
1, M!htaÇ Askeİ Ailelerine Yönelik Nakit Program| başvuru a§amagnda Vermis olduğum tüm beyanlaımln doğru olduğunu, talep edildiğitakdirde beyanlarımı doğrulayacak her türlü bilga ve belgeyi ıbra; edeceğimi.
2, vaklfça, yard|m pmgraml kapsamlnda, hakklmda yapllacak her tijrlü incelemeyL araştırmayu hak sahipliğimin onaylanmasl halinde belirtmişolduğum hususlardan herhangi birinin doğru olmadüı ortaya çıkarsa hak sahıpliİ!İmin İon" eİJirİıeceğinİ leİesajmoaıı oı.enıı nakdi yard|mpara§nln ge.i allnacağlnl.
3, Yoksulluk halimin ortadan kalkma9, ikametgahımın değişmesi, sosyal güvenceye sahip olma durumumu en 9eç bir ay ,çjnde Vakfa bildireceğimi,aksi durumda hak sahiPliğimin feshedilme_9ne razı 

_olacağımıj aynia piogram için geieıen şrtıJn t ş,.uJ,d,rİ" t"rp,tı halinde tarafıma yapılanMemeleri kanuni taiıiyle birlikte geri ödey€ceğlml,
4, Düzenli nakdi yardım program| kapsamlnda taraflma yatrlbn yardlm tutarlar|nı hesablma yatınlma tarihi itibari ile 6 ay içerisinde çekmediğimtakdirde yatnlan futardan vazgeÇmaş sayllacağlml ve bu sebepten dolay hesablmdan geri çetiıen tuiJ ızeiınoe ııerııangi bir hak iddaaeğTeyeceğimi,
5, sist€m üzerinden merkezi olarak yap|lan sorgu|amalarda muhtadık durumumun ortadan kalktığının ya da sosyal inceleme raporu doğrultusundamuhtadlk durumunun d4jŞtiğinin tespit edi|mesi veya asker olin yak]nlm|n (eş ya da oğuıı zirunıu aiı<eıit !-or.r-inın oit.i5 oıor6unun tespitihalinde yardlmlmln iptal edİleceğini,

6, Yaklnlmın (eŞ ya da oğul) yalnlzca zorunlu_ askerlik yaptğl süre içerisinde taraf|ma yardlm Vera|eceğini, hükümlü olunan sure, askerden kaçma..,vb durumlarda geçen süreler için taraflma hertıangi biı yardım yapllmayacağ|nL
7, sYGM, tiimüre kendi takdirinde olmak Üzere ve önceden haber vermeksizin, bu sdzleşme sartlannl değiştirebilir veya düu eltebiıir

çANKAYA
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANİŞMA VAKFI BAŞKANtIĞI

ANKARA

MUHTAç ASKER AİIELER|NE YÖnıeı-lx ynRoııvı PRoGRAMl
HAKsAHlBİsÖztEşMEsl

Yukandaki 7 maddeyi içeren metni okudum/ taraflma okundu ve kabul ettim.

BAŞVURAN ADINA

Adl-soyadl

imza

Tarih

Adl-soyadl :

İmza/Mühür :

Tarih :

İşbu sözleşme ile aşağüda belirtilen, .
konusunda talep sahibi ile ilgili sosyal

sahibine ilgili yard|ml kesintisiz alabil

taşlnd|ğnln SYDV taraflndan tespit edi|mesi ile başlar Ve devam ettirilir

MuhtaÇ Asker Allelorine Yönelik Nakit Progıamı' kapsamında verilen yardımdan yararlanabilme koşullar|
yardlmlayna ve Dayanlşma vakf| (syDv) arasnda mutabakata varılm|ştlr. 8u sözleşmenin imzalanmasl, talep

eceği konusunda herhangi bir taahhüt bahşetsnez, Hak sahipliği ancak sözleşmede öngörülen koşullannın
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