
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI TESPİT BELGESİ DÜZENLEME İŞLEMİ 
 

1-İlkönce internete girilir ve “SGK” yazılır. EKRANA 

 

 
 

 

Sayfası gelir. Bu sayfada mevcut olan “E-SGK” alanına tıklanır. EKRANA 

 

2-“E SGK-SGK UYGULAMALAR PORTALI” Sayfası gelir. 

 



Bu sayfada mevcut olan “KAMU / VATANDAŞ / İŞVEREN / SAĞLIK HİZMET 

SUNUCULARI” menülerinden “KAMU” butonuna tıklanır. EKRANA 

 

3-Sayfası gelir.Bu sayfada mevcut olan “Hizmet Takip Programı” butonuna tıklanır. 

 

 

 
 

 

4-Ekrana “Hizmet Takip Programı” sayfası gelir. Bu sayfanın sağında mevcut olan 

“UYGULAMAYA GİRİŞ” butonuna tıklanır.  

 



 
 

5-Ekrana “Hizmet Takip Programına Giriş” sayfası gelir. Bu sayfada mevcut olan “Kullanıcı adı” 

ve “Parola”nın olduğu yeler yetkili kişilerce doldurularak “GİRİŞ” butonuna tıklanır.  

  

 (Kurumunuza verilen 3 nolu kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılacaktır. ) 

 

 

6-Ekrana “HİTAP HİZMET TAKİP PROGRAMI” sayfası gelir. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7-Belge Hazırlanması 

 

Açılan programın ana giriş sayfasındaki  “Başvurular”  başlığı altındaki “FHZ  Bildirimleri” alt 

başlığı seçilir. 

 
 

 

 

 

 Adım 1 : Yeni Kayıt Ekleme ve TC Kimlik No Kontrolü 

 

➢ Fiili hizmet süresi zammından yararlandırılması gereken personel için Yeni Kayıt Ekle 

Butonuna tıklanır ve açılan ekranda ilgili kişinin TC kimlik numarası girilerek “Devam et” 

seçeneği ile bir sonraki adıma geçilir. 

 

    (Ekim 2008 tarihinden önce 5434 sayılı Kanunda belirtilen işlere göre bildirim otomatik 

seçili gelecektir.)  

 

 

 

ANA SAYFADAN “Başvurular” 

BAŞLIĞI ALTINDAKİ “FHZ 

Bildirimleri” ALT BAŞLIĞI SEÇİLİR  



 
 

 
 

 

Adım 2 : Bilgilerin Girilmesi 

 

➢ 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” ve  “Devam Et” butonuna 

tıklanır.  

➢ Açılan ekrana Fiili Hizmet Süresi Zammı Tespit Belgesi TC Kimlik Numarası 

girilen ve HİTAP programında kayıtlı olan personel için emeklilik sicil numarası  

kayıtlı şekilde gelecektir. 

 

İLGİLİ ALANA T.C.KİMLİK 

NUMARASI YAZILIR 

DÜZENLENECEK BELGENİN 

EKİM 2008 TARİHİNDEN ÖNCE 

5434 SAYILI KANUNDA 

BELİRTİLEN İŞLERE GÖRE 

BİLDİRİM OTOMATİK SEÇİLMIŞ 

GELİR VE  “DEVAM ET” 

BUTONUNA TIKLANIR. 

 



 

 

 

“Kadro Unvanı” (HİTAP 

KAYITLARINDAKİ UNVAN 

KODU VEYA KADRO ÜNVANI 

YAZILMAK SURETİYLE UNVAN 

SEÇİLİR.) 



 
 

➢ Bu ekranda sırası ile ilgilinin Adı, Soyadı, 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  veya kadro ünvanı yazılmak suretiyle unvan seçilir.) bölümleri doldurulup, Günde 5 

saat röntgen, radyum ve iyonizan radyasyonla fiilen çalışıp çalışmadığı bölümünde “evet 

çalışıyor” ya da “hayır çalışmıyor” tercihlerinden biri işaretlenir.  

 

➢ “evet çalışıyor” 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. 

 

➢ En son olarak belgede belirtilen sürelere göre verilen toplam fiili hizmet süresi zammı 

hesaplanıp (yıl,ay ve gün itibariyle) yazılarak belgenin doldurulması tamamlanır. 

 

“Satır Ekle’ SEÇENEĞİ İLE 

BİRDEN FAZLA BAŞLAMA- 

BİTİŞ TARİHİ GİRİLEBİLİR. 



➢ FHZ Tespit bildirim sayfasına girilmiş olan bilgilerin kontrolü ve hata tespit edilen 

kayıtların düzeltilmesine olanak sağlamaktadır. Kontrol sonucu hata görülmemesi halinde 

“Kaydet” butonuna tıklanarak bilgilerin sisteme kaydedilmesi sağlanır. 

 

 

Adım 3: İşlem Sonucu 

 

 

 

 
 

➢ Bu adımda  “Yeni Kayıt Ekle” seçeneği işaretlenerek yeni bir bildirim kaydı 

yapılacak ya da kayıt işleminden çıkılacaktır. 

 

8-Kayıt Yapılmış Sigortalıların Sorgulanması   

 

➢ “FHZ Tespit Bildirimi” başlığı altındaki “T.C. Kimlik Numarası ile Ara” alt 

başlığı tıklanarak açılan sayfada ilgili bölüme FHZ kaydı sorgulanacak kişinin 

TC kimlik numarası girilip “Sorgula” butonuna tıklandığında o kişiye ait 

düzenlenen tüm tespit belgeleri görüntülenecektir. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
➢ Bu bölümde sorgulama yapılan ilgilinin FHZ bildirim numarası (ıd), TC Kimlik 

Numarası, Adı, Soyadı ile, yapılan bildirimin hangi Kanun kapsamında olduğu 

görüntülenir. Kaydın görüntülenmesi için “Belge Görüntüle” Butonuna tıkanılır. 

 
➢ Açılan sayfa kaydı yapılan kişinin bilgilerinin görüntülendiği sayfadır.  

 

İLGİLİ KİŞİNİN “TC Kimlik 

Numarası” YAZILIR VE 

“Sorgula” BUTONUNA 

TIKLANIR. 

“Düzenlenen Tespit Belgesinin” PDF 

OLARAK GÖRÜNTÜLENMESİ 

SAĞLANIR. 



                                                                                                                  

 

 

 

 

9-Kayıt Düzeltme ve Güncelleme İşlemleri   

 

➢ Kaydı yapıldıktan sonra bilgilerinde hata bulunduğu anlaşılan sigortalıların 

belgelerinin düzeltilmesi ve güncellenmesi için “Bilgileri Güncelle” seçeneği 

seçilecektir. Açılan ekrandan istenilen bilgiler düzeltildikten sonra kayıt işlemi aynı 

şekilde gerçekleştirilecektir. 

 
 

➢ 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” Kurumumuza yazılı talep de bulunulması halinde   

düzenlenen belgenin iptali gerçekleştirilecektir. 

 

 

Tespit Belgeleri Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: 

 

1-Tespit belgeleri 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi 

kapsamındaki sigortalıların Ekim 2008  ayından önce 5434 sayılı Kanunun mülga 32 maddesinin 

(h)fıkrası uyarınca fiilen röntgen radyum ve iyonizan radyasyonla  geçen çalışma süreleri için 

düzenlenecektir. 

2- 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında geçen 

süreler için tespit belgesi düzenlenmeyecektir.  

3- Fiili hizmet süresi zammı, Tespit Belgesinde belirtilen süreler esas alınarak 

belirlendiğinden, ileride herhangi bir hak kaybına neden olmamak için kanun kapsamında geçmeyen 

çalışma süreleriyle, (evrak kayıt, ultrason, MR v.b.) uzun süreli sağlık raporu, ücretsiz izin süreleri 

ile yurt içi ve yurt dışı kurs sürelerinin doğru şekilde tespit edilerek bildirilmesi gerekmektedir. 

4- Tespit belgelerinin sigortalıların daha önce görev yaptığı Kurumlarca veya en son çalıştığı 

Kurum tarafından da düzenlenmesine imkan bulunmaktadır. 

5- Kurumların yetkili kullanıcıları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenerek 

onaylandıktan sonra düzenlendiği gün içinde tespit belgeleri üzerinde yetkili kullanıcı tarafından 

düzeltme işlemleri yapılabilmektedir.  

6- Kurumumuzca onaylanan ve HİTAP kayıtlarına aktarılan tespit belgeleri üzerinde, 

düzeltme ve/ veya iptal işlemleri yapılamayacağından, bu tür durumlarda yapılacak işlemin 

gerekçelerinin açıklanarak Kurumumuza yazılı bildirim yapılması gerekmektedir. 

7- Aynı sürelere ilişkin yeni bir tespit belgesi düzenlenemeyecektir. 

8-Belgelerin hatalı düzenlenmesi nedeniyle sigortalılar hakkında Kurumumuzca yapılacak 

işlemler nedeniyle oluşabilecek hak mağduriyetinden / haksız kazanç ediniminden belgeleri 

düzenlemekle yükümlü kurumlar sorumlu olacaktır. 

“Eksik ve Hatalı Kayıtların” 

GÜNCELLENMESİ ve DÜZELTME 

İŞLEMİ 24 SAAT İÇİNDE 

GERÇEKLEŞTİRİLEBİLCEKTİR.  



SAĞLIK MESLEK MENSUBU SAYILAN VE İNSAN SAĞLIĞINA İLİŞKİN İŞLERDE 

ÇALIŞAN 4/C SİGORTALILARININ FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMINDAN 

YARARLANDIRILMASI 

➢ 03/08/2018 tarih ve 30498 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

26/7/2018 tarih ve 7146 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanununun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya (20) sıra numarası 

ile eklenen bent uyarınca sağlık çalışanlarının fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmalarına 

ilişkin hüküm gereğince, maddenin yayımı tarihi olan 03/08/2018 tarihinden geçerli olmak üzere 

insan sağlığına ilişkin işlerde 11/4/1928 tarihli ve 1219 Sayılı Tababet Ve Şuabatı San'atlarının Tarzı 

İcrasına Dair 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 çalışan 5510 sayılı 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendine tabi sigortalılar bu işlerde fiilen 

çalışarak geçirdikleri her 360 gün için 60 gün süreyle fiili hizmet süresi zammından 

yararlandırılacaklardır. 

➢ Fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacak olanların unvanları Sağlık Bakanlığından 

alınan ve ekli listede yer alan tablo ile belirlenmiştir. Belirlenen bu unvanlara göre insan sağlığına 

ilişkin işlerde fiilen koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar fiili hizmet 

süresi zammından yararlandırılacaktır. 

➢ Ancak, sağlık meslek mensubu sayılmakla birlikte fiilen koruyucu, teşhis, tedavi ve 

rehabilite edici hizmetlerde çalışmayanlar ile yine sağlık meslek mensubu sayılmakla birlikte işin 

sevk ve idaresinden sorumlu olarak görev yapanlar bu şekilde geçen çalışmaları için fiili hizmet 

süresi zammı uygulamasından yararlandırılmayacaklardır. 

➢ Ayrıca, bu sigortalıların ücretsiz izinde geçen süreleri ile söz konusu maddede belirtilen 

işlerde fiilen çalışılmayan ücretli izin, sıhhi izin, yıllık izin, eğitim, kurs süreleri, hafta sonu ve resmi 

tatil günleri fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilmeyecektir. 

➢ Sigortalıların çalışmalarının aynı sürelerde 40 ıncı madde kapsamında sayılan bentlerden 

birden fazlasına dahil olması halinde, sigortalılar hakkında fiili hizmet süresi zammı yüksek olan 

bent uygulanacaktır. 

➢ 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablonun (20) sıra 

numaralı bendi uyarınca sağlık çalışanları açısından fiili hizmet süresi zammı uygulaması 

03/08/2018 tarihinden itibaren başlayacak olup, bu tarihten öncesine ilişkin olarak herhangi bir 

hak doğurmayacaktır. 

 

 

 

 

 

 



 
İletişim Telefonları: 

➢ (312) 458 78 99        

➢ (312) 458 76 52 

➢ (312) 458 76 54 

Elektronik Yazışma İçin: 

➢ kamuhizmet@sgk.gov.tr 


