
 1 

KAMU PERSONELİNİN  

PRİME ESAS KAZANÇLARI ALT SINIRI İLE PRİMLERİNİN 

 BİLDİRİLMESİ VE ÖDENMESİ HAKKINDA DUYURU 

 

Bilindiği üzere, daha önce yapılan 05.03.2021 ve 16.03.2021 tarihli duyurularımız ile 

haklarında 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (c) bendine tabi en düşük prime esas kazanç tutarının 01.01.2021 ila 31.12.2021 

tarihleri arası için aylık kazanç alt sınırı 3.577,50 TL olması gerektiğinden 2021 Mart 

döneminden itibaren prime esas kazancı alt sınırın altında kalanların prime esas kazanç 

tutarları alt sınır üzerinden yukarıda belirtilen şekilde hesaplanarak gönderilmesi, 

 2020 Aralık ile 2021 Ocak ve Şubat dönemi içinde bu kapsamda prime esas kazancı 

alt sınırın altında kalan sigortalılara ilişkin Kurumumuza eksik hesap edilerek gönderilen   

prime esas kazanç farkı ve bu farka ait prim tutarları Kurumumuzca tespit edilerek prim 

ödeme yükümlüsü kamu idareleri adına re’sen oluşturulacağı, 

5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanan 4/1-c kapsamında sigortalıların 

kazançlarının bildirimi ile ilgili program çalışması tamamlanamamış olan ve 2021 Mart 

ayında da prime esas kazancı alt sınırın altında gönderen kamu idareleri için de 2020 yılı 

Aralık ile 2021 yılı Ocak ve Şubat ayına ilaveten  Mart ayı için de prime esas kazancı alt 

sınırın altında kalan sigortalılara ilişkin eksik  gönderilen  prime esas kazanç farkı ve bu farka 

ait prim tutarlarının kamu idareleri adına Kurumumuzca re'sen oluşturulacağı, 

Duyurulmuştur. 

 Buna göre, 2020 yılı Aralık ve 2021 yılı Ocak - Şubat ayları ile 2021 Mart 

döneminde de prime esas kazanç alt sınırın altında gönderen kamu idareleri için 2021 Mart 

dönemi eksik bildirilen prime esas kazanç farklarına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumumuzca 

re’sen bildirge oluşturulma çalışması tamamlandığında “tahakkuk” ekranından 

sorgulanabilecektir. 

Bu kapsamda Kurumumuzca oluşturulacak 2020 yılı Aralık ayı ile 2021 yılı Ocak, 

Şubat ve Mart ayları prime esas kazanç fark bildirgelerine ait tahakkuk tutarının son ödeme 

tarihi 30.04.2021 tarihine kadar uzatılmış olup 30.04.2021 tarihine kadar ödenmesi, 

2021 Nisan döneminden itibaren ise hakkında 5510 sayılı Kanun hükümleri 

uygulanan 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlar için 

prime esas kazancı alt sınırın altında kalanların prime esas kazanç tutarları alt sınır üzerinden   

hesaplanarak gönderilmesi gerekmektedir.  

Diğer taraftan, 2020 yılı Aralık ve 2021 yılı Ocak - Şubat aylarına ait prime esas 

kazancı alt sınırın altında kalan sigortalılara ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumumuzca yapılacak 

tahakkuk oluşturma işleminden önce kamu idareleri tarafından  “Prime Esas Kazanç 

Unsurlarında Yapılan Hatalı Bildirimlere İlişkin Düzeltme İşlemi” ek bordro sebebi ile prime 

esas kazanç tutarları alt sınır üzerinden gönderilen ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgeleri 

geçerli sayılmakta olup iptali yapılmayacağından bu bildirgelere ait raporda belirtilen son 

ödeme tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.   
  Kamu idarelerine ve ilgililere duyurulur. 
 


