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KONU: SAĞLIK ÇALIŞANLARINA FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI VERİLMESİ.
7146 sayılı Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 11.inci maddesiyle 5510 sayılı Kanunun
40.inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya (20) sıra numarası eklenmiş olup, söz
konusu maddeyle insan sağlığına ilişkin işlerde; 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı
San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve 6197 sayılı Eczacılar
ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan
sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar fiili
hizmet süresi zammı kapsamına alınmıştır. Ayrıca konu ile ilgili Kurumun GENEL
YAZI’sı mevcuttur.
Kapsamda geçen sürelerin her 360 günü için 60 gün fiili hizmet süresi zammı beş
yılı geçmemek üzere toplam prim ödeme gün sayılarına eklenecektir. Söz konusu
işlerde en az 3600 gün çalışılması halinde ise toplam prim ödeme gün sayısına ilave edilen fiili
hizmet süresi zammının yarısı emeklilik yaş hadlerinden indirilecektir.
5510 sayılı Kanunun 40.ıncı maddesi kapsamında sayılan iş veya görevlerde çalışan
sigortalıların fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmesi, işin risklerine maruz kalınmasına
bağlı bulunduğundan, doğrudan işin kontrolü ve denetim görevini üstlenen ve/veya idareci
konumunda olan sağlık meslek mensupları, insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve
rehabilite edici hizmetlerde fiilen çalışmadıkları sürece fiili hizmet süresi zammından
yararlandırılmamalıdır.
Fiili hizmet süresi zammı kapsamında olan işyerlerinde çalışan sigortalıların
çalışılan ayın bazı günlerinde kapsam dışı işlerde geçen süreleri ile kapsamda olan
işlerde fiilen çalışmayarak işin riskine maruz kalmadıkları 2429 sayılı Ulusal
Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen tatil günleri ile yıllık izin,
ücretsiz izin, ücretli izin, sıhhi izin ve eğitim kurs süreleri 5510 sayılı Kanunun
40.ıncı maddesi kapsamında değerlendirilmemelidir.
1219 sayılı Kanun, 6283 sayılı Kanun ve 6197 sayılı Kanun kapsamında sağlık meslek
mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici
hizmetlerde çalışanların çalıştıkları işyerlerinin iş kolu kodları (Ek-1), meslek
kodları ise (Ek-2) listesi Genel Yazı ekinde yer almaktadır.
İş kolu kodlarının yer aldığı (Ek-1) listede; insan sağlığına ilişkin işlerde faaliyet
gösteren işyerlerinin iş kolu kodları belirlenmiş ve bu iş kolu kodlarına sahip
işverenlerin herhangi bir işlem yapmasına gerek olmaksızın, (29), (30), (31) ve
(53) nolu belge türlerinden Aylık Prim ve Hizmet Belgesi/Muhtasar ve Prim
Hizmet Beyannamesi verebilmeleri sağlanmıştır.
Meslek kodlarının yer aldığı (Ek-2) listede ise 1219, 6283 ve 6197 sayılı kanunlara göre sağlık
meslek mensubu sayılanlar için meslek kodları belirlenmiş olup, bu meslek kodları dışında
farklı meslek kodları ile fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirim yapılmamalıdır.
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Fiili hizmet süresi zammı kapsamında olan sigortalıların işin riskine maruz kaldıkları süreler ve
işin riskine maruz kalmadıkları süreler için farklı aylık prim ve hizmet belgeleri düzenlenerek
Kuruma bildirim yapılmalıdır. İşverenlerce, aynı ayda aynı sigortalı için iki ayrı aylık
prim ve hizmet belgesi düzenlenmesi gerektiği durumlarda, her iki belgenin
düzenlenmesi sırasında da eksik gün nedeni olarak “13-Diğer Nedenler” seçeneği
işaretlenmelidir.
Fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki işyerlerinden Kuruma fiili hizmet süresi zammı
kapsamında yapılan bildirimler için e-bildirge programında her ay için azami 26 gün hizmet
bildirimi kontrolü bulunduğundan, söz konusu belge türleri ile 26 günden fazla hizmet
bildirimi yapılmamalıdır.
İş kolu kodu itibariyle fiili hizmet süresi zammı kapsamında olmadığı halde,
çalıştırılan kişinin mesleği veya yaptığı iş nedeniyle fiili hizmet süresi kapsamında
sigortalı bildirimi yapması gereken işyerlerinin bu kapsamda tanımlanması
işleminin; Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün 18/09/2015 tarihli ve E.4823468 sayılı
Genel Yazısı uyarınca, ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi
işveren servisleri tarafından yapılması gerekmektedir.
Söz konusu kapsamında işyerleri ve çalışanları olan/olacak işveren ve
yetkililerinin Kurumun GENEL YAZI’sını gözden geçirmelerini ve söz konusu
çalışanlarını fiili hizmet süresi zammından yararlandırmalarını önemle hatırlatırız.
Söz konusu GENEL YAZI’ya https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/143833 linki tıklayarak
ulaşabilirsiniz.
Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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