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HİZMET TAKİP PROGRAMI İLE 5510 4/1-C (DEVLET MEMURLARI) 

TESCİL İŞLEMLERİ PROGRAMININ ENTEGRASYONU HAKKINDA DUYURU 
 

 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların bilgilerinin girildiği 
“Hizmet Takip Programı” (HİTAP) ile yine bu sigortalıların işe giriş ve işten ayrılış 
bilgilerinin girildiği “5510 4/1-C (Devlet memurları) Tescil İşlemleri 
Programı”nın entegrasyonu tamamlanarak işlemlerin tek programdan yapılması 
sağlanmıştır.  

Entegrasyon yapılarak tekleştirilen programda; 
- Mevzuatsal anlamda herhangi bir değişiklik yapılmamış olup sadece bilgi giriş 

menülerinde iyileştirmeler yapılmıştır. 
-Programa giriş işlemlerinde kullanılmakta olan kullanıcı yetkilerinde herhangi 

bir değişiklik yapılmamıştır. 
-Entegrasyon sonrasında, 4/1-c kapsamında ilk defa göreve başlayan 

sigortalıların “Tescil Yönetim Paneli”inden sigortalı işe giriş bildirgesi 
düzenlendiğinde ayrıca “HİTAP Yönetim Paneli” nden özlük bilgisinin girilmesine 
gerek kalmadan otomatik olarak özlük bilgisi oluşturulacak ve sigortalı için HİTAP 
bilgisini girmekle zorunlu olan kullanıcı adına (saymanlık ve kurum numarası) 
aktarılacaktır. 

- HİTAP hizmet cetveline sadece manuel girişlerde Yardımcı Hizmetler Sınıfı ile 
Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç diğer hizmet sınıflarında görev yapan ve gerek 
kazanılmış hak aylık derecesi gerekse ödemeye esas aylık derecesi 1 ila 4 arasında 
olanların ek gösterge rakamlarının (0) olarak girilmesine izin verilmemesi yönünde 
düzenleme yapılmıştır. Ayrıca, Web servisi yöntemi ile bilgi girişlerinde veri 
gönderilmemesi yönünde çalışmalar devam etmekte olup, web servisi ile veri 
gönderen kurumların en kısa sürede ek gösterge alanı ile ilgili gerekli çalışmaları 
yapmaları gerekmektedir. 

Buna göre;  
Entegrasyon sonucu tekleştirilmiş olan program aracılığıyla sigortalının işe giriş 

bildirgesinin 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yer alan 15 günlük yasal sürede 
yapılmış olması durumunda, HİTAP’a özlük bilgisinin giriş işlemi de yasal sürede 
yapılmış olacağından, (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Ek 6 nci 
maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinde belirtilen 90 gün içinde) HİTAP 
özlük bilgisinin girilmemesi nedeniyle idari para cezası söz konusu olmayacaktır. 

Sigortalı işe giriş bildirgesinin, sigortalının işe başladığı tarihten itibaren 15 
günlük yasal sürede düzenlenmemesi veya HİTAP’a özlük bilgisinin girilmesi gereken 
90 gün içinde de düzenlenmemesi  veyahut HİTAP özlük bilgisinin 90 gün içinde 
girilmemesi durumunda, sigortalının HİTAP özlük bilgisi Sosyal Sigorta İşlemleri 
Yönetmeliğinin Ek 6 ıncı maddesinin 3 fıkrasının (c) bendinde belirtilen sürede 
girilmemiş olacağından, 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) 
bendinin ikinci paragrafı uyarınca idari para cezası oluşturulmasına devam edilecektir. 
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Diğer taraftan, 14/04/2012 tarihinden önce görevinden ayrılan ve HİTAP’a 
bilgisi girilmesi gereken sigortalılar için “Tescil Yönetim Paneli” üzerinde hiçbir işlem 
yapılmadan “HİTAP Yönetim Paneli”nden bilgi girişi yapılabilecektir. 

Hizmet Takip Programı ile Tescil İşlemleri Programının entegrasyonu sonrası 
bilgi giriş ekranlarına ilişkin Kullanım Kılavuzuna programın “Yardım” alanından 
ulaşılabilecektir. 

Önemle duyurulur. 
 


