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İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK 
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 01.09.2021 
tarihli ve 31585 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Yönetmelik ile İş Kolları Yönetmeliği’nde değişiklikler 
yapılmıştır. 
 

• İşkolları Yönetmeliğinin EK-1’inde yer alan 07 numaralı 
İletişim işkolu tablosunda kodsuz olarak bulunan 
“İletişim işkolunda faaliyet gösteren çağrı merkezleri” 
satırı yürürlükten kaldırılarak, aynı işkolu tablosuna 
82.20 kod numaralı "Çağrı merkezlerinin faaliyetleri" 
satırı eklenmiştir. 
 

• Aynı Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan 09 numaralı 
Banka, Finans ve Sigorta işkolu tablosunda 66.19.07 kod 
numaralı “Yediemin faaliyetleri” satırı yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

 

• Aynı Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan 10 numaralı 
Ticaret, Büro, Eğitim ve Güzel Sanatlar işkolu 
tablosunda bulunan 82.20 kod numaralı satır yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

Söz konusu Yönetmelik’e ulaşmak için linke tıklayınız. 
 
 

BDO Yayıncılık A.Ş. 
 
Eski Büyükdere Cad. No.14 
Park Plaza Kat:4 
34398 Maslak/İstanbul 
Turkey 
 
Tel: +90 212 365 62 00 
Fax: +90 212 365 62 02 
e-mail: bdo@bdo.com.tr 
www.bdo.com.tr 

 
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. 

 
 
 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210901-14.htm

