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Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin uygulanmasına 1/1/2020 tarihinden tüm ülke 
çapında geçilecektir. 

Bu amaçla Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan sistem çalışmaları yapılmakta ve 
işverenlerin kamu yükümlülükleri bakımından sorun yaşamamaları amacıyla e-beyanname 
ve e-bildirge sistemleri üzerinden önemli duyurular yapılmaktadır. 

Öncelikle genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri hariç olmak üzere 2020/Ocak ayından 
itibaren e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi alınmayacaktır. Ocak/2020 öncesine 
ait işlemler bakımından e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi gönderecek 
işverenlerin 2020/Ocak ayından itibaren e-Bildirge v.1 yerine e-Bildirge v.2 uygulamasını 
kullanmaları gerekmektedir. 

İkinci olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle, 
Kırşehir, Amasya, Bartın ve Çankırı illerinde uygulanmakta olan Muhtasar ve Prim Hizmet 
Beyannamesi, 11-12 Ocak 2020 tarihlerinde e-Beyanname Sistemine yüklenebilecektir. Ancak 
SGK tahakkukları görüntülenemeyecek ve beyannamenin onaylanmasına izin verilmeyecektir.

Bu tarih aralığında e-Beyanname Sistemine Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 
gönderen işverenlerin, bu beyannamelerini 13 Ocak 2020 Pazartesi günü onaylayabilecek 
veya varsa SGK’ya ilişkin hata mesajlarını bu tarihte görebilecektir.

SİRKÜLER
NO: 2020-13 16 OCAK 2020
KONU: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNE İLİŞKİN SİSTEM 
DUYURULARI

E beyanname (https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html) ve E-bildirge (https://ebildirge.sgk.
gov.tr/WPEB/amp/loginldap) programlarında yer alan duyurular
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2020/Ocak Ayından İtibaren E-Bildirge Üzerinden Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin 
Gönderilemeyecek!

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin uygulanmasına 1/1/2020 tarihinden tüm ülke 
çapında geçilecektir.

Bu nedenle genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri hariç olmak üzere 2020/Ocak ayından 
itibaren e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi alınmayacaktır.  

5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri (SGK işyeri tescil kütüklerinde 
faaliyette bulunulan alan kısmı “Genel Bütçe Kapsamında” olarak işaretlenenler) aylık prim ve 
hizmet belgesi göndermeye devam edebilecektir. İşyerinin 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde 
sayılan kamu idarelerinden biri olmasına rağmen e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet belgesi 
gönderemeyen işverenler, tescil bilgilerinin güncellenmesi amacıyla işyerinin işlem gördüğü sosyal 
güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat edebileceklerdir.

Ocak/2020 öncesine ait işlemler bakımından e-Bildirge üzerinden aylık prim ve hizmet 
belgesi gönderecek işverenlerin 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 ulaşılabilecektir.

Sistem Çalışması Nedeniyle Kırşehir, Amasya, Bartın ve Çankırı illerindeki 
İşverenlerin Gönderdiği Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin 
Görüntülenmesi Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle, Kırşehir, Amasya, 
Bartın ve Çankırı illerinde uygulanmakta olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, 11-12 Ocak 
2020 tarihlerinde e-Beyanname Sistemine yüklenebilecektir.

Ancak SGK tahakkukları görüntülenemeyecek ve beyannamenin onaylanmasına izin 
verilmeyecektir. 

Bu tarih aralığında e-Beyanname Sistemine Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderen 
işverenlerin, bu beyannamelerini 13 Ocak 2020 Pazartesi günü onaylayabilecek veya varsa SGK’ya 
ilişkin hata mesajlarını bu tarihte görebilecektir.


