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Sanayı Sicil Belgesi

İlg: nillm, Sanayi ve Teknoloji Bakaıılığ, Sanayı Geııel Mtldllrlüğü'ıWı
607
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07l02f2018 tarihli ve

l 68281 -1 20.02.0 l -E.336 sayılı },azısıı

llğ yaa ile 6948 sayılı Sanayi Sicil lftııunu g€r€ğı saııayi siciline kaydın zorunlu olduğu ve
olmayanlar hai*ıııda idari paıa oezasmın uygulanacağ 0l Temmız 2017 tarihinde yürllrlüğp gircıı
"7033 sayılı Sanayinin Cıcli$irilımesi ve Üretimin Destekteıımesi Amacıyla Bazı İftnıın ve tr(ıııım
Hllkmtlnde lftrarnımeleııde Değişiklik yapılmasına flair tr(aııun" ile bilişim tcknolojisi üe yazılım
ür€teıı işleünelerin Sanıyı Sicil trknıınım l inci madde.şi kapsamına alındığ1 lknıına ekle,neıı 3 tlncü
madde ile saııayi siciline kayt olmamış işlefiııelerin 0l Temmıız 2018 taıihine lodar kayıt olmalan
halinde idari pan oğza§ı uygulanııal,acağrna dair af gstirildiği belffilmi$ir.
Bu doğrultııda NACE Rev.2 62.0l-Bilgisı}ar progranlama faaliyetleri sınıfindı frıliyet göstereıı
işletııelerin 0l Teınmız 2018 hrihine kadat sanayi siciline kayt olmalan için bilgile,ndirilmesi
husuşıııda geı€ğini rioa ederim.
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TI}RKt!ıE oDAI-AR \aE BoRsAI-AR BiRLiĞi
6948 sayü Sanay §icil Kanıınu gercğ

lıkınhğmı-ca §anıyı işl€tnel€rinin

byıtlan

tııtıılınarındıı Smıyı sicilinc kayıt zuımlu
qryulamıktadır.
01 Temmıız 2017 trihinde yfuffüğp gilrıo"1033 sayü Sensyinin Geliştiıilınesi ve
Üıçtlnin Deste&l€nm9§i Anacıyla Bazı Kanım ve Kmun Hilknündc Iftrrnameleııdc
Deffilik Yapılnasnı Dair Kınrm" ile bilişim teknotoji§i ve yaalım üı€tetı işlemclcr
§anıyı Sicil Kanıınımıın 1 inci nıddc§i kıpsammı ılııımıştıı Ayrıcq Kmıma eklcneıı 3 irDsıi
naddc ile sanıyi sicilinc kıyıt otnamış işt€tmclcrin 01 Tennuz 2018 trihine kadr kayıt
,ğra dair af gstirilrniştir.
olmıları hslinde idri parı ogzası
NACE
Bu Lrysanğ
REy.2 62.0l- Bilesaıar pıogrmtama frali}rEttcri ıınıftndı
frali},Et göstcrcıı Birtiğiniz odalanna ürc işletmclerin, 01 Tmmrız 2018 arihine kadar sanıyi
gcfeğni rica ederim.
sicilinc kayt olnıları içinbilgit€ndirilmc§ihı§,ı§ıında

olııp, olmıyanlar hatrlonda idari paıa gğııısı
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