
SANAYİ SİCİL BİLGİ BELGESİ VİZE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 

Sanayi Sicil Belgeniz iptal edilmediği sürece geçeri olup 2014/11 sayılı Sanayi Sicil Tebliği gereği belge tarihi itibarıyla 2 yılda 

bir vize işlemi yapmanız gerekmektedir. Vize işleminiz için belge tarihi baz alınarak sistem açılacak olup bu tarihten önce 

sistemde vize yapılmasına izin verilmeyecektir. Örneğin belge tarihiniz 15.04.2018 ise 15.04.2020 tarihine kadar sistem vize 

işlemine kapalı olacak, 15.04.2020 tarihinden itibaren sistem vize başvurusuna izin verecektir. 

NOT: Elektronik Sanayi Sicil belgenizi kontrol ediniz. Eğer elektronik belgenizde vize bitiş tarihi ile daha önce elinizde bulunan 

matbu form uyuşmuyorsa matbu form ile birlikte İl Müdürlüğüne müracaat ediniz. 

 

 

Vize başvurusunu aşağıdaki adımları izleyerek yapabilirsiniz. 

Elektronik belgenizdeki vize bitiş tarihini kontrol ediniz. 

Eğer elinizdeki matbu form ile uyuşmuyorsa matbu 

form ile birlikte İl Müdürlüğüne müracaat ediniz. 



1) “Kayıtlı İşletmelerim” bölümünden ilgili işletme seçilir ve vize başvurusu kısmına girilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vize başvurusu yapacağınız işletme için “Vize 

Başvurusu” butonuna tıklayarak başvuru sayfasını 

görüntüleyebilirsiniz. 



2) Sanayi Sicil Belgenizin vizesinin yapılabilmesi için btün veri alanları kontrol edilir ve doğruluk beyanı butonuna tıklanır 

 

Açılan sayfada işletmenize ait bütün 

bilgilerinizi kontrol ediniz. 

Eğer bilgileriniz doğru ise “Yukarıda 

yer alan şirket bilgilerinin doğruluğunu 

kabul ederim.” kutucuğunun seçilmesi 

gerekmektedir.  

Eğer bilgilerinizde eksiklik ve yanlışlık 

varsa “Kayıtlı İşletmelerim” 

bölümünden İşletme Bilgileri kısmına 

girerek gerekli güncellemeleri yapınız. 

Aynı işlemi yandaki tüm bilgi alanı 

başlıklarında yapmanız gerekmektedir. 



3) Tüm bilgi alanı başlıklarında doğruluk beyanını işaretleyin, tüm alanlardaki işaretlemeyi bitirdikten sonra “Vize 

Başvurusunu Tamamla” butonuna tıklayın. Eğer daha önceki dönemlerinize ait İl Müdürlüğüne gönderilmemiş Yıllık İşletme 

Cetveliniz varsa uyarı verecektir. Bu durumda ilgili bölümden Yıllık İşletme Cetveli girişini yapınız. 

             

 

 

 

 

 

Tüm alanlarda ilgili doğruluk beyanını 

işaretleyin 

Tüm alanlardaki işaretlemeyi bitirdikten sonra “Vize Başvurusunu 

Tamamla” butonuna tıklayın 

 

Not: Girilmemiş Yıllık İşletme Cetveliniz varsa uyarı verecektir. 

Bu durumda ilgili bölümden Yıllık İşletme Cetveli girişini yapın 



4) Başvurunuzu onaya gönderildiğinden emin olunuz 

 

 

 

5) Vize başvurunuzun il Müdürlüğü tarafından onaylanıp onaylanmadığını takip edebilmek için “Onay İstem Listesi” 

bölümüne giriş yapılır. 

 

 

 

Vize başvurunuzun onay durumunu takip etmek için  

“Onay İstem listesi” butonuna tıklayarak onay bekleyen 

işlemleri görüntüleyebilirsiniz. 

 “Vize Başvurusunu Tamamla” butonuna 

tıkladığınızda yandaki uyarıyı alıyorsanız artık vize 

başvurunuz elektronik dilekçe ile gönderilmiş ve İl 

Müdürlüğü onayına düşmüştür. 

 

Artık Onay İstem listesi bölümünden onay sürecini 

takip etmeniz gerekmektedir. 



6) Vize başvurunuz İl Müdürlüğü tarafından onaylanma sürecini takip edin.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Vize başvurunuza ait oluşan otomatik dilekçenin tarih ve sayısını buradan öğrenebilir 

ve Göster butonundan dilekçe örneğini indirebilirsiniz, ayrıca Onay Durumunu anlık 

takip edebilirsiniz. 

Vize başvurunuz İl Müdürlüğü tarafından onaylandığında artık sanayi sicil belgenizin 

vizesi yapılmış olur. Başvurunuza ait İl Müdürlüğü tarafından yazılan cevabi yazının 

tarih ve sayısını buradan öğrenebilir, ayrıca Göster butonundan indirebilirsiniz. 



7) Vizeli Sanayi Sicil Belgenizi Kayıtlı İşletmelerim bölümünden indirebilirsiniz. 

 

 

 

 

Sanayi Sicil Belgenizi buradan indirin 

Vize bitiş tarihini buradan görebilirsiniz. 


