
 

 

Birim Ad
İrtibat    
76 23  A

 

 

HİZ

B
Sandığı
maddes
sayılı K
giren s
ilişkin o
itibari 
bilgileri
program
  K
Birinci 
Elektro
Resmi G

T
sayılı K
sigorta
verilmiş
birinci 
kadar 
https://

T
yapılan
değerle
Makam

B
a

ikinci a
b

tekrar 
31/12/2

c
için bir
eden a
başladı

ı: Sigorta Pri
: Sezgin Çob

Adres     : Sıh

MET TAKİ

Bilindiği ü
ı Kanunu 
sinin birinc

Kanunun 4 
igortalıların
olarak öğre
hizmet sü
ini internet
mı uygulam
Konuya ili
Fıkrasının

nik Ortam
Gazete de 
Tebliğin 7 

Kanunun 4 
lıların bilg
ş, üçüncü 
fıkranın (a

uzatabile
/hitap.sgk.
Tebliğ’in y

n veri gi
endirilmesi 

mının Olur’u
Buna göre 
a) Bu Tebl
şamada gö
b) Tebliğin
atanan sig
2012 tarihi
c) 31/10/2
rinci aşam
ayın sonu
kları tarihi 

 

      
 SO

imleri Genel 
ban        E-p

hhiye / ANKA

İP PROGR

zere, 8/6/
hükümleri 

ci fıkrasının
üncü mad

n, hizmet b
enim duru

üresi bilgile
t üzerinde
maya konu
şkin olara
 (c) Bend

ma Aktarılm
yayınlanm
nci madde
üncü madd
ilerini han
fıkrasında

a), (b), (c)
eceği, uz
.gov.tr/Hita
yayınlandığ
iriş sürec

sonucun
u ile hizmet

kamu idar
iğin yürürl
önderilmes
n yürürlüğe
gortalıların 
ine kadar, 

2012 tarihin
ada gönde

una, ikinc
takip eden

              
OSYAL GÜ

Sigorta

Müdürlüğü /
posta  : scoba
ARA 

RAMINA V
HAKK

/1949 tarih
tabi göre

n (c) bendi 
ddesinin bi
başlangıcın
umu, unva
eri ile ek 
n elektron
lmuştur. 
k hazırlan
di Kapsam

ması Hakkı
mıştır. 
esinin birin
desinin bir
gi sürelerd
 ise Sosya
) ve (d) b
zatmaya 
apWeb/ ad
ı 14/4/201

ci ve ka
da, hizme
t takip prog
relerinin, 
üğe girdiğ

si gereken
e girdiği ta
birinci ve 

nden sonra
erilmesi g
i aşamad
n ikinci ayı

               
ÜVENLİK
a Primle

/ Sigortalı Te
an4@sgk.gov

 “HİTAP”
VERİ AKT

KINDA DU

 

hli ve 543
ev yapmak
 kapsamın
irinci fıkras
ndan itibare
n, askerlik
gösterge,

ik ortama 

nan “5510 
mında Sigo
ında Tebli

ci fıkrasını
inci fıkrasın
de hizmet 
al Güvenlik
bentlerinde 

ilişkin d
dreslerinde
12 tarihind
amu idare
et takip 
gramına ve

i tarihte gö
bilgilerini 3
arih ile 31/
ikinci aşa

a ilk defa, 
ereken bil
a gönder
n sonuna k

T.C.
K KURUM
ri Genel 

 

scil ve Hizme
v.tr  Telefon

” 
TARIM SÜ
UYURU 

34 sayılı T
kta iken 55
a tabi olan
sının (c) be
en tüm hiz
k, diğer sig
, makam, 
aktarılmas

Sayılı Ka
ortalı Sayı
ğ” 14/4/2

n (a), (b), 
nın (c) ben

takip pro
k Kurumun

belirtilen 
duyuruyu 
e yayınlacağ
den itibare
elerinden 
programın
eri aktarım

örevde ola
31/10/2012
/10/2012 t
mada gön

tekrar vey
lgileri göre
rilmesi ge
kadar, 

MU BAŞKA
Müdürlü

et Daire Başk
: 0(312) 458

RESİNİN

Türkiye Cu
510 sayılı 
n sigortalıla
endi kapsa
zmet bilgile
gortalılık sü

görev ve
sı için “HİT

nunun 4 
ılanların H
012 tarihl

(c) ve (d)
ndi kapsam
ogramına a
nun, gerek
süreleri be
www.sgk
ğı hükme b
en hizmet 

süre uza
a veri ak

mı süresi uz

n sigortalıl
2 tarihine k
tarihi arası
derilmesi g

ya naklen a
eve başlad
reken bilg

ANLIĞI  
üğü 

kanlığı 
8 76 22 / 0(3

  29.

N UZATILM

umhuriyeti 
Kanunun 

ar ile ilk de
amına tabi 
eri ve intiba
üresi, açık
e temsil ta
TAP” hizm

üncü Mad
Hizmet Bilg
i ve 2826

) bentlerind
mında görev
aktarılacağ
k görmesi 
elirleyeceğ
k.gov.tr v
bağlanmışt
takip prog
atım tale
ktarımı Ba
zatılmıştır. 

ların için b
kadar, 
ında ilk de
gereken b

atanan sig
dıkları tarih
gileri ise 

312) 458 

.06.2012 

MASI 

Emekli 
4 üncü 

efa 5510 
göreve 

aklarına 
k süresi, 
azminat 
et takip 

ddesinin 
gilerinin 

64 sayılı 

de 5510 
v yapan 
ğına yer 

halinde 
ği tarihe 
ve/veya 
tır. 
gramına 
eplerinin 
aşkanlık 

irinci ve 

efa veya 
ilgilerini 

ortalılar 
hi takip 
göreve 



 

 

Birim Ad
İrtibat    
76 23  A

 

 
ç

bilgileri
belgeni

d
görevle
30/06/2

p

  

ı: Sigorta Pri
: Sezgin Çob

Adres     : Sıh

ç) (a), (
inde herha
in ibraz ed
d) Bu Te
erinden ay
2013 tarihi
programa 

 

      
 SO

imleri Genel 
ban        E-p

hhiye / ANKA

b) ve (c)
angi bir d
ildiği/intika
ebliğin yü
rılmış olan
ine kadar, 
aktarması 

              
OSYAL GÜ

Sigorta

Müdürlüğü /
posta  : scoba
ARA 

) bentleri
eğişiklik o
al ettiği tar
ürürlüğe g
n sigortalıla

gerekmekt

               
ÜVENLİK
a Primle

/ Sigortalı Te
an4@sgk.gov

nde belirt
olması hali
rihi takip ed
girdiği ta
ar için (em

tedir. 

T.C.
K KURUM
ri Genel 

 

scil ve Hizme
v.tr  Telefon

tilen sigo
nde değiş
den ikinci a
rihten ön

mekliler ile 

MU BAŞKA
Müdürlü

et Daire Başk
: 0(312) 458

rtalıların s
ikliğin yap
ayın sonun
ce herha
naklen ta

Ö

ANLIĞI  
üğü 

kanlığı 
8 76 22 / 0(3

sisteme a
pıldığı/onay
na kadar, 
angi bir 
ayin olanla

Önemle duy

312) 458 

aktarılan 
ylandığı, 

nedenle 
r hariç) 

yurulur. 


