
EK :1

Geliri 
Olmayan

Kayıt Tarihi

1-
2-
3-
4-

    5-
6-

Telefon ( cep / ev )   :
BEDEN ÖLÇÜSÜ

AYAKKABI Pantolon(34-36-38-40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-60)Kaban(S-M-L-XL-XXL-XXXL) T-SHİRT (S-M-L-XL-XXL-XXXL) GÖMLEK (S-M-L-XL-XXL-XXXL)

Bu bildirim işverence yukarıdaki muhteviyatına uygun olarak çoğaltılıp kullanılabilecektir.
İlk işe girişte verilir.Çalışanın asgari geçim indiriminden yararlanan eş veya çocuk durumunda bir değişiklik meydana gelmesi halinde bildirim yeniden verilir.
Nafakasını sağladıkları çocuklara ait asgari geçim indiriminden yararlanacak olan eş tarafından, mahkeme ilamının onaylı bir örneği bildirime eklenir.
İndirim uygulamasında ''çocuk'' tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edilenler ile ana ve babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dahil) 18 
yaşını  veya tahsilde olup  25 yaşını doldurmamış çocukları, ''eş'' tabiri ise aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.
Çocuklar, sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilir.
Sadece ücret geliri elde eden eş, “çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş” kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bunlar dışındakiler ise çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan
eş kapsamında değerlendirilecek olup, münhasıran emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilecektir.

İkamet adresi       :

Alt satırdaki hususları da göz önüne almak suretiyle düzenlediğim asgari geçim indirimine ait bildirimdir.

                                                                                                                                                                     Düzenleyenin 
                                                                                                                                                                     Adı Soyadı
                                                                                                                                                                     İmzası/Tarih  …….../…….../……... 

Okul Adı Sınıfı

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ İÇİN MÜKELLEFLE OTURAN VEYA MÜKELLEF TARAFINDAN BAKILAN ÇOCUKLARIN DURUMU

Adı Soyadı T.C. Kimlik No
   Doğum Tarihi
(Varsa ay ve 

günü de 
yazılacaktır) C

in
si

ye
t

Baba Adı Ana Adı
Öz, Üvey, Evlat Edinilmiş, 
Nafakası Sağlanılan Çocuk, 

Ana Babasını Kaybetmiş Torun 

Öğretime Devam Ediyorsa Açıklama

Çalışıyor Çalışmıyor Geliri Olan

Medeni Hali                                             Bekar           Evli          Diğer           

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ İÇİN EŞİN

Adı Soyadı İş Durumu  Gelirine/Gelirlerine İlişkin Açıklama

AİLE YARDIMI BİLDİRİMİ  
ÇALIŞTIĞI KURUM :

Bildirimi 
Verenin

T.C. Kimlik No   Sosyal Güvenlik/Sicil/Kurum Sicil No

Adı Soyadı                        Görevi       



EK-1
Kurum Sicil No             : Kendisi Eşi

Adı Soyadı                    :

T.C. Kimlik Nosu          : Evet Hayır

Görevi                           :

Çalışıyor Çalışmıyor Geliri Olan Geliri Olmayan SSK Emekli Sandığı

Kayıt Tarihi Okul Adı Sınıfı

1.
……/……./…….. ……/……./……..

2.
……/……./…….. ……/……./……..

3.
……/……./…….. ……/……./……..

4.
……/……./…….. ……/……./……..

5.
……/……./…….. ……/……./……..

6.
……/……./…….. ……/……./……..

7.
……/……./…….. ……/……./……..

* Bilgilerde bir değişiklik olması halinde 1 ay içinde Personel Daire Başkanlığı'na bildireceğimi taahhüt ederim.
* Asgari geçim indirimi ile ilgili yapılacak olan uygulama tarafıma okundu, anlatıldı ve anladım. Düzenleyenin
* Alt Satırdaki hususları da göz önüne almak suretiyle düzenlediğim asgari geçim indirimine ait bildirimdir. Adı Soyadı

İmzası / Tarih

FORM DOLDURMA BİLGİLERİ
1- Bu bildirim, işverenlerce yukarıdaki muhteviyatına uygun olarak çoğaltılıp kullanılabilecektir. 
2- Aile durum bildirimi ilk işe girişte verilir. Çalışanın asgari geçim indiriminden yararlanan eş veya çocuk durumunda bir değişiklik meydana gelmesi halinde bildirim yeniden verilir.

  - Evlatlık, nafakası sağlanan çocuk, Ana-babasını kaybetmiş torunlar için mahkeme ilamı veya geçerli belge getirilmesi zorunludur.
4- Bu sütün yalnızca yüksek öğrenimdeki çocuklar için doldurulacaktır. 18 yaşından büyük çocuklar için öğrenim belgesi getirilmesi zorunludur.

Medeni
Hali

TAAHHÜTNAME
* Asgari geçim indirimi uygulaması için, yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul eder, bilgilerdeki yanlışlıktan dolayı şirketin veya devlet kurumlarının uğrayacağı zararın  
   da tarafımdan rücuen tahsil edilmesini kabul ettiğimi beyan ederim.

3- İndirimin uygulamasında “çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış 
çocukları, “eş” tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.

AçıklamaDoğum Tarihi Baba Adı Ana Adı
Öz, Üvey, Evlatlık, 

Nafaka, Torun 3
Yüksek Ö ğretime Devam Ediyorsa 4

Sosyal Güvencesi varsa veya Aylık 
Alıyorsa

İş Durumu

Bağkur

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ İÇİN MÜKELLEFLE OTURAN VEYA MÜKELLEF TARAFINDAN BAKILAN ÇOCUKLARIN DURUMU

Sı
ra

 N
o

Adı Soyadı T .C. Kimlik No

En yüksek maaşı bu işyerinden aldığımdan, "Asgari Geçim İndirim" uygulamasından bu 
işyerindeki gelirim üzerinden faydalanmak istiyorum.

Cinsiyet

Medeni Hali                   :  Bekar   Evli  Dul / Boşanmış

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ İÇİN EŞİN
Adı Soyadı İş Durumu Gelir Durumu Eşin Gelirine/Gelirlerine İlişkin Açıklama

AİLE DURUMU BİLDİRİMİ
      ……/……../2020 Tarihli Beyan

B
ild

ir
im

i V
er

en
in Eş çalışıyorsa, çocuklar için uygulanacak olan "Asgari Geçim İndirimi" kimin üzerinden 

yararlanılacağını belirtiniz.
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