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ÇAĞRI MERKEZLERİ İLE TOPTAN VEYA PERAKENDE 
TİCARET YAPAN MARKET VE SÜPERMARKETLERDE 
İEP/MEK/MEGİP DÜZENLEMESİ 
 

 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Aktif İşgücü Hizmetleri 
Dairesi Başkanlığı’ndan 08.12.2021 tarihli ve 00010286333 sayılı 
Aktif İşgücü Düzenlemeleri Yazısı yayımlanmıştır. 
 
Yayımlanan Yazıya istinaden mesleki eğitim kursları, işbaşı 
eğitim programları ile MEGİP programları ile ilgili yapılan 
değerlendirmeler neticesinde; çağrı merkezi faaliyetinde 
bulunan işyerleri ile toptan veya perakende ticaret yapan 
market ve süpermarketlerde kurs ve/veya program 
düzenlenmemesi gerektiği değerlendirilmiştir. Ayrıca işyeri 
faaliyet kodu farklı sektör olsa dahi belirtilen kapsamda 
faaliyette bulunan işyerlerinde de kurs ve/veya program 
düzenlenemeyecektir. 
 
Bu kapsamda 09.12.2021 tarihinden itibaren daha önce 
sözleşmeleri imzalanmış olsa dahi fiili olarak başlatılmamış kurs 
ve/veya programlar başlatılmayacaktır. 
 
Söz konusu Yazıya ulaşmak için linke tıklayınız. 
 
Saygılarımızla. 
 

BDO Yayıncılık A.Ş. 
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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. 

 
 

 
 

https://www.denet.com.tr/aktif-isgucu-duzenlemeleri.pdf

