Kurumumuz internet portalının E-SGK başlığı altında bulunan “Diğer Uygulamalar” bölümünde yer alan Hizmet Takip Programına (HİTAP) daha önce
Kurumunuza verilen 3 nolu kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılacaktır.

1-)Belge Hazırlanması
Açılan programın ana giriş sayfasındaki “FHZ Tespit Belgesi” başlığı altındaki “Yeni Bildirim” alt başlığı seçilir.

ANA SAYFADAN “FHZ TESPİT
BELGESİ” BAŞLIĞI ALTINDAKİ
“YENİ BİLDİRİM” ALT BAŞLIĞI
SEÇİLİR

Adım 1 : TC Kimlik No Kontrolü
Fiili hizmet süresi zammından yararlandırılması gereken personelin TC kimlik numarası girilerek durumuna göre;
a) Ekim 2008 tarihinden sonra 5510 sayılı Kanunda belirtilen işlere göre bildirim
ya da;
b) Ekim 2008 tarihinden önce 5434 sayılı Kanunda belirtilen işlere göre bildirim
seçeneklerinden biri tercih edilir.

İLGİLİ ALANA T.C.KİMLİK
NUMARASI YAZILIR
DÜZENLENECEK BELGENİN
EKİM 2008 TARİHİNDEN ÖNCE
VEYA SONRA OLMASI
DURUMUNA GÖRE TERCİH
YAPILARAK “DEVAM ET”
SEÇENEĞİ İŞARETLENİR

Adım 2 : Bilgilerin Girilmesi
a) Ekim 2008 tarihinden sonra 5510 sayılı Kanunda belirtilen işlere göre bildirim
2008 yılı Ekim ayı başından sonra 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının 11 inci bendine göre fiili hizmet süresi zammı verilmesi uygun
görülen ve maddede belirtilen işyerlerinde ve işlerde görev yapanlar için “Ekim 2008 tarihinden sonra 5510 sayılı Kanunda belirtilen işlere göre bildirim”
ve “Devam Et” seçeneği işaretlenir.

“Satır Ekle’ seçeneği ile birden
fazla başlama- bitiş tarihi ile dönemtoplam saat girilebilir

Açılan ekrana Fiili Hizmet Süresi Zammı Tespit Belgesi (1) TC Kimlik Numarası girilen ve HİTAP programında kayıtlı olan personel için adı-soyadı ile
emeklilik sicil numarası kayıtlı şekilde gelecektir.
Bu ekranda sırası ile ilgilinin Kurum Adı (Atatürk Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Verem Savaş Dispanseri,.. gibi), Görev Yeri (
nükleer tıp, röntgen,anjio, tomografi birimi,…gibi), Kadro Ünvanı (HİTAP kayıtlarındaki unvan kodu biliniyorsa manuel yazılır ya da programda kayıtlı unvan
kodu “seç” ile HİTAP programındaki unvan bölümünden ünvanı yazılmak suretiyle seçilir) bölümleri doldurulup, denetimli alanlarda; radyasyon kaynağı,
radyoaktif maddeler, radyasyon yayıcı aygıtlar, radyasyon üretici aygıtlarla fiilen çalışıp çalışmadığı bölümünde “evet” ya da “hayır” tercihlerinden biri
işaretlenir.
“Evet” tercihinin yapılması halinde belgenin doldurulması işlemine devam edileceğinden bir sonraki aşamada ilgilinin sözkonusu alanlarda radyoiyonizanla fiilen
çalıştığı sürelerin başlangıç ve bitiş tarihleri yazılır. Birden fazla başlayış ve ayrılış süresi var ise “satır ekle” seçeneği ile yeni başlangıç ve bitiş tarihleri eklenir.
Uzun süreli sağlık raporu, ücretsiz izin süreleri ile yurtiçi ve yurtdışı kurs süreleri (fiili hizmet süresi zammından yararlandırıldığı süre içerisinde bir ay ve fazlası
süreler) başlangıç ve bitiş tarihleri ile birlikte yazılır. Birden fazla başlayış ve ayrılış süresi var ise “satır ekle” ile yeni başlangıç ve bitiş tarihleri eklenir.
Ocak 2009 tarihinden itibaren yıllık dönemlerde radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle çalıştığı toplam saat, yıllar itibariyle yazılır. Birden fazla yıl var ise
“satır ekle” ile eklenir.
En son olarak belgede belirtilen sürelere göre verilen toplam fiili hizmet süresi zammı hesaplanıp (yıl,ay ve gün itibariyle) yazılarak belgenin doldurulması
tamamlanır.

b) Ekim 2008 tarihinden önce 5434 sayılı Kanunda belirtilen işlere göre bildirim
2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesinin (h) fıkrasına göre fiili hizmet süresi zammı verilmesi uygun görülen ve
maddede belirtilen işyerlerinde ve işlerde görev yapanlar için “Ekim 2008 tarihinden önce 5434 sayılı Kanunda belirtilen işlere göre bildirim” seçeneği
işaretlenerek “Devam Et” seçeneği işaretlenir.
Açılan ekranda Fiili Hizmet Süresi Zammı Tespit Belgesi (2) TC Kimlik Numarası girilen ve HİTAP programında kayıtlı olan personel için adı-soyadı ile
emeklilik sicil numarası kayıtlı şekilde gelecek, bu belge de “a) Ekim 2008 tarihinden sonra 5510 sayılı Kanunda belirtilen işlere göre bildirim” bölümünde
anlatıldığı şekilde doldurulup “devam et” seçeneği ile bir sonraki adıma geçilecektir.

(Adım 3 Onaylama)

Onay sayfası, girilmiş olan bilgilerin kontrolü ve hata tespit edilen kayıtların düzeltilmesine olanak sağlamaktadır. Kontrol sonucu hata görülmemesi halinde
“Başvuru Onayla” seçeneği işaretlenerek bilgilerin sisteme kaydedilmesi sağlanır.

Adım 4 : İşlem Sonucu

Bu adımda “Yeni Bildirim” seçeneği işaretlenerek yeni bir bildirim kaydı yapılacak ya da kayıt işleminden çıkılacaktır.

2-) Kayıt Yapılmış Sigortalıların Sorgulanması
“FHZ Tespit Belgesi” başlığı altındaki “Bildirim Sorgula” alt başlığı seçilerek açılan sayfada ilgili bölüme FHZ kaydı sorgulanacak kişinin TC kimlik
numarası girilip “Sorgula” seçeneği seçilir.

Bu bölümde sorgulama yapılan ilgililerin FHZ bildirim numarası, TC kimlik numarası, bildirimi yapan Kurumun saymanlık ve Kurum numaraları ile, yapılan
bildirimin hangi Kanun kapsamında olduğu görüntülenir. Kaydın görüntülenmesi için “Göster” seçeneği işaretlenir.
Açılan sayfa kaydı yapılan kişinin bilgilerinin görüntülendiği sayfadır. “Yazdır” seçeneği ile çıktı alınması, “Geri” seçeneği ile yeni sorgulama yapılması
mümkün olacaktır.
3-) Kayıt Düzeltme ve İptal İşlemleri
Kaydı yapıldıktan sonra bilgilerinde hata bulunduğu anlaşılan sigortalıların belgelerinin düzeltilmesi için “Düzeltme Talebi” seçeneği seçilecektir. Açılan
ekrandan istenilen bilgiler düzeltildikten sonra kayıt işlemi aynı şekilde gerçekleştirilecek, Kurumumuzca onay verildikten sonra düzeltme yapılan belge işleme
konularak hatalı belge iptal edilecektir.
Sigortalının fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmasının mümkün bulunmamasına rağmen adına fiili hizmet süresi zammı tespit belgesinin
düzenlendiğinin anlaşılması, düzenlenen belgenin iptal edilmesinin gerekmesi hallerinde “İptal Talebi” seçeneği işaretlenerek Kurumumuzca düzenlenen
belgenin iptali gerçekleştirilecektir.

Tespit Belgeleri Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
1) Sigortalının fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmasını gerektiren çalışma süreleriyle uzun süreli sağlık raporu, ücretsiz izin süreleri il yurt içi ve
yurt dışı kurs sürelerinin doğru şekilde tespit edilerek bildirilmesi,
2) Bildirilen çalışma sürelerine karşılık yararlandırılması gereken fiili hizmet süresi zammı ile kesenek bilgi sistemi üzerinden gönderilen bilgilerin birbiriyle
uyumlu olması, radyoiyonizan ve radyoaktif madde ile fiilen çalışılan sürelere dikkat edilmesi,
3) Tespit belgesi düzenlenerek gönderilen sigortalının tespit belgesini düzenleyen iş yerinde çalışmaya devam ettiği sürece yeniden belge düzenlenmesine
gerek duyulmayacağından (zorunlu haller hariç) bu sigortalı adına kesenek bilgi sistemi üzerinden yapılacak fiili hizmet süresi zammı bildirimlerinde 1
inci sırada yer alan hususlara azami dikkatin gösterilmesi,
4) Sigortalının çalıştığı iş yerinin değişmesi halinde fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmasını gerektiren çalışmaları devam ediyorsa fiili hizmet
süresi zammı tespit belgesinin o iş yerinde çalışmaya başladığı tarihten itibaren yeni iş yerince düzenlenerek gönderilmesi,
5) Aynı sürelere ilişkin yeni bir tespit belgesi düzenlenemeyeceğinden bilgileri hatalı gönderildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olarak Başkanlığımızla
irtibata geçilmesi,
Gerekmektedir.

İletişim Telefonları:
(312) 4587608
(312) 4587652
(312) 4587654
Elektronik Yazışma İçin:
kamuhizmet@sgk.gov.tr

