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1. Bildirimde bulunduğum EĢime bakmakla yükümlü olduğumu (5510 sayılı Kanunun 5.maddesinin l. fıkrasının (b)
bendi ile 60.maddesinm 1. fıkrasının ( c ) bendinin (1), (2) ve (7) numaralı alt bentleri ile 7.ve 8. fıkralarının dıĢında
kalan genel sağlık sigortalısının, sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle
gelir veya aylık bağlanmamıĢ olduğunu)
2. Bildirimde bulunduğum çocuklarımın üvey olmayıp;
a. Kız ve erkek çocuklarımın S.G.K. ile ĠliĢiğinin bulunmadığını, 25 yaĢını doldurmadığını ve evli olmadığını,
b. Kız çocuklarımın 25 yaĢını doldurmakla birlikte S.G.K. ile iliĢiği bulunmadığını ve evli olmadığını,
c. YaĢına bakılmaksızın, tam teĢekküllü resmi sağlık kurumundan alınan Sağlık Kurulu Raporu Ġle çalıĢma gücünün
en az % 60'ını yitirdiği tespit edilen malul erkek çocuklarımın S.G.K. dan sağlık yardımı almadığını ve evli olmadığını,
3. Bildirimde bulunduğum ana ve babama bakmakla yükümlü olduğumu ve üvey olmadıklarını,
4. Vefat eden hak sahibinin bakmakla yükümlü olduğu eĢi / çocuğu olduğumu,
5. Beyannamede gösterdiğim Ģahısların durumunda meydana gelen değiĢiklikleri 15 gün içinde yeniden Beyanname
düzenleyerek kanıtlayıcı belgelerle birlikte bildireceğimi,
6. Bakmakla yükümlülüğe iliĢkin olarak ihtilaf oluĢması halinde; genel mevzuat hükümleri ile S.G.K. kayıtlarının
dikkate alınarak, 5510 sayılı Kanunun 96. maddesine istinaden tarafıma çıkarılacak olan borcu ödeyeceğimi beyan
ederim.
NOT; Bildirim Ġle birlikte yeni tarihli Nüfus Kayıt örneğinin, Evlilik Cüzdanı fotokopisinin, vefat eden hak
sahibine ait Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinin, maluliyet nedeniyle sağlık yardımı talep ediliyorsa engellilere
verilecek sağlık kurulu raporları hakkındaki yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiĢ Raporu, boĢanma veya
ayrılık halinde veli vasi tayin edilmiĢ ise buna iliĢkin Mahkeme Kararının ve hak sahibi ve bildirimde
bulunduğu kiĢilerin birer adet fotoğrafının bildirime eklenmesi gerekmektedir.
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