fıkrası ile 
mücbir sebep nedeniyle sanayi işletmelerinin yükümlülüklerinde Bakanlıkça istinai 
uygulamalar yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

MADDE 7- Bu madde sanayi siciline ilişkin tüm işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesine 
ve gerekli teknik altyapının Bakanlık tarafından kurulmasına, sanayi sicil ile ilgili işlemlerin 
işletmelerin sadece belirlenen yetkililer tarafından yapılabileceğine yönelik olarak 
düzenlenmiştir.

MADDE 8- Cezai hükümlere yönelik maddedir. Bu madde ile yükümlülüklerini yerine 
getirmeyen işletmelere ölçeklerine göre belirlenen miktarda idari para cezası verileceği, 
aykırılık oluşturan fiilin tekrarı veya devamında ise iki katı olarak mükerrer bir şekilde 
uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Ayrıca madde ile idari para cezalarının İl müdürlükleri 
tarafından verilmesi ve elektronik ortamda tebliğ edilebilmesi hususları düzenlenmiştir.

MADDE 9- Maddede, Sanayi Sicil Bilgi Sisteminde tutulan kayıtların aleni olmadığı, ancak 
Bakanlığın izni ile ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılabileceği belirtilmektedir. 
Uygulamada Sanayi Sicil Bilgi Sisteminde yer alan bilgileri kullanmasına izin verilen kurum 
ve kuruluşlar ile protokoller yapılmakta ve protokollerde belirtilen kurallar çerçevesinde, genel 
hükümlere ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak verilerin kullanılmasına 
müsaade edilmektedir. Söz konusu maddede Bakanlığın izni olmaksızın, kişisel verileri ve 
kamu kurum ve kuruluşları ile işletmelerden alınan ticari ve teknik sır niteliğindeki bilgileri 
hukuka aykırı bir şekilde kullanan, yayan gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile kamu 
görevlileri ve diğer görevliler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerinin ve diğer ilgili 
mevzuat hükümlerinin uygulanmasına dair düzenleme yapılmıştır. 

MADDE 10 - Maddede, bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Bakanlıkça 
belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Nitekim Kanunun yayımlanmasını takiben kısa bir zaman 
dilimi içerisinde uygulama Yönetmeliği hazırlanarak, yürürlüğe girmesi planlanmaktadır. 
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MADDE 11- Maddede 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun yürürlükten 
kaldırıldığı ve mülga Kanuna yapılan mevcut atıfların bu Kanuna yapılmış sayılacağı 
düzenlenmektedir.

GEÇİCİ MADDE 1 – Bu madde ile 6948 sayılı Kanun uyarınca sanayi siciline kaydedilmiş 
işletmelerin sanayi sicil kayıtlarının geçerliliğini koruduğu belirtilmiş, diğer bir deyişle 
kazanılmış haklar koruma altına alınmıştır.

GEÇİCİ MADDE 2 – Maddede, bu Kanunun uygulanmasına yönelik alt düzenlemeler 
yürürlüğe girinceye kadar, uyulması gereken usul ve esaslara açıklık getirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3 –Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sanayi siciline kaydı 
olmayan ancak bir yıl içinde sanayi siciline kayıt yaptıranlar hakkında idari para cezasınının 
uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır.

MADDE 12- Yürürlük maddesidir.

MADDE 13- Yürütme maddesidir.



- HİZMETE ÖZEL-

SANAYİ SİCİLİ MEVZUAT TASLAĞI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme hedefleri 

doğrultusunda sanayi politikalarının belirlenmesi ve stratejik planların hazırlanması için 
ihtiyaç duyulan alanlarda sanayi işletmelerine ait bilgilerin toplanmasına, değerlendirilmesine, 
kullanılmasına, paylaşılmasına ve sanayi işletmelerinin sicillerinin tutulmasına ilişkin usul ve 
esasları belirlemektir.

 (2) Bu Kanun sanayi işletmelerinin üretim faaliyetlerini kapsar.

Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulamasında;
a) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
b) Beyanname: Sanayi işletmesine ait bilgilerin yer aldığı elektronik arayüzü, 
c) Bilgi: Bu Kanun kapsamındaki sanayi işletmelerinin; unvan, faaliyet, kuruluş, 

çevre, tesis, bilişim altyapısı, marka, yerli ve yabancı sermaye, lisans, makine ve teçhizat, 
ürün ve kapasite, hammadde, yarı mamul, Ar-Ge, kalite sistemleri, laboratuvar, enerji, 
istihdam, ciro, fiili üretim, ithalat, ihracat, üretim atığı gibi ekonomik ve teknik durumlarını 
gösteren verileri,

ç) İl Müdürlüğü: İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünü, 
d) İşletme Cetveli: Sanayi işletmelerinin bir yıllık faaliyetlerini gösteren yıllık işletme 

cetvelini ya da bir yıldan az dönemlere ait faaliyetlerini gösteren dönemsel işletme cetvelini, 
e) Kapasite: Sanayi işletmesinin kurulu üretim kapasitesini,
f) Sanayici: Sanayi işletmesini işletenleri,
g) Sanayi işleri: Sanayi işletmesinde yürütülen üretim faaliyetini, 
ğ) Sanayi işletmesi: Ulusal ve uluslararası istatistiki sınıflamalara göre; madencilik ve 

taş ocakçılığı, imalat, elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı 
sektörlerinde üretim faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişilere ait işletmeler ile bu 
nitelikteki kamuya ait işletmeleri,
            h) Sanayi sicili: Sanayi işletmesi sicilini,

ı) Sanayi sicil belgesi: Sanayi siciline kaydedilen sanayi işletmeleri hakkında 
düzenlenen elektronik belgeyi,

i) Sanayi Sicil Bilgi Sistemi (SSBS): Sanayi işletmelerine ait bilgilerin yer aldığı 
elektronik veri tabanını,
             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sanayi Sicil İşlemleri ve Kapasite Tespiti, Bilgilerin Toplanması ve Kullanılması

Sanayi sicil işlemleri ve kapasite tespiti
MADDE 3 – (1) Sanayi sicili ile ilgili iş ve işlemler, kayıt için gerekli bilgi ve 

belgeler ile beyanname, işletme cetveli ve sanayi sicil belgesinin içeriği, vize, kapasite tespiti, 
işletmelerdeki durum değişikliği, bildirim usulleri ile çeşitli nedenlerle faaliyetine ara veya 
son verenlerin uyacağı usul ve esasları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.



- HİZMETE ÖZEL-

 (2) Kapasite bilgisi sanayi işletmesi yetkilisi tarafından SSBS’ye girilir veya bu bilgi 
idari kayıtlarda mevcutsa SSBS’ye aktarılması Bakanlıkça sağlanır.

(3) Kapasite tespitinde yetkili olan kurum veya kuruluşun bu hizmeti yürütmesi 
aşamasında Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde İl Müdürlüğü personeli eksper 
olarak yer alır.

(4) Sanayi işletmesinin sanayi siciline kayıt olması zorunludur. Sanayi sicil kaydı, 
sanayi işletmesinin faaliyetine son verdiğine dair Bakanlığa bildirimde bulunması veya bu 
durumun Bakanlıkça tespit edilmesi halinde iptal edilir.

(5) Bakanlık, sanayi işletmesi tanımı dışında kalan ancak kullanılan makine teçhizat, 
üretim süreci, teknolojisi ve altyapısı, üretilen ürünün özelliği, teknoloji seviyesi ve miktarı 
bakımından bu Kanun kapsamında değerlendirilmesi uygun görülen sektörlerde üretim 
faaliyeti gösteren işletmeleri, belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kurum ve 
kuruluşlar ile gerekli görülmesi halinde ilgili sektörlerin görüşlerini alarak sanayi işletmesi 
olarak kabul etmeye yetkilidir.

Bilgilerin toplanması ve kullanılması 
MADDE 4 – (1) Bilgi toplama ile ilgili işlemler Bakanlık tarafından yürütülür.
(2) Bu Kanun kapsamında toplanacak bilgilerin içeriği, diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarının ihtiyaçları da dikkate alınarak Bakanlık tarafından tespit edilir. 
(3) Bu Kanun kapsamında toplanacak bilgiler, Bakanlıkça belirlenen biçim, içerik ve 

sınıflandırmaya uygun olması durumunda öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarının idari 
kayıtlarından alınır. 

(4) Bakanlık, sanayi işletmelerinin sanayi siciline kaydı olup olmadığını veya 
Bakanlığa vermekle yükümlü oldukları bilgilerin doğruluğunu gerekli hallerde yerinde 
denetlemeye yetkilidir.  

(5) Bakanlık, sanayi işletmeleri ile ilgili istatistik üretmek amacıyla SSBS’de yer alan 
bilgilerin dışında ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sanayi işletmelerinden doğrudan 
istatistiki bilgi istemeye ve toplamaya yetkilidir.

 (6) Bakanlık sanayi işletmelerine ait ticari ve teknik sır niteliğindeki bilgilerin ortaya 
çıkmasına yol açmayacak şekilde istatistikler üretebilir. İstatistik üretiminde Türkiye İstatistik 
Kurumu başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kamu Kurum ve Kuruluşları, Bakanlık ile Sanayi İşletmelerinin Yükümlülükleri  

Kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlığın yükümlülükleri
MADDE 5- (1) Kamu kurum ve kuruluşları, idari kayıtlarındaki bilgileri bu Kanunun 

amacı doğrultusunda kullanılmak kaydıyla Bakanlığa verir.
(2) Birinci fıkra kapsamında verilen bilgilerin doğruluğu hususunda bir tereddüt 

oluşursa, Bakanlık durumu ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yazılı olarak iletir. 
(3) Bakanlık, sanayi işletmelerine ait bilgileri bu Kanunun amacı doğrultusunda, 

24/03/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak kamu 
kurum ve kuruluşları ile paylaşır.

(4) Bakanlık, bu Kanun kapsamında sanayi işletmelerine dair edindiği ticari sır 
niteliğindeki veya fikri ve sınai mülkiyet hakkına ilişkin bilgiler ile sanayicilere ait kişisel 
verilerin gizliliğini korumakla yükümlüdür. 

(5) Bakanlık, bu Kanun kapsamında elde ettiği bilgilerin korunması amacıyla ihtiyaç 
duyulan güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür.
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Sanayi işletmelerinin yükümlülükleri
MADDE 6 – (1) Sanayi işletmeleri, ihtiyaç duyulan alanlarda kendilerinden istenen 

bilgi ve belgeleri, bu Kanunun amacı doğrultusunda kullanılmak üzere, Bakanlığın 
belirleyeceği şekil, süre ve standartlarda eksiksiz ve doğru şekilde Bakanlığa vermekle 
yükümlüdür.

(2) Sanayi işletmeleri, yerinde denetleme amacıyla Bakanlıkça görevlendirilecek 
personele gerekli kolaylığı sağlamakla yükümlüdür.

(3) Yeni kurulmuş sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce üretim 
faaliyetinin sanayi siciline kaydının uygun olduğuna dair Bakanlıktan görüş almak 
zorundadır. Bakanlıkça verilen uygun görüş, sanayi işletmelerine işyeri açma ve çalışma 
ruhsatı düzenlenmesi aşamasında ruhsat veren idareler tarafından aranır.

(4) Sanayi işletmeleri, sanayi siciline kaydolmak üzere üretim faaliyetine başladıkları 
tarihten itibaren 2 ay içinde SSBS üzerinden beyanname doldurarak Bakanlığa göndermek 
zorundadır. 

 (5) Kayıt olan sanayi işletmesine, unvanı esas alınarak içeriği ve şekli Bakanlıkça 
belirlenen elektronik sanayi sicil belgesi düzenlenir. 

 (6) 3 aydan az bir müddetle çalışmanın tatil edilmesi, yapılan işler mevsimlik olduğu 
takdirde muayyen zamanlarda faaliyete geçilmesi veya faaliyetin tatili halleri hariç, sanayi 
işletmeleri, devamlı veya geçici olarak faaliyetine son verme veya tekrar faaliyete geçme 
durumu ile beyannamede bulunan bilgilerde meydana gelen değişiklikleri, en geç 2 ay içinde 
Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. 

(7) Sanayi işletmeleri, bir yıllık faaliyetlerini yıllık işletme cetvellerinde göstermekle 
ve bu cetvelleri takvim yılı sonundan itibaren en geç 3 ay içinde SSBS üzerinden Bakanlığa 
vermekle yükümlüdür. 

(8) Üretim faaliyetlerinin mevsimlik olması durumunda, takvim yılı sonunda 
hesaplarını kapatamayan ve kendilerine Hazine ve Maliye Bakanlığınca özel bir hesap dönemi 
tayin edilen sanayi işletmeleri, yıllık işletme cetvellerini Hazine ve Maliye Bakanlığınca 
kendileri için tayin edilen hesap dönemi sonundan itibaren en geç 3 ay içinde SSBS üzerinden 
Bakanlığa vermekle yükümlüdür. 

(9) Sanayi sicil belgesine her yıl başından itibaren 4 ay içinde vize yapılır. Sanayi 
işletmesi vizenin yapılıp yapılmadığının takibinden sorumludur. Vize aşamasında tüm 
beyanname ve işletme cetveli bilgilerinin eksiksiz ve güncel olması esastır.

(10) Sanayi işletmeleri, Bakanlığın belirlediği kapsam ve dönemlerde, dönemsel 
işletme cetvellerini belirlenen dönemin son günü itibarıyla 15 gün içinde SSBS üzerinden 
Bakanlığa vermekle yükümlüdür.

(11) Yangın, deprem, sel, salgın hastalık gibi mücbir sebeplerin ortaya çıkması 
durumunda Bakan Onayı ile bu maddede yer alan sanayi işletmelerinin yükümlülüklerinde 
geçici süreli istisnai uygulamalar yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Teknik altyapının kurulması ve bilgilerin elektronik ortamda toplanması 
MADDE 7 – (1) Sanayi işletmeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından alınan 

bilgilerin elektronik ortamda toplanması, tutulması, sınıflandırılması, kullanılması, 
paylaşılması ve güncellenmesi ile ilgili gerekli teknik altyapı Bakanlık tarafından kurulur.
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(2) Bakanlık;
a) Bu Kanun kapsamında istediği bilgilerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik 

araçları konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere, her türlü elektronik bilgi iletişim 
araç ve ortamında verilmesini sağlamaya, 

b) Bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla gerek fiziki gerekse elektronik her türlü tedbiri 
almaya,

c) Elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya ve 
tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye yönelik usul ve esasları 
belirlemeye,

yetkilidir.
(3) Bu Kanun kapsamında istenen bilgiler elektronik ortamda verilir, onay işlemi 

elektronik ortamda yapılır ve sanayi işletmesine elektronik ortamda iletilir. Bu ileti, onay ve 
kayıt işleminin tebliği yerine geçer.

(4) Bu Kanun ile yerine getirilmesi zorunlu işlemler; kamuya ait sanayi işletmelerinde 
idare tarafından yetkilendirilen kişilerce, diğer sanayi işletmelerinde ise işletme sahibi veya 
temsile yetkili kılınan kişiler tarafından yerine getirilir. 

Cezai hükümler  
MADDE 8 – (1) Bu Kanunun 6 ncı maddesinin bir, iki, dört, altı, yedi, sekiz, dokuz ve 

onuncu fıkralarında belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya bu Kanunun 4 üncü 
maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Bakanlıkça yapılan denetimde sanayi siciline kaydı 
olmadığı tespit edilen;

a) Mikro ölçekli sanayi işletmelerine 5.000,- TL,
b) Küçük ölçekli sanayi işletmelerine 30.000,- TL,
c) Orta ölçekli sanayi işletmelerine 50.000,- TL,
ç) Büyük ölçekli sanayi işletmelerine 100.000,- TL

idari para cezası uygulanır.
(2) Bu Kanunun 6 ncı maddesinin bir, iki ve altıncı fıkralarında belirtilen 

yükümlülüklere aykırılık oluşturan fiilin bir yıl içinde tekrar edilmesi halinde idari para cezası 
iki misli olarak uygulanır. 

(3) Bu Kanunun 6 ncı maddesinin yedi, sekiz ve dokuzuncu fıkralarında belirtilen 
yükümlülüklere aykırılık oluşturan fiilin devam etmesi halinde devam ettiği her yıl için idari 
para cezası iki misli olarak uygulanır.

 (4) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Bakanlıkça yapılan 
denetimde sanayi siciline kaydı olmadığı tespit edilen sanayi işletmelerine, tespit tarihinden 
itibaren kaydolmamaya devam ettiği her yıl için idari para cezası iki misli olarak uygulanır.

(5) Sanayi işletmesi hakkında idari yaptırım uygulanması sanayi işletmelerinin bilgi 
verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

(6) Bu Kanun kapsamında yer alan idarî para cezaları, İl Sanayi ve Teknoloji 
Müdürlükleri tarafından verilir.

(7) Bu Kanun kapsamında verilen idari para cezaları, elektronik tebligat yolu ile tebliğ 
edilir. Elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde 11/2/1959 tarihli 
ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. 

Bilgilerin gizliliği 
MADDE 9- (1) SSBS’de yer alan bilgiler aleni değildir, Bakanlığın izni 

doğrultusunda kullanılabilir. 
(2) Birinci fıkraya aykırı olarak, kamu kurum ve kuruluşları ve sanayi işletmelerinden 

edinilen ticari sır niteliğindeki veya fikri ve sınai mülkiyet hakkına ilişkin bilgiler ile 
sanayicilere ait kişisel verileri izinsiz olarak kullanan veya başkalarına kullandıran ve yasal 
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olarak bu bilgilere erişim hakkına sahip olmayan kişi, merci veya kuruluşların erişmesini 
önleyecek tedbirleri ve bu bilgilerin bulunduğu ortama yetkisiz kimselerin fiziksel veya 
elektronik yollarla erişiminin engellenmesi için ihtiyaç duyulan güvenlik tedbirlerini almayan  
memurlar ve diğer görevliler ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri hakkında 26/9/2004 tarihli 
ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Uygulama mevzuatı 
MADDE 10- Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. 

Yürürlükten kaldırılan Kanun 
MADDE 11– (1) 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu yürürlükten 

kaldırılmıştır.
 (2)  Mevzuatta 6948 sayılı Kanuna yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış kabul edilir. 

Önceki kayıtların durumu 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6948 sayılı 

Kanun uyarınca Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıtlı sanayi işletmelerinin sanayi sicil 
kayıtları geçerliliğini korumaya devam eder. 

 
Alt düzenlemeler
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen düzenlemeler 

yürürlüğe konuluncaya kadar, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununa dayanılarak yürürlüğe 
konulan uygulama mevzuatının bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına 
devam edilir. 

Sanayi siciline kaydı olmayan sanayi işletmeleri 
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi siciline 

kaydı olmayan sanayi işletmelerinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl 
içinde sanayi siciline kayıt yaptıranlar hakkında bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci 
fıkrasında öngörülen idari para cezası uygulanmaz.

Yürürlük 
MADDE 12– (1) Bu Kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 13– (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 



GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme Teklif

Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme Teklif


