
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 YETİMLİK (Ölüm Sigortası) 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.

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

Başka herhangi bir yasa altında gelir veya aylık alıyor musunuz? | 2| Evet 1 1 Hayır

Medeni haliniz ? Evli | 1 Bekarl 1 Dul

Herhangi bir yerde çalışıyor musunuz? ı-------- 1 Evet Q | 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
ADI-SOYADI:...............................................

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

İMZA:.............................................................

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



BİLDİRGEYE EKLENECEK BELGELER

Yetimlik aylığı alan KKTC uyruklu çocuklar için:
-18 yaş ve üstü çocuklar için Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Muhaceret Müdürlüğü'nden 01/01/2013 
tarihinden günümüze kadar olan dönemi kapsayacak hava ve deniz limanları ile kara kapılarına ait 
giriş -çıkış raporu,
-18-20 yaş arasında olup okula devam eden erkek çocukları için orta öğrenim yaptığına dair öğrenci 
belgesi, 20-27 yaş arası erkek çocukların yüksek öğrenim yaptığına dair öğrenci belgesi,
-Erkek çocuklar askere gitmişler ise askere alındığına dair belge ,(şahsen veya akrabaları aracılığı ile) 
-Maliye Bakanlığından herhangi bir gelir veya aylık alıp almadığını gösteren resmi belge,
-Çift uyruklular için, vatandaşı olunan ülkelerden ayrı ayrı çalışıp çalışmadığı, evli olup olmadığı, ve 
herhangi bir aylık ve gelir alıp almadığına dair belge sunulması gerekmektedir.

Yetimlik aylığı alan T.C. uyruklu çocuklar için:
-Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

- 18-20 yaş arasında olup okula devam eden erkek çocukları için orta öğrenim yaptığına dair öğrenci 
belgesi, 20-27 yaş arası erkek çocukların yüksek öğrenim yaptığına dair öğrenci belgesi,
-Erkek çocuklar askere gitmişler ise askere alındığına dair belge ,(şahsen veya akrabaları aracılığı ile)
- Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumundan ve TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan 
alınacak çalışmadığını ve gelir/aylık almadığını gösteren resmi belge,
-Çift uyruklular için, vatandaşı olunan ülkelerden çalışıp çalışmadığı, evli olup olmadığı ve herhangi 
bir aylık ve gelir alıp almadığına dair belge sunulması gerekmektedir.

Yabancı uyruklu çocuklar için:
- Vatandaşı oldukları ülkede herhangi bir gelir/aylık almadıklarını ve çalışmadıklarını gösteren belge, 
-18-20 yaş arasında olup okula devam eden erkek çocukları için orta öğrenim yaptığına dair öğrenci 
belgesi, 20-27 yaş arası erkek çocukların yüksek öğrenim yaptığına dair öğrenci belgesi,
-Erkek çocuklar askere gitmişler ise askere alındığına dair belge (şahsen veya akrabaları aracılığı ile), 
-Bekar olduklarına dair belge,
-Yabancı ülkelerde ikamet edenlerin Dairemize vermesi gereken resmi belgeler APOSTÎL Şerhli 
olmalıdır. Apostil şerhi yoksa yabancı ülkelerde düzenlenecek belgelerin KKTC 
Büyükelçiliği/Temsilciliği/Başkonsolosluğu veya Fahri Temsilciliği tarafından tasdik edilmiş olması 
gerekmektedir. KKTC'nin dış misyonunun bulunmadığı ülkelerde ise belgeler T.C. 
Büyükelçiliği/Başkonsolosluğu/ Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir.

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

1- Yetimlik aylık/geliri alanların evlenmeleri ve/veya çalışmaya başlamaları ve/veya herhangi bir yasa 
altında aylık/gelir almaya başlamaları hallerinde değişikliğin Dairemize bildirilmesi gerekmektedir.

2- Yetimlik aylık/geliri alan 18-27 yaş arası erkek çocukların okula devam etmekten vazgeçmeleri veya 
mezuniyetleri veya evlenmeleri hallerinde değişikliğin Dairemize bildirilmesi gerekmektedir.

3- Dairemizden Yetimlik aylık/geliri, alan hak sahibi kimselerin vefatı halinde yakınlarının durumu en 
erken zamanda Dairemize bildirmeleri gerekmektedir.

4- Aylık bağlandıktan sonra adresinizde değişiklik olması halinde yeni adresin Sosyal Sigortalar 
Dairesi'ne bildirilmesi gerekmektedir.


