T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
.......... Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
.......... Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü
<...>
<...>

Sayı : E-40552758-<...>-<...>
Konu : <...>
HOLLANDA BÜYÜKELÇİLİĞİ
Sosyal İşler Ataşeliği ....... Bölümü
Yıldırım Kule
Mevlana Bulvarı No. 221 Kat 10 ve 11
06520 Çankaya / ANKARA
İlgi : ..../..../..... Tarih, ......................... işaretli yazınız.
Reference: Your letter dated ..../.../.... and numbered .....
Türk sigorta sicil/dosya numarası/Turkish insurance registration/file no:
Hollanda sigorta numarası/Dutch insurance no:
Adı soyadı/Name-surname:
Önceki soyadı/Maiden name:
Doğum tarihi/Date of birth:
Ölüm tarihi/Date of death:
Talepte bulunan/Claimant;
( ) Sigortalının/Insured person's
Adı soyadı/Name-surname:

( ) Eşin/Spouse's

( ) Yetimin/Orphan's
Doğum tarihi/Date of birth :

Yukarıda kimlik bilgileri belirtilen ilgili hakkında Kurumumuzca yapılan işlemler ve/veya merciinizden
talep edilen hususlar aşağıda bildirilmiştir./Our process made about the above-mentioned person and/or our request
from your institution are stated below.
Bilgi edinilmesini rica ederim/ Respectfully submitted,
İmza
( ) İlgide belitilen yazımız cevabının çabuklaştırılmasını ..... defa hatırlatırız./This is our .... reminder for you to
accelerate your reply to our referred letter.
() İlgide kayıtlı yazınızda belirtilen ilgili hakkında gerekli işlemlerin yapılabilmesi için, kimlik bilgilerinin (baba
adı, doğum yeri, doğum tarihi), Türk sigorta sicil/dosya numarasının ve/veya Kurumunuza daha önce
gönderilmiş yazının bulunması halinde bir örneğinin gönderilmesi talep edilmektedir./ So that we can process
about the above-mentioned person, we would request you to send us the identity information (father's name,
date and place of birth), Turkish insurance registration/file number and/or, if available, a copy of letter which
had been sent to your institution.
( ) İlgi yazınızla talep edilen, adı geçenin adresi, "........................................." olarak tespit edilmiştir./As a respond
to your referred request, it has been found out that his/her address is "................................" .
( ) İlgide kayıtlı yazınız ve ekleri ..../..../....... tarihinde tebliğ edilmiştir./Your letter and enclosures were notified
on ....../....../...... .
( ) İlgide kayıtlı yazınız eki karar, ilgiliye ulaşılamadığından tebliğ edilememiştir./The enclosures with your
referred letter could not be notified as we did not get in touch with the relevant person.

<...>
<...>
<...>
_______________________________________________________________________________________________________________________________
......................................................................
Bilgi için: ......................
Telefon No: 0 ................. Faks No: 0 ...............
.........
e-Posta: .....................@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
Kep Adres: ...................
Telefon No: 0 ...............
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( ) İlgide kayıtlı yazınız eki kararınız çıkmamıştır. Gönderilmesi halinde gerekli işlemler başlatılacaktır./We did
not find your decision in enclosure of your referred letter. If you send us your decision, we will start necessary
process.
(x) Cevabi yazınızda lütfen yazımızın tarih ve sayısını bildiriniz./Please specify the date and number of our letter
in your reply.

<...>
<...>
<...>
_______________________________________________________________________________________________________________________________
......................................................................
Bilgi için: ......................
Telefon No: 0 ................. Faks No: 0 ...............
.........
e-Posta: .....................@sgk.gov.tr İnternet Adresi: www.sgk.gov.tr
Kep Adres: ...................
Telefon No: 0 ...............
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