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KAPSAM

• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
• 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Kanun,
• İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği.
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1. NACE Kodu Uygulaması

• Bir kodlama sistemi olan “NACE” Avrupa‘da ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistik üretilmesi ve yayılması
amacına yönelik bir başvuru kaynağıdır. Açılımı “Nomenclature des Activités Économiques dans la
Communauté Européenne” şeklindedir ve ismini söz konusu kuruluşun baş harflerinden almaktadır. NACE
kodu uygulaması, “Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması (ISIC)” ile
bağlantılıdır ve ekonomik faaliyetlere ilişkin istatistiki verileri dünya standartlarında karşılaştırma açısından da
oldukça önemli bir araçtır. NACE kodu aynı zamanda iş yerlerinin çalıştıkları alanlara göre tehlike sınıflarını
belirleyen sistemin oluşturduğu altı haneli bir koddur. Bu sebeple altılı faaliyet kodu olarak da bilinmektedir.

• 2005 yılında Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları kapsamında Türkiye'de de NACE kodu uygulamasına
geçilmiştir. Türkiye'deki oda ve borsaların üye işyerlerine NACE kodu sistemine göre faaliyet kodları verilmesi
görevi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) verilmiştir. TOBB tarafından hazırlanan "Mesleklerin
Gruplandırması Rehberi"nde, tüm faaliyetlere ilişkin NACE kodlarıyla birlikte NACE sistemi, kullanılan
sınıflandırma metodolojisi, ilgili terim ve kavramlar ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

3

https://www.tobb.org.tr/OdalarMudurlugu/Sayfalar/meslekleringruplandirilmasi.html


1. NACE Kodu Uygulaması

• İşyeri tehlike sınıfı, o işyerinde yapılan asıl işin tehlike seviyesi dikkate alınarak belirlenmektedir. 29
Mart 2013 tarihli ve 28602 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike
Sınıfları Listesi Tebliği’ne göre tüm işletmeler aşağıdaki gibi 3 sınıfa* ayrılmıştır:

➢ Tehlikeli: Büro faaliyetleri, perakendecilik, oteller, okullar v.b.,

➢ Az tehlikeli: Ayakkabı, mobilya, deterjan, et üretimi, diş hekimliği v.b.,

➢ Çok tehlikeli: Yapı sektörü, hastaneler, petrol istasyonları v.b.

• Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfına giren işyerlerinde, işverenlerin 01.01.2014 tarihi itibariyle çalışanlarına
sürekli iş güvenliği uzmanlığı ile işyeri hekimliği ve hizmetlerini sunma yükümlülüğü getirilmiştir.

*EK-1 İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi’nin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
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https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/yonetmelik/9.5.16909-Ek.xls


1. NACE Kodu Uygulaması

• Az tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren işyerlerinin, 01.01.2013 itibariyle tüm işverenlere risk değerlendirmesi,
acil durum planlamalarını hazırlamaları ve çalışanlarına yetkili Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nden (OSGB) iş
sağlığı ve güvenliği temel eğitimi aldırmaları yükümlüğünün yanı sıra 50’den fazla çalışanı olan işyerlerinin
ise çalışanlarına sürekli iş güvenliği uzmanlığı ile işyeri hekimliği ve hizmetlerini sunma yükümlülüğü
getirilmiştir.

• 28 Temmuz 2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu
Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ‘’20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 38’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde
yer alan “01/07/2020” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir.” ibaresi eklenmiştir.

• Buna göre; 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri ile kamuya ait işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve
işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğü 2024 yılına ertelenmiştir.
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2. NACE Kodu Değişikliği

• 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.

*Söz konusu dilekçeye buradan ulaşabilirsiniz.
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https://ebildirge.sgk.gov.tr/WPEB/amp/loginldap
https://api.izto.org.tr/storage/Documents/original/0io6USz5emL8xBjh.DOCX


3. Hisse Devri, Katılma, Birleşme ve Adi Şirkete Yeni Ortak Ekleme İşlemleri

• 04.01.2019 tarihli ve 239234 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu genel yazısında; işverenlerin nevi değişikliği,
devir, intikal ve aracı giriş işlemlerinin işyerlerinin e-bildirge kullanıcıları tarafından internet ortamından
gönderilmesine ilişkin program düzenlemeleri tamamlanarak işletime alındığı, işverenlerce sisteme girilen
tescil kayıtlarının sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince işyeri tescil
ekranlarında bulunan “İnternetten Verilen Değişiklik İşlemleri Nevi/Devir/İntikal/Aracı Giriş İşlemleri”
menüsü vasıtasıyla onaylanmak suretiyle işleme alınacağı ifade edilmişti.

• 03.05.2021 tarihli ve E-99779835-202.99-24641420 sayılı yeni genel yazı ile , yapılan program
çalışmalarının tamamlanması neticesinde hisse devrine ilişkin bildirimler ile katılım, birleşme ve adi şirkete
yeni ortak eklenmesine ilişkin işyeri bildirgelerinin e-Devlet üzerinden elektronik ortamda SGK’ye
gönderilmesine ilişkin ekranlar işletime açılmış olup, işverenlerce sisteme girilen bu kayıtlar gerekli
incelemelerin ardından işyerinin işlem gördüğü sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik
merkezince onaylanmak suretiyle işleme alınacağı ifade edilmiştir.
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SAYGILARIMIZLA

Sitemizde(cumhurbilenymm.com.tr) paylaşılan vergi ve vergileme ile ilişkili çalışmalarda
şahsi görüş ve yorumlarımız yer almaktadır. Sitemizde yer alan bilgi veya verileri
kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. Sitemiz ve
yazarları, söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak
üzere) her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu
tutulamaz.
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