NACE 6'lı Kod Sorgulaması
NACE Kodu Nedir ?
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE); Avrupa‘da ekonomik
faaliyetlerle ilgili istatistiklerin üretilmesi ve yayılması amacına yönelik bir başvuru kaynağıdır. NACE
kodlamasında faaliyet konularına göre işyerlerine/işletmelere altı haneli bir kod verilmektedir.
Ülkemizde birçok alanda yürütülen Avrupa Birliğine uyum çalışmaları kapsamında, NACE kodu
uygulaması da kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı bir
süredir NACE kodlarını kullanmaktadır.
Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması (ISIC)
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp ile ilişkisinden dolayı NACE, ekonomik faaliyetlere
ilişkin istatistiki verileri dünya düzeyinde karşılaştırma açısından çok önemli bir araçtır.

NACE Kodunun metodolijisi nasıldır, kod nereden ya
da ne şekilde öğrenilir ?
Nace Kodunuz işyeri SGK sicil numaranızın 2. hanesinden (sonraki) başlayarak
3,4,5,6,7 ve 8. haneleridir. Yani 4 veya 6 haneli bir kodunuz olacaktır.
Örneğin: İstanbul Ticaret Odasına Kayıtlıysanız; www.ito.org.tr / web ana sayfasından;
Sırasıyla; "Tescil İlan Kuruluş / Sicil kayıtlarını" Tıklayınız ve Sicil kayıtları altında yer alan arama
kriterlerinden birisiyle firmanıza ait kayıtlara ulaşınız. Firma Detay'ı sayfasında NACE kodunuzu
bulacaksınız.
Vergi Sisteminde ise; Nace kodları ile Maliye Bakanlığının belirlediği vergi kodları aynıdır. İnternet
vergi dairesi sisteminden alınan Barkodlu Vergi Levhasında ana faaliyet kodları bölümünde yazılan
kod, aynı zamanda nace kodudur.
NOT: Genellikle vergi sisteminde ve SGK nezrinde kayıtlı NACE kodları uyuşmayabilir ya da firmanız
için belirlenmiş olan NACE kodunun iş kolunuzla alakası da olmayabilir. Böylesi bir durumla karşı
karşıyasanız; derhal TOBB' a başvurarak olması gereken NACE kodu düzeltme talebinde
bulunmalısınız. Aksi halde 6331 saylı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında
ciddi sorunlarla ve cezai müeyyidelerle muhatap kalabilirsiniz.

İŞ YERİ TEHLİKE SINIFI
Tehlike sınıfı üçe ayrılmaktadır
 Çok Tehlikeli
 Tehlikeli
 Az Tehlikeli
ISIL İŞLEM SEKTÖRÜMÜZ ‘ün Tehlike sınıfı Bakanlığın yayınladığı tehlike sınıfları tebliğine göre ;

25.61.01 NACE KODU İLE
Metallerin ısıl işlem ve anodlama, sertleştirme, vernikleme, vb. yüzey işlemleri,
elektroliz, çinkoyla galvanizleme veya kimyasal işlemlerle metalik kaplama (kalay ve
nikel kaplama hariç) ve plastik, teflon, vb. metal dışı malzemelerle kaplama faaliyet

Tanımı ile ÇOK TEHLİKELİ SINIFIN DADIR.
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI
Çok tehlikeli sınıfı olan işyerlerinde A ve B snıfı İş Güvenliği uzmanı görevlendirilirler.

