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5434 SAYILI KANUNUN MÜLGA 32 NCİ MADDESİNİN (H) FIKRASI İLE 5510
SAYILI KANUNUN 40 INCI MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ 11 İNCİ BENDİ
GEREĞİNCE FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINDAN YARARLANDIRILAN
SİGORTALILAR İÇİN DÜZENLENECEK FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI TESPİT
BELGELERİ HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere; 5434 sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesine 19/9/1972 tarih ve 1621
sayılı Kanunla eklenen (h) fıkrası ile mesleği olan ve bu sebeple röntgen, radyum ve benzeri
iyonizan radyasyonla bilfiil çalışan tabip, teknisyen, sağlık memuru, radyasyon fizikçisi ve
teknisyeni ve iyonizan radyasyonla bilfiil çalışan bilumum personel ve yardımcılarına, mesleği
icabı röntgen, radyum ve benzeri iyonizan radyasyon laboratuvarlarında geçen
hizmetlerinden dolayı fiili hizmet süresi zammı verileceği,
2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin
ikinci fıkrasının 11 inci bendi ile de radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde
çalışanlardan, doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler veya bütün diğer
korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan işlerde fiilen çalışanların fiili hizmet süresi
zammından yararlandırılacağı hükme bağlanmıştır.
Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin uygulaması 27/9/2008 tarih ve 27010
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları
konulu Yönetmelik ile 22/2/2013 tarih ve 2013/11 sayılı Sigortalılık İşlemleri Genelgesinde
duyurulmuştur.
Ancak, fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmaya ilişkin yoğun bir talep olması,
sigortalının fiili hizmet süresi zammından yararlandırılıp yararlandırılmayacağı ya da
yararlanacak ise ne kadar süreyle yararlanacağının belirlenmesi için kurum ve kuruluşlardan
alınan belgelerde standart birliği sağlanamaması nedeniyle sigortalıların iş ve işlemlerinin
sonuçlandırılması için defalarca yazışma yapılması gecikmelere neden olmakta, bu da iş
yoğunluğunu artırmakta ilgililerin mağduriyetine sebebiyet vermektedir.
Bu nedenle yaşanan sıkıntıların asgari düzeye indirilmesi için gerek 5434 sayılı
Kanunun 32 nci maddesinin (h) fıkrası gerekse 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci
fıkrasının 11 inci bendi uyarınca fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacak olan
personelinizin bilgilerinin yazışma yapılmaksızın elektronik ortamda gönderilebilmesi için
Kurumumuz portalının E-SGK başlığı altında bulunan “Diğer Uygulamalar” bölümünde
yer alan Hizmet Takip Programına (HİTAP) ( https://hitap.sgk.gov.tr/HitapWeb/)
entergre işlemi yapılmış olup, bu programın giriş sayfasına “Fiili Hizmet Süresi Zammı Tespit
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Belgesi Bildirimi” adı altında yeni bir başlık açılmış ve bu başlık altına “FİİLİ HİZMET SÜRESİ
ZAMMI TESPİT BELGESİ (1)” ile “FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI TESPİT BELGESİ (2)” olmak
üzere iki ayrı belge eklenmiştir.
Buna göre, fiili hizmet süresi zammı verilen sigortalıların ne kadar süreyle bu haktan
yararlandırılacağının emekli olmadan önce tespiti veya çalışması devam eden sigortalıların
durumunun Kurumumuzca da incelenerek mutabakat sağlanmasının istenildiği hallerde
durumlarına göre 1/6/2016 tarihinden itibaren;
1- 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının 11 inci bendine göre Kurumlarınca
fiili hizmet süresi zammı verilmesi uygun görülen ve 2008 yılı Ekim ayı başından sonra bu
madde kapsamında görev yapanlar için “FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI TESPİT BELGESİ (1)”
2- 5434 sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesinin (h) fıkrasına göre fiili hizmet süresi zammı
verilmesi uygun görülen ve 2008 yılı ekim ayı başından önce bu madde kapsamında görev
yapanlar için “FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI TESPİT BELGESİ (2)”
Daha önce Kurumlara verilen 3 nolu kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılmak ve emeklilik için
gerekli hizmet yılını tamamlamış olan personele öncelik verilmek suretiyle eksiksiz ve doğru
olarak doldurularak elektronik ortamda Kurumumuza gönderilecek olup, ayrıca kağıt
ortamında gönderilmesine gerek yoktur.
Düzenlenecek tespit belgelerindeki bilgilerle Kesenek Bilgi Sistemindeki bilgilerin
uyumsuz olması halinde sigortalıların yararlandırılması gereken fiili hizmet süresi zamlarının
tespitinde sıkıntılar yaşanacağından, bu durum sigortalılar hakkında yapılacak iş ve işlemlerin
uzamasına neden olacaktır.
Bu nedenle, tespit belgeleri ile kesenek bilgi sistemindeki bilgilerin gönderilmesinde
azami dikkat gösterilmesi ve tespit belgelerinin nasıl düzenleneceğine ilişkin HİTAP WEB
programında “Yardım Dosyaları ve İletişim” linkindeki “Fiili Hizmet Süresi Zammı Tespit
Belgesi Kullanım Klavuzu” ndan yararlanılması gerekmektedir.
Önemle duyurulur.
İLETİŞİM:
(312) 4587608
(312) 4587652
(312) 4587654
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