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SOSYAI YARDİMİ_AŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

şARTLI nĞirirı,ı vARDIMLARI
rraxsarriıi sözı.,ışırısi

işbu sözleşme ile aşağıda belirtilen, Şartlı Eğitim Yardımından 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.

1. Yardım Başluru Formundaki tüm beyanlarımın doğru olduğunu, taleP edildiği takdirde beyanlarlmı doğrulayacak her tiirlü
bilgi ve belgeyi ibraz edeceğimi, vakıfça hakkımda yapılacak her türlü ince|emeyi, araştırmayı; başvuru formunda belirtmiş
olduğum hususlardan herhangi birinin doğru o]ınadığınn ve yardımı sözleşme kapsamındaki işler dışında harcadığımm ortaya
Çıkması halinde hak sahipliğimin sona erdirileceğini ve hesabımdaki ilgili yardımı parasının geri alınacağını,

2. ilgili yardım parasını yalnızca çocuğumuİı,/çocuklarımrn sadece eğitim ütiyaçları için kullanacağımı,

3. Yoksulluk halimin ortadan kalkması, ikametg6hımın değişrnesi; kendimin veya hanemdeki diğer kişilerin güvenceye (SGK)
sahip olmasü durumumu en geç bir ay içerisinde vakfa bildireceğimi, bu durumda ilgili yardım hak sahipliğimin feshedilmesine
razı olacağımı; aynca hak sahipliği koşullarını haiz olmamama rağmen sehven veya hile ile hesabıma yatırılan ilgili yardım
futarlannı kanuni faiziyle birlikte geri ödeyeceğimi,

4, İlgili yardımlan a|dığım süre içerisinde, eğitim yardımı alan çocuğum/çocuklarımln okulun açık olduğu aylaylarda dört gün
üzeri devamszlık yapması dıırumunda çocuğum/çocuk|anm için bu aylara ait ödemeleri alamayacağımı ve bu konuda
geriye dönük olarak herhangi bir hak talebinde bulunmayacağımı,

5. Şartll Eğitim Yardıml aldığım süre içerisinde, eğitim yardımı alan çocuğum/çocuk|arımın, Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatınca
belirlenen kurallar çerçevesinde, okuldan anldığı, okulu bıraktığı ya da okula devam etmediğinin tespiti halinde bu çocuğurr/
çocukIarım için yardımln kesileceğine ve bu konuda herhangi bir hak talebinde bulunmayacağlmı,

6. Şartlı Eğiıirn Yardıml programı kapsamında tarafıma yatrılan yardım futarlarlnl yatlrllma talihinden iıibaren 6 ay içerisinde
çekmediğim takdirde yardım talebinden vazgeçmiş sayılacağımı ve bu sebepten dolayı geri çekilen yardım param üzerinde
herhangi bir hak iddia etmeyeceğimi,

Yardım hak sahipliğimin herhangi bir sebepten ötürll feshedilmesi sonucunda, adıma yatırılan paraya bloke konulmasını ye
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma cenel Müdurlüğu'nun hesabına iadesini ve bundan dolayı herhangi bir hak tal€bind€
bulunmayıcağımı,

8. SYGM, tumüyle kendi takdirinde olmak üzere Ve önceden haber vermeksizin, bu sözleşme şanlarını değiştirebilir veya
düzeItebilir

Yukarldaki 8 madd€yi içeren metniokudum/ taraftma okundu ve kabul ettim.
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