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SİRKÜLER
NO: 2020-32 4 MART 2020
KONU: BASIN KARTI SAHİPLERİNE VERİLEN FİİLİ HİZMET SÜRESİ 
ZAMMI (YIPRANMA PAYI) DÜZENLEMESİNİN 9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE 
GİRMEK ÜZERE İPTAL EDİLMESİ

Anayasa Mahkemesi Kararı, Esas Sayısı: 2019/62, Karar Sayısı: 2019/98, Karar Tarihi: 25/12/2019, Resmî Gazete 
Tarih ve Sayısı: 14/2/2020- 31039

Basın ve gazetecilik mesleğinde Basın Kartı Yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak 
suretiyle fiilen çalışan sigortalılara çalışma sürelerinin her 360 günü için 90 gün sayısının fiilî 
hizmet süresi zammı olarak ekleneceğine ilişkin düzenleme Anayasa Mahkemesi kararıyla 
iptal edildi.

İptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek olup bu sürede hukuksal boşluğun doldurulması 
adına gerekli yasama çalışmaları tamamlanacak ve konuya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu 
ayrıca ikincil mevzuat yayınlayacaktır.

5510 Sayılı Kanun uygulamalarına göre fiili hizmet zammı, ağır, yıpratıcı ve tehlikeli hizmetlerde 
çalışanların bu çalışma koşulları nedeniyle yıpranmalarına karşılık her hizmet yılına fiilen çalışmadan 
katılan itibari bir süredir.
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Ağır ve yıpratıcı işler arasında basın ve gazetecilik mesleğinde çalışanlar da vardır. Dolayısıyla 
5520 Sayılı Kanun’un 40. maddesine göre basın ve gazetecilik mesleğinde Basın Kartı Yönetmeliği’ne 
göre basın kartı sahibi olmak suretiyle fiilen çalışan sigortalılara çalışma sürelerinin her 360 günü 
için 90 gün sayısının fiilî hizmet süresi zammı olarak eklenmektedir.

Bir başka ifadeyle basın ve gazetecilik alanlarında çalışan sigortalıların fiziksel, ruhsal ve 
fizyolojik bakımlardan insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen ağır ve yıpratıcı koşullar altında 
çalıştıkları ve bu nedenle fiilî hizmet zammı hakkından yararlandırılmaları kabul edilmiştir.

Kanun koyucu kural ile basın ve gazetecilik mesleğini icra edenlerin fiilî hizmet zammından 
yararlanabilmeleri için bu kişilerin ayrıca basın kartı sahibi olmaları koşulunu aramaktadır. Basın 
Kartı Yönetmeliği’ne göre basın kartı, bu Yönetmelik’in 6. maddesindeki şartları taşıyan kişilere, 
İletişim Başkanlığınca verilen resmî nitelikte kimlik belgesini ifade etmektedir. Ancak basın kartı 
verilecek kişilerin nitelikleri ve basın kartının verilmesine ilişkin şartlar yönünden herhangi bir 
kanuni düzenleme bulunmamaktadır.     

                    
Buna göre Anayasa Mahkemesi, fiili hizmet hakkında sadece basın kartı sahibi kişilerin 

yararlanabiliyor olmasını sosyal güvenlik hakkına bir sınırlama getirildiği, basın ve gazetecilik 
mesleğinde fiilen çalışanların fiilî hizmet zammından yararlanmaları için basın kartı sahibi olmaları 
şartının öngörülmesinin yeterli olmadığı, bu durumun keyfi uygulamalara yol açabileceği sonucuna 
varmıştır. 

Sayılan bu gerekçelerle basın kartı sahiplerinin fiili hizmet süresinden yararlanacağına ilişkin 
düzenleme, kararın Resmî Gazete yayınlanmasını takiben 9 ay sonra yürürlüğe girmek üzere 
iptal edilmiştir. Bu sürede hukuksal boşluğun doldurulması adına gerekli yasama çalışmaları 
tamamlanacak olup konuya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu ayrıca ikincil mevzuat yayınlayacaktır. 


