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SANAYİ SİCİLİ KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME 
 
Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No; 7033) 
01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.  
 
Bu kanunun 3., 4., 5. Ve 6. Maddeleri ile 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili 
Kanununda aşağıdaki değişikliklere gidilmiştir. Yapılan değişikler aşağıda kısaca 
belirtilmiştir.  
 

- Sanayi işleri ve sanayi işletmesi tanımı genişletilmiştir, 
- İşyeri açılışlarına ilişkin ruhsat alımında ilgili kurumlarca sanayi sicil belgesi kaydının 

aranılması istenilmiştir.  
- Hali hazırda sanayi işletmelerinden sanayi siciline kaydı olmayanların 30.06.2018 

tarihine kadar ilgili kurumlara kaydını yapanlar için; geçmiş dönemlere ilişkin ceza 
düzenlenmeyeceği geçici madde ile kanuna eklenmiştir.  

 
Sanayici Ve Sanayi İşletmesine İlişkin Kanunda Yer Alan Tanım 
 

Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah, 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 sayılır.  

 

Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden 

santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten 

işletmeler de bu madde şümulüne girer.  

 

El ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler bu kanuna tabi değildir. Ancak bunlardan teşkilat, 

imal ve istihsal ettiği madde nevi ve miktarı bakımından bu kanuna tabi olacakları İktisat ve 

Ticaret Vekaleti tayin ve ilan edebilir. 

 

Sanayi Sicil Belgesine Sahip Sanayi İşletmelerinin eletrik Harcamalarından alınan TRT 

payı kaldırılmıştır.  
 

Yukarıda belirtilen kanunun 26 ve 27 maddeleri ile cep telefonu, bilgisayar ve bandrole tabi 

cihazlar üzerinden TRT payı artırılmış olup, Yalnızca Sanayi Sicil Belgesi sahibi sanayi 

işletmelerinin elektrik harcamalarında TRT payı alınması muaf olmuştur.  

 

Sonuç olarak; 
 

Sanayi işletmelerinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda tutulan sanayi siciline 

kayıtlarını yapması ve sanayi sicil belgesini temin etmeleri işletmelerin yararınadır. Belgenin 

temini ile geçmiş yıllarda ilgili sicil kaydı yapılmaması cezalarından, belge aldıktan sonra 

elektrik harcamalarından alınan TRT payı ödemelerinden kaçınmış olunacaktır.  
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