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Türk Sosyal Sigorta Primlerinde Muhtasar Beyanname ile Bildirimin İlgili 
Taraflar Ekseninde Değerlendirilmesi: Durum Çalışması Deseninde Bir Uygulama

Evaluation of Concise Statement and Notification in Turkish Social Security 
Premiums on the Axis of Related Parties: An Application in Case Study Pattern

Türkiye’de sosyal güvenlik sistemi büyük ölçüde sosyal sigorta sistemi içinde toplanan primler yoluyla 
finanse edilmektedir. Sosyal sigorta sisteminde (4a sigortalılarında) prim bildirme ve ödeme yükümlüsü 
işverendir. 01.08.2020 tarihinden itibaren sigortalıların prim bildirimleri, “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi” 
yerine, vergi matrahları ile birlikte “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” adı verilen belge ile 
bildirilmeye başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile tek belgede ikili 
bildirim (prim ve vergi) uygulamasını, muhasebe meslek mensupları ve Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili 
çalışanları açısından uygulama etkinliğini derinlemesine değerlendirmektir. Araştırma nitel yöntemle, durum 
çalışması deseninde yürütülmüştür. Bu amaçla bir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün sekiz çalışanı ve Mali 
Müşavir olarak faaliyet gösteren dokuz meslek mensubu ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede 
uygulamanın olumlu ve olumsuz bulunan yanları belirlenmiş ve meta çıkarımlarda bulunulmuştur. Uygulama 
taraflar açısından “genel olarak” kolaylaştırıcı bulunmasına rağmen, mücbir sebep hallerinde muhatapların 
(iki bildirimden birini) yanlış değerlendirme yoluyla İdari Para Cezası maruziyetine bağlı mağduriyet 
oluşturma riski taşımaktadır.

The social security system in Turkey is largely financed through premiums collected within the social 
insurance system. The employer is responsible for reporting and paying premiums in the social insurance 
system (for 4a insured). As of 01.08.2020, the premium notifications of the insured, together with their tax 
bases, have started to be reported with the document called “Witholding Premium and Tax Return- WPTR” 
instead of Monthly Premium and Service Document. The aim of this study is to evaluate the application 
efficiency of the WPTR and dual notification (premium and tax) in one document in terms of professional 
accountants and relevant employees of the Social Security Institution. The research was carried out with the 
qualitative method, in the case study pattern. To this end, interviews were conducted with eight employees 
of a Provincial Directorate of Social Security and nine professionals operating as Financial Advisors. In 
this framework, the positive and negative aspects of the application were determined and meta inferences 
were made. Although the practice is “generally” facilitating for the parties, it carries the risk of creating 
victimization due to administrative fine exposure through faulty assessment of the relevant person (one of the 
two notifications) in force majeure situations.
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