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DAĞITIM \TRLERiNE

"7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ıe Üretimin Desteklenmgsi Amacıyla Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Ol
Temmuz 2017 tarihli ve 30i 11 sayılı Resmi Gazetede yaymlanarak ytlrürtüğe girmiştir.

Kanun ile 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılmış
ve geçici madde eklenmiştir. A},nca, yerli mah kullanmına ilişkin yeni düzenleme
yapılmıştır. 7033 sayılı Kanunun sanayi sicil işlemleri ve yerli malı ile ilgili maddeleri ekte
gönderilmektedir.

Bu bağlamda;
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a) 6948 sayılı Kanun kapsamına alnan 1,azılım üreten işletnelerin sanayi siciliiıe kayıt
edilııesi konusunda gerekli çalışmaların yapılması,

b) Yeni kurulacak sanayi işletmelerinin işyeri açma ve çahşma ruhsatı a]ınadaı önce'
sanayi siciline kayıt için uygun olup oImadığına dair yazı verilmesi (BAMS çalışmaları
kapsanıında elektronik ortamda düzenlenecektir). kayıt için uygun olan işletmelerin Kanunun
2nci maddesi sereği üretime başladıkları tarihten itibaren iki ay içinde sanayi siciline kayıt
olmalari gerektiğinin 1,azıda belirıi]nesi, yeni uygulamaya ilişkin paydaşlar nezdinde
bilgilendirme çahşması 1 apılması,

c) Sanayi siciline kal,di olmadığı tespit edilen işletmelerin kayıt olmalarının
sağlanınasrnın önü açllmjştlr. Bu çerçevede işletınelerin sanayi iicilinde kayıllannın oıup
o]madüğının yerindc tespit ed iJmesi.

d) Sanayi siciline kayıt olmaınış işletmelere herhangi bir idari paia cezasna maruz
kalmadan 01 Teırımrız 2018 tarihine kadar kayıt olma imkanı getirilmiştir. Aıcak bu tarihe
kadar kayıt olmayanlara idari para cezası uygulanacdktır. Diğer taraftan, 7033 sayılı Kapunun
yiirürlük tarihinden önce 6948 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddesine aykırı işlbm yapmış
işletmelere idari para cezası uygulanmayacaktır. Bu çerçevede, uygulamaya ilişkin geıekli
duyurunun ve bilgilendirmenin yapılması,

e) Kamu alrmlannda orta ve yüksek teknolojili yerli malı'ürün teklifeden istekliler ile
yazllım ürünü teklifeden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanması zorunlu hale
getirilmiştiı. Ayrıca yapım işlerinde kullanılacak makine, malzeme ve ekipman ile yazılİmın
taınaııının veya belli bir kısmının yerli malı olması şarh getfuilebilecektiı. Uygulamaya ilişkin ,
paydaşların bilgilendirilmesi, hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ptof. Dr. İbrahim KILIÇASLAN 
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