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6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun l. maddesinde tanımı yapılan, iiretim faaliyetleri ile işıigal
eden işletrneler sanayi işletrnesi sayılmaktadır. Bu işletrneler aynı kanrınun 2. maddesi gereği iireıime
başladığı tarihten itibaren iki ay içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tutulan sanayi sicil sistemine
kayıt olması gerekmektedir.

Aynca Sanayi Sicil Belgesi sahibi olan sanayi işletmelerinin kanunun S.maddesine göre, heı yıl 'ol
Ocak - 30 Nisan'tarihleri arasında bir önceki yıla ait üretim bilgilerini içeren "Yıllrk İştetme Cetveli"
verme zorunluluğu bulunmaktadı r.

Bitindiği üzere, sanayi sicil kayıt ve Yıll* İşletme Cetveli (YİC) bilgilerinin tutıiduğu Sanayi
Sicil Bilgi Sistemi sanayi işletmelerinin faaliyetlerinin giirıcel olarak izlenebildiği ülkemizin en önenıli
veri kaynağıdır. Veri toplama ve giincelleme uygulamalanım siiıdiirülebilir olııası, veri kaynağna olan
güveni arttıracağ gibi ülke ekonomisi ile ilgili karar mekanizmalarında bu kaynağın daha etkin kullanrmı
konusunda ortak bir gört§ oluşmasına da katkı sağlayacaldrr. Bu sebeple Yılhk İşletıne Cetveli
bilgilerinin zamanrndı ve doğru olırak girilmesi gerekmeltir.

Geçmiş yıllarda işletrnelerin kanunda tanınmış olan sürenin son giiniiıde miikellefıyetlerini yerine
getirmeye çalışmalanndan dolayı Sanayi Sicil Bilgi Sisteminde yoğunluk oluştuğu gözlemlenmiştir. Bu
nedenle, kalan siiıenin sonunu beklemeden, sistemde oluşabilecek yoğunluktan etkilenmemek adına, son
aylan beklemeden, Yıllık İşletne Cewelini doldurmalan beklenmektedir.

2022 Dönemi Yılhk İşletme Cetvelinden itibaren geçerll olmık iizere Bakınlık tırafından
YİC soru setinde çeşitli güncellemeler yıpılmışhr. Bunı göre;

ı "2022 Yıl Sonu İtibanyla Bu Üretim Yerine Ait Mali Bilanço Değerinize Göre Uygun Ölçek
Aralığı" ve "2022 Yıl Sonu İtibanyla Bu Üretim Yeriıe Ait Mali Bilanço Değeri" sonılan eklenerek

işletrnelerin mali bilanço değerleri alınmaya başlanmrştır. Yıllık mali bilanço toplamı şirketlerin yıllık
olarak hazırladığı bilanço tablolannda yer alan aktifler toplamını yani şirketin mal varlığını ve

alacaklannı ifade etrnektedir. Dolayısıyla mali bilanço ile iiıetimden kaynaklı toplam satış hasılatı

arasında doğrudan bir ilişki bulunmamaktadır.

. Üretimden Kaynakh Yıllık Net Satış Hasılatı, TL bazında yurtiçi ve yurtdışı satışların
toplamını ifade etmeliedir.

ı 2022 döneminden itibaren olmak iizere Yıllık Toplam Kapasite Kullanım Oranı "YKKO =

[(Ytlık Toplam Çahşma Günü) / (Toptam İş Gi)nü)] * [(Yıltık Ortalama Vardiya Ölçeği) / (Maksinıım
Yardiya Okeği)J * .100 " formülü iizerinden hesaplanacaktır. Formülde yer alan tanımlar sisteı,ııde

açıkianmış olup bu formül ile tesisin genel olarak ilgili yıldaki çal§ma temposunun ölçüleceklir.

o "Çalışan Bilgisi" kısmna "Yıllık Toplam Çalışma Giinü" ve " ... Yılı Ortalama Vardiya
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Ölçeği" sorulan eklenmiştir. Bu sorular ile tesisin fiilen çalışma tempo§rmun ölçülmesi amaçlanmaktadır.

o Çalışan sayısı bölümü yeniden tasarlanmış, "Teknisyen" tipi çalışan eklenmiştir.

o "Ar-Ge Bilgileri" kısmrna ar-ge faaliyetlerinin yıll* bazda daha aynntıIr olarak Llkip
edilebilmesi amacryla beyanname krsmındaki Aı-Ge bilgilerinde yer alan sorulanı bazılan bu kısrmda da
sorulmaktadır.

o "Tfüetilen Eneq'i" kısmındaki ene{i tthleri Enerji ve Tabii lfuynaklar Bakanlığı Enerji
Verimliliği (ENVER) portalı ile uyumlu olacak şekilde yeninden revize edilmiştir.

. "Ürün Bilgisi Girişi" kısmında Yurtiçi Sahş Bilgisi böliimiiıde "[ıracat Kaydıyla Yurtiçi Satış
Geıçekleştirildi Mi?" sorusu eklenmiş, evet seçilmesi durumunda miktan ve değeri bilgilerinin alınrnası
amaçlanmıştır. Bu sayede yurtdışı sahş değerlerinin daha sağlıklı ve kapsayıcı olarak hesaplanması
hedeflenmekedir.

. YİC ekranına "Yatırım Bilgisi" bölümü eklenmiştir. Bu bölilmde yer alan sorular ile
işletmelerin ilgili dönemde varsa tesislerine yaptıklan ilave yatırımlann takip edilınesi amaçlanmaktadır.

o "Atık Maddeler" kısmında "2022 yılında bu tesiste atık oluşumu gerçekleşti mi?" sorusu
eklenmiştir. Bu soru ile atık oluşumu gerçekleşmeyen tesislerin net olarak tespit edilmesi sağlanacaktır.

30 Nisan 2OB i^nhi sonuna kadar verilmesi zorunlu olan (30 Nisan 2023 tarihinin resmi tatil
olması nedeniyle 2 Mayı§ 2023 tarihine kadar) https://sanayisicil.sanayi.gov.tr/ §istemine Yıllık İşletııe
Ceweli bilgilerinin h Müdürlüğüne gönder butonunu hklımıyınlıra (5.252,00ü), Kanuna göre
istenen bilgileri gerçeğe aykrn olarak bildiren işletmelere ilgili yasa gereği (10.504,00Ir) İdıri Yaptırım
(Para Cezısı) Kırırı uygulanacaktr.

Aynca 6948 Sayıh Sanayi Sicil Kanunun 2 ve 9. Maddelerine istinaden iiretime başlaına
tarihinden itibaren 2 ay içinde, 4 ve 9. maddelerine istinaden adıes, iiriin, unvan, nevi değişikliği ile
iiretim faaliyetine soıı./ara verme halinde 1ay içinde bildirmeyenlere 5.252,00ü İdıri Yaphnm (Para
Cezasr) Kırarı uygulanmaktadır.

Geçen 1ıl ilgili kınun maddelerine uymayan 42l sanayiciye 951.824 TL idari para cezası
uygulanmışhr. Sanayi Sicil Belgesine süip işletmelerin ceza mağduriyeti yaşamamalan için duyunı ve
uyanlann dikkate alnması konusunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
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Dağıtım:
Konya Esnafve Sanatkarlar Odalan Birliği Başkanlığına
Konya Sanayi Odası Başkanlığına
Konya Serbest Muhasebeci Mali Mt§avirler Odası Başkanlığına
Konya Ticaret Borsası Başkanlığına
Konya Ticaret Odrsı Başkanhğına
Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına
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Beyşehir Ticaret Odası B aşkanlığına

Çumra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına
Doğanhisar Ticaret Odası Başkanlığına
Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına
Ilgın Ticaret Odası Başkanhğına
Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına
Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına
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