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SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANIIĞI

ANKARA

örsüz/vrriM yARDIM pRoGRAMI

ıııxsırıisi sözı-eşı{ tsi

İşbu sözleşme ile aşağlda belirtilen, " Öksüz/Yetim Yardlm Progİaml ' kapsamlnda verilen yardlmdan yararlanabilme koşullan konusunda talep

sahibi ile ilgili sosyal Yardlmlasma ve Dayanlşma VaKl (SYDV) aragnda mutabakata Var|lm|$lr. Bu sözleşmenin imzalanmag, talep sahibine ilgili

yardlml kesintisiz alabileceği konusunda herhangi bir taahhüt bahşeğnez. Hak sahipliği, ancak sözleşmede öngörülen koşullar.n sağlandlğlnın SYDV

taraflndan tespit edilmesi ile ba$ar Ve devam ettiriIir.

ı. Ötsüz/vetim Yardlm Programl başVuru aşamagnda Vermiş olduğum tüm beyanlanmln doğru olduğunu, talep edildiğı takdirde beyanlarıml
doğrulayacak her türlü bilgi ve belgeyi ibraz edec€ğimi,

2. Vakfça, yardım programl kapsamlnda, hakklmda yapılacak her türlü incelemeyi, araşhrmayl; hak sahipljğimin onaylanmasl halinde belirtmiş
olduğum hususlardan herhangi birinin doğru olmad|ğl ortaya gkarsa hak sahipıiğimin sona erdirıleceğini Ve hesablmdaki düzenli nakdi yardlm
paraslnın geri allnacağlnl.

3. Yoksulluk halimin ortadan kalkmag, ikametgahlmln değişmesi, so§yal güVenceye sahip oıma durumumu en geç bir ay içinde Vakfa bıldireceğami,
aksi durumda hak sahipliğimin feshedilme§ne ra4 olacağımı; ayrıca program için gereken şartıan (muhtaçllğln ortadan kalkmasl, fayda sahıbi
çoculdların 18 yaşlnl geçmesi ya da evlilik yapmalan durumunda Vb.) taşımadlğlnln tespiti halinde taraflma yapllan ödemeleri kanuni faiziyle
birlikte geİi ödeyeceğimi,

4. Düzenli nakdiyardlm programl kapsamlnda taraflma yabnlan yardlm tutarlarlnl hesabıma yatrllma tarihi itibari ile 6 ay içerisinde çekmediğim
takdird€ yabnlan tutardan Vazgeçmiş sayılacağlml ve bu sebepten dolay hesabımdan geri çekilen tutar üzerinde herhangi bir hak iddia
eğneyeceğiml,

5, sistem üzerinden me*ezi oıarak yapııan sorgulamalarda muhtaçllk durumumun ortadan kaIktlğünln ya da sosyal inceleme raporu doğrultusunda
muhtaçllk durumunun değiştiğinin tespit edilmesi halinde yaİdlmlmln iptal edileceğini,

6. Yardlm hak sahipliğimin herhangi bir sebepten ötürij reshedilmesi sonucunda, adıma yatınlan paraya bloke konulmaslnl Ve sosyal Yardlmlaşma
Ve Dayanlşma @nel Müdürlüğü'nün hesablna iadesiniVe bundan doıay herhangİ bİr hak talebinde bulunmayacağlml,

7. Şoflal Yard|mlar Genel Müdürlüğü'nün tümüyle kendi takdirinde olmak üzere ve önceden haber Vermeksizin, bu sözleşme şartlarünl
değiştiİ9bileceğini veya düzeltebiIeceğini,

kabul ve taahhüt ederim.

Yukar!daki 7 maddeyi içeren metni okudum/ tarafıma okundu ve kabul ettim.

BAŞVURAN AOINA SYDV ADİNA

Ad-soyad :

imza i

Tarİh :
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