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Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulamalı Mevzuat Eğitimi 
27/7/2019  tarihli ve 30844 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel 
Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:6) ile 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî 
Gazete' de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin “Yürürlük” başlıklı 15 
inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan 01 Temmuz 2019 tarihi 01 Ocak 2020 olarak değiştirilmiştir.  

         Bu çerçevede yapılacak eğitim ile zorunluluk arz eden ‘’Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’’ mevzuatının 
tüm süreçleri katılımcılara uygulamalı olarak anlatılacaktır. Şirketlerin hatalı veya eksik bildirimleri sonucu 
uğrayabilecekleri cezalarla karşı karşıya kalmamaları için ilgili eğitimi almaları büyük önem arz etmektedir. 

 
• Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Nedir 

• Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Amacı 

• Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Vergilendirme  Dönemi 

• Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Gönderilme Şekli 

• Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Muhasebeciler  Aracılığıyla Gönderilmesi 

• Beyan Süreci ve Ödeme Durumu 

• Şubeli İşyerlerinin Durumu 

• Muhtasar ve Prim Hizmet  Beyannamesinin Verilme Aşamaları 

• Muhtasar ve Prim Hizmet  Beyannamesinin Verilme Usulü 

• Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Yasal Süresi Dışında Verilmesi 
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• Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine  İlişkin Düzeltme Beyannamesi 

• Beyannamenin E-Beyanname Sistemine Gönderilmesi 

• Tahakkukların Onaylanması 

• Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Düzeltme Beyanı Verilmesi Durumu 

Muhtasar ve Prim Beyannamesi Eğitim İçeriği ve Sıkça Sorulan 
Sorular 

• Muhtasar prim hizmet beyannamesi vermekle yükümlü olanlar kimlerdir? 

• Muhtasar prim hizmet beyannamesinin elektronik ortamda verilmesi şart mı? 

• Yasal süresi içinde verilmeyen muhtasar prim hizmet beyannamesini kağıt ortamda verilebilir mi? 

• Muhtasar prim hizmet beyannamesi ne zaman ve nereye verilecektir? 

• Muhtasar prim hizmet beyannamesinde zorunluluk ne zaman başlıyor? Sorumluluklar nelerdir? 

• Biten özel bina inşaat ve ihale konusu işler için muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin takip eden ay 

beklenilmeden verilmesi mümkün müdür? 

• Yarım çalışma ödeneği alan sigortalılar için muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ne zaman verilecektir? 

• Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi hangi durumda Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş sayılacaktır? 

• Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesinde sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet 

bilgilerinde hata bulunması halinde beyanname verilebilecek midir? 

• Hata bulunmayan prime esas kazanç ve hizmet bilgileri için beyannamenin verilmesi mümkün müdür? 

• Hata bulunmayan prime esas kazanç ve hizmet bilgileri için beyannamenin verilmesinden sonra hata 

bulunan ancak düzeltme yapılmayan bilgiler için beyanname nasıl verilecektir? 

• Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin hizmet bilgilerine ilişkin tahakkuklar ve sigortalıların prime esas 

kazanç elektronik ortamda mı iletilecektir? 

• Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde hizmet bilgileri ve prime esas kazanç sigortalı bazında mı 

doldurulacaktır? 

• Yasal süresi dışında verilen muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin sigortalıların prime esas kazanç ve 

hizmet kısmı hangi durumda işleme alınacaktır? 

• Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin düzeltme 

beyannamesi verilirken beyannamede yalnızca düzeltme yapılacak sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet 

bilgileri mi yer alacaktır? 
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• Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde belirtilen yasal süresi içinde verilmemiş olmakla birlikte yasal 

süresi içinde verilmiş gibi kabul edilen haller nedeniyle sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine 

ilişkin verilen düzeltme beyannameleri hangi süreye kadar verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılır? 

• Beyanname gönderme aracılık yetkisi almış bulunan gerçek ve tüzel kişilerin mevcut parola, kullanıcı kodu 

ve şifrelerini kullanarak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderebilir mi? 

• Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi dışında kalan ve SGK' ya karşı elektronik ortamda yerine getirilmesi 

gereken yükümlülükler için SGK' dan şifre alınması gerekiyor mu? 

Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi Eğitimine Neden 
Katılmalısınız? 

• Maddi anlamda şirketinizin zarar uğramaması için, 

• Hukuken şirketinizin menfaatlerini koruyabilmek için, 

• SGK ve Diğer Kurumlara karşı para cezaları ile karşı karşıya kalmamak için, 

• Mesleğinizde ve işinizde yükselin ve kariyerinizde gelişim fırsatlarını kaçırmayın, 

• Güvenilir kaliteli, geçerliliği yüksek belgenizi CV'nize altın harflerle yazdırın 

Eğitimin yanı sıra katılımcılar, deneyimli uzman kadromuzla istedikleri taktirde doğrudan e-mail vasıtası ile soru 
yöneltebilecek veya WhatsApp aracılığıyla sorularınıza online olarak veya telefonla mümkün olan en kısa 
sürede çözüm yolunu içeren cevaba ulaşabilecektir. 

Eğitmenlerimiz  

SMMM Mehmet Ali CANDAN / Eğitim Uzmanı,  Kurumsallaşma Uzmanı, Uzman Kalite Tetkikçisi 

 
ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER 

      
   Eğitim, Katılım Belgesi, Kalem, Bloknot, Dosya, Eğitmenlerimiz tarafından hazırlanmış seminer ders notları, 
eğitim aralarında verilen Coffee Break hizmeti ve hizmet bedeli dahildir.  

                                          
 

 

Ücretlendirme 
 

Kişi Başı Katılım Ücreti :  400 TL + KDV 
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Açıklamalar 
 

• Eğitimlerimiz 15 kişinin katılımı olduğu takdirde açılmaktadır.  Katılımcı sayısının az olduğu durumlarda 

eğitim başka bir tarihe ertelenmektedir. 

• Eğitim katılım payını ödeyen katılımcılarımızın, eğitime katılmaması durumunda eğitim katılım payı iade 

edilmeyecektir. 

• Eğitim Regnum Sky Tower /   Sky Ofis Toplantı Salonu’nda yapılacaktır. Adres: İşçi Blokları Mah. Muhsin 

Yazıcıoğlu Cad. No:57/116 T Katı 06530 Çankaya/ANKARA 

• Eğitim Saati: 10:00-17:00 ‘dir. 

• Eğitmen Özgeçmişi için bizimle iletişime geçiniz. 

Kayıt için Yapılması Gereken İşlemler 
Seminere Kayıt İşlemi: 
Başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması, Seminer ücretinin ilgili hesaba yatırılması, Seminer ücretinin 
yatırıldığına dair banka dekontunun ve Başvuru Formunun  bilgi@vizyonder.org.tr  gönderilmesi gerekmektedir. 

Ödeme Bilgileri: 
Hesap Adı           :Vizyon Eğitim ve Danışmanlık Derneği İkt. İşl. 
Banka  : Halk Bankası                 Şube : Kepez Şubesi(0508) 
IBAN  : TR98 0001 2009 5080 0016 1000 34 

 
 

DETAYLI BİLGİ İÇİN 

 

0 242 338 20 16  -  bilgi@vizyonder.org.tr   -   www.vizyonder.org.tr 

Nilay ARSLAN - Genel Koordinatör  : 0 545 335 20 16 

Dilara KASAP - Genel Koordinatör Yrd.  : 0 545 337 20 16 
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