…/…/2020
TÜRMOB BAŞKANLIĞINA SUNULMAK ÜZERE
…………… ODASI BAŞKANLIĞINA
Odanın ….. sicil numaralı üyesiyim. COVID-19 testimin pozitif çıkması üzerine
…./…./2020- …/…/2020 tarihleri arasında …………… Hastanesinde yoğun bakıma yatarak
tedavi gördüm. Buna ilişkin belge ektedir. Ayrıca 2018 aylık ortalama gelirimi gösterir
evraklar da ektedir.
Halen …….. adresinde bulunan dairede kiracı olarak ikamet etmekteyim ve kira
desteği talep etmekteyim. Ayrıca büromda da kiracı olarak bulunmaktayım ve burası için de
kira desteğini talebinde bulunuyorum. Kira kontratı/Kontratları ve kira ödeme belgesi ekte
sunulmuştur.
Bu belgelerin gerçek durumu yansıttığını, pandemi tehdidinin ortadan kalktığının
ilanını müteakip 15 gün içerinde belge asıllarını TÜRMOB’a göndereceğimi kabul, beyan ve
taahhüt ederim.
Ekte sunulan belgeleri de dikkate alarak tarafıma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Fonundan yardım yapılması hususunda gereğini arz ederim.

……………….
TCKN:……………

Ek

:-Hastanede yoğun bakımda tedavi olunduğuna dair evrak
-2018 yılı aylık ortalama geliri gösterir evraklar
-Ev/İş Yeri kira kontratı ve kira ödeme belgesi

HESAP BİLGİLERİ
ALICI
:
BANKA
:
İBAN
:
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres
Tel
:
E-Posta
:
*Başvurular ile ilgili açıklamalar 2. Sayfadadır.

AÇIKLAMALAR

1- Dilekçenin boşluklar doldurularak ve varsa olay özgü hususlar açıkça belirtilerek
doldurulması gerekmektedir.
2- Meslek mensubunun COVID-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü hastaneden
alınan yazıdan açıkça anlaşılmalıdır.
3- Üyenin evi ve/veya işyeri kira ise kira kontratı ve son aya ilişkin kira ödeme
belgesinin dilekçeye eklenmesi gerekmektedir. Ev ve/veya işyeri kira değil ise
dilekçenin ikinci paragrafı çıkarılabilir.
4- Aylık gelir ortalamasının tespiti bakımından üyenin durumuna göre aşağıdaki
belgelerin dilekçeye eklenmesi gerekmektedir.
a- Hizmet akdi ile çalışan meslek mensupları için 2018/Aralık ayına ilişkin ücret
bordrosu,
b- Çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensupları için 2018 yılına ilişkin gelir
vergisi beyannamesi,
c- Hem mesleki şirketi hem bürosu olanlar için 2018 yılına ilişkin gelir ve
kurumlar vergisi beyannamesi,
d- 2019 yılında ilk kez işe başlayanlar için 2019/4. dönem gelir geçici vergi
beyannamesi,
e- Ticari faaliyette bulunanlar için 2018 kurumlar vergisi beyannamesi.
5- Mesleki ya da ticari hiçbir geliri bulunmayan meslek mensuplarının dilekçede bu
durumlarını belirtmeleri gerekmektedir.
6- Başvurular alınmasını müteakip bir ay içerisinde değerlendirilecek ve başvuruculara
gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Bu süreden önce dilekçenin akıbeti konusunda
Odanın yahut Birliğin aranmasına gerek bulunmamaktadır.

