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MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI YAPILAN PİLOT 

İLLERDE BİLDİRGE VERİLMESİYLE İLGİLİ DUYURU 
 

           Bilindiği üzere, 9/2/2020 tarihli 31034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Kırşehir, Amasya, Bartın ve 

Çankırı  illerindeki mükellefler/işverenler için Muhtasar ve Prim Hizmet 

Beyannamesi pilot uygulanmasına 1/1/2020 tarihinden itibaren Bursa, Eskişehir ve 

Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler dahil edilmiştir. 

Belirtilen tebliğin “Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması” başlıklı Geçici 4 

üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında”, Amasya, Bartın, Bursa Çankırı, Eskişehir, 

Kırşehir ve Konya illerinde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemesi veya 

tahakkuku bu iller dışında bir ilde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden 

tevkif edilen vergilere ait muhtasar beyanname, ücret ödemesi veya tahakkukun 

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

hizmet belgeleri ise elektronik ortamda (e-bildirge) Kuruma verilmeye devam 

edilecektir.” Hükmü yer almıştır. 

Bu amaçla, Amasya, Bartın, Bursa Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya 

illerinde bildirge verecek işyeri listeleri sisteme işlendiğinden bu illerden e-bildirge 

v2 sisteminden bildirge verilemememiştir.13/2/2020 Perşembe günü içinde gerekli 

işlem tamamlanarak e-bildirge v2 sistemi kullanıma açılacaktır. 

Saygılarımızla 

  

  
MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DUYURU 

Bilindiği üzere "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin" ortak alınması ile ilgili, 

09.02.2020 tarih ve 31034 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Genel Tebliğ hükümlerine 

göre, söz konusu uygulamaya 1/3/2020 tarihinden itibaren (2020/Mart ayı Muhtasar 

ve Prim Hizmet Beyannamesi ile birlikte) tüm ülke çapında geçilecek olup,  5018 sayılı 

Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri (SGK işyeri tescil kütüklerinde 

faaliyette bulunulan alan kısmı "Genel Bütçe Kapsamında" olarak işaretlenenler) hariç 

olmak üzere 2020/Mart ayından itibaren e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet 

belgesi alınmayacaktır. 
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İşyerinizin 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerinden biri 

olmasına rağmen e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi gönderemiyor 

iseniz tescil bilgilerinizin güncellenmesi amacıyla işyerinizin işlem gördüğü sosyal 

güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeniz gerekmektedir. 

 

Diğer taraftan, e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi gönderecek 

işverenlerimizin 2020/Ocak ayından itibaren e-Bildirge v.1 yerine e-Bildirge v.2 

uygulamasını kullanmaları gerekmektedir. e-Bildirge v.2 

uygulamasına https://ebildirge.sgk.gov.tr/EBildirgeV2 adresinden ulaşılabilir. 

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 

  

  E-Bildirge uygulamamızın yeni versiyonu olan E-BildirgeV2 ile E-Bildirgedeki 

özelliiklerin yanı sıra Muhtasar Prim ve Hizmet Belgesi ile getirilen tahakkuk 

nedenleri ve tahakkuk dönemi ve hizmet dönemi kavramları getirilmiştir.  

          Aylık Prim ve hizmet belgesi geçmiş dönemler için de gönderebilmektedir. 

Geçmiş dönemler anında onaylanmayıp Sosyal Güvenlik Merkezince 

onaylandıktan sonra kesinleşmektedir. 
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