MAL BİLDİRİM BELGESİ (Emeklilerin Dul ve Yetimleri İçin)
Emeklinin veya ölenin adı, soyadı
Adı, Soyadı

Emeklinin veya ölenin son çalıştığı kurum
Çocuk adedi

BİLDİRİMDE BULUNANIN

Sağ olan çocukların
adı ve soyadı
1. Çocuğun

T.C. Kimlik No

Emeklilik Sicil No

Emekliye veya ölene yakınlığı
Eş

Gelir ve kazancının çeşidi

DİKKAT : Formun doldurulmasına ait
açıklamalar ikinci sayfadadır.

Aylık Tutarı
TL.

Cinsiyet
Medeni
Erkek Kadın durumu

Doğum tarihi

Çocuk

Ana

Malın çeşidi

Değeri

Görevi

Aylık
kazancı TL.

Baba
Para veya para gibi değerlerin çeşidi

Nafaka vermiyorsa nedeni

Çocuk
adedi

Naf. Veriyorsa
Tutarı TL.

Tutarı

Ev adresi

2. Çocuğun
3. Çocuğun
4. Çocuğun
5. Çocuğun
6. Çocuğun
7. Çocuğun
8. Çocuğun

İHTİYAR HEYETİNİN

Ev adresi
İli

İlçesi

Başkan, adı, soyadı, tarih, imza, mühür Üyesi, adı, soyadı, imza

Doldurma tarihi

İmzası

Bucağı

Mahalle veya köyü

Üyesi, adı, soyadı, imza

Üyesi, adı, soyadı, imza

MAL BİLDİRİM BELGESİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
a. Bu belge emeklilerin dul ve yetimlerine yapılacak ödemelerde eş, çocuk, ana ve babanın mali durumlarının araştırılmasında kullanılır.
b. Bu belge sağlık yardımları için de kullanılır.
c. Belge, ilgili tarafından iki nüsha doldurulur. İki nüshanın da İhtiyar Heyetince imza ve mühürle tastikini müteakip, İlçe veya İl İdare
Kuruluna intikal ettirilir. 1. Nüshası İlçe veya İl İdare Kurulunca muhtaçlık belgesine eklenerek ilgili Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.
AÇIKLAMA
Bu bölümler doldurulurken varsa değiştirilmiş adlar ve soyadlar da yazılır.
Emekliye veya Ölene Yakınlığı
Bildirimde bulunanın emekliye veya ölene yakınlık derecesi hangi kutu ile ilgili ise, o kutuya (x) işareti konulmak suretiyle belirtilir.
Gelir ve Kazancının Çeşidi
Bu sütuna, geçimini sağlamak amacı ile kendi hesabına çalıştığı iş ve bu işten elde edilen aylık kazançlar ile, her türlü mallardan sağlanan gelir tutarları aylık
olarak gösterilir.
Malın Çeşidi ve Değeri
Bu bölüme, bina, arsa, arazi, bağ-bahçe, madenler, motorlu ve motorsuz taşıt ve tarım araçları, hayvanlar ve diğer aynı haklar yazılır.
Para ve Para Gibi Değerlerin Çeşidi
Kasa veya bankada bulunan mevcut paralar ve para gibi kıymetler, (Hisse senetleri, tahviller her türlü altın ve mücevherat vb.) yazılır.
Cinsiyeti
Çocukların cinsiyeti bölümünde, erkek için üzerinde erkek yazan kutunun içine, kadın için kadın yazan kutunun içine (x) işareti konulmak
suretiyle belirtilir.
Medeni Durumu
Medeni durumlar belirtilirken, bekar, evli, dul veya boşanmış şeklinde yazılır.
Nafaka Veriyorsa Tutarı
Bildirimde bulunan herhangi bir sebepten nafaka veriyorsa, bunun aylık miktarı yazılır.
Nafaka Vermiyorsa Nedeni
Bildirimde bulunanın, çocuklarından nafaka almama sebebi açıkça bu sütuna yazılır.

