
SGK ASİSTAN 

SGK E-VİZİTE MODÜLÜ 

 

SGK Asistan SGK E-Vizite Modülü, çalışanlarınızın sağlık kuruluşlarından aldıkları raporlarını Sosyal Güvenlik 

Kurumu’nun https://uyg.sgk.gov.tr/vizite/welcome.do adresinden toplu bir şekilde indirmenizi ve onaylamanızı sağlayan 

bir sistemdir.  

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun e-vizite sayfasından her firma için tek tek oturum açmanız ve her vaka türü (hastalık, 

iş kazası, analık) için tek tek tarama yapmanız gerekirken SGK Asistan tüm bu süreci tek tıklama ile halleder. 

Rapor Tarama Türleri ve İlgili Tarama Kriterleri

 

Resim 1: Tarihe göre arama 

https://uyg.sgk.gov.tr/vizite/welcome.do


 

Resim 2: Kimlik numarasına göre arama 

 

Resim 3: Onaylı raporları arama 

 

Resim 4: Rapor arşivinde arama 

 

 

 



Rapor Tarama Seçenekleri 

 

• Personelim Değil Kontrolü:  

Bu seçenek işaretlendiğinde bulunan bütün raporları çalıştıkları firmaya göre gruplar ve her firma için 

Sosyal Güvenlik Kurumunun Sigortalı İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgeleri sayfasında oturum açarak raporlu 

personelin işe giriş ve işten çıkış tarihlerini sorgular.  

Eğer personel raporlu olduğu tarihte o firmada çalışmıyorsa rapor sonuç ekranında mor renkli 

(ayarlardan değiştirilebilir) olarak görüntüler ve çalışma durumu sütununda “Personelim Değil” seçeneği 

seçili olur. Eğer istenilirse çalışma durumu yine “Çalışmıştır” ya da “Çalışmamıştır” olarak değiştirilebilir.  

 

Onaylama işlemi başlatıldığında çalışma durumu “Personelim Değil” olarak işaretlenen personelin 

raporu Sosyal Güvenlik Kurumu E-Vizite Sistemi sayfasından “Personelim Değil” olarak işaretlenir. 

 

 

https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap


• Rapor Ayrıntıları Etkin 

Bu seçenek işaretli olduğunda rapor listesindeki bir raporun üzerine fare ile çift tıklama yapıldığında SGK Asistan, 

Sosyal Güvenlik Kurumu E-Vizite Sistemi sayfasında ilgili raporun ayrıntılarına ulaşılır ve yeni bir pencerede gösterir.  

 

SGK Asistan Sosyal Güvenlik Kurumu E-Vizite Sistemi sayfasından rapor ayrıntısına ulaşıyor 

 

Resim 5: Rapor ayrıntısı penceresi 

Rapor ayrıntısı penceresinin sol üstündeki Yazdır butonu ile rapor ayrıntısını yazıcıya gönderebilir ve 

Excel’e Aktar butonuna basarak xlsx dosyası olarak bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. 



 

Resim 6: Rapor ayrıntısı baskı ön izleme ve yazdırma 

 

Resim 7: Yazdır, yazdırma ayarları ve fligran ekleme butonları 

 Baskı ön izleme ekranında yazdır butonu ile bilgisayarınızda tanımlı olan varsayılan yazıcı ile yazdırabilir. Yanındaki 

yazdırma ayarları butonu ile baskı öncesi ayarları değiştirebilir ve fligran butonu ile yazdırılacak sayfaya fligran 

ekleyebilirsiniz.  

 

Resim 8: Rapor ayrıntısını xlsx olarak kaydetme 

Not: Yukarıdaki resimde personelin gerçek ismi gizlenmiş ve ülkemizde en çok kullanılan ad soyad kombinasyonu olan 

Mehmet YILMAZ yazılmıştır 



 

Resim 9: Rapor ayrıntısı xlsx olarak seçilen konuma kaydedildi 

SGK Asistan, rapor ayrıntısını xlsx olarak kaydettikten sonra dosya adını, kayıt konumunu ve dosyayı açmanız için 

bir buton gösterir. Butona basarak kaydedilen dosyayı doğrudan Microsoft Excel ile açabilirsiniz. 

 

Resim 10: SGK Asistan tarafından otomatik olarak oluşturulan xlsx dosyası 

 



• Onay Dökümünü İndir: 

Bu seçenek işaretlendiğinde SGK Asistan, raporların Sosyal Güvenlik Kurumu E-Vizite Sistemi sayfasında 

“çalışmıştır” ya da “çalışmamıştır” olarak onaylanmasından sonra sayfadaki “onay dökümü” butonuna basarak ilgili 

raporun pdf formatındaki onay dökümünü seçtiğiniz klasöre otomatik olarak kaydeder. 

 

Resim 11: Onay Dökümünü İndir seçeneği işaretlendiğinde kayıt konumunu seçmeniz istenir 

• Captcha Kodları Otomatik Geçilsin 

 

SGK Asistanın en güçlü taraflarından biri olan bu seçenek seçildiğinde SGK E-Vizite sayfası ve SGK Sigortalı 

İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgeleri sayfasındaki oturum açma ekranındaki güvenlik kodlarının otomatik olarak 

geçilmesini sağlar.  

 

Bu işlem OCR (Optical Character Recognition – Optik Karakter Tanımlama) yöntemi ile sağlanır. Trafik ve 

Mobese kameralarının araç plakalarına okumalarına benzer bir sistemdir. Bkz: Optik karakter tanıma - Vikipedi 

(wikipedia.org)  

 

OCR ile düz metinler büyük oranda doğru olarak çözümlenebilir ancak karmaşık arka plan desenleri olan 

eğik ve biçimsiz metinlerin okunması mümkün değildir.  

 

SGK Asistanın OCR sistemi, aşağıdakine benzer güvenlik kodu resimlerini kolaylıkla çözümleyebilir: 

 

 
 

Bu karşın aşağıdakine benzer resimlerin OCR ile çözümlenebilmesi çok düşük bir ihtimaldir.  

 

 
Bu tür kodların %100 doğrulukla çözümlenebilmesi ancak bir insan tarafından mümkün kılınabilir, bunun 

için imagetyperz gibi 3. taraf firmaların ücretli hizmetlerinden1 yararlanmak gerekir. SGK Asistan kurulum 

sırasında size imagetyperz hizmet kodu girme seçeneğini de sunar. 

• İnternet Tarayıcıyı Gizle 

Bu seçenek işaretlendiğinde SGK Asistan tarama işlemi esnasında internet tarayıcı yazılımını (Google 

Chrome ya da Firefox) gizleyerek işlemleri arka planda yapar. Bu seçenek işaretlenmezse işlemler esnasında 

internet tarayıcı yazılımı görüntülenir ve SGK Asistan’ın tüm işlemleri ne kadar hızlı yaptığını görebilirsiniz.  

 

 

 
1 Bu kılavuzun hazırlandığı tarihte 1000 adet güvenlik kodu çözme ücreti 0.65 USD 

https://uyg.sgk.gov.tr/vizite/welcome.do
https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap
https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap
https://tr.wikipedia.org/wiki/Optik_karakter_tan%C4%B1ma
https://tr.wikipedia.org/wiki/Optik_karakter_tan%C4%B1ma
http://www.imagetyperz.com/
http://www.imagetyperz.com/


Tarama Sonrası 
 

 

Resim 12: Tarama sonrası seçenekleri 

• Onaylamayı Başlat (Onayları İptal Et) 

 

Bu buton tarama öncesinde devre dışıdır, tarama işleminden sonra en az bir tane rapor bulunursa etkin 

olacaktır. Rapor türü Tarihe Göre veya Kimlik No’ya Göre veya Arşivdeki Raporlar olarak seçildiğinde üzerinde 

Onaylamayı Başlat yazar; rapor türü Onaylanmış Raporlar seçildiğinde ise Onayları İptal Et yazar. 

 

Resim 13: Onaylanacak raporlar seçilince buton aktif olur 

Eğer yukarıdaki resimde olduğu gibi ödemesi çıkmış bir raporu Çalışmıştır olarak işaretlerseniz SGK 

Asistan sizi uyarır ve işleme devam etmek için sizden onay bekler. 

 

Resim 14: Ödemesi çıkmış bir raporu çalışmıştır olarak seçince onay istenir 



Onaylı raporlarda tarama yaptıktan sonra, en az bir tane rapor seçilirse Onayları İptal Et butonu aktif olur 

ve seçilen onaylı raporun iptal edilmesi için butona basılabilir.  

 

Resim 15: Onaylı raporlarda tarama yaptıktan sonra iptal edilmek istenen raporların seçilmesi 

Butona basıldıktan sonra SGK Asistan sizi raporun ödemesi yapılmışsa iptal edilemeyeceğine dair uyarır ve 

işlemlere devam edilmesi için sizden onay bekler.  

 

Resim 16: Raporun ödemesi çıkmışsa iptal edilemez 

  



• Excel’e Aktar 

Bu buton rapor listesini xlsx formatına dönüştürür ve kullanıcının seçtiği konuma kaydeder. Kayıt 

işleminden sonra SGK Asistan pencerenin alt kısmında dosyanın kaydedildiği konumu ve dosyayı açmak için bir 

buton gösterir.  

 

Resim 17: Rapor listesini xlsx olarak kaydetme 

 

Resim 18: SGK Asistan, raporlar Excel dosyası olarak kaydedildikten sonra dosyayı açmanız için bir buton gösterir 

 

Resim 19: Rapor listesi xlsx dosyası örneği 



• Yazdır 

Bu buton ise rapor listesini yazdırmanız için bir baskı ön izleme penceresi görüntüler.  

 

Resim 20: Rapor listesinin yazdırılması 


