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TÜRMOB Başkanlığı tarafından, Muhtasar ve Prim Hizmet 
Beyannamesi uygulamasında yaşanan sorunlar ve çözüm 
önerileriyle ilgili uygulayıcı pilot illerden rapor talep edilmiş 
ve bu talebe göre, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesiyle 
ilgili, daha önce Pilot iller adına ibraz edilmiş Kırşehir SMMM 
Odasının raporu revize edilerek, diğer pilot il odalarımızdan 
gelen görüşlerde eklenmek suretiyle yeni bir rapor haline 
dönüştürülmüş ve ilgililerin istifadesine sunulmuştur.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması:
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması, ilk defa 
01/06/2017 tarihinden itibaren Kırşehir ilinde pilot uygulama 
olarak başlatılmış ve yaşanan sorunlar nedeniyle tüm illerde 
başlatılmasından ziyade, 01/01/2018 tarihinden itibaren 
Amasya, Bartın ve Çankırı pilot illere eklenerek uygulamaya 
devam edilmiştir.
Ülke genelinde 01/01/2020’den itibaren uygulanması 
beklenirken 09.02.2020 tarihli 31034 Sayılı Resmi Gazete 
yayınlanan 7 nolu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 
Genel Tebliğiile Pilot İllere Bursa, Eskişehir ve Konya illeri dahil 
edilerek, ülke genelinde uygulanması önce 01/03/2020 tarihine 
04/04/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 8 nolu tebliğ ile 
de 01/07/2020 tarihine ertelenmiştir. 
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Programın yürütücüsü konumunda olan Gelir İdaresi 
Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, uygulama 
hakkında eğitim verebilecek ve sorunlara anında 
çözüm üretecek ortak bir teknik ekip oluşturmamış 
olması nedeniyle meslektaş sorun yaşadığında nereye 
başvuracağını bilememiş ve bilememektedir. Her 
ne kadar. Alo 170 ve Alo 189 hatları ile sorunlara 
çözüm üretilmeye çalışılmış olsa da, kurumların tüm 
gayretlerine rağmen beklenen fayda sağlanamamıştır. 
Ancak meslektaş yaşadığı sorunları bağlı bulunduğu 
odalara bildirmesi, odalarında yöneticileri vasıtası 
ile bu sorunları TÜRMOB nezdinde oluşturulan 
Muh-Sgk Pilot iller Watsapp grubuna iletmesiyle ile 
çözüm üretilmeye çalışılmıştır. Oysa ki, her iki kurum 
adına tek bir 0 850 ‘li bir daşınşma hattı, teknik ekip 
ve eğitim için uzman bir kadro kurulabilmiş olsa 
yaşanan belirsizlik ve karmaşa bir nebze olsun daha az 
yaşanabilirdi.  

Uygulamada 
Yaşanan Sorunlar

1

Uygulamada yaşanan sistemsel sorunlar 
halen devam etmektedir;
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Her iki kurumun alt yapıları ve bilgi işlem sistemlerinin 
farklı olması nedeniyle,  sistemde ayrıntıya girilmeden 
SGK hata kodları belirtilmekte ve hatanın nereden 
kaynaklandığı görülememektedir. Aynı şekilde Defter 
Beyan Sistemi üzerinden yapılan Muhtasar ve Prim 
Hizmet Beyannamesinde SGK kısımlarının, onay 
öncesi görülememesi nedeniyle ya kontrol edilmeden 
onaylanmakta yada GİB e-beyanname portalından 
kontrol edilebilmektedir. Bu durum da hatalara ve ek iş 
yükünün yanında zaman kayıplarına yok açmaktadır.

Bazı onaylama işlemlerinde Defter Beyan sisteminde 
SGK onayı gerçekleşmesine rağmen, SGK tahakkukları 
hatalı ibaresi çıkabiliyor. Fakat sistemden çıkılıp tekrar 
giriş yapılması yada e-beyanname sistemine girilmesi 
halinde onaylı hizmet listeleri ve SGK tahakkukları 
alınabiliyor.

3

2
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Daha önce SGK E-Bildirge Sistemini kullanırken, Prim 
Hizmet Bildirgesi onaylandıktan sonra Sigorta Primine 
Esas Kazanç kısmını kapatarak sigortalı hizmet listesi 
alınabiliyordu. DBS ve e-beyanname sisteminden 
alınan sigortalı hizmet listelerinde buna imkan 
bulunmamaktadır. Hizmet listelerindeki ücretlerin 
görülmesini istemeyen mükellefler için beyanname, 
GİB’in (e-beyanname-DBS) sisteminden verilip 
onaylanmasına rağmen onaylı hizmet listeleri için 
ayrıca  SGK e-bildirgev2 sisteminden çıktı alınması 
zaman kayıplarına sebep olmaktadır.

4

SGK ve Vergi bildirimlerinin düzeltme işlemleri aynı 
usülde değildir. Verginin Beyanında düzeltme işlemi 
yapılırken, bir önceki beyanı tamamen yok sayıp, 
“olması gereken” doğru Matrah ve Vergi tutarları 
ile beyannamenin en son halini beyan etmeyi 
gerektirirken; SGK’yla ilgili düzeltmeler “telafi edici” 
düzeltme şeklindedir. Düzeltme yapmak gerektiğinde 
vergi ve sgk bildirimi arasında uyumluluk kontrolü 
karmaşaya neden olmaktadır.

5
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Kanuni süresinden sonra SGK bildirimleri ve bunlara 
ilişkin yapılan düzeltmeleri Muhtasar Ve Prim Hizmet 
Beyannamesi yerine SGK’nın e-bildirge v2 sisteminden 
yapılmak zorundadır. Her ne kadar, uygulama 
tüm ülke geneline yayıldığı zaman bu durumun 
ortadan kalkacağı ve süresinden sonra yapılan 
SGK düzeltmelerinin de Muhtasar ve Prim Hizmet 
Beyannamesi ile yapılacağı belirtilmiş olsa da şimdilik 
belirsizliklere ve zaman kayıplarına neden olmaktadır

6

SGK’da, her işyeri dosyasının ayrı bir şifresi 
olduğundan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 
uygulamasından önce, Bildirgeler SGK’nın sistemine, 
Muhasebe birimlerinde çalışan birden çok personel 
vasıtası ile ayrı ayrı ve aynı anda gönderilebilmekteydi. 
Ancak yeni uygulamada, sistemde tüm SGK 
dosyalarına ait işlemlerin tek bir şifre ile tek bir 
beyannamede bildirim zorunluluğu, uygulama pratik 
olmaktan çıkarmaktadır. 

7
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Beyannameye aktarılacak verilerin hem SGK 
hemde Vergiyle ilgili bir çok bilgileri içermesi 
beyannamenin manuel olarak hazırlanmasını 
mümkün kılmamaktadır ve mutlaka ticari bir yazılım 
kullanmayı gerektirmektedir. Ticari yazılımlardan ise 
bilginin aktarılması için bir çok parametre belirlenmek 
zorunda bırakılması uygulamayı gereksiz bir şekilde  
karmaşık hale getirmektedir. Karmaşık bir hale gelen 
beyannameye, verilerin aktarılması, beyannamenin  
hazırlanması ve gönderilmesi aşamalarında, 
birçok muhasebe bürosunda sorunlar ve zorluklar 
yaşanmaktadır. Her yaşanan sorunda beyannamelere 
manuel müdahelede bulunmak zorunda kalınması, çok 
ciddi zaman kayıplarına neden olmaktadır.

8

Biten inşaatlar veya ihaleli işlerde ilişiksiz belgesi 
başvurusu yapabilmek için SGK’ya ilgili kısımlar 
önceden bildirilmek zorunda. Daha sonra Muhtasar 
ve Prim Hizmet Beyannamesine düzeltme vermek 
gerekmektedir Bu düzeltme beyanları da gereksiz 
zaman kaybına ve düzeltme işleminde hata ve 
unutmalara neden olabilmektedir.

9
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Bankalar veya bazı Resmi Kurumlar, zaman zaman 
Muhtasar Beyanname bilgilerine ihtiyaç duymakta 
ve istemektedirler. Bu haliyle Muhtasar ve Prim 
Hizmet Beyannamesi suretinin ilgili kurum ve 
kuruluşlara, çalışan personel bilgilerini de içerecek 
şekilde verilmek zorunda kalınması, kişisel bilgilerin 
izinsiz paylaşılmasına ve Kişisel Verilerin Korunması 
Hakkındaki Kanuna aykırı davranıştan dolayı gereksiz 
idari para cezalarına sebep olabilecektir. 

10
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Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi iki farklı 
kurum tarafından kontrollere tabi tutulduğu için 
kontrol süreleri uzundur. Bu sebeple sistem kullanıcıyı 
bekletmektedir. Her ne kadar bu süre uygulamanın ilk 
başladığı zamana göre kısalmış olsa da hala belirli bir 
süre bekletmekte ve sistemin yoğun olarak kullanıldığı 
günlerde bu süreler uzamaktadır. Uygulamanın tüm 
Türkiye’de kullanılacağı düşünüldüğünde sistem, 
“Beyannameyi gönder, sistemden çık, birkaç saat sonra 
tekrar gir ve kontrol edip onayla” şeklinde olacaktır. Bu 
durum eskiden olmayan ilave bir süre iş yüküne sebep 
olacak ve bundan dolayı iki olumsuz sonuç ortaya 
çıkacaktır. Birincisi ek personel maliyetleri ikincisi ise 
hatalı işlemler, onaylanması unutulan beyannameler 
ve ödenmek zorunda kalınacak cezalar olacaktır. 
Sistemin, belirtildiği gibi reel ekonomiye bir katkısının 
olmadığı gibi ek maliyetinin olduğunu söylemek 
mümkündür.

11
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VUK.Mükerrer 355 maddesinin son fıkrasındaki 
“(Ek fıkra : 27/5/2017 - 7020/8 md.)Gelir Vergisi 
Kanununun 98/A maddesi uyarınca verilmesi gereken 
beyanname ile ilgili olarak bu maddeye veya 352 nci 
maddeye göre ceza kesilmesini gerektiren fiillerin, aynı 
zamanda 5510 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası 
kesilmesini gerektirmesi durumunda aynı fiillerden 
dolayı bu madde ve 352 nci madde uyarınca ayrıca 
ceza kesilmez.” hükmü gereği, bir beyannamenin 
verilememesi veya unutulması halinde, iki ayrı 
kurumdan ceza uygulanamayacağı belirtilmiş olsa da, 
halen uygulamada süresinden sonra verilen beyan ve 
bildirimlerin ayrı ayrı sistemlerden (Sigorta V2, Vergi 
DBS gibi)  verilmesi, kurumlar arası entegrasyonun 
olmaması, ayrı ayrı İdari Para Cezaları düzenlenmesine 
sebep olmaktadır. Bunların düzeltmeleri ve takipleri 
yine meslek mensuplarına ek iş yükü getirmektedir. 
Oysa ki, daha önceden hem bildirgenin hemde 
beyannamenin aynı anda verilememesi veya 
unutulması teknik olarak pek mümkün değildi.

12



11

TÜRMOBM
m

Teknolojik bilgi sistemlerinin genel kurulum amacı, 
veriyi daha efektif kullanmak  ve kullanıcının 
işlem süresini kısaltmaktır. Yani yeni bir sistem 
tasarlandığında iki amaç söz konusu olması gerekir. 
Veri girişi yapanların daha kısa sürede ve pratik şekilde 
veri girişi yapmasını sağlayarak zaman ve maliyet 
tasarrufu sağlamanın yanında veriyi daha iyi analiz 
ederek, bu verilerden bilgi kullanıcılarının en iyi şekilde 
faydalanmasını sağlamak olmalıdır.  Ancak, Muhtasar 
ve Prim Hizmet Beyannamesi ile elde edilen veriyi 
analiz edenler (Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik 
Kurumu) için iyi bir veri akışı sağlanmış olabilir fakat 
kullanıcılar açısından aynı şekilde verimli bir sistemden 
olduğundan bahsetmek pek de mümkün değildir.

13
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Son pandemi sürecinde görüldüğü üzere, aynı 
beyannamenin vergi tarafının ertelemeye tabi tutulup, 
sgk tarafının erteleme dışı tutulması bir çok mükellef 
ve işverenin yanlış yapmasına ve mağduriyetine neden 
olmuştur. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin 
ertelendiğini düşünen bir çok işveren ve mükellef 
beyannamenin sgk tarafını da doldurmayarak SGK’dan 
yüklü cezalar ile karşı karşıya kalmış ve teşvikleri iptal 
olmuştur. Aynı beyannamenin iki ayrı uygulamaya tabi 
tutulması hem hukuki değildir, hem de takip açısından 
mümkün değildir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesiyle ilgili sorun 
yaşayan mükellef veya meslek mensubu telefonla 
çözüm bulamayınca sorunun çözümü için hem 
SGK’ya hem de ilgili vergi dairesine gitmek zorunda 
kalmaktadır. Hatta SGK işyeri tescilinin olduğu ille 
yetkili vergi dairesinin olduğu il farklı olabilmektedir. 
Mükellef veya meslek mensubu her iki ile de seyahat 
etme durumuyla karşılaşabilmektedir.

14
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Muhtasar ve Prim Hizmet 
Beyannamesinin Avantajları

Muhtasar Beyanname ve Prim Hizmet Bildirgesinin 
birarada hazırlanması, matrah kontrollerinin eş 
zamanlı yapılması ve dolayısı ile olabilecek hatalı 
işlemlerin önceden tespitini sağlamaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, her personel için 
ödenmesi gereken verginin ve vergiden mahsup 
edilen Asgari Geçim İndiriminin kontrolü sağlanarak, 
Vergi kayıp ve kaçağının, mükerrer indirimlerin tespit 
edilmesini sağlamaktadır.

Daha önceden her Prim ve Hizmet Bildirgesi için 
alınan Damga Vergisinin kaldırılarak tek Damga 
Vergisi alınması, birden çok şubesi olan mükellef 
açısından az da olsa vergi maliyetini azaltıcı etkisi 
olmuştur. 
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Genel Değerlendirme
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması, ilk 
olarak başladığı 01/06/2017 tarihinden bu güne tam olarak 
3 yıl geçmesine rağmen sistem ne yazık ki istenilen ve 
beklenen işlevselliği yakalayamamıştır. Sistemde yapılan 
iyileştirme çalışmaları ise sistemin gitgide sadelikten 
uzaklaşmasına ve daha karmaşık hale gelmesine, 
uygulanabilir olmaktan çıkmasına sebep olmaktadır. 

Uygulama meslek mensuplarının işlerini kolaylaştırmamış, 
beyan ve bildirimin birleştirilmesi, süre avantajı sağlamamış 
hatta yukarıda belirtildiği üzere bazı durumlarda işlem 
yapma sürelerini daha da uzatmıştır.

Pilot illerdeki uygulayıcılar olarak, yaşanan ve yukarıda 
belirtilen sorunlara kesin çözüm olacak bir yöntemin 
bulunması, bu sisteme yapılacak yamaların ancak geçici 
çözümler üreteceği, uygulamanın tam işlevsel hale gelmesi 
için uzun sürelere ihtiyaç olduğu düşüncesi ile uygulamanın 
tekrar gözden geçirilerek sistemden tamamen vazgeçilmesi 
gerekeceği kanaatindeyiz. 
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SGK’da eski sistemin (e-bildirge) kullanılmaya devam edilmesi, 
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kayıt dışılığı engellemek için ihtiyaç 
duyacağı veriler için, Muhtasar Beyannamesinde bildirilen ve 
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yazılım ve veri aktarımı yolu ile 
elde edeceği bilgileri analiz edip gerekli olan kontrol müessesini 
sağlayabilecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun birlikte,  
sahada uygulayıcı TÜRMOB üyesi temsilcilerin de görüşlerini 
alınarak tek bir noktadan çalışan ve yaşanan sorunları bertaraf 
eden yeni bir sistem yeni bir yazılım oluşturulmalıdır. 

Her şeye rağmen uygulamaya devam edilmek isteniyorsa, iki 
kurumun bilgi işlem sistemlerine ayrı ayrı iletilmesi sırasında 
yaşanan teknik aksaklıklar, bekletme, sistem hatası gibi 
sorunların tamamen ortadan kaldırılması gerekmektedir. 

Bundan sonra nasıl devam edileceğine karar vermeden önce 
bu uygulamanın devam ettirilmesinin Türkiye ekonomisine 
getireceği maddi katkı ile yeniden yazılım yapmanın maliyetleri 
karşılaştırılarak fayda maliyet analizi yapılmalı, eğer reel bir katkı 
sağlayacaksa, bu hedefe doğru yürümeye devam edilmelidir. 

Belirsizlikler nedeniyle son dakika yapılan ertelemeler de meslek 
mensuplarının mesleki yaşamına olumsuz etki etmektedir. Sonuç 
ne olacaksa bir an önce karar verilmelidir. 

Çözüm Önerilerimiz
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Asım SÖZER Amasya SMMM Odası Başkanı

Mustafa FINDIK Bartın SMMM Odası Başkanı

Doğan YILMAZ Bursa SMMM Odası Başkanı

Hüseyin YAKAR Çankırı SMMM Odası Başkanı

Neşet ERTOY (Raportör) Eskişehir SMMM Odası Başkanı

Özgür ALBAYRAK Kırşehir SMMM Odası Başkanı

Abdil ERDAL  Konya SMMM Odası Başkanı 

PİLOT İLLER ODA BAŞKANLARI


