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Hizmet Birleştirme Dilekçesi Verilmesi

Üniversitemiz Memur statüsünde görev yapmakta olan personelin, hizmet birleştirme talepli dilekçeleri üzerine
Rektörlüğümüzce Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile gerekli yazışmalar
yapılarak, personelin sigortalı hizmet dökümü istenmektedir.

İlgili kurumun Rektörlüğümüze cevaben verilen hizmet dökümüne göre ilgili mevzuatlar uyarınca işlem tesis
edilmektedir.

Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 15.04.2022 tarihli ve 44029985
sayılı yazısı ile sigortalı hizmet dökümü bilgilerinin yazılı olarak talep edilmesi yerine, e-Devlet üzerinden temin
edilen barkodlu belgelerin ilgili kurum tarafından verilen ıslak imzalı veya elektronik imzalı resmi evrak
mahiyetinde olduğundan, barkodlu belgelerin ilgili personelden alınarak kurumca yapılacak iş ve işlemlerde esas
alınması gerektiği bildirilmiştir.

Bu nedenle Üniversitemiz personelinin, hizmet birleştirme dilekçesine ek olarak e-Devlet üzerinden barkodlu
belge oluşturmasına ilişkin sunum hazırlanarak bilginize sunulmuştur.
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Barkodlu sigorta hizmet dökümü alabilmek için öncelikle e-Devlet kapısına şifreniz ile giriş yapınız. Giriş yapıldıktan
sonra aşağıda görüldüğü gibi arama çubuğu karşınıza çıkacaktır.

e-Devlet Kapısına Giriş
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Arama çubuğuna «SGK Tescil ve Hizmet Dökümü» yazarak çıkan sonuca tıklayınız.

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Uygulamasına Giriş
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Arama çubuğunda yapılan 
sorgulama sonucu yanda 

görülen ekrana yönlendirilmiş 
bulunmaktasınız.

Not: Kişisel Verileri Koruma 
Kanunu kapsamında 

ekrandaki bilgiler gizlenmiştir.

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Ekranı
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İlk adım olarak ilgili ekranda 
aşağıda yer alan «Hizmet 

Dökümü Türü» menüsünden 
«Tüm SGK Hizmet Dökümü» 

seçeneğini tıklayınız.

İkinci adım olarak ilgili 
seçenek tıklandıktan sonra 

yukarıda yer alan «Barkodlu
Belge Oluştur» kutusunu 

tıklayınız.

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Ekranı
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«Barkodlu Belge Oluştur» 
tıklandıktan sonra yanda 

görülen ekrana yönlendirilmiş 
bulunmaktasınız. 

e-Devlet tarafından verilen 
talimatlara uyarak barkodlu

belgeyi yazdırınız.

Not: Kişisel Verileri Koruma 
Kanunu kapsamında 

ekrandaki bilgiler gizlenmiştir.

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Ekranı
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e-Devlet kapısı üzerinden yazdırılan barkodlu belgenin üzerine Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında yer alan «matbu
formlar» sekmesinden ilgili formu indiriniz. (https://personeldb.ege.edu.tr/ veya https://personeldb.ege.edu.tr/tr-12605/formlar.html )

İndirilen formun ilgili alanlarını doldurarak, form üstte kalacak şekilde barkodlu belge ile birleştirerek görev yapmakta olduğunuz birimin özlük
veya yazı işleri birimine teslim ediniz.

Hizmet Birleştirme Dilekçesi
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