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E-DEVLET İŞYERİ NACE DEĞİŞİKLİK TALEP EKRANI 
AÇILMIŞTIR 
 

 

Bilindiği üzere son dönemlerde pandemi sebebiyle yaşanan kapanma 

tedbirlerine bağlı olarak SGK tarafından sağlanan prim destekleri ve 

İŞKUR desteklerinde işyeri NACE kodu belirleyici olmaktadır. 

 

NACE kodu, Dünya standartlarında istatiksel veri elde edilmesini 

sağlayan, işyerinin ekonomik faaliyetlere bağlı olarak vergi levhasında 

yer alan ana faaliyet alanı ve bununla bağlantılı işyeri tehlike sınıfını 

belirten altı haneli bir koddur. 03.06.2012 tarihli ve 28312 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 

NACE kodunun belirlenmesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

tarafından yapılmaktadır. SGK, işyeri açılışında vergi levhasında yer 

alan NACE koduna göre işlem tesis etmektedir. 

 

Yapılan iş ile veya vergi levhasında bulunan kod ile herhangi bir 

uyumsuzluk olması halinde, e-bildirge şifreleri ile e-bildirge V1 

sistemi üzerinden müracaat işlemleri yapılmakta iken, son gelişmeler 

ışığında online olarak e-devlet üzerinden müracaat yapılabilmektedir. 

Başvurunun ardından NACE kodu değişikliği talebine ilişkin dilekçe 

oluşturulması ve gerekli evrakların dilekçe ekine eklenerek bağlı 

bulunulan sosyal güvenlik müdürlüğüne/merkezine iletilmesi ile NACE 

kodu değişikliği yapılabilecektir. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan  
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam  
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’den fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 

 
 

 
 


