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2016/21 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK  
 
 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 27.04.2021 tarihli ve 
2021/13 sayılı Genelge yayımlanmıştır. 
 
7316 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu’nun 17’nci maddesinde Sosyal Güvenlik 
Kurumu tarafından değişiklik yapılmıştır. Bu kapsamda anılan 
Kanun maddesinde açıklandığı üzere 2016/21 sayılı Genelge’de 
düzenleme yapılmıştır. 
 
2016/21 sayılı Genelge’nin ‘Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin 
Hesaplanması’ başlıklı maddesinde yer alan hesaplama 
yöntemi, 7316 sayılı Kanun’da yapılan düzenlemeye göre revize 
edilmiştir. Yapılan değişiklikle, istirahat raporu düzenlenen 
sigortalının iş göremezlik ödeneğinin hesaplanmasına ilişkin 
detaylar ayrıntılı bir şekilde örnekle açıklanmıştır. 
 

• Örneğin; 19.04.2021-05.05.2021 tarihleri arasında hastalık 
vaka türünde istirahat raporu düzenlenen sigortalının iş 
göremezlik ödeneği, ₺56.640,00 /280 Gün = 202,29 TL 
olacaktır. 
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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. 
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TABLO 1  
DÖNEM GÜN KAZANÇ 
2021/03 20 ₺4.800,00 
2021/02 10 ₺2.400,00 
2021/01 30 ₺7.200,00 
2020/12 10 ₺1.920,00 
2020/11 30 ₺5.760,00 
2020/10 30 ₺5.760,00 
2020/09 20 ₺3.840,00 
2020/08 30 ₺5.760,00 
2020/07 30 ₺5.760,00 
2020/06 30 ₺5.760,00 
2020/05 10 ₺1.920,00 
2020/04 30 ₺5.760,00 
TOPLAM 280 ₺56.640,00 

 
• 01.11.2020 tarihinde özel sektörde çalışmaya başlayan ve 01.04.2021 tarihinde 

analık doğum öncesi (32. Hafta) istirahatine ayrılan sigortalının son bir yılda 
bildirilen prim ödeme gün sayısı 150 ise ödeneğe esas günlük kazancı 
45800/150= 305,33 TL olacaktır. 

 
    Ancak son bir yıldaki gün sayısı 180 günden az olduğundan ve 2021 yılı prime 

esas kazanç alt sınırının iki katından fazla olduğundan, ödeneğe esas günlük 
kazanç (119,25 TL*2) 238,5 TL olacaktır. 

 
TABLO 2 
DÖNEM GÜN KAZANÇ 
2021/03 30 ₺9.600,00 
2021/02 30 ₺9.600,00 
2021/01 30 ₺9.600,00 
2020/12 30 ₺9.600,00 
2020/11 30 ₺9.600,00 
TOPLAM 150 ₺48.000,00 

 
Açıklanan değişiklikler e-Ödenek programına entegre edilmiş olup, işverenlerin 
kullanımına sunulmuştur. 
 
Söz konusu Genelge’ye ulaşmak için linke tıklayınız. 
 
Saygılarımızla. 
 
 

https://www.denet.com.tr/2021-13-sayili-genelge.pdf

