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        Ö z e t   B ü l t e n 
        Tarih  : 10.02.2020 

        Sayı  : 2020/29 

                                                                        

 Değerli Müşterimiz;                                                       

   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıdadır. 

 

A- Konu Başlıkları; 

 

         -Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Süresi 01.03.2020 Tarihine Uzatılmıştır. 

 

         -GİB, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenlerken Dikkat Edilmesi 

Gereken Hususlar Başlıklı Duyuru Yayınlamıştır. (05.02.2020) 

 

           Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

 

B- Konu Özetleri; 

 

1. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Süresi 01.03.2020 Tarihine Uzatılmıştır. 

 

          Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde (Sıra No:1) değişiklik 

yapılmasına dair tebliğ (Sıra No:7) yayımlanmıştır. (09.02.2020 tarih ve 31034 sayılı R.G.) 

 

 Kırşehir ilinde 01.06.2017 tarihinde Amasya, Bartın ve Çankırı illerinde 01.01.2018 

tarihinde başlamış olan uygulama, anılan tebliğ düzenlemesiyle Bursa, Eskişehir ve 

Konya illerinde 01.01.2020 tarihinden itibaren başlanacaktır. 

 

 Bu illerin dışındaki illerde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif 

edilen vergilere ilişkin muhtasar beyanname, ücret ödemesi veya tahakkukun yapıldığı 

yer vergi dairesine verilecektir. Ayrıca bu sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgeleri 

ise e-bildirge üzerinden S.G.K’ya verilmeye devam edilecektir. 

 

          Yapılan tebliğ değişikliği ile tüm Türkiye’deki uygulamaya 01.03.2020 tarihi 

itibariyle başlanılacaktır. Diğer bir ifade ile anılan illerin dışındaki illerde uygulamaya 

01.03.2020 tarihinde geçilecektir. 

 

2. GİB, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenlerken Dikkat Edilmesi 

Gereken Hususlar Başlıklı Duyuru Yayınlamıştır. (05.02.2020) 

 

          Gelir İdaresi Başkanlığının 05.02.2020 tarihli duyurusu aşağıdaki gibidir. 

 

“Bilindiği üzere Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.01.2020 tarihinde (Ocak/2020 

dönemine ait olup, 26 Şubat 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye 

genelinde uygulamaya açılmıştır.  
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Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi üzerinden alınan prim ve hizmete ilişkin bilgilere 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından dönülen hata mesajları incelenmiş olup, aşağıdaki 

açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür. 

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin gönderilmesi sırasında işyeri sicil sıra 

numarası, eski şube kod, yeni şube kod, il kodu, sigortalı T.C. Kimlik numarası, sigortalı 

adı/soyadı, gün, kazanç gibi zorunlu alanların eksiksiz ve doğru olarak sisteme 

kaydedilerek gönderilmesi gerekmektedir.  

 

Söz konusu bilgilerin hatalı girilmesi halinde beyannamenin onaylanması mümkün 

bulunmamaktadır. Bu gibi durumlarda mükelleflerimize/işverenlerimize hatalı girişlere 

ilişkin mesaj dönülmektedir. 

 

Öte yandan sigortalıların ilgili ayda fiilen çalıştığı meslek adına ait geçerli bir meslek 

kodu bilgisinin RRRR.RR formatına uygun bir şekilde sisteme kaydedilmesi gerekmekte 

olup, formata uygun olmayan ya da geçerli olmayan bir meslek kodunun kaydedilerek 

gönderilmesi halinde mükelleflerimiz/işverenlerimiz hata mesajı alacaklardır. 

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin veri girişlerine ilişkin alanların ne şekilde 

doldurulacağı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzunda detaylı 

olarak açıklanmıştır. Mükelleflerimizin/işverenlerimizin işlemlerini doğru ve hızlı bir şekilde 

gerçekleştirmeleri için söz konusu kılavuzda belirtilen hususlara dikkat etmeleri önem 

arz etmektedir. 

 

Diğer taraftan, sigortalıların adı ve soyadı değişiklikleri nedeniyle alınan hata 

mesajlarının düzeltilmesi amacıyla mükelleflerimizin/işverenlerimizin çalıştırdıkları 

sigortalılara ait SGK Kurum Kayıtlarındaki kimlik bilgilerini e-Bildirge ekranından 

güncellemeleri mümkündür.  

 

Bunun için SGK Kurumsal internet sayfasında e-SGK-İşveren-Sigortalı İşe Giriş ve İşten 

Çıkış Bildirge (4a) sayfası üzerinden e-Bildirge kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak 

"SİGORTALI SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ" kullanılabilir. İlgili ekrana aşağıdaki link üzerinden 

erişilebilir. 

 

https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap” 

         

                           Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 

https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap

