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MESLEK ADI VE KODU DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA 
YAPILACAK İŞLEMLER 
 
Bilindiği üzere muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet 
belgesi birleştirilerek muhtasar ve prim hizmet beyannamesi 
oluşturulmuş ve 01.07.2020 tarihi itibariyle Türkiye genelinde 
uygulanmaya başlanmıştır. Muhtasar ve prim hizmet 
beyannamesi uygulamasına geçiş ile beraber meslek kodunun 
gerçeğe aykırı bildirimine ilişkin ceza uygulanması hususu da 
hayata geçmiştir.  
 
SGK tarafından 17.06.2021 tarihli ve 26478601 sayılı Genel Yazı 
yayımlanarak Meslek Adı ve Kodu Değişiklikleri Hakkında 
Yapılacak İşlemler konusunda bir açıklama yapılmıştır. 
Mezkur Genel Yazı’ya göre, 2020/8 sayılı Genelgenin 2.20- 
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde, Meslek Adı ve 
Kodunun, Gerçeğe Aykırı Bildirilmesi başlıklı bölümünde; “5510 
sayılı Kanunun 102’nci maddesinin birinci fıkrasının (n) 
bendinde; “Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, 
sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları ise uygun meslek adı 
ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık 
asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe 
aykırı bildirilen sigortalı basına asgari ücretin onda biri 
tutarında idari para cezası uygulanır.” hükmü gereğince 
muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların 
işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, 
gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti 
geçmemek üzere meslek adı ve kodunu gerçeğe aykırı bildirilen 
sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para 
cezası uygulanacaktır. Ayrıca söz konusu idari para cezaları, 
işyeri bazında ve her bir beyanname dönemi için 
uygulanacaktır.  
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan  
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam  
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’den fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 

 
 

 
 



 

DENET SGK SİRKÜLER 
Sayı : 2021/065 
  

 

Kanun hükmünün yürürlük tarihi 01.01.2018 olduğundan, idari para cezası 
uygulanmasında; muhtasar ve prim hizmet beyannamesine geçisin yapıldığı tarih ve 
iller dikkate alınarak işlem tesis edilecektir. 
 

 İşverenin, sigortalı ile ilgili geçmişe dönük olarak meslek adı ve kodu 
değişikliğine dair talepte bulunması halinde, işverenin talebi denetime sevk 
edilmeksizin işleme alınacak olup idari para cezası uygulanmayacaktır. 

 
 Sigortalıların meslek adı ve kodu değişikliğine dair talepleri, meslek adı ve 

kodunun gerçeğe aykırı bildirildiğine dair yapılan ihbar ve şikâyetlerde, Kurum 
tarafından yapılacak inceleme neticesinde meslek adı ve kodunun gerçeğe 
aykırı bildirildiğinin tespiti halinde, işyeri bazında ve her bir beyanname dönemi 
için, 2020/8 sayılı Genelgenin 2.20 nci maddesi hükümleri de dikkate alınarak, 
5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi kapsamında 
idari para cezası uygulanacaktır. 

 

 Meslek adı ve kodunun gerçeğe aykırı bildirildiğinin; mahkeme kararı, kamu 
idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları 
soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve 
kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden 
anlaşılması halinde, söz konusu tespitlere göre işlem yapılarak işyeri bazında ve 
her bir beyanname dönemi için, 2020/8 sayılı Genelgenin 2.20 nci maddesi 
hükümleri de dikkate alınarak, 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesinin birinci 
fıkrasının (n) bendi kapsamında idari para cezası uygulanacaktır. 

 
 Son olarak, 11.06.2021 tarih ve 26146467 sayılı Meslek Adı ve Kodu Değişiklikleri 

Hakkındaki İşlemler konulu Genel Yazı yürürlükten kaldırılmış olup, işbu Genel 
Yazı’ya göre işlem yapılacaktır. 

 
Söz konusu Genel Yazı’ya ulaşmak için linke tıklayınız. 
 
 
Saygılarımızla. 

https://www.denet.com.tr/sgk-genel-yazisi-2.pdf

