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………….  BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

 

İlgi: …………. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 21.09.2022 tarihli ve 

E-16758789-520-4610501 sayılı yazısı. 

 

Başkanlığınız bünyesinde sağlık memuru kadro unvanında görev yapan bir personelin 

görevlendirme ile başka bir birimde çalışması durumunda fiili hizmet zammından yararlanıp 

yararlanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 

ıncı maddesinde, “Aşağıda belirtilen işyerlerinde ve işlerde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının 

(a) ve (c) bentleri kapsamında çalışan sigortalıların prim ödeme gün sayılarına, bu işyerlerinde 

ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için karşılarında gösterilen gün sayıları, fiilî 

hizmet süresi zammı olarak eklenir. 360 günden eksik sürelere ait fiilî hizmet süresi zammı, 

360 gün için eklenen fiilî hizmet süresi ile orantılı olarak belirlenir. Çalışmanın fiili hizmet 

süresi zammı kapsamında değerlendirilebilmesi için, tablonun (13) ve (14) numaralı 

sıralarında belirtilen sigortalılar hariç sigortalının kapsamdaki işyerleri ile birlikte 

belirtilen işlerde fiilen çalışması ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalması şarttır. 

(Ek cümle: 10/9/2014-6552/42 md.) Tablonun (10) numaralı sırasında belirtilen sigortalıların, 

fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacakları dönem içinde kalan; yıllık ücretli izin, sıhhi 

izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ile eğitim, kurs, iş öncesi ve sonrası hazırlık 

sürelerinde fiilen çalışma ve söz konusu işlerin risklerine maruz kalma şartı aranmaz. 

…” hükmü yer almaktadır. 

26/7/2018 tarihli ve 7146 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile mezkûr maddeye 

“11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanun, 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu 

ve 18/12/1953 tarihli 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.” hükmü eklenmiştir. 

Diğer taraftan, 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Fiili 

Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci 

maddesinde, “(1) Fiili hizmet süresi zammı uygulamasından Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci 

fıkrasında yer alan ve aşağıdaki tablonun birinci sütunundaki işler/işyerlerinde çalışan ve 

ikinci sütunda belirtilen işleri yaparak söz konusu işlerin risklerine maruz kalan 

sigortalılar yararlandırılır. 
… 

(3) Sigortalıların fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmeleri için, birinci 

fıkrada yer alan işyeri ve işlerde fiilen çalışarak söz konusu işlerin risklerine maruz 

kalmaları ile birlikte bu sürelere ait çalışılan prim ödeme gün sayıları ile Kanunun 81 inci 

maddesinde belirtilen prim (Ek ibare: RG-10/1/2014-28878)  tutarları yayımlanan Sosyal 

Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan prim belgesi ile Kuruma bildirilir.  (Ek cümle: 

RG-11/6/2021-31508) Ayrıca sigortalıların çalıştıkları işyerinin esas faaliyet alanı birinci 

fıkrada yer alan tablodaki belirtilen işler kapsamında olmasa da işyerinin faaliyet alanının bir 

bölümünde gerçekleştirilen işin birinci fıkrada yer alan tablodaki belirtilen işler kapsamında 



 
 

olması durumunda bu bölümde çalışan sigortalılar fiili hizmet süresi zammı uygulamasından 

yararlandırılır. 

… 

(6) Fiili hizmet süresi zammı kapsamına tabi işyerlerinde ve işlerde çalışmadığı 

halde, söz konusu işyerleri ve işler kapsamında gösterilmek suretiyle fiili hizmet süresi 

zammından yararlandığı tespit edilenlerin bu süreleri iptal edilir.” hükmü yer almaktadır. 

Bu itibarla, sağlık memuru olarak görev yapan personelin “insan sağlığı için koruyucu, 

teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmet” veren birim dışındaki diğer birimlerde 

görevlendirilmesi halinde fiili hizmet zammından yararlanmasının hukuken mümkün olmadığı 

değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 

                                                                                                                   ………….. 

          Bakan a. 

Yerel Yönetimler Genel Müdürü  


