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SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ 
2018 YILI YOKLAMA BİLDİRGESİ

(FORMU DOLDURMADAN ÖNCE ARKA SAYFADAKİ NOTLARI LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ.) 

Ad Soyad: Hesap/Karar No:

Adres: Kimlik No:

Dairemizden almakta olduğunuz MALÛLLÜK/YAŞLILIK/İŞ KAZASI gelir/aylığınızın devam 
edebilmesi için aşağıdaki hususların yerine getirilmesi Yasamız açısından zorunludur. Bildirgenizin 
belirtilen süre içinde verilmemesi veya yanlış doldurulması halinde gerekli işlemler tamamlanıncaya 
kadar aylığınız durdurulacaktır. Yoklama bildirgesini tam ve doğru olarak doldurunuz.
Bilgi ve gereğini saygılarımla rica ederim.

Sosyal StgortahpTJaıresı 
Mudurü.(a)

YOKLAMA BİLDİRGESİNİ 31 AĞUSTOS 2018 TARİHİNE KADAR 
BÖLGEDEKİ SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİNE İADE EDİNİZ.

BULUNDUĞUNUZ

Kıbrıs Cumhuriyeti idaresi (Güney Kıbrıs) Sosyal Sigortalar Fonundan aylık alıyor musunuz?
| | Evet | | Hayır

K. C. İdaresi (Güney Kıbrısj'nden Yaşlılık aylığı alıyor iseniz aylığın başlangıç tarihi:....................

Eşiniz Dairemizden aylık alıyor mu? Evet | | Hayır□

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğüne,

Yoklama Bildirgesinde verdiğim bilgilerin doğru olduğunu beyan eder, buna göre halen almakta 

olduğum aylığın/gelirin devamını rica ederim. Beyanlarımın doğruluğunun ve/veya gerçeğe 

aykırılığının tespiti halinde Dairenin uğrayacağı zararları 48/1977 sayılı Yasa altında geri ödeyeceğimi 

ve ayrıca aleyhime yasal kovuşturma başlatılabileceğini bildiğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Tarih:......../.......... /............... Ev/CepTelNo:.............................................................

İmza:....................................... E-posta adresi:..............................................................

Yukarıda kimliği verilen kişinin Mahallemde/Köyümde ikamet ettiğini, verdiği bilgilerin tam ve eksiksiz 
olduğunu ve bu bilgilerin ilgili tarafından huzurumda imzalandığını beyan ederim.

MUHTARIN İLGİLİ MEMURUN
ADI-SOYADI:............................................. ADI-SOYADI:...........................................

KİMLİK NO:................................................ İMZA:........................................................

İMZA:........................................................... MÜHÜR:....................................................

MÜHÜR:.......................................................

Not: Bu kısım ikamet ettiğiniz bölge Muhtarı veya Dairemiz memuru tarafından onaylanacaktır



FORMA EKLENECEK BELGELER

KKTC vatandaşları:
-Kıbrıs Cumhuriyeti İdaresi (Güney Kıbrıs) Sosyal Sigortalar Fonunundan aylık alanların hangi 
tarihten itibaren aylık aldığını gösteren belge.

TC Vatandaşları:
-Nüfus Müdürlüklerinden şahsen temin edecekleri nüfus kayıt örneği. (Yoklamalarını Dairemizde 
şahsen hazır bulunarak yaptırmaları halinde nüfus kayıt örneği verilmesine gerek bulunmamaktadır.)

Yabancı ülkelerde ikamet edenler için:

-İkamet etmekte oldukları ülkeden halen hayatta olduklarını gösteren APOSTİL Şerhli belge. 
APOSTİL şerhi yoksa yabancı ülkelerde düzenlenecek belgelerin KKTC 
Büyüklelçiliği/Temsilciliği/Başkonsolosluğu veya Fahri Temsilciliği tarafından tasdik edilmiş olması 
gerekmektedir. KKTC'nin dış misyonunun bulunmadığı ülkelerde ise belgeler TC. 
Büyükelçiliği/Başkonsolosluğu/ Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir.

NOT: Aşağıda belirtilen hallerden birinin ortaya çıkması durumunda derhal Sosyal Sigortalar 
Dairesine bildirilmesi gerekmektedir.

1- Kıbrıs Cumhuriyeti İdaresi (Güney Kıbrıs) Sosyal Sigortalar Fonun’dan aylık almaya başlanması 
halinde,
2- Maaş almakta olan kişini vefat etmesi halinde ,
3- Aylık bağlandıktan sonra adresinizde değişiklik olması halinde, yeni adresin Sosyal Sigortalar 
Dairesi'ne bildirilmesi gerekmektedir.


