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PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI İLE 
BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLAR HAKKINDA 2020/1 
SAYILI GENELGE 
 
 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2021 yılında uygulanacak 
olan prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere 
ilişkin tutarlar hakkında 06.01.2021 tarih ve 17539358 sayılı 
2020/1 sayılı Genelge yayımlanmıştır.  
 
Anılan Genelge’de aşağıda belirtilen tutarlar detaylı bir şekilde 
açıklanmıştır; 
 
• 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 

bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası 
primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst 
sınırları, 

  

BDO Yayıncılık A.Ş. 
 
Eski Büyükdere Cad. No.14 
Park Plaza Kat:4 
34398 Maslak/İstanbul 
Turkey 
 
Tel: +90 212 365 62 00 
Fax: +90 212 365 62 02 
e-mail: bdo@bdo.com.tr 
www.bdo.com.tr 

 
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. 
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1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında sigorta primine esas kazanç sınırları; 
 
 
Günlük kazanç alt sınırı  119,25 TL 

Aylık kazanç alt sınırı  3.577,50 TL 
Günlük kazanç üst sınırı 894,38 TL(*) 
Aylık kazanç üst sınırı 26.831,40 TL 

 
 
• 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında yer alan çırak ve öğrencilerin prime 

esas kazançları, 
 

Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için; 
1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında; 
 
 
Günlük kazanç tutarı 59,63 TL(*) 

Aylık kazanç tutarı 1.788,90 TL 

 
 
• Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan 

öğrenciler ile bursiyer ve kursiyerlerin prime esas kazançları, 
 

Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1’i ila 30’u arasında düzenleyenler için; 
1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında; 
 
 
Günlük kazanç tutarı  119,25 TL 

Aylık kazanç tutarı  3.577,50 TL 

 
 
• Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı 

(yardımı) tutarları, 
 
 

Yemek parası 119,25 TL x % 6 = 7,16 TL (*) (Günlük) 

Çocuk zammı 3.577,50 TL x % 2 = 71,55 TL (Aylık) 

Aile zammı (yardımı) 3.577,50 TL x %10 =357,75 TL (Aylık) 
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• Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki 
işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen sigortalıların primlerine esas günlük ve 
aylık kazançlarının alt ve üst sınırları, 

 
 

Günlük kazanç alt sınırı 119,25 TL 

Aylık kazanç alt sınırı  3.577,50 TL 
Günlük kazanç üst sınırı  357,75 TL 

Aylık kazanç üst sınırı  10.732,50 TL 
 
 

• 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 gün 
ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların alt ve üst 
sınırları ile 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyeceği iş kazası ve meslek 
hastalığı primleri ve sigortalılarca yapılacak ödemeler, 

 
 

Günlük kazanç alt sınırı (Ayda 10 gün) 119,25 x 10 x % 37,5 = 447,19 (*) 

Günlük kazanç alt sınırı  (Ayda 10 gün) 894,38 x 10 x % 37,5 = 3.353,93(*) TL 
Günlük kazanç üst sınırı (Ayda 30 gün) 119,25 x 30 x % 37,5 = 1,341,56 TL 

Günlük kazanç üst sınırı (Ayda 30 gün) 894,38 x 30 x % 37,5 = 10.061,78 (*) TL 
 
 
• 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 

primlerini kendileri ödeyen sigortalıların prime esas aylık kazançlarının alt ve üst 
sınırları, 
 

• 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi 
sigortalıların prime esas günlük kazançlarının alt ve üst sınırlarına göre ödeyecekleri 
aylık prim tutarları, 

 
• 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı ve Ek 13 üncü maddesi kapsamındaki genel sağlık 

sigortalılarının ödeyecekleri prim tutarları; 
 
• 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlandırması ile 3201 

sayılı Kanuna göre yurtdışında geçen sürelerin borçlandırmasına esas tutar, 
 
 

Alt sınırı  119,25 TL x % 32= 38,16 TL 

Üst sınırı  894,38 TL x % 32 = 286,20 TL 
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• Geçici iş göremezlik ödeneklerinin alt sınıra tamamlanması, 
 
 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 5 inci 
maddesinde sayılan sigortalılar (günlük) 

119,25 TL 

Çırak ve Öğrenciler (günlük) 59,63 TL 
 
 

• Emzirme ödeneği, 
 
 

2021 yılı için 232,00 TL 
 
 

• Cenaze ödeneği, 
 
 

2021 yılı için 918,00 TL 
 
 

• İdari para cezaları 
 
 

1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri 
arasında işlenen fiiller için 

3.577,50 TL 

 
 
Söz konusu Genelge’ye ulaşmak için tıklayınız. 
 
Saygılarımızla.  
 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/170109

