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Ilgi : SGK' nın 19.03.2020 tarih ve 4962|547 -903.99-E.477 6256 sayılı yazısı

Konfederasyon u m uza Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından ( Sakarya
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü) gelen ilgide kayıtlı yazıda; Aile Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Başkanlığının 13/03/2020 larihli 2020/2 sayılı Koronovirüs ( COVİD-19)
tedbideri konulu genelgesi gereğince; Kurumun e-devlet uygulaması üzerinden
sunulan ve doğruluğu yine e-devlet uygulaması üzerinden teyit edilebilen barkotlu
bilg i/belgeIerin e-devlet uygulaması üzerinden temin edilmesi, Kurum

çalüşanlarından ayrıca ıslak imzalı bilgi/belge istenilmemesi ve Sosyal
Güvenlikİl/Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine yönelendirilmemesi hususunda
teşkilatımızın bilgilendirilmesi talep edilmektedir.

Bilgilerinizi ve bağlı odalartnız aracılığıyla esnaf ve sanatka rla rımıza
duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

|, e-imzalıdır

Naci SULKALAR
Genel sekreter

M.Burhan AKSAK
Genel Başkan Vekili

EKLER: 1 . Sosyal Güvenlik Kurumunun e-Devlet Uzerinden Sunduğu Hizmetleri
Gösterir Liste ( 1 Adet-S Sayfa)
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E-D6vlot

1 48 Kapsamlnda Toptan Ödeme ihyasl SGK
au nzmeti ı<ul|anaraı<, ssı0 saylll Kanunun 31 inci maddesi gereği toplan ödeme yaplla.ak hizmet]en tasliye edilmiş bulunanlardan

yeniden bu kanuna tab] olarak malü ]ük, yaşlllrk ve öl!r! şiqorlalarl primi bi

2 44 lsteğe Bağll Sigoİtallllğl sona Erdirme sGK sır hizmeti ku anarak, 30 gunden az ça]lşmanlz nedeniyle veya 5G yurtdlşl toplul!k §igortasi kapsamlnda çallşman z neden y]e
ödediğin]z isteğe bağll§iqortalüllğlnlzlsona eldilmeyitalep edebilirsinlz

3
- ac erı,etılılx Eıemıeri Evrak Takibi SGK 4 ki

EVlenme lkramiyesi ödenmes] Ta]ebi
Bu hizm€t kullanılaİak, 4/1 c kapsamlnda dulyetim aylığl almakta iken evlenmesi nedeniyle hak sahiplerine evlenme

ikramiyes/eVenme ödemesi talebinde bLlUnUdal
sunuluyor

ssıo sayıı xanun 4;ı(c) Kapsamlnda
yasllllk Avllğl Bağlanmasl

Sunuluyor

6 Ölüm Yardlmıve Dul/ Yetim AyhğlTalebi SGK Bu hzmet kullanllarak, 4/1,c kapsamlnda ayllk almakta iken vefat eden kişilelin hak sahiplerine ölam yardlml ödemesiveya dul/yelim
avllğı bağlanmasl talebinde bulunurlar.

l Toptan Ödeme Talebi SGK @andolaylöLümayllğıbağlanamayanhaksahiplelVeyaayllkbağlanmaşanlannl
sağlamavan s§ortalllartoptan ödeme lalebinde b!lunabiliı]er.

sunuluyor

8 sGK Kurum Düşl Slnav Uygı]]amasl SGK
Eı]-fizmaTacncai, bu sayfa üzeiinden Kulumumuz taraflnda. açllan slnavlara ilişkin başvuru Ve tercih ışlerinizi yapabilir ve sınav

sonuçıan görÜntülenir.

9 ik lt Bel Bu hizmeti kullanarak. 44 / 48 11 ri|lz ibafkodlu o arak alabilllsiniz,

10
sGK Tesci izmel Dökümü Belge

D
ŞGK

-Bn-F;rrE_alrjilanılarak, ilgjliler e-De jrgU!amasl üzerinden oluş|urulmuş ba odlu sigortallhk te§cilve hizmet dökümü belgesinin
balkod doğ rulmas ün ü yapabil]r

4A Hizmet Dökümü Belge Dogrulama sGK eu hazmeü kUlanllara]( +/e güvencesine sahiP kişilel için e-Devlet Kaprsl üzelinden oluşturulmuş barkodlu hizmet dökümü belgesinin
orijinal olupolmadlğlnl barkod doğrulamasl vaparak kontrcl eder.

12 4N4B SGK ki ilelin k

13 ni SGK Bu hizınet kullarııaraı<, son 360 günde yapmış oldUğunuz çallşmazllk beyanlannl görü ntüleyebilir ve güncelleyebilir, iş göremezlik
rapoflann z a.aslnda seç m yapalak bu raporlara istinaden çal şmaz k beyan nda bulunab ircin z.

14 ŞGK
aU hizmet kı]liai]ııarak. içinde bulunulan ayda eV hizmetlerinde 10 günden az sigortall çallşmak kap§amlnda işveren taraflndan

adln za yapllmlş olan sigo rta tescil b dirimlen oöste.ilir

15 44 Si T sGK Bu hizme| kullan la.ak SS si

16

Seçim nun]an Ger€ğince
lstifa Eden Kamu Gö.evlilelinin seçimIer

Nedeniyle Açlkta Geçirdikler süreler!
Bo

SGK Bu h]zmet kUl anllarak i]gil]er borçlanma başVurusunda bu]Unabili. ve başvuru durumunu takip edebiiir sunuluyor

11
54 sgo.tallsım Fahri imamllkıa Geçen
Sareeri ma a3

sGK Bu hizmel kullanllarak, ilg ]iler borçlanma baŞvurusunda b(ll!nabilirVe başVUrU durumun! takip edebjlir Sunuluyor

18
(Astsubay Subay) Kendi Hesablna Fakalte

veya YÜksekok!lda okudüklar sÜr€ er]

Bo nma B

SGK Bu hizmet kullanllarak, ilgililer borçlanma başvulusunda bulürnablr ve başVulu durumunu takip edebilir sun!luyor

19 4B Basamak B
B]di

Bı] hizmet kullanllarak, 4/B qüv€nces sahip siqortalllaf basamak bilqilerin i takip ederler

21 G kl süD sGK @,'indeno!Uşturulanbalkodlubelgelendoğrulayabillrsiniz,
Ev

lk Bild rimi
SGK 80 hizmel kuIanala( son 360 günde yapmlş olduğunuz çallşmazllk bildirimlerinizi görüntüleyebilir Ve güncelleyebilif, iş gölemezlik

raporlan araslndan seÇ m yapalak bU raporla.a istinaden çallşmazlık bildirim1 yapabilİsiniz. Sunuluyor

23 4B l]aın zamanlnda 0denm llr

21 4a oderne Dökümü SGK -----En-irnaiiu[a,ı arak,4/B güVencesine sahip sigoftlrlar yapm]ş olduklan ayl ödemelelini qörüntüler ve döküm al r sunuluvor
25 SGK S!nU

26 4A EmekliAyllk Bilgisi Belge Doğ.ulama SGK Birhizmet kU nılafak,4/A güVencesine sah]p bi. kişiye ait e-DevJel Kapısl üzerinden oluşturulmuş barkodlu emekliayllk bilgisi
beloes]nin oriiinaloluo olmadĞ1 balkod doğ.ulamasl vapllarak konlroledilir,

2l 4B sGK Bu hizmet kullanllarak, 4/B qüVencesine sahip sigortalılann tescili yaplllr

28 44 Emek i i1 Bu hizmet kUllanlLa hi b nda olan kesint!]eri ta

29 4A Emeklilik Kaydl SGK
-Bu-iEnaTUIan arak, qe]iraYllkala'l4/AqüVencesine sahip sigor|alllar emeklilik kayn işlemelerini yapabilk ve konuyla rlgili bilgilere

ulaşabiltr

30
54 yl1l Emekli Sandlğr Kanunu

G
H

SGK Bu hizm€l kullanılarak, 5434 sk kapsamlnda tasfye edilen hizmetlein ihya edilmesi için başvu.uda bırlunulul

31 4a Em k isi Bol sGK lirciniz

32 4C Bir N,1 SGK u hizmet kullanlarak 4lc 3 k

33 lrk Bil B Bi.r h zmeli ku lanalak,4/c emekI aV|lk biIqisi hizmetiVle olU§turulan beLqeleri doirulayabi irsin]z

5434 savl!l Kanunun 12'nca Maddesine
G6re l$;ğe Bağll llgilendirme lşleminin

Yapllmasl
Bu hizmet kullanllarak, 5434 sk 12. maddesine gdİe isieğe bağll ilg] devaml sigo.lall]lk işlem için başVuruda bulunulur

35
5434 Say llü Kanun'un Ek 71'nciMaddesine

Göre siqortalllık işlemler SGK Bı] hizmet kullanllalak,5434 sk ek 71. maddesine göre sigortallllk işlemleriiçin başVuruda bırlunırlul

36

-a3a 

Savrll Kanun'un Ek 76'nc lraddesine
'Göre siqorıallllk işlemleri

SGK
Bu hizmet kLllanIlarak. sOresi kanunlarla belldenen görevlele atanan Veya seçilen kamu göl€Vlileinden göreVleri süresinde sona

erenler, 5434 sk ek 76. rrraddes]ne qöre isteğe bağll ilqi devaml siqoftllllk işlemi için başvuruda bulunulur sunuluyor

sa),.fa 1 / 5

Hizmetin AçlklamaslsN Hizmetin ismi (E"Dovlet Ad0

SGK

BU hizmeli kullanalak , 5510 4llc kapsamlndaki kişiler yaşll1lk ayllğı bağlanması |alebinde bulunabilil,sGK

11

22
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37
5434 Saylll Kanı]n'un Geçia 192'nci

Maddeslne Göle Sqortalllll lşlemlelinin
yaoılmasr

SGK Bu hizmel kullanllarak, 5434 sk geçici 192. maddesine göİe sigoltaİllk işlemleri iç n başvuruda bulunuiırf

38

rcııl ae Çaıışan xam, oörevlil€rinin Kendi
Hesablna Fakülte veya Yüksekokulda

okuduklan Süreler] 8orçlanma 8aşvurusı]
ve Takibi

SGK Bu hizmel kullanllarak, ilgiler borçlanma başvurusunda bulunabilirVe başVuru durumunu takip edebi]ıl SunulUyof

39
EKs/EK6/5G/3o Günden Az lBs Tescil

KaydlVe Bolç Döktjmü
SGK

8u hizmet kullanıafak, 5510 saylll Kanunun Ek 5'inci lvladdesi kapsamında taİlm Ve orman işlelinde hizmei akdiyle süreksiz olarak
çallşanlann 5510 sayüll Kanunun Ek 6'ncü maddesi kapsamlnda ticari iaksi, dolmülŞ Ve benzeri nilelikleki ŞehiriçitoPlu laŞlma

araçlannl kullananlal ile 5510 saylll Kanunun s'inc] maddesi (g) fıkrası uyannca yu(dlş!na çallştlnımak üzerc gölün]len Tülk işçilelin
isverenlerince 30 oünd€n az olan sjqo(allllk bildirimleıinin. kendilerince isleğe bağll olarak 30 qüne tamamlanmasl sağlanlr.

SunulUyor

40 4C Emek lAVllk odeıİe Ve Kes nt! Bilgileri SGK 4lc ntülenir

41

T;sval Giryerılik sdzlesmesi kapsamlnda
'Bağlanan ölüm Ayllğl Ik nclha.ar

lşl€mlerinde Meydana Gelen Durum
Değiş!kliklerl_

SGK Bu hizmeti kullanal.ak, sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamlnda bağlanan, yaşllllk, malullük, meslek hastallğl kapsamlnda bağlanmlş
ölüm gelİ, meslek haslallğl geliri Ve ölüm ayllklannda meydana gelen durum deği§iklikleri lalebini Ve takibini yapabilirsiniz. sunuluyor

42 Hitap Hizmet Dökümü SGK Bu hizmet kullanllarak, HITAP ta Yel alan, 4c §iqorta]lllğl hizmet dökümü al]nabilir s!nırluVol

43

sosval Gi]Venhk sözleŞmesi Kapsamında
Bağlanan Meslek Hastallğl Geltri lkinci

Kala. işlemleinde tüeydana Gelen Durum
oeğisiklik|er

Bu hizmeti kullanarak, sosyal güvenlik sözleşmelen kapsaminda bağlanan, yaşlllrk, malı]llük, meslek hastallğl kapsamlnda bağlanmlş
ölüm qeliri, meslek hastallğl gelin ve ölüm ayllklannda meydana gelen durum değişiklikleri lalebin l Ve lakibini yapabilirsiniz. sunürluyor

GüVenlik
tüe5lek Hastahal 

^apsamlnda 
Bağlanmlş

ölüm Gehfl iilnq Karar işlemle nde
sGK Bu hizmeti kullanarak, sosyal gaVenlik sözleşmeleİi kapsamlnda bağIanan, yaşllllk, malullük, meslek hastallğl kapsamlnda bağlanmlş

ölüm geliri, meslek hastallğı geliriVe ölüm ayliklarında meydana gelen dUrum değişiklikleri lalebini Ve takibini yapabilil§iniz.

45

Almanya Hariç sosyal Güvenlik
sdzlesme9 Kapsamlnda Bağlanan

Malullül,Ayllol iklnğ Karar işlemlennde
lVevdana Gelen Durum DeğiŞikliklei

SGK Bır hizmeti kullanalak, sosya]güvenlik sözleşmelerikapsamlnda bağlanan, yaşlrllk, malullijk, meslek hastallğl kapsamlnda bağlanmlş
ö]üm geliri, meslek hasiallğl gehi ve ölüm ayllklannda meydana gelen durum değişiklikleri talebini Ve takibini yapabiliGiniz.

46

almirıya tıariç Sosyal Güvenlik
sozlesmesi Kapsamlnda Bağlanan Yaşllllk
Av |öl th ncı haral işlemlerlnde Meydana

Gelen Durum Deği§iklikleri

SGK Bu hizmeti kUlIanarak, sosyal güVenlik sözleşmele kapsamlnda bağlanan, yaşlilk, malullak. meslek hast3llğl kapsamrnda bağlanmlş
ölüm gelii, meslek hastallğl geliİ Ve ölüm ayllklannda meydana gelen dunrm değişiklikleli talebini ve takibini yapabilirsiniz, sunuluyor

------Rinıu çırevıiıerl senolıraıarının
Yönetimine seçilenlerinAyllkslz lzinde

saylldlklafl sİrele Borçlanma Başvurusı]
ve Tak]bi

SGK Bu hizmet kUllanllalak, ilglter borçlanma başvurusunda bulunabilirVe başVuru durumunu |akip edebilİ sunuluyor

4a

z 4/c sigorlallsr 6
saylll Kanun Uyar nca YUrldlş]nda Geçen

Ba5anll Öqlenlm sUrelen Borçlanma
SGK Bu hizmel kullanl arak, ]giler borçlanma başVurusunda bulunabiLir ve başVulu durumun! takip edebilir s!nırluyor

49 Öğreİm Yald ml Talebi SGK Bu hizm€t kullanllarak sehit oazi ve vazlfe malülleline veva çocuklanna vülda bir kez ödenen eöitim vardlml icin 15

50

Son kez 4/c siqortallsı olanlann El Veya
Erbaş olarak Silah Al!nda veya Yedek

subay okulunda Geçen Sürcleli
Borclanma Ba§vu.usu Ve Takibi

SGK Bu hizmet kullanllarak. sosyal Güvenlik Kurumı]'na borçlanma başvurusunda bulunabilir ve başvulu durumu takip edilebilir

51
meı<İ Aylığının yurt Dlşrna Tlansfel

Edilmesi Talebi
sGK Bu hizmet kullanllalak, yurtdlşlnda ikamei eden emeklier emek! maaşlannın yurtdışlna aktaalmasl için talepte bulunur

52
Erbaş Ve Eier ile Güvenlik Koruculanna

vazife lüalullüğü Avllğl Bağlanmasl
SGK Bu hizmet kullanl]arak, askerlik görevi §lras]nda Ve bu göfevin neden,elkisi ile malül olan kişilel 5434 saylll T.c €mekli sandlğl

kanununun 56'ncl maddesi kapsam]nda vazife malüllüğü aVllğl baölanür. Sunuluyol
-FiEiET6nıı xrealsl,e roKa Kampanya

Hak Sahioliği Beloes] BaşvurUsu
SGK Bu hizmet kullanl]arak, faizsiz konui kredisi Ve ToKl kampanya hak sahipIiği belgesi başvurusunda bulunulul sunuluyor

54 ceçrclxoy ronrcusu ve Hak Sahipler]ne
AVık BağlanmasITalebi

sGK Bu hizmet kul]anllalak, geç]ci köy korucusu Ve hak sah pleri ayllk bağlanmasl talebinde bU]unabil]r

55
G€çici Kdy Korucusu Ve Hak sah plerine SGK Bı] hizmet kullanllarak, qeÇici köy kolucusu ve hak sahipleri lazminat ödenmesi ialebinde bulünabilir sunuluyol

1,4uislen Doğan Hakkln odenmesi Talebi SGK r] miklann ödenmesin

57
Son kez 4/C Sigortailslolanlaın Sigortall

olmakslzın Avukatllk Sta]lnda Geçen
Sülelefi Borçlanma BaşVUrusu ve Tak]bi

SGK sunuluyol

58 olmaksüzln Doiıora oğrcniminde Geçen
li ve Takibi

SGK

59
son kez 4/c sigortallslolan Hekimlerin

Fahli Asistanllkta Geçen süfeleri
BorÇlanma BaşvUrUsU ve lakibi

SGK B! h zmel kul]anllarak, ilgililer borçlanma başVulusunda bulunabilil Ve başVUrU dur!mUnU lakip edebilil

s?)4a2l 5

sGK

53

Bu hizmet kullanllalak, ilgililel bolçlanma başvurusunda bulunabiliİ Ve başVıJru durumunu takip edebilk.

Bu hizmet kullanllarak, llgilile. borçlanma başvurUsunda bulunab lil ve başvulu durumunu lakip edebilİ.



60

KamU Gö.evlis s]gorla lann F]li Hizmel
Süresi Zammr Uygulamasl Kapsamlndaki

Hzmetlerinin Tesp( Ed lelek H zmet
Kavnlaına i§lenmesi

SGK Bu hizmet kullanllarak, ilgililer fiili hizmel süfesi zam m l Uygulamasl kapsamındaki çallşma sürclerinin tespiti için başVurırda

61
son kez 4/c Sigodalslolanlann Tlpta
Uzmanllk Öğreniminde Geçen süreleri

Borç]anma BaŞvurusu ve Takibi
SGK Bu hüzmet kullanllarak, ilgililer bo.çlanma başVurusunda bulunabililve başVurU durumunu iakip edebilil sunırluyor

62
Kamu G&evl]siyken Bu Görevinden

Aynlanlalln Hizmet sü.elefinin
Bi eŞtirjlmesi

SGK Bu hizmet kul]3nülalak, kamU göreV]isiolarak çallşmak|ayken bu gdİeVinden aynlanlar,4c kapsamlndaki hizmetlerinin lespl ediierek
diğer h zmellel]yle b]rleştirilmesi ç]n başvU.Uda bul!nab]]ir.

63
tüalulÇocuğu olan 4/c sigortallsl Kadln

Çallşanların 28l8nci [.4adde BaşVulusu ve
Takibi

SGK Bu hizmet kullanllarak, malulçocuğu olan sigortall kadın çallşan iseniz4c borçlanma başvurusunda bulunabilkve başvurulannlzın
durumunu takip edebilirsiniz,

64
Perconei lüevzıratlanna GöreAyllkslz

lzinde Geçen sürele Borçlanma
Ba§V].]rusU ve Takibi

BU hizmet kullanlla.ak, ilgiler borçlanma başVurusunda bırlunabilil Ve başVuru durumunu takip edebilil

4A(SsK) sioortalllannln Kendini Bildimes] Bu 5 baslanolc bildirimler] vaol ll

66
Sosya Guvenlük sozleşmele.i Kapsam nda

Baqanan ÖlumAyhöln n Tam Ayllqa
D6nüslü.ülmesi

8u hizmet kullanllarak, sosyalgüvenlik sözleşmesi kapsamlnda bağianan yaşllhk, malullük ve ölum ayilklannln tam ayllğa
dönüştün]lmesi başvurusunu Ve takibini yapabilirsini2. sunuluyor

67
Va|ani Hizm€lTertibinden Şeref Ayhğl

Badlanmasl
SGK Sunuluyor

lse Giris/lsten Avrllls B]ld]rqeleri SGK bildiimleri lllr
69 is KazaslVe tüeslek Hastallğl E-B]ld.im SGK bildkimizorunlu olan ll.
7o MaaaEaraik cam ve Çerceve Bilgisi

sorqulama
SGK Bu hizmet iie genel sağl k sigorlallannln Ve bakmakla yükümla olduğtı kişiler n sUT hÜkümleri kapsam lnda oplik cam ve çerçeve

haklannln olup 01madlğl sorgulanlr sunuluyoİ

71
Elektronik ortamda düzenlenen yurt dışl

hizmeUikamet belgeleriyle y!( dlşl
borçlanma talebinde bulunulmasl

SGK Bu hEmetikullanalak,3201 saylh kanun kapsamlnda yurldlşlnda geçen sü.e{eriniziborçlanabilirsünlz.

]2 H taD Be ı]e Doğrulama sGK Bü] h zmel kulanllarak, H|TAP ta ver alan. 4C siaortalllü r]zmet bilqileıinin doğrulamasl vaDllabilir

73
son kez 4/c sigorlallslolanlann Kadln

sigortallnln Doğum sonrasl Primsiz Geçen
sür€leri Bolclanma Başvurusu Ve Takibi

SGK Bu hizmel kuı]anülarak, ilgjliler borçlanma baŞVurusunda bulunabilir Ve başVulu durumırnU takiP edebilir

A]manva/Bu qansian Emekli odeme]er] SGK B! h zmel i fistan'dan emekliolu

^,4edı]la 

optik Reçete Bilqileri sorgu]ama
Bu hizmet ]]e genel sağllk sigortahlannln ve bakmakla yukümlı olduğı] kişilerin SUT hükümlen çerçevesirıde kend erfle yazlıarı optik

reçeteleri qölünlülenir, sunuluyol

16 4C Emekl]Aylık B lgisi sGK

l7
Sosyal GüvenIik sözleşmesi Kapsamlnda
Bağlanan Ayllklann Yurtdlşlna Transferinin

Yapılmasl
SGK aür hizmet kullanarak, Sosyal g üVen] k söz]eşme er] ka psa m lndak ayllk]afınlzln yırrtdlşlnda ]stem ş olduğunuz banka şı]besine

transfer ]şlem]e.in n başvurUsUnu Ve lakib niyapab]Lirsiniz,

4r'J4Bl4c llac Kullanlm Sü.esi Sorqulama sGK ein sUT kapsaml.daki iIaÇ kulanlm sOlelerisorcUlanabilİ,

Sağllk YardlmlTa]ep ve Taahhajl
Bu hizmel kullanlıarak, bazl genel sağllk sigo.talllarlnln ve bunlann bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağllk hizmetlelinden

vararlanabilıneleri icin qerekli olan saöhk vardImI ta|ep ve taahhüt formu ile müracaat i§lemlei vaDlllr. sunı]luyor

8O
sPAs t\,{üstehakllk sorqulama(sağllk

Prcvizvon Aktivasvon s]siemi)
SGK Bır hizmel kullanlla.ak, Türkiye cumhu riyeli vatandaşlall sağllk siqortasl açlslndan d!rum]annü sofgt]bnal sunırlüryol

81 Şahl§ Ödeme Dufumlafl Gödnlüleme SGK Bu hizmet ile genelsağlrk sigorlalllann]n Ve bakmakla yükümlü olduğu küşilern SUT hükürr,l€ri çelçevesindeki
baŞVurulan tak]p edilebi ir

a2 ıedavi B]iqilen sorculama BU hizmet ile oenel sağllk sioo.la llarlnlı] Ve bakmak]a vükümlü oldui u kiŞilerin SUT kapsamIndaki tedavi biloile.i so.oulanlr
llac RaDor Bilq sisoİqulama

84
Valandaşlann Kurumla sözleşmeli lşilme
cihazl Sa|lş İüe(ezlennin lsim ve Adres

Bilqil€.i
sGK Bu hizmel ile herhangi bir ilde bulunan ve kufumla sözleşmesi olan işitme cihazl satış merkezlerinin isim ve adres bilgile sUnulLyor

85 kurum sözlesme isağllk Tesrs solqulama hir idğ h!hlna. V. kunlmla
86 Meailal ı\,/üarleı solqulama Bu hizmet ile herh b r ilde bulunan ve kürumla
87 SGK cco Teelonu B lqis Beyan sGK anllarak. sck ceo telefonu bilois] kavd o sam nda sMs ile Ücretsiz

88
Son Kez 4/A sigortallsl olanlann Avukalllk

stajlnda Geçen sareleri Borçlanma
Ba§vurusu ve Takibi

SGK S gorlaIllann, sigortall o makslzln ilk alll ay mahkemelerde kalan alll ay da avukat yanrnda geçen loplam 1 yıllük aV!kal lk §ta]
süresin in borçland trllmasl iş emin i gerçekleştir€bilirsiniz

son Kez 47A sigorlallslolanlann Doklora
Veya Tlpta Geçen Uzmanllk SÜleleri

Borclanma BasVurusu Ve Takibi
SGK Sigorta ılar n. sigoda]l o makslzln yulr çinde Veya yulrd şlnda geç rd klerinorİıralijoktora Veya tlpta lzman k öğren m süreerinin

borçlandlnlmasl işlemini gerçekleŞl rebi] rsin z.

4B Emekli Aylüğl Kesinlileli sGK lklanndak] kesinlileri laki
48 Emekli Ödeme Bilqileri SGK ili§

92
tüaluliy€l ve Haslaneye sevk Talep

Başvurusu
SGK BU hizmeti kullanarak, çallşma gÜcü kayb nlzln ([,,laluliyet) tespili için hastaneye sevk başVurusunda bulunabiljrciniz sunuluyor

Hekim Br]qilendirme sGK Bu hizmet ku lanllarak

Sala3/5

SGK

Bu hizmel kullanülarak, Valani Hizmel Tertibinden Şeref Aylığl bağlanlr

SGK79
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l90
l 91 ISü]nuluyor



94 kurumsal Hekim parolasl Alma SGK BU h]zmet ile eleklrcnik reçele Ve ]laç ku
sadece kurumda kaydl bulunan hekimlerce kullanllabilir Sunuluyor

95 6552 Yapllandlrma sorgulama sGK Bu hizmet kullanllarak,6552 Kanun kapsamlnda yeniden yapl]andlnlan borçlaınlza iİaİinaiaaİasor'lan
runuza is|rnaden oluşlUrulan Yapllandlrma Veödeme b]lqiIeri qörüntülenir sunulUyor

6736 Yaplbndırma Sorgulama sGK Bu hizmet kullanllarak,6736 Kanun kapsamlnda yen den yaplıandlnlan borçla inlza ilişkin olarak, sosyal Güvenlik Kurumu'na
anı b] giIeri görü nlülen ir sunulUyor

97
Eğiljmli Çocuk Baklclıannln T€şvikiYoluyla
Kayllll Kadln lstihdamlnün Desteklenmesi

Proiesi
SGK Türkiye CUmhuriyeti Ve Avlupa Birliği taraindan or|akıaşa finanse edilen Ve Sosyal Güvenlik KUrumu laraflndan yüriitülmekle olan

mali destek başVuru uygllamasdlr, sUnuluyor

98
Kurumsal Çocuk Baklm Hizmetleli YoIuyla
Kaylllt Kadln lstihdamlnln Desteklenmesi

Proie
sGK Türkiye cumhuriyetive AVrupa Birliği taran ndan ortaklaşa finanse edilen ve Sosyal Güvenl]k Kurumu tanfından yürülülmekle o]an

mali destek başVuru uygulamasldlr. sunuluyol

99 bidill sunuluvor
100 4B Banka Ve Adres Deö sikliöi sGK sUnU
101 sGK

102
sosyal GüVenlik sözleşmelef i Kapsamlnda

Bağlanan Malullük Ayllğlnln Tam Ayİğa
Dönü§lürülmesi

SGK Bu hizmet kuılanülalak, sosyalgüv€nlik sözleşmeleri kapsamlnda bağlanan, yaşllkk, malüllük ve ölüm ayllklannln tam ayhğa
dönüştüdlmesinin başvurusunu Ve takibini yapabilirsiniz. sunuluyor

103
sosyal Güvenlik sözieşmeleri Kapsamlnda

Bağlanan Yaşılllk Ayhğlnln Tam Ayllğa
oönüşlüdlm€si

SGK Bu hizmet kulIan.lalak, §osyaıgüVenlik sözleşmeled kapsamlnda bağlanan, yaşllhk, malüllük Ve ölüm ayhklannln tam aytlğa
dönüşlürülmesinin başVurus!nu Ve takibjni yapabililsiniz. sunuluyor

104

Almanya ]le lmzalanan sosyal Güvenlik
Sozleşmesine Gore Baglanan Malullül

Ayllgl i[lncl haral lşlem ertnde Meydana
Gelen DUrUm Deöisiklikle.i

SGK Bu hizmeli kullanarak, sosyal güvenlik sözleşmeleli kapsamında bağlanan, yaŞlüllk, malullük, meslek hastahğı kapsamlnda bağlanmış
ölüm geliri, meslek hastahğl gelni ve ölüm ayllklannda meydana gelen durum değişiklikleri talebin i Ve takibin i yapabilır§n;.

105 (edik aorçlanmasl BaŞVuf ü]su sGK 44 slatüsünde askenik

106

Almanya ile lmza anan SosyalGlvenlik
Söze§mes ne Göre Bağ anan YaŞll] k

Ay ığl lknci Karal lş]emlerinde Meydana
Geen DurLm DeğiŞ k ikeri

sGK Bu hizmelı kullanarak, so§yal güV€nlik sözleşmeleli kapsamlnda bağlanan, yaşlllık, malullük, meslek has|allğl kapsamında bağ]anmlş
ölüm geliri, meslek hastailğl gelid ve ölüm ayllklannda meydana gelen durum değışikljkleli laleb]ni ve takibin] yapabili.§iniz. sunuluyor

107 E-Bildirge aaşvuru Yetk]li onay SGK Bu hizmet kullanılalak, e-Bildkge aklivasyon işiemleri işVerenlerce/yöneticilerce/kuılanıcııarca "e5i9oı- stjzıeşrı srn
ij49rinden onaylanması sı]ret yle otomatik olarak oefçekleŞtİilir, sunuluyol

108 44 Do um Borc anmasl BasVurL]su SGK

109 e-SGK Şifle sGK Buhizmetkullanllarak,sosyal9üVenlikkUrumularafındaneleı<ıronl«ortam0@
sifresi iloililere sunulu.. Sunuluyor

110 44 on Günden Az süreli EV Hizmet]ei
|svercn Ba§vuru ve SorqUlama sGK Bu hizm€l kullanlıarak, içinde bı]lunulan ayda eV hlzmetıennoe ıo gtnoen az sigonaıı çaiışan ı.ışi a

bilqileli qösledlil.
dına yapmlş olunuıan slgorta tescil Sun!luyor

111
sosyalGuvenlik Kurumu Kart ile Prim

ödeme Uygulamasl
SGK

Buhizm€lkullanllarak,KKTU(KrediKarllTahsilatUygulamasl)sosya]GüV.@
ka.t iBankamalik Kartl) kullanılarak kurum Web sayfasl üzerinden yapllabilk,(4a işVeren ödemebn, 4b sigodall ödemeleri, EK15 -

EK]6, GSS) işlemleri yaplllr
sunulUyor

sGK 4B stalüsünde askerlik
113 4B BU hizmet k!llaİllara 4B binde b!lunabilrcniz
114 SGK Bu hizme| kullanlla.ak, 4/B gavencesine sahip kişiler oınlıt pıhe esas kazarrç tutaımnl beyao etme, mevcut beyanlutarırıı artırnıa

va da düsülme is|emlerini sunuluyor
115 4B H]zmet Bilqisi SGK QI4Ç4lB gÜVencesine sahip sigorıaİlarhizmel b]{qilerini qödntüle..

]16 Genel Sağhk sigonasl Tescil ve Pnm
Borcu sorculama

Buhizmetkullanllarak,genelsağllksigoı1asil;s
oduöUna da]l biloial]n

117 Bağll lk Tesci] Kaydı sGK BU hizmet kU!lanllarak 4lB ll

118 4857 sayıllKanuİa göre KüsmiSürel
callŞan s]qo.lall aan Borçlandll lmas

Bu hizmel ile 4a57 Saylll Kanuna göre klsmi sijreli iş sözleşmesi il€ çahşllan aylara ait 30 günden eksik sürelerin bdçlandlı masl

119 44 lsteğe Bağll llk Tesci Kaydı SGK Bu hizmetikullanarak, ay içerisinde 30 ganden az çallşmanlz halind e l€lan sür€lerde isteğe bağllsigortallolmaylVe 5G y'ncİş
baĞll sioortall olmavl |aleD edebilirsinizlopluluk sigortasl kapsamlnda ÇahŞarak isleğe

12a ilerini .üntü] ilir Ve
121 e 8ağ]l odeme Dökümü SGK B! hizmel k!llanllarak, 5434 sk sleğe bağll sigortalll]k ilgis devameden ki§ilelödemedurumlaanl qörün|ülevebilir SuoU
122 sGK
123

lşyeri Bildiİgesi (4-a lı S]goılall
callstllllanlar yön ünden )

SGK Bu hizmel kullanllarak, sigorlall çalışllrmaya ba§layacak işVerenlerin işyeri bildirimleri elekironik ortamda allnlr sunuluyo.
124 sver UAVT Adres Gir § SGK

125 4pJ4Bl4c lvuayene Katlllm Payı
sorqulama SGK Bu hizmel ile genelsağllk sigorlalılarlnın ve bakmakla yükümiü olduğu kiŞ]lerin sUT kapsamlnda ald klan hizmetlere iliŞkin muaYerıe

katllrm b]]lr
,126 44 Emekl Av k B qis SGK Bu h zmei kulla s!nulUVor
12l e_Bildirge AyLlk Pr m ve Hizmet Belqes sGK BuhizmetkUllanrlarak.sigofuİlannayllks]9o.taı

sağlanlr sunuluyor

128 E-Borcır Yoklur SGK ]hale konusu işlerde, hak ediş ödemesi ihalelere katılaulımek veya aevlet te.şviı,t ve rıaroı nndan yarar]anmak için kUrum.;ıııı.:zdaı,ı
alınan borcu voktul vazrlan aktivasvon islemi sonucunda eleklronik orlamda allnrr Sunuluyor

129 Aile Çallşma Ve So§yal Hizmetlel lletiŞim
lüerkezi "ALo 170"

SGK Bu hizmel kullanllarak, sosyal Güvenlik Kulumu'na ialep/öned/şikayet başvurusunda bı]lunabili. Ve başvu.u durumu takip edilebılir
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4B(Bağkul)Günlük Kazanç Beyan Girüşi

SGK

sGK



SGK 4c ie l ediik
131

Gelir, Aylık, ödenek Talep Belqesinin
verilmesi SGK Bu hizmet kullanllarak, emeklilik başvurusu yapmlş kişilerin tahsis talep Ve beyan taahhüt belgesi lakip edilil

132 Nofmal Şanlarda Ne Zaman Emekli
olabilkim? sGK lanilarak, sGK güvencesine r, rnevzual bilg is] oImadan yaş, jsi Vb. kriterlere göre ne zaman eme

Hareketsiz Ve Blokeli Ernekli lvlaaşı iade
BaŞvurusu

SGK133 Bu h zmet kullanllaıak haleketsizve maaşlannlz için geçmişle yapJ ni takip edebilir henüz iŞ eme
n ade ta eb nde bu unabi

134
Haleketsiz Ve Blokeli Emekli lüaaşl

so.qulama sGK u hizmet kullanllalak, bankalalda 12ay sl durumunda banka Ann k ku.umu'na ade ell ajiem
lG ik

Şahrs odemeleri Banka Hesabl sGK135
BU h zmel kullanllalak, sigortalllar sGK n emanele allnan şahıs Ödemel

allrlar
136 Şahls Ödemeleli sorgularna sGK BU hizmet il€ genelsağllk sigodal yükümlü olduğu ri kapsamlndakiyolöde s

ıklan ödemeleri ile ka llr
13l B! hizmel kullan lara

138 lşyed Nace Değişiklik TaleP SGK Bu h zmet kullanll işyerlerinde yapllan iş]n ma ana gelen değişikliklere bağll o NACE
i ik]

139 sGk slnav sonuc SGK
]40 SosvalGüVenlk Kurumu DYs Evlak Takip BU htzrnet l.u]an laral, So5valGüVeıl . l(rrLrr.U man yönetim sislemi) ev.ak sUnuluyor
141 Bu hizmel kullanllaıa ki

14? 4B Emekli Ayl]ğı Hesaplama sGK Bu hizmel kullanılalak sahip sigortalllal mevzuat n yaş ve hizmet biigisi vb. kri .es

143
sPAs Müstehakllk sorgırlama(sağllk
Provizyon Aktivasyon sjstemi) Belge

Doğrulama
sGK Bu hizmet kullanlla.ak, ilgjliler e-Devlet uygulamasl !zerinde6 oluşturulmırş barkodlu spas provizyon belgesinin, barkod doğrulmaslnl

yapabilir,
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