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SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANtIĞI

ANKARA

Eşİ VEFAT ETMİş KADINLARA YöNELİK DÜZENı-İ NAKİT PRoGRAMI
HAKSAHİBİ SÖZLEŞMESİ

İŞbu sözleŞme ile aŞağ|da beliü-ti|en, ' Eşl vefat Etmiş (adhlara Yönelik Düzenli Nakit Programl " kapsamlnda Verilen yardımdan
yararıanabilme koŞullafl konusunda talep sahibi ile ilgili sosyal Yardlmlaşma ve Dayanlşma Vakfl (SYDV) araslnda mutabakata vafllmlştlr. Bu
sözleŞmenin imzalanmasl, talep sahibine ilgili yardlml kesintisiz alabileceği konusunda herhangi bir taahhüt bahşetmez, Hak sahipliği ancak
sözleŞmede öngörülen koşullarınln tagndlğ|n|n SYDV taraf|ndan tespit edilmesi ile başlar Ve devam ettirilir.

'.. 
EŞivefat EtmaŞ Kadlnlara Yönelik Düzenli NakitPrograml başvuru aşamasünda veİmiş olduğum tüm beyanlarlmın doğru olduğunu, ta]ep
edildiği takdırde b€yanlarüml doğrulayacak her tiirlü bilgi Ve b€lgeyi ibraı edeceğimi,

2. Vak.fÇa, yardım programl kapsamlnda, hakklmda yapllacak her türlü incelemeyi, araştürmayl; hak sahipliğimin onaylanmasl halinde belirtmiş
olduğum hususlardan heİhangi biİinin doğru olmadığl ortaya ç|karsa hak sahipıiğimin sona erdirileceğini vi hesabımdakj düZenli nakdi yardl;
parasının geri alınacağını,

3. Yoksulluk halimin ortadan kalkmas, ikametgahlmln değişmesi, sosyal güVenceye sahip olma durumumu en geç bir ay içinde Vakfa bildireceğimi,
bu duıumda hak sahipliğimin feshedilmesine razl olacağlml; aynca program için gereken şartları taşımadığimin tespüihalinde taraRma yağııan
ödemeleri kanuni faiziyle bİrlikte geri ödeyeceğimi,

4. Düzenli nakdi yardlm programl kapsam|nda taraflma yabnlan yardlm tutarlarınl hesablma yatırllma tarihinden itibaren 6 ay İçerisinde
çekmediğim takdirde yaİnlan tutardan Vazgeçmiş saylacağlmı Ve bu sebepten dolay geri çekilen tutar üzerinde herhangi bir hak iddia
etmeyeceğimi,

5. sistem üzerinden aylık yapllan 5orgulamalarda mUhtaçllk durumumun ortadan kalktlğünın tespit edjımesi, sosyal inceleme.aporo doğrultu§.]nda
muhtadlk durumunun değiştiğinin tespit edilmesi veya tekrar evlenmem durumunda yardlmlmln iptal edilgceğini/

6, Resmi evlilik bağl olmadan fiili o|arak başka biri ile birlikte yaşadlğlmln sos}al inceleme raporu ile tespitı dUrumunda yardlmln feshedileceğini,

7. BaŞvurumun olumlu değerlendirilmesi halinde 2022 saylll Kanuna göre almlş olduğum yaşll veya özürlü ayllğü hakklmdan feragat etmeyi Ve
Gss'den faydalanabilmek için gelir tespiti yaptlrmay (2022 saylll Kanuna göre yaşİ|lk Veya özürlü ayİğl alan kadjnlar için geçerli olup, 2022 saylll
Kanuna göre aldlğl ayllktan feragat edenlerden "Feragat dilekçesi" de allnmalldı.)

8. sYGM, tümüyle kendi takdirinde olmak üzere ve önceden haber vermeksazin, bu sözle5me şartlar]nl değiştirebilir veya düz€ltebilir

Yukandaki8 maddeyi içeİen metnİ okudum/ taraflma okundu ve kabul ettim.
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