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EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK DÜZENLİ NAKİT PROGRAMI 

HAKSAHİBİ SÖZLEŞMESİ

1.    Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Programı başvuru aşamasında vermiş olduğum tüm beyanlarımın doğru olduğunu, talep 
edildiği takdirde beyanlarımı doğrulayacak her türlü bilgi ve belgeyi ibraz edeceğimi, 

2.   Vakıfça, yardım programı kapsamında, hakkımda yapılacak her türlü incelemeyi, araştırmayı; hak sahipliğimin onaylanması halinde belirtmiş 
olduğum hususlardan herhangi birinin doğru olmadığı ortaya çıkarsa hak sahipliğimin sona erdirileceğini ve hesabımdaki düzenli nakdi yardım 
parasının geri alınacağını,

3.    Yoksulluk halimin ortadan kalkması, ikametgâhımın değişmesi, sosyal güvenceye sahip olma durumumu en geç bir ay içinde Vakfa bildireceğimi, 
bu durumda hak sahipliğimin feshedilmesine razı olacağımı; ayrıca program için gereken şartları taşımadığımın tespiti halinde tarafıma yapılan 
ödemeleri kanuni faiziyle birlikte geri ödeyeceğimi,

4.  Düzenli nakdi yardım programı kapsamında tarafıma yatırılan yardım tutarlarını hesabıma yatırılma tarihinden itibaren 6 ay içerisinde 
çekmediğim takdirde yatırılan tutardan vazgeçmiş sayılacağımı ve bu sebepten dolayı geri çekilen tutar üzerinde herhangi bir hak iddia 
etmeyeceğimi,

5.    Sistem üzerinden aylık yapılan sorgulamalarda muhtaçlık durumumun ortadan kalktığının tespit edilmesi, sosyal inceleme raporu doğrultusunda 
muhtaçlık durumunun değiştiğinin tespit edilmesi veya tekrar evlenmem durumunda yardımımın iptal edileceğini,

6.    Resmi evlilik bağı olmadan fiili olarak başka biri ile birlikte yaşadığımın sosyal inceleme raporu ile tespiti durumunda yardımın feshedileceğini, 

7.   Başvurumun olumlu değerlendirilmesi halinde 2022 sayılı Kanuna göre almış olduğum yaşlı veya özürlü aylığı hakkımdan feragat etmeyi ve 
GSS’den faydalanabilmek için gelir tespiti yaptırmayı (2022 sayılı Kanuna göre yaşlılık veya özürlü aylığı alan kadınlar için geçerli olup, 2022 sayılı 
Kanuna göre aldığı aylıktan feragat edenlerden “Feragat dilekçesi” de alınmalıdır)

Yukarıdaki 8 maddeyi içeren metni okudum/ tarafıma okundu ve kabul ettim.

İşbu sözleşme ile aşağıda belirtilen, “ Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Programı ” kapsamında verilen yardımdan 

yararlanabilme koşulları konusunda talep sahibi ile ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) arasında mutabakata varılmıştır. Bu 

sözleşmenin imzalanması, talep sahibine ilgili yardımı kesintisiz alabileceği konusunda herhangi bir taahhüt bahşetmez. Hak sahipliği ancak 

sözleşmede öngörülen koşullarının taşındığının SYDV tarafından tespit edilmesi ile başlar ve devam ettirilir.

8.  SYGM, tümüyle kendi takdirinde olmak üzere ve önceden haber vermeksizin, bu sözleşme şartlarını değiştirebilir veya düzeltebilir


