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SGK’DAN AYLIK/GELİR ALANLARIN 
2020 OCAK AYI ARTIŞLARI AÇIKLANDI 

 

ÖZET : 

 

SGK tarafından bağlanan gelir ve aylıkların artırılması ve alt sınır 

aylıkları, belediye başkanlarına ödenen tazminatlar, vazife malullüğü 

aylığı bağlananlardan başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak 

için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanlara 

ödenecek bakım ücreti ile ek ödemeler ve 2022 sayılı Kanuna göre 

ölüm gelir ve aylığı alan çocuklara yapılan fark ödemeleri 2020 yılı 

Ocak-Haziran dönemi için açıklanmıştır. Buna göre; 

 

1) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları yönünden özel sektör için 

1/1/2020, kamu sektörü için 15/1/2020 tarihinden sonra tahsis 

talebinde bulunan sigortalılara bağlanacak aylıklarda 

kullanılacak güncelleme katsayısı 1,1184 olarak, 

2) 5510, 506, 1479, 2925 ve mülga 2926 sayılı kanunlara göre 

bağlanan gelir ve aylıkların artırılması ve alt sınır aylıklarının 

2020/ Ocak ayı artış oranı 1,065 olarak, 

3) 1/1/2020-30/6/2020 döneminde aylık gösterge tablosunda yer 

alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara 

çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,146061 olarak, 

4) Belediye başkanlarına, belediye başkanlığı niteliğine göre 

aylıklarla birlikte ödenecek makam/temsil/görev tazminat 

tutarlarının hesabında uygulanacak katsayı 0,146061 olarak, 

5) 2020 yılında malullük sigortasından tahsis talebinde bulunan 

sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak 

aylıklara uygulanacak alt sınır aylıklarının 4/1-(a) kapsamında 

bağlanan aylıklar için 681,51 TL, 2925 sayılı Kanuna göre 

bağlanan aylıklar için 555,83 TL, 4/1-(b) kapsamında bağlanan 

aylıklar için 694,58 TL, 2926 sayılı Kanuna göre bağlanan 

aylıklar için 675,11 TL olarak, 

6) 2020 yılı için öngörülen cenaze ödeneği miktarı 801,00 TL 

olarak, 
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7) Vazife malullüğü aylığı bağlananlardan, başkasının yardım ve 

desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri 

yapamayacak derecede malul olanlara 2020 yılı için ödenecek 

bakım ücreti miktarı 4.207,94 TL olarak, 

belirlenmiştir. 

8) 2020 yılının ilk altı aylık döneminde yapılacak ek ödemenin bir 

aylık tutarı, her bir aylık veya geliri;  

− 1.369,78 TL (dahil) ve daha az olanlar için gelir ve aylık 

tutarlarının %5’i,  

− 1.369,78 TL’den fazla olanlar için gelir ve aylık tutarlarının %4’ü, 

üzerinden hesaplanacaktır. 

9) 5510 sayılı Kanun ile bu Kanunla 506 ve 2925 sayılı kanunlara 

göre aylık ve gelir almakta olan yetim çocuklara 2022 sayılı 

Kanun gereğince yapılacak fark aylık ödemelerinde aylıklarının, 

1/1/2020-30/6/2020 tarihleri arasında özürlülük dereceleri; 

− %70 ve üzerinde olduğu tespit edilenlerde   767,26 TL’nin, 

− %40 ile %69 arasında olanlar ile 18 yaşından küçük olup, 

özürlülük derecesi %40 ve üzeri olanlara ise, 511,51 TL’nin,  

altında olması halinde, aradaki fark kadar aylıklarına ilave ödeme 

yapılması gerekmektedir. 

 

 

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINA GÖRE BAĞLANAN GELİR VE 

AYLIKLARIN ARTIRILMASI VE ALT SINIR AYLIKLARIN 

HESAPLAMALARI 

 

27/12/2019 tarihli 2019/185 numaralı sirkülerimizle 01/01/2020 tarihinden itibaren 

uygulanacak 2020 yılı asgari ücretine göre belirlenen parametreler açıklanmıştır. Bu kez 

Sosyal Güvenlik Kurumu bağladığı gelir ve aylıkların artırılması ve alt sınır aylıkları, 

belediye başkanlarına ödenen tazminatlar, vazife malullüğü aylığı bağlananlardan, 

başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak 

derecede malul olanlara ödenecek bakım ücreti ile ek ödemeler ve 2022 sayılı Kanuna 

göre ölüm gelir ve aylığı alan çocuklara yapılan fark ödemeleri 2020 yılı Ocak-Haziran 

dönemi için açıklamıştır.  Aşağıda belirlenen tutarlar ayrıntılarıyla açıklanmıştır 

 

https://www.turmob.org.tr/ekutuphane/detailPdf/626eac7f-0457-4d79-bf1f-38f1bd43c10e/27-12-2019-185
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1) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları yönünden özel sektör için 1/1/2020, kamu 

sektörü için 15/1/2020 tarihinden sonra tahsis talebinde bulunan sigortalılara 

bağlanacak aylıklarda kullanılacak güncelleme katsayısının hesaplanmasında; gayri 

safi yurtiçi hasıla gelişme hızının (GH) her yıl 1 Nisan’da açıklanması nedeniyle GH 

açıklanana kadar 2019 yılı en son temel yıllı tüketici fiyatları endeksindeki (TÜFE) 

artış oranının bir önceki yılın Aralık ayına göre değişiminin (2019 yılı yıllık TÜFE 

oranının) % 11,84 olması nedeniyle, Nisan/2020 ayına kadar hesaplanan aylıklarda 

güncelleme katsayısı 1,1184 olarak dikkate alınacaktır.  

 

2) 5510, 1479, 2925 ve mülga 2926 sayılı kanunlara göre bağlanan gelir ve aylıkların 

artırılması ve alt sınır aylıkları; 2019/Temmuz-Aralık süresi TÜFE oranı %6,5 

arttırılarak ödeneceği öngörülmüş olup, Buna göre, 2020 yılı Ocak ödeme 

döneminde; 

 

a) 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce bağlanan ölüm gelir/aylıkları ile 

Kanunun yürürlük tarihinden önce malullük ve yaşlılık aylığı almakta iken Kanunun 

yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak aylıkların alt 

sınırı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.  

  

AYLIĞIN ORANI 
2019/TEMMUZ 

AYLIĞI (TL) 

2020/OCAK ARTIŞ 

ORANI (%) 

2020/OCAK 

AYLIĞI (TL) 

Sigortalı alt sınır aylığı 1.906, 1,065 2.030,26 

%80 1.592,88 1,065 1.696,42 

%60 1.166,43 1,065 1.242,25 

%30 583,24 1,065 621,15 

%45 874,84 1,065 931,70 

 

b) 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden sonra çalışırken ölen sigortalıların hak 

sahipleri ile Kanunun yürürlük tarihinden sonra malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmış 

durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak aylıkların alt sınırı 

aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.  
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AYLIĞIN ORANI 
2019/TEMMUZ 

AYLIĞI (TL) 

2020/OCAK 

ARTIŞ ORANI (%) 

2020/OCAK 

AYLIĞI (TL) 

Sigortalı alt sınır aylığı 1.906 1,065 2.030,26 

%80 1.590,53 1,065 1.693,91 

%60 1.165,63 1,065 1.241,40 

%30 582,86 1,065 620,75 

%45 874,25 1,065 931,08 

 

c) 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalının sadece 2000 

yılından sonra hizmetlerinin bulunması (4447 sayılı Kanuna göre aylık bağlama 

sistemi + 5510 sayılı Kanuna göre aylık bağlama sistemi) halinde hak sahiplerine 

bağlanacak ölüm aylıkların alt sınırı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.  

 

 

 

AYLIĞIN ORANI 
2019/TEMMUZ 

AYLIĞI (TL) 

2020/OCAK ARTIŞ 

ORANI (%) 

2020/OCAK 

AYLIĞI (TL) 

Sigortalı alt sınır aylığı 1.175,35 1,065 1.251,75 

%80 940,27 1,065 1.001,39 

%60 705,17 1,065 751,01 

%30 352,62 1,065 375,54 

%45 528,94 1,065 563,32 
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d) 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce ölen sigortalıların hak sahiplerine 

4447 sayılı Kanuna göre bağlanacak ölüm geliri aşağıda belirtilen miktarlardan az 

olamayacaktır. 1/1/2020 tarihinde geçerli olan asgari günlük kazanç 98,10 TL 

olduğundan alt sınır geliri: 98,10 x 30 x %35 = 1.030,05 TL’dir. 

 

AYLIĞIN ORANI 
2019/TEMMUZ 

AYLIĞI (TL) 

2020/OCAK ARTIŞ 

ORANI (%) 

2020/OCAK AYLIĞI 

(TL) 

Sigortalı alt sınır aylığı 1.030,05 1,065 1.097,00 

%80 824,04 1,065 877,60 

%60 618,03 1,065 658,20 

%30 309,02 1,065 329,11 

%45 463,52 1,065 493,65 

 

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından bağlanacak ve son takvim ayı; 

− 2020/Ocak-Aralık olan gelirlerde, sigortalının başkasının bakımına muhtaç olması 

durumunda, bağlanacak gelir 98,10 x 30 x %85 = 2.501,55 TL’den, az olmayacaktır.  

 

3) 1/1/2020-30/6/2020 döneminde aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek 

gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 

0,146061 olarak belirlenmiştir.  

5510 sayılı Kanun ile bu Kanunla 506, 1479, 2925 ve mülga 2926 sayılı kanunlara 

göre aylık ve gelir olarak her ay ödenecek tutarlara göre,  

 

2020 yılının ilk altı aylık döneminde yapılacak ek ödemenin bir aylık tutarı, her bir 

aylık veya geliri; 

− 1.369,78 TL (dahil) ve daha az olanlar için gelir ve aylık tutarlarının %5’i,  

− 1.369,78 TL’den fazla olanlar için gelir ve aylık tutarlarının %4’ü,  

üzerinden hesaplanacaktır. 
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4) 2022 sayılı Kanun gereğince ölüm gelir ve aylığı alan çocuklara yapılan fark 

ödemeleri; 

5510 sayılı Kanun ile bu Kanunla 506 ve 2925 sayılı kanunlara göre aylık ve gelir 

almakta olan yetim çocuklara 2022 sayılı Kanun gereğince yapılacak fark aylık 

ödemelerinde aylıklarının, 1/1/2020-30/6/2020 tarihleri arasında özürlülük 

dereceleri; 

 

− %70 ve üzerinde olduğu tespit edilenlerde;  

− 1/1/2020-30/6/2020 süresi için, 5253 x 0,146061 = 767,26 TL’nin, 

− %40 ile %69 arasında olanlar ile 18 yaşından küçük olup, özürlülük derecesi %40 

ve üzeri olanlara ise, 

− 1/1/2020-30/6/2020 süresi için, 3502 x 0,146061 = 511,51 TL’nin, 

altında olması halinde, aradaki fark kadar aylıklarına ilave ödeme yapılması 

gerekmektedir. 

 

5) Geçici 4’üncü maddesine göre belediye başkanlarına ödenen tazminatlar,  

Memur maaş katsayısının 1/1/2020-30/6/2020 süresi için 0,146061 olarak 

belirlenmesi nedeniyle belediye başkanlarına, belediye başkanlığı niteliğine göre 

aylıklarla birlikte ödenecek makam/temsil/görev tazminat tutarları aşağıda 

belirtilmiştir. 

 

− 1/1/2020-30/6/2020 süresi için, 

 

SEÇİMLE GELEN 

BAŞKANLAR 

MAKAM 

TAZMİNATI 

TEMSİL 

TAZMİNATI 

GÖREV 

TAZMİNATI 

Büyükşehir Belediye 

Başkanları 

7000 x 0,146061 = 

1.022,43 

17000 x 0,146061 = 

2.483,04 

 

İl Belediye Başkanları 6000 x 0,146061 = 

876,37 

 15000 x 0,146061 = 

2.190,92 

İlçe ve İlk Kademe 

Belediye Bşk. 

3000 x 0,146061= 

438,18 

 9000 x 0,146061 = 

1.314,55 

Diğerleri (belde, kasaba 

Bld. Bşk) 

1500 x 0,146061 = 

219,09 

 7500 x 0,146061 = 

1.095,46 
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6) 667 sayılı KHK ile 4/1(a) ve 4/1(b) kapsamında vazife malullüğü aylığı 

bağlananlardan, başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken 

hareketleri yapamayacak derecede malul olanlara 2020 yılı için ödenecek bakım 

ücreti miktarı;  

Net asgari ücret: 2.324,70 TL.  

Asgari geçim indirimi: 220,73 TL.  

Bakım ücretine esas net asgari ücret: 2.324,70 TL – 220,73 TL = 2.103,97 TL.  

Bakım ücreti: 2.103,97 TL x 2 = 4.207,94 TL olacaktır. 

 

7) 2020 yılında malullük sigortasından tahsis talebinde bulunan sigortalılar ile ölen 

sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak aylıklara uygulanacak alt sınır aylıklarının 

4/1-(a) kapsamında bağlanan aylıklar için 681,51 TL, 2925 sayılı Kanuna göre 

555,83 TL, 4/1-(b) kapsamında bağlanan aylıklar için 694,58 TL, 2926 sayılı 

Kanuna göre 675,11 TL olarak esas alınması gerekmektedir. 

 

8) Cenaze ödeneği; 2020 yılı için öngörülen cenaze ödeneği miktarı 801,00 TL’dir. 

 

9) 2020 yılı ilk dönem için uygulanacak memur taban aylık katsayısı; 2,28624 

olacaktır. 

 

 

 

Saygılarımızla… 

 

 

 

25/01/2020 tarihli ve 1490816 sayılı Genel Yazısı “4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında 

Gelir/Aylık Alanların 2020/Ocak Artışları” tam metni…>>> 

 

 

 

 

 

https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/17580
https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/17580

