
 

 

                                                                                                                                          

           EMEKLİ YARDIMI TALEP FORM DİLEKÇESİ  
                                                                                                                           

               ÜYE ÖZLÜK BİLGİLERİ 

 

 

TC KİMLİK NO  

AD-SOYAD   

GÖREV YAPTIĞI İL/İLÇE   

CEP NO  

İLETİŞİM NO   

EMEKLİ SİCİL NO  

ASKERLİK TARİHİ 

Kıta/Er Öğretmen 

 

İKAMETGAH ADRESİ 

 

 

 

 

 

 

   *IBAN ve hesap numaralarının ilgili bankadan teyit ettirildikten sonra yazılması gerekmektedir. 

IBAN NO: 
TR 

                        

 

          Lütfen aşağıda sıralanan ilgili maddelerden durumunuza uygun olanı işaretleyiniz. 

   
( ) ………………    tarihinde emekli yardımını hak etmiş bulunmaktayım. 

( ) ……………… tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafınca malulen emekli edilmem nedeniyle 

Maluliyet yardımını hak etmiş bulunmaktayım. 

( ) Sandığınız üyesi olan……………………….….’ ın …/…/….   tarihinde vefat etmesi nedeniyle emekli 

yardımını hak etmiş bulunmaktayım. 

 

Emekli olduğum tarih itibariyle hesaplanan aidat kesintilerimin 120 aydan az olması halinde, Sandığımızda 

birikmiş aidatlarımın Ana Statünün 18.maddesinin 5.fıkrası hükmü gereğince 3095 sayılı Kanun’un 1.maddesine 

göre tahakkuk ettirilecek neması ile birlikte iade edilmesini, İş bu form vasıtası ile talep etmiş olduğum 

alacağımın nakden ve defaten banka hesabıma aktarılması ile birlikte İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal 

Yardım Sandığından hiçbir hak ve alacağımın kalmadığını, alacaklarımın iadesinin yapıldığı döneme ilişkin 

olarak başkaca hiçbir talebimin olmadığını gayri kabili rücu olarak beyan ederim. 

 

Ayrıca, mer’i mevzuat çerçevesinde, varsa ikraz borçlarımın emeklilik hak edişimden mahsup edilerek, 

borç kalanı olması halinde berileme işlemi yapılmasından sonra, ödemeye ara vermeden devam edeceğimi 

kabul ederim. 

 

Yukarıdaki bilgiler tarafımdan doldurulmuş olup; beyan ve doğruluğunu kabul ettiğim banka hesabıma 

Sosyal Yardım tutarının ve ödeme işlemlerinin, hak ediş tarihindeki Sandık Mevzuatı hükümlerine göre; 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 

 

  

..…./…../…….. 

                         Adı  / Soyadı - İmza 

 

 

 

 

Sosyal yardım evraklarınızı PTT KARGO, 403073892 müşteri numarası ile İNDİRİMLİ olarak 

gönderebilirsiniz. 
 

 

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

  Demirkapı Sokak No: 24 Demirlibahçe        06340 Mamak/ANKARA  
Tel: (0 312) 363 24 14 Pbx      Fax: (0 312) 319 32 36-319 28 00 e-posta : ilksan@ilksan.gov.tr         

Elektronik Ağ : www.ilksan.gov.tr 
 

 

 

http://www.ilksan.gov.tr/


 

 

 

 

 

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER: 

 

Emekli Yardımı 

a) Form dilekçe, 

b) Üyenin görev ve görev yerlerini gösterir güncel hizmet cetveli, 

c) Sosyal Güvenlik Kurumunca gönderilen, hizmet süresi ve aylığın bağlandığı tarihi gösteren resmi 

yazının fotokopisi. 

ç) Askerlik görevini yapanlardan er öğretmen ya da er olduğunu gösteren askerlik terhis belgesinin 

fotokopisi, 

istenir. 

 

        Üyenin vefatı durumunda vârislerine yardım yapılabilmesi için; 
a) Form dilekçe, 

b) Üyenin görev ve görev yerlerini gösterir güncel hizmet cetveli, 

c) Veraset ilâmı aslı ya da Mahkemece onanmış sureti veya Noterliklerce düzenlenen mirasçılık belgesinin 

aslı, 

ç) Ölümün gerçekleştiğini gösterir resmî belge, vefat eden üyenin ikraz borcunun bulunması durumunda ise 

tüm vârisleri gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesi, 

d) Askerlik görevini yapanlardan er öğretmen ya da er olduğunu gösteren askerlik terhis belgesinin 

fotokopisi, 

e) Tüm vârislerin banka hesap bilgileri veya vekâlet ile ödenmesinin talebi halinde noter onaylı 

vekâletnamenin aslı, 

f) Vesayet veya velayet durumlarında kesinleşmiş mahkeme kararlarının sureti, 

istenir. 

            

Görevde iken malul olup emekli edilenlere maluliyet yardımı yapılabilmesi için; 

a) Form dilekçe, 

b) Üyenin görev ve görev yerlerini gösterir güncel hizmet cetveli, 

c) Askerlik görevini yapanlardan er öğretmen ya da er olduğunu gösteren askerlik terhis belgesinin 

fotokopisi, 

ç) Görevde iken malul olduğunu gösteren ve resmî sağlık kurumlarından alınan Sağlık Kurulu raporu, 

d) Sosyal Güvenlik Kurumunca hizmet süresi ve aylığın bağlandığı tarihi gösteren belge, 

    istenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


