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TÜRKİYE
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA
ANKARA

Bilindiği üzere 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği, sanayi işletmelerinin üretim
faaliyetlerine başladıktan sonra iki ay içinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıt olması
zorunludur. Her üretim yapılan yerin ayrı ayrı kaydedilmesi gerekmektedir.
Yine aynı Kanunun 5.maddesi gereği sanayi işletmeleri bir önceki yılla ilgili faaliyetlerinin
yer aldığı yıllık işletme cetvellerini yılsonundan itibaren dört ay içinde Bakanlığa (İl
Müdürlüğüne) vermek zorundadırlar. 2013 yılı için cetvellerin verilme süresi 30/04/2013’de
sona ermektedir.
Yıllık işletme cetvelleri Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne elden verilir veya taahhütlü
olarak gönderilir. Ya da elektronik ortamda www.sanayi.gov.tr adresinden ehizmetlerimiz-Yıllık İşletme Cetveli işlemleri menüsü kullanılarak işletme sahibi veya
yetkilendirdiği kişi tarafından verilir.
2013 yılında işletmelerin kayıtlı olduğu Sanayi Sicil veritabanı yeniden yazılmış olup, bu
itibar ile firmaların bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir. Bakanlığın web sitesine son
günlerde yoğun veri girişi yapıldığından ve veri güncelleme işlemi işletmelerde kullanılan
tüm makine ve motorların teknik özelliklerine ihtiyaç duyulduğundan bu güncelleme işlemi
uzun zaman almaktadır.
Veri tabanı güncelleme işlemi tamamlanmadan Yıllık İşletme Cetveli girişi yapılamaması,
veri tabanı güncelleme esnasında sehven yanlış bilgi girilmesi, işletmelerin 6948 sayılı yasa
gereği 1.463 TL idari para cezasına maruz kalmasına sebep olacaktır.
Bakanlığınız web sayfasında bulunan Sanayi Sicil Bilgi Sistemi İşletme İşlemleri Kullanım
Kılavuzunun bile 48 sayfa ve 69 adet şekil ihtiva etmesi Veri Tabanı güncelleme işleminin ne
kadar spesifik bir işlem olduğunun işaretidir.

Ayrıca veri tabanı güncelleme işleminin sisteme yüklendikten sonra Bakanlık yetkililerince
onaylanma süreci yaşanmakta ve bu süreç uzun zaman almaktadır.
Meslek mensuplarımızın iş yoğunluğu yaşadığı bu günlerde bu formların 30/Nisan tarihine
kadar yetiştirilmesi mümkün değildir. Bu konu ile ilgili hem işletmelerin mağdur olmaması
hem de meslek mensuplarımızın daha sağlıklı veri tedariki bakımından bu yıl ilk kez
uygulanmaya başlanılan Sanayi Sicil Bilgi Sisteminin veri güncellemesi ve Yıllık İşletme
Cetvelinin verilme süresinin 30/EYLÜL/ 2013 tarihine ertelenmesi konusunda ivedi
olarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından talepte bulunulması gerekir.
Diğer taraftan 25/06/2008 gün ve 26917 sayılı Resme Gazetede yayımlanan Anayasa
Mahkemesi Başkanlığı 20/03/2008 Tarih ve 2006/167 Esas, 2008/86 sayılı Kararında
5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunun 8. ve 54. Maddesinin ( b) bendinin Anayasaya aykırı
olduğuna karar vermiştir. İstatistik amaçla bilgi verilmemesi halinde İDARİ PARA
CEZASI UYGULANAMAYACAĞI’NA karar vermiştir. Söz konusu karar emsal alınarak
hukuki sürecin başlatılması gerekmektedir.
Gereği bilgilerinize arz olunur.
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