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SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

ANKARA

ASKER ÇOCUĞU YARDIM PROGRAMI
HAKSAHİBİ SÖZLEŞMESİ

Asker Çocuğu Yardlm Pİograml başvuru
doğrulayacak her türlü bilgi ve belgeyi ibraz

aşamasünda Veİmiş olduğUm tüm beyanlanmln doğru olduğunu, talep edildiği takdirde beyanlanmledeceğimi,

2' vakfçj, yardlm programl kaDsamlnda, hakkmda yapllacak her türlü incelemeyi, araştırmayl; hak sahıpllğimln onaylanmasl haınde belirtmiş
;.'.jd"iT,$:T'Tİı:}"$;;n' 

o'n"'" oogru oımaoigiortaya;L; il;;;;ı;di;;;;;;i;;i]ö;,;;i"*#o"o düzenıi nakd. yaıdım

3' Yoksulluk halimin ortadan kalkmag. ikametg6hlmln değişmesi, sosyal güVenceye sahip olma durumumu en 9eç bir ay lçinde Vakfa bildlreceğimi,ak,i durumda hak sahipliğimln feshedilmesi;e raz ola;ğl;;;;y;;;;;;;;-iç];H"i;;;ffi "iffiŞ,1l"Hadan 
kalkmag, fayda sahiblçocuvlann 18 ya9nl geçmesi ya da_ evlilik yapmaıan, isı<6riri 

"aı5ıik''r-,ir"aini 
tamamlamag durumunda Vb.) taşmadlğln|n tespitl halindetrraflma yapllan ödemeleri kanunl faiziyle uiıiıte ge.i ooiv"caıi.ı -'

4' Düzenli nakdi yardlm prcgraml kaDsamlnda taraflma yatrılan yardlm tutarlannl hesablma yatnlma tarahi itibari ile 6 ay iç€risinde çekmediğim
*'JltJğ'İJ,:" 

tutardan vazgeÇmiş sayıüacağımı ve o, ,iüpt.. o"iiİi nesaoımoan'gerı iekjj"ii iri]i u.iiıio-. herhangi bir hak iddia

5' sistem üzerinden merkezi olarak vaplIan sorgulamalarda muhtaçllk durumum.un ort_adan kalktlğlnln ya da sosyal lnceıeme raporıJ doğrultusundamuhtadık durumunun değiştiğinio tespit edilİesi r,"li"O" vuİJ-İ.,n-ffiİlaıece6lnı,
6' Yardm hak sahipliğimin herhanoi bi' sebePten ötürü feshedi|mesi sonucunda, adıma yabnlan paraya bloke konulmasını ve sosyal yard|mlaşmave DaYan§ma Genel Müdürlüğü'nün hesabına iadesini ve bun;a; jJİİvİnİri 

""Jı 
uiiı,"ı. iJĞu-i"a""iirir.#Jvl-E,.,,

7' sosyal Yardlmlar Genel MÜdürlüöü'nün 
_tümüyle kendi trkdirhde olmak üzere ve önceden haber vermeksizin, bu sözleşme şartlannıdeğiştlreblleceğinl veya düıeıGblleceğinl,'

kabu| ve taahhüt ederim.

Yukandaki 7 maddeyi açeren metni okudum/ taraflma okundu ve kabulettim.

1

işbu sözIeşme i e aşağı bel rtilen, Asker Çocu ğ Yardl Pro kau m 9lam I psaml nda Veli len yard mdan yar rla na b koşul kome a I n usunda ta ep
sahi bi e ilg i1 sosyal Ya rd1 m laşma Daya n lşma akfı (sYDV) a rasl nda muta ba kata Va rl mlştl r B 5özleşme n n mza anmasl ta1 ep sahi bi ne i1gyardl ml kesinti5iz labi leceği kon ndaa Usu heİha ngl bjr taahhüt bahsetınez Hak sahipli ği k süizleşmedeanca öngö.ü en koşul larrn sağland |ğ] n I n sYDVtara flndan tespit edi mesi i le baş|ar ve devam etti ri (
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