
MÜCBİR SEBEP NEDENİYLE 2019 YILI YILLIK İŞLETME CETVELİ SÜRE UZATIMI BAŞVURUSU 
NASIL YAPILIR? 

Ülkemizdeki Covid-19 pandemisi nedeniyle 2019 yılı Nisan ayın sonunda kadar verilmesi gereken Yıllık İşletme Cetvelinin 4 

aylık süre uzatımının yapılabilmesi için tarafınızca mücbir sebep başvurusu yapılması ve ilgili Sanayi ve Teknoloji İl 

Müdürlüğümüz tarafından kabul edilmesi gerekmekte olup aşağıdaki adımları izleyerek mücbir sebep başvurunuzu 

oluşturablirsiniz.  

 

1) Kayıtlı İşletmlerim bölümünden “Mücbir Sebep Dilekçesi” bölümüne girilir veya Ana Sayfadan “Covid-19 YİC Dilekçesi” 

bölümü seçilir. 

 

1. Yol: “Kayıtlı İşletmelerim” bölümüne girilir ve “Mücbir Sebep Dilekçesi” seçeneğine tıklanır 

 

 

 
“Kayıtlı İşletmelerim” bölümüne girdikten sonra yukarıdaki 

alan açılır. Mücbir sebep başvurusu yapılacak işletme için ilgili 

butonuna tıklayarak başvurusu sayfasını görüntüleyebilirsiniz. 



2.yol: Bir diğer yol da Ana Sayfadan “Covid-19 YİC Dilekçesi” bölümü seçilir ve iligli işletmenin Sanayi Sicil Belge Numarası 

ve Vergi/TC numarası girilerek işlem yapılır. 

 

 

 

Bu bölümden de mücbir sebep başvurusunu 

yapabilirsiniz.  

Tıkladığınızda aşağıdaki pencere açılacaktır 

Bu bölümde Vergi/TC numarası ve Sanayi Sicil 

Belge Numaranızı yazarak  “Dilekçe Sayfasına 

Yönlendir” butonuna tıklayın 



2) Mücbir Sebep dilekçenizi gönderin. 

 

        

Her iki yoldan da giriş 

yaptığınızda yandaki pencere 

açılacaktır. 

Covid-19 sebebiyle 2019 yılı Yıllık 

İşletme Cetveli süre uzatımı 

başvurusu yapmak için “Evet” 

butonuna tıklanır. 

Tıklandığı anda alttaki uyarı 

görülecektir. 

 

Artık başvuru dilekçeniz 

otomatik olarak İl Müdürlüğüne 

gönderilmiştir. “Onay İstem 

Listesi” bölümünden 

başvurunuzu takip etmeniz 

gerekmektedir. 



3) Mücbir sebep başvurunuzun il Müdürlüğü tarafından onaylanıp onaylanmadığını takip edebilmek için “Onay İstem 

Listesi” bölümüne giriş yapılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mücbir sebep başvurunuzun onay durumunu takip etmek için  

“Onay İstem listesi” butonuna tıklayarak onay bekleyen 

işlemleri görüntüleyebilirsiniz. 



4) Mücbir sebep başvurunuzun İl Müdürlüğü tarafından onaylanma sürecini takip edin.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Mücbir sebep başvurunuza ait oluşan otomatik dilekçenin tarih ve sayısını buradan 

öğrenebilir, Göster butonu ile dilekçenizin bir örneğini indirebilirsiniz.  

Onay Durumunu anlık takip edebilirsiniz. 

Mücbir sebep başvurunuz İl Müdürlüğü tarafından onaylandığında artık 2019 yılı Yıllık İşletme Cetveli 

verilme süreniz Nisan sonu itibariyle 4 ay uzatılmış olur. Başvurunuza ait İl Müdürlüğü tarafından yazılan 

cevabi yazının tarih ve sayısını buradan öğrenebilir, Göster butonundan indirebilirsiniz. 



 

Covid-19 mücbir sebep başvurunuz İl Müdürlüğü tarafından 

onaylandığında 2019 yılı Yıllık İşletme Cetveli verilme süreniz Nisan ayı 

sonundan itibaren 4 ay uzatılmış olur.  

 

Lütfen Nisan sonu itibariyle 4 ay içerisinde (Ağustos ayı sonuna kadar) 

elektronik ortamda 2019 yılı Yıllık İşletme Cetvelinizi girerek İl 

Müdürlüğüne göndermeyi unutmayınız! 

 

4 ay sonunda elektronik ortamda Yıllık İşletme Cetveli dolurulup İl 

Müdürlüğüne gönderilmemesi durumunda cetveliniz verilmemiş 

sayılacak ve idari yaptırım uygulanacaktır. 


