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  20/08/2014 

 

DUYURU 

T.C. KİMLİK NUMARASI İLE YAPILAN ÖDEMELER HAKKINDA DUYURU 

Bilindiği üzere Kurumumuz ile T.C. Ziraat Bankası arasındaki protokole göre T.C. 
kimlik numarası ile yapılan tüm ödemeler (geçici iş göremezlik ödemeleri, evlenme 
yardımları, ilaç, tedavi ve tıbbi malzeme bedelleri ile emekli aylığı iadeleri vb. ödemeler) her 
ayın 8-14 tarihleri arasında yapılmaktadır. İlgililere, T.C. kimlik numarası ile yapılacak bu 
kapsamdaki ödemeler belli tarih aralığında olmasından dolayı mağduriyetlere sebebiyet 
olabilmektedir. Doğabilecek mağduriyetleri önlemek amacıyla Kurumumuz tarafından T.C. 
kimlik numarası ile Ziraat Bankası üzerinden yapılacak ödemeler için “Online Hesap 
Tanımlama ve Ödeme Sorgulama Modülü “   kullanıma açılmıştır.  

“Online Hesap Tanımlama ve Ödeme Sorgulama Modülü” aracılığıyla ilgililerin, T.C. 
Ziraat Bankası hesap numarasını Kuruma bir defaya mahsus olmak üzere bildirmeleri üzerine 
T.C. Kimlik numarası ile yapılacak ödemelerin ilgililer tarafından belirtilen hesaba aktarımı 
sağlanacaktır. Aynı zamanda ilgililer tarafından Kuruma T.C. Ziraat Bankası hesabı bildirme 
esnasında cep telefonu ve e-posta adresi bildirilmesi durumunda yapılan ödemelere ilişkin 
ilgililere geri dönüş sağlanacaktır. Ayrıca belirtilen modül, MOSİP yetkisi tanımlanmış kişiler 
ve T.C. Ziraat Bankası şubelerinde yetkili personel tarafından kullanılabilmektedir. Modülün 
çalışma sürecine ilişkin kullanım kılavuzu EK’te sunulmuştur. Ayrıca, modülün kullanımında 
ilgililer tarafından Kuruma bildirilecek T.C. Ziraat Bankası hesabını Kuruma gelmeden 
Kurumun internet sayfası kullanılarak bildirme yoluna yönelik çalışmalar başlatılmış ve 
devam etmektedir. Gerekli çalışma tamamlanınca Kurum internet sayfasından ayrıca 
duyurulacaktır. 

Kurumumuzun ilk aşamada T.C. Ziraat Bankası ile uygulamaya başlatılan yukarıda 
belirtilen modül uygulaması ilerleyen dönemde Halk Bankası ve Vakıflar Bankasında da 
uygulamaya açılacak olup, çalışmalar halen devam etmektedir. Ayrıca, yukarıda belirtilen 
uygulamanın zamanla Kurum ile anlaşması olan bütün bankalara yaygınlaştırılması 
hedeflenmektedir. İlgililerin mağduriyet yaşamamaları için hesap tanımlamalarını biran önce 
yaptırmaları gerekmektedir. 

Bütün ilgililere önemle duyurulur. 

 

EK: 
- Online Hesap Tanımlama ve Ödeme Sorgulama Modülü Kullanım Kılavuzu (8 sayfa)
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KULLANIM KLAVUZU 

Online Hesap Tanımlama ve Ödeme Sorgulama ekranı, SGK’nın günlük yaptığı şahıs 
ödemeleri durumlarının açık şekilde izlenebilmesi ve kişilerin talepleri doğrultusunda 
ödemelerinin kurumun anlaşmalı olduğu bankalarda bulunan, istedikleri hesaplarına 
gönderimi için hazırlanan ekranlardır. 

 

Kullanıcılar 

Harcama Birimi Kullanıcısı, Gerçekleştirme Görevlisi, Harcama Yetkilisi, Muhasebe Yetkilisi 
Yardımcısı, Muhasebe Birim Kullanıcısı, Muhasebe Yetkilisidir. 

Kullanıcı sisteme girdikten sonra Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Modülü > 
Tanımlar > Online Hesap Tanımlama ve Ödeme Sorgulama yolunu (Ekran1) izleyerek 
on-line Hesap Tanımlama ve Ödeme Sorgulama ekranına ulaşır. (Ekran 2) 
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Ekran. 1 
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Ekran. 2 

 

 

Kullanıcı, sorgulama ekranında T.C. Kimlik Numarası veya Sicil Numarası kriterleriyle 
sorgulama yapabilir. Sorgulama sonucunda ilgili kişiye yapılan ve yapılacak ödemeler 
listelenir. (Ekran. 3) 
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Ekran. 3 

 

 

Kullanıcı, Ödeme Durumu kolonunda ödemenin hangi hesaba gönderileceğini/gönderildiğini, 
ödenip ödenmediğini, ödenmediyse ödenmeme sebebini görüntüler. 

 

Önemli Not: Kişilerin hesapı yoksa ödemelerini Ziraat Bankasından her ayın 8-14 
tarihleri arasında alabilirler. 

 

Kullanıcı, hesap değiştirme talebi geldiğinde “Yeni Talep” butonuna tıklar ve Hesap 
Sorgulama/Talep Oluşturma başlıklı sayfa açılır. (Ekran. 4) 
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Ekran. 4 

 

Sayfa açıldığında T.C. Kimlik veya Sicil Numarası ile girilen kişiye ait ad ve soyad bilgisi 
MERNİS sisteminden çekilerek ilgili alanlara getirilir.  

 

Ayrıca kişiye ait mevcut bir talep varsa ve telefon ile e-posta bilgisi kayıtlı ise ekranda 
görüntülenir.  

 

Kullanıcı, kişinin aktarılmasını istediği Bankayı seçer ve isterse Şube bilgisini de seçebilir 
aksi takdirde ilgili bankanın tüm şubelerindeki hesapları listelenir. 

 

Bazı bankalarla yapılan anlaşma ile Banka tüm hesapları sorgulatmamakta ve Hesap Tipi ile 
Hesap-IBAN No alanları girilerek kişinin talep ettiği hesabın doğrulaması yapılmaktadır. 
“Hesap Sorgula” butonuna tıkladığında; kişinin ilgili bankadaki hesapları listelenir/doğrulanır. 
(Ekran. 5) 
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Ekran. 5 

 

Kişinin ödemenin yapılmasını istediği hesap seçilir ve eğer kişinin E-Posta ve/veya Telefon 
değişikliği talebi varsa yeni adres ve telefon numarası girilerek güncelleme kutucukları 
işaretlenir.  

 

Bu işlemlerden sonra  “Seçili Hesaba Ödemeyi Talep Et” butonuna tıklandığında; talep, 
sisteme kaydedilir ve kişinin kayıtlı E-Posta adresi ve telefon numarası güncellenir. Kişi 
ödemesi tekrar sorgulandığında ödemenin talep edilen hesaba gönderileceği ve bildirim 
istediği e-posta adresi ve telefon numarası sansürlenerek görüntülenir. (Ekran. 6) 
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Ekran. 6 

 

Kullanıcı, “Talep İptal Et” butonuna tıkladığında; mevcut talep iptal edilir ve kişi ödemesi 
yeniden sorgulandığında; ödemeleri Ziraat Bankasından her ayın 8-14 tarihleri arasında 
alabilirler.  (Ekran. 7) 

 

Ekran. 7 
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ÖNEMLİ NOT: İlgililer ilk evrak verilirken ödeme gerçekleştiğinde kişiye bilgi  
verilebilmesi için özellikle cep telefon numarası veya mail adresi istenilmesi önem arz 
etmektedir. 

Ayrıca şuanda T.C. Ziraat Bankasında hesabı olan ilgililerin hesabına giden ödemeler 25 
Ağustos 2014 tarihinden itibaren gitmeyecek olup, bu ekranda tanımlanan hesaplara 
gidecektir. Vakıflar Bankası ve Halk Bankası ile de çalışmalar başlamış olup, en kısa 
zamanda bu bankalarda hesabı olanların da hesabına gönderebilecektir. Daha sonra da bu 
uygulama Kurumla anlaşmalı tüm bankalara açılacaktır. 

İyi çalışmalar 

 

 

 

 


