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Doküman Türü 
☐ Kanun ☐ CB Kararnamesi ☐ CB Kararı ☐ Tebliğ 

☒ Yönetmelik ☐ Yönerge ☐ Esas ve Usul ☐ Sözleşme/Protokol 

Doküman Adı Fiili Hizmet Süresi Zammı  Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
 

ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ 
Fiili hizmet süresi zammından yararlanma şartları 
MADDE 5 – (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. 
 

 

Fiili hizmet süresi zammından yararlanma şartları 
MADDE 5 – (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. 

 

Kapsamdaki 
İşler/İşyerleri  

Kapsamdaki Sigortalılar Eklenecek Gün 
 Sayısı 

Kapsamdaki 
İşler/İşyerleri 

Kapsamdaki Sigortalılar Eklenecek Gün 
Sayısı 

13) Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinde 

Subay, yedek subay, 
astsubay, uzman jandarma 
ve uzman erbaşlar. 

90 13) Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinde, 
Jandarma Genel 
Komutanlığında 
ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığında 

Subay, yedek subay, astsubay, 
yedek astsubay, uzman 
jandarma ve uzman erbaşlar, 
sözleşmeli erbaş ve erler. 

90 

14) Emniyet ve polis 
mesleğinde, Milli 
İstihbarat Teşkilatında 

Asaleti onaylanmış olmak 
şartıyla adaylıkta geçirilen 
süreler dahil polis, komiser 
yardımcısı, komiser, baş 
komiser, emniyet amiri, 
emniyet müdürleri ile bu ve 
daha yukarı maaş ve 
derecelerdeki emniyet 
mensupları, Milli İstihbarat 
Teşkilâtı mensupları. 

90 14) Emniyet ve 
polis mesleğinde, 
Milli İstihbarat 
Teşkilatında 

Asaleti onaylanmış olmak 
şartıyla adaylıkta geçirilen 
süreler dahil polis 
memuru, başpolis memuru 
ve kıdemli başpolis memuru, 
komiser yardımcısı, komiser, 
baş komiser, emniyet amiri, 
emniyet müdürleri ile bu ve 
daha yukarı maaş ve 
derecelerdeki emniyet 
mensupları, Milli İstihbarat 
Teşkilâtı mensupları. 

90 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210611-2.htm
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16)  Basın ve gazetecilik 
mesleğinde 

Basın Kartı Yönetmeliğine 
göre basın kartı sahibi 
olmak suretiyle fiilen 

çalışanlar. 

90 16) Basın ve 
gazetecilik 
mesleğinde 

14 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesine göre basın 
kartı sahibi olmak suretiyle 
fiilen çalışanlar. 

90 

18)  Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 

Yasama organı üyeleri ile 
dışardan atanan bakanlar. 

90 18) Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ile 
Cumhurbaşkanlığı 

Yasama organı üyeleri 
ile Cumhurbaşkanı 
yardımcıları ve bakanlar. 

90 

 
 
 
 
 

Tabloya ek 

19) Ceza infaz 
kurumlarında 

Ceza infaz kurumu müdürü, 
idare memuru, infaz ve 
koruma başmemuru, infaz ve 
koruma memuru unvanlı 
kadrolarda bulunanlar ile 
Adalet Bakanlığı taşra 
teşkilatına tahsisli kadro 
veya pozisyonlarda bulunup 
ceza infaz kurumlarında 
görev yapan ve ceza infaz 
kurumlarında hükümlü ve 
tutuklularla bilfiil irtibat 
içinde olan diğer görevliler 

90 

 
 
 
 
 

Tabloya ek 

20) İnsan sağlığına 
ilişkin işler 

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 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KARŞILAŞTIRMA CETVELİ FORMU 

Doküman No FRM-0376 

Yayın Tarihi 15.04.2020 

Revizyon Tarihi - 

Revizyon No 0 

 

 

Adres : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü 74100 Merkez / BARTIN Telefon 
İnternet Adresi 

E-Posta 

: 
: 
: 

0378 223 55 00 
www.bartin.edu.tr 
info@bartin.edu.tr 

Sayfa 3 / 4 

 

(Form No: FRM-0003, Revizyon Tarihi: -, Revizyon No: 0) 

 
Fiili hizmet süresi zammından yararlanma şartları 
MADDE 5 – (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  tutarları yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri 
Yönetmeliği ekinde yer alan prim belgesi ile Kuruma bildirilir.  

 
Fiili hizmet süresi zammından yararlanma şartları 
MADDE 5 – (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  tutarları yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri 
Yönetmeliği ekinde yer alan prim belgesi ile Kuruma bildirilir. 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. 

Fiili hizmet süresi zammının değerlendirilmesi 
MADDE 9 – (2) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları uygulamasında, 
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablonun; 
a) (1) ila (9), (11), (12) ve (15) ilâ (18) inci sıralarında yer alanlar için beş 
yılı geçmemek, 
 
(3) Birinci fıkraya göre hesaplanan fiili hizmet süresi zammının emeklilik 
yaş hadlerinden indirilmesinde, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci 
fıkrasındaki tablonun; 
a) (10) uncu sırasında yer alanlar için en az 1800, 
b) (18) inci sırada yer alanlar hariç olmak üzere diğer sıralardakiler için en 
az 3600, 
gün çalışılmış olması gerekir. Malullük ve ölüm hallerinde emeklilik yaş 
haddinden indirim uygulanmaz. 
 
(9)  Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablonun (16) 
ila (18) numaralı sıralarda belirtilen işyerlerinde ve işlerde çalışanlar 2013 
yılı Şubat ayından itibaren fiili hizmet süresi zammından yararlandırılır. 

Fiili hizmet süresi zammının değerlendirilmesi 
MADDE 9 – (2) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları uygulamasında, 
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablonun; 
a) (1) ila (9), (11), (12) ve (15) ilâ (20) inci sıralarında yer alanlar için beş 
yılı geçmemek, 
 
(3) Birinci fıkraya göre hesaplanan fiili hizmet süresi zammının emeklilik 
yaş hadlerinden indirilmesinde, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci 
fıkrasındaki tablonun; 
a) (10) uncu sırasında yer alanlar için en az 1800, 
b) (18) inci sırada yer alanlar hariç olmak üzere diğer sıralardakiler için en 
az 3600, 
gün çalışılmış olması gerekir. Emeklilik yaş haddinden indirilmesine 
esas 1800 ve 3600 gün hesabında, aynı ay içerisinde fiili hizmet süresi 
zammı belge türü ile diğer belge türlerinden bildirilen gün sayıları 
toplamı ayda 30 günü geçmemek üzere değerlendirilir. Malullük ve 
ölüm hallerinde emeklilik yaş haddinden indirim uygulanmaz. 
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(9) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablonun (16) 
ila (18) numaralı sıralarda belirtilen işyerlerinde ve işlerde çalışanlar 2013 
yılı Şubat ayından, (18) numarada belirtilen Cumhurbaşkanı 
yardımcıları 9/7/2018 tarihinden, (19) numaralı sırasında belirtilen 
işyerlerinde ve işlerde çalışanlar 25/8/2017 tarihinden, (20) 
numaralı sırasında belirtilen işyerlerinde ve işlerde çalışanlar ise 
3/8/2018 tarihinden itibaren fiili hizmet süresi zammından 
yararlandırılır. 

 
 
 
 
 

 
 
Not:  
-Hazırlanan tabloda hata veya eksiklik varsa turgayd@bartin.edu.tr adresine elektronik posta olarak bildirebilirsiniz.  
-Kırmızı olarak belirtilen yerler yapılan değişiklikleri veya eklenen maddeleri göstermektedir. 
-Kırmızı Çizili olarak belirtilen yerler yönetmelikten çıkartılmıştır. 
 

  


