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açıklamalar ekte yer almaktadır. Denilmektedir,

Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatkArlarımıza duyurulması hususu

iıgl: rESK'in 22/07 /2O2O tarih ve 2O2o/130 sayılı 9enelgesi,

TürkiyeEsnafveSanatkarlarıKonfederasyonu,nuniI9igenelgesinde;.SanayiveTeknoloji
Bakanlıği Sanayi Genel ıııaurıro, tarafından konfederasyonumuza gönderilen 

.16/01/2020
tarihIi ve 607168281_12o.oi.oı"_lzısaı4 sayıIı yazıda; ütkemiz sanayisinin takip edilmesi,

sanayi politikası, sanayi stratelsive sektörel stratejiıerln belirlenmesi, yatırımların desteklenmesi

ve yönIendirilmesi gibi bir çok al.nda ihtiyaç duyulan verilerin toplanması amacıyla çıkarılan

6948sayıhSanayiSicilranun,ge,"ği,aa,ranı.tçasanayişletmelerininkayıtlarınıntutulduğu,
kayıtişlemleri yerindehizmetanÜy,şİç.rç.u.rinje8,1 il Sanayi veTeknolojiiı Müdürüüklerince,

i.nuvi si.lı ailgi Sistemi (SSBS) üzerinjen elektronik ortamda yürütüldüğü belirtilmiştir.

Bu kapsamda; Sanayi Sicil Bilgi Sistemi'nde yapılan güncelleme_ çalışmalarının

tamamlanması neticesinde ,iıoqızozot-arihi itibariyle elektronik Sanayi Sicil Belgesi (ebelge)

uygulamaslna geçildiği, sisteme kayıtlı kişilerin il Müdürlüklerine elden müracaata gerek

kalmaksızın sanayi siciIine iıçtin iır kayıt, beıgeıendirme, vize, değişikIik vb, tüm işlemlerini e_

dev1et üzerinden sunutan sjnavi siciı'sİıqi S]stemine girerek yapabilecekleri bildirilmiş olup;

elektronik sanayi sicil a.ıg.rinln formatı ve doğrulama alanları ile güncellemeye ilişkin

24/01/2020

da gereğini rica ederiz.
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ELEKTRoNİ« sRıııavi siciı_ giı_ei geı_eEsi

5948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği sanayi işletmelerimizin kayıtlarının tutulduğu Sanayi Sicil

Bilgi Sisteminde yapılan güncelleme neticesinde artık elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge)

uygulaması na geçil miştir.

Bu kapsamda sisteme kayıtlı sanayicilerimiz ll 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 indirebilecekve 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

uygu la ma la rı n ızda di kkat ed i l mesi gereken h ususla r aşağıda yer a l ma ktad ı r:

Evrak doğrulamak için: https://e-belge.sanayi.gov,lr/ Belge Kodu: b5941bd6-a263_4d92-a926-d7Oc9fc.4865

il€ erişebilir§iniz.
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Evrak doğrulamak için: htlpsJ/e-belge.sanayi.goV.tr/ B€lge Kodu: b5 94 ] bdGa263 -4d92-a926-d 70c9itc4865

ile erişcbilirsiniz.

ElektronikSanayiSicil 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 çıktısı alınarak
ku lla n ılabilecektir.

ı Bununla birlikte daha önce tarafınıza ibraz edilen matbu form haldekisanayisicil Belgesini

bilgilerindedeğişiklikolmadığısürecevizesüresi bitiminekadarkullanabilirsiniz.

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 L2/a7/2018 olan bir işletme
2O/O7/2O2O tarihindevize başvurusu yapmasıve onaylanmasıdurumunda e-belgesindevize
tarihi I2lO7l202O, vize bitiş ta rihi I2/O7 /2O22 yazacaktır,}



. Ancak işletme vize başvurusunu 1 aylık süreyi geçirerek yapması durumunda gecikmiş

başvuru olarak değerlendirilecek, bu kapsamda güncel vize tarihi bölümü başvuru yapı|an

tarih esas alınarake-belgeye işlenecek, vize biriş tarihi ise periyodu bozulmadanyine belge

tarihi esas alınarak belir|enecektlr. (Örneğin sanayi sicil belge tarihi 12/07/20L8 olan bir
işletme 18lo9l2o21 tarihinde vize başvurusu yapması ve onaylanması durumunda e-

belgesindevize tarihi L8/O9/2O20, vize bitiştarihit2/O7/2O22yazacaktır.)

Bazı işletmelerde matbu formda belgenin güncel vizesi yapılmış olduğu halde geçiş

sürecinden dolayı sistemde yer alan e-belgedeki vize tarihinin uyuşmadığıdurumlarolabilir.
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.

a

Aşağıda e-belgeye ait format ve doğrulama alanlarına ilişkin açıklama (Qn Code ve doğrulama

linki)yer almaktadır:

Evrak doğrulamak içinI htlps://c-belge.sanayi.gov,ır/ Belge Kodu: b594l bd6-a263-4d92-ı926,d70c9lic4865

ile erişebilir§iniz.
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ve.gi No : 1 1 1111 11 1,1

t

.Eıvi.e Dtinemi Bitiş Tarihi 0505/2021ViıeTarihi: 05105/2019
i.

üretim koıusı
ğKlM).

QR kodunu uygulama aracılığı ile
okutarak Veya aşağlda ki linkten

belge üstündeki bilgilerin
doğruluğunu kontrol edebileceğiniz

doğ rula ma sayfasıacılaçktır.

Vize Tarihi: İşletmenin en son dönemde
Vizesini yapttrdüğl tarihtir. Bu jşletmede 2019
dönemi Vizesi yapllmıştlr.

Vıze Dönemi 3itiş Tarihi: işletmenin vize

süresinin bittığini gösterir tarihtir. Bu tarihten
itibaren işletmenin elektronik ortamda Vizesini

Vaptıracağı başvuru alanı açılacaktıı,

3eloe ğaslm İanhi : 2,1]o{l202ö24 _qal1 6!4ğı4- geaeğtaee
Kan l §ınHal eleğlnce iğ

Bu tarih e-belgenin §SBS üzerinden
pdf formatlnda indirild iği tarihtir.

e! mç olur 2941 §aytll sefeÖeftk Ve s.!aş
§ sşyllil.
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QR kod okutulduğunda veya belge altındaki linke tıklandığında aşağıdaki gibi doğrulama ekranı çıkmaktadır. Tarafınıza ibraz

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