
 2018 yılı Mali Destek Programları değerlendirmeleri tamamlanmış olup başarılı projelerin sözleşme imzası için hazırlaması gereken evraklar 
aşağıda yer almaktadır: 
 
Süresi içerisinde söz konusu belgeleri teslim etmeyen başvuru sahipleri ile sözleşme imzalanmaz ve Ajansa başvurmayan başvuru sahipleri söz 
konusu destekten feragat etmiş sayılır. Aynı süre içerisinde mücbir bir sebepten ötürü sözleşme imzalamaya gelemeyeceğini bildiren başvuru 
sahiplerine on günlük ilave süre tanınabilir. Sunulan belgelerin gerçeğe aykırı yahut KAYS’ta yer alan bilgi ve belgelerden farklı olması 
durumunda da başvuru sahibiyle sözleşme imzalanmaz. Bunların yerine, öngörülen toplam destek bütçesiyle sınırlı olmak koşuluyla yedek 
listede yer alan başvuru sahipleri en yüksek puanlı projeden başlamak üzere sözleşme imzalamaya davet edilir. 
  Turizmin 

Geliştirilmesi 
MDP (KOBİ) 

Mesleki 
Eğitimin 
Geliştirilmesi 
MDP-2 

Turizmin 
Geliştirilmesi 
Küçük Ölçekli 
Altyapı MDP 

Proje Başvuru Formu, 
Bütçe, Mantıksal Çerçeve ve 
Özgeçmişler 

KAYS’tan alınacak ve elektronik imza ile imzalanmamış ise ıslak 
imzalı/paraflı/mühürlü/kaşeli olacaktır. 

      

Destekleyici Belgeler Başvuruda KAYS’a yüklenmiş olan tüm destekleyici belgelerdir. Belgelerin aslı veya 
onaylı sureti teslim edilecektir. 

      

Meclis/ YK kararı Karar belgesi eksik olanların yetkili karar organları tarafından alınan karar 
belgelerinin aslı 

      

Diğer Ek Bilgi ve Belgeler Ajans tarafından talep edilmesi durumunda       

Sözleşmeye davet edilen Başvuru Sahipleri sözleşmeye gelmeden önce aşağıda yer alan belgeleri anlatıldığı şekilde hazırlamaları, taranmış 
suretlerini KAYS’ta “Sözleşme İşlemleri” bölümünden yüklemeleri ve sözleşme günü asıllarını Ajansa getirmeleri gerekir: 
Genel Koşullar Doküman üzerinde herhangi bir şey doldurulmayacaktır. Söz konusu dokümanın tüm 

sayfaları paraflandıktan sonra Ajans’a sunulması gerekmektedir. 
      

Ödeme Talep Formu 
 

Doküman üzerinde herhangi bir şey doldurulmayacaktır. Sadece paraflanıp sunulur.       

Revize Bütçe Ajans tarafından gönderilen revize bütçe her sayfası paraflı ve kaşeli/mühürlü olarak 
sunulmalıdır. (KAYS’tan da çıktısı alınabilecek formun her sayfası imza, mühür ya da 
kaşelenir.) 

      

Bütçe Harcama Takvimi 
 

KAYS ta proje işlemlerinin altındaki sekmede yer alan bütçe harcama takviminin 
hazırlanıp imzalı ve kaşeli/mühürlü olarak sunulmalıdır. 

      

Mali Kimlik Formu 
 

Ajansın anlaşmalı olduğu bankadan (Vakıfbank) proje için yeni bir hesap açtırıldıktan 
sonra Mali Kimlik Formu KAYS'ta doldurulmalı, çıktısı alındıktan sonra imzalanmalı, 

      



kaşelenmeli ve ödemelerin yapılacağı bankaya onaylatılarak KAYS'a yeniden 
yüklenmelidir. Kaşenin kişi kaşesi değil kurum kaşesi olduğu unutulmamalıdır. 
- Proje hesaplarının yararlanıcı adına açılması gerekmektedir. Proje adına veya 
yararlanıcının ortağı ya da temsilcinin adına hesap açılmamalıdır. 

Kimlik Beyan Formu 
 

- Söz konusu formun KAYS aracılığıyla doldurulması, çıktısı alındıktan sonra 
imzalanması ve ayrıca kaşeli/mühürlü olarak sunulması gerekmektedir. Kaşenin kişi 
kaşesi değil kurum kaşesi olduğu unutulmamalıdır. 
- KAYS aracılığıyla oluşturulan Kimlik Beyan Formu içeriğinde sunulması gerektiği 
belirtilen ilave dokümanların söz konusu olması durumunda; bahsi geçen evrakların 
da Kimlik Beyan Formu ile birlikte Ajans’a ulaştırılması gerektiği unutulmamalıdır. 

      

Ara Rapor 
 

Doküman üzerinde herhangi bir şey doldurulmayacaktır. Söz konusu dokümanın tüm 
sayfaları paraflandıktan sonra Ajans’a sunulması gerekmektedir. 

      

Nihai Rapor Doküman üzerinde herhangi bir şey doldurulmayacaktır. Söz konusu dokümanın tüm 
sayfaları paraflandıktan sonra Ajans’a sunulması gerekmektedir. 

      

Proje Sonrası 
Değerlendirme Raporu 
 

Doküman üzerinde herhangi bir şey doldurulmayacaktır. Söz konusu dokümanın tüm 
sayfaları paraflandıktan sonra Ajans’a sunulması gerekmektedir. 

      

Harcama Teyidi Destek 
Formu (Sadece destek tutarı 
200.000 TL’nin üzerindeki 
projeler için) 

Doküman üzerinde herhangi bir şey doldurulmayacaktır. Söz konusu dokümanın tüm 
sayfaları paraflandıktan sonra Ajans’a sunulması gerekmektedir. 

      

Mali Kontrol 
Taahhütnamesi 

-Kamu kurumları, mahalli idareler, üniversiteler ile kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları tarafından Mali Kontrol Taahhütnamesi; kurumu en üst düzeyde 
temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanmalı, mühürlenmeli/kaşelenmelidir. 
Dokümanda talep edilen bilgilerin doldurulması gerektiği unutulmamalıdır. 
-Kamu kurumları, mahalli idareler, üniversiteler ile kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları dışında kalan yararlanıcıların (KOBİ ve STKların) bahsi geçen 
belgeyi notere kimlik ve imza tespiti ile tasdik ettirmesi gerekmektedir. 

  
(noter 
onaylı) 

    

Ek Taahhütname 
 

 “Ek Taahhütname”nin kurumu temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanması 
gerekmektedir. Dokümanda talep edilen bilgilerin doldurulması gerektiği 
unutulmamalıdır. Dokümanın kaşelenmesi/mühürlenmesi gerektiği ve kaşenin kişi 
kaşesi değil, kurum kaşesi olması gerektiği unutulmamalıdır. 

      

Birden Fazla Destek Doküman doldurulmalı, imzalı ve kaşeli/mühürlü olarak sunulmalıdır. Kaşenin kişi       



Almama Beyannamesi 
 

kaşesi değil, kurum kaşesi olduğu unutulmamalıdır. 

ÇED Belgesi 
 

Projenin uygulanması için kanunen zorunlu kılınmış, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il 
Müdürlüğü’nden alınmış Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı veya 
Projenin uygulanması için ÇED Raporuna ihtiyaç olmadığını gösteren yazı 

      

Tapu Sureti veya Kira 
Kontratı veya Tahsis Belgesi 
 

- Projenin uygulanacağı yerin tapu sureti veya kira kontratı veya tahsis belgesi. 
KOBİ’ler bu belgeyi noter onaylı sunması gerekmektedir. 
- Faaliyetin gerçekleşeceği alanın kira kontratı süresinin en az öngörülen proje süresi 
+ 3 yıl olması istenmektedir. 
- Bu süre Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak 
kazanan projeler açısından sözleşme imzalama tarihinden itibaren en az 5 yıllık 
olmalıdır. 
- Mevzuat gereği farklı bir uygulamanın olması durumunda daha kısa süreli kira 
sözleşmesi, gerekçelerinin yetkili kurum tarafından belirtilmesi koşuluyla Ajans 
tarafından kabul edilebilecektir. 

  
(noter 
onaylı)  

    

Damga Vergisi Dekontu - Proje toplam bütçesinin binde 9.48’i kadar Damga vergisinin Maliye veznesine 
yatırıldığına dair belge sözleşmenin imzalandığı gün veya takip eden 15 gün içinde 
sunulmalıdır. 
-Damga vergisinden muafiyet söz konusu ise muafiyete ilişkin belge sunulmalıdır 
ancak aşağıda belirtilmiş kurum ve kuruluşların damga vergisinden muaf olduklarına 
ilişkin belge sunmalarına gerek yoktur:  
*(Bakanlıkların il ve ilçe teşkilatları (okullar dâhil), Üniversiteler, Genel ve Özel 
Bütçeli idareler o Kamuya yararlı dernekler (Bakanlar Kurulu tarafından karar 
verilmiş olmalı), Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, Yerel 
Yönetimler (Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Muhtarlıklar)) 

      

Haciz Olmadığına Dair 
Beyanname 
 

- Mahalli idareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Muhtarlar) dışındaki Başvuru 
Sahiplerinin, Ajans tarafından sağlanacak destek tutarının %3’ü ya da daha fazla bir 
meblağ için haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunmadığına dair beyannameyi 
imzalı, kaşeli/mühürlü bir şekilde sunmaları gerekmektedir (Kaşe kişi kaşesi değil, 
kurum kaşesi olmalıdır.). Söz konusu belge kurumun en üst yetkili amiri tarafından 
imzalanmalıdır. 

      

Yetkili Olunduğuna Dair 
Belge 

- Başvuru dosyasında sunulan yetkilendirme belgesi kapsamında proje için 
yetkilendirilmiş kişi/kişiler dışındaki bir kişinin veya kişilerin sözleşme imzalamaya 

  
(noter 

    



 gelmesi durumunda sözleşme imzalamaya yetkili olunduğuna dair belge ve imza 
sirkülerinin tekrar sunulması gerekmektedir. Yararlanıcının kamu kurumu veya kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışındaki bir yararlanıcı olması halinde 
sözleşme imzalamaya yetkili olunduğuna dair belge ile birlikte noter onaylı imza 
sirkülerinin sunulması gerektiği unutulmamalıdır. 

onaylı) 

Ruhsat ve İzinler 
 

Projenin uygulanması için kanunla zorunlu kılınmış izin ve ruhsatlar (yapı kullanma 
(iskan) izni, yapı ruhsatı, tadilat ruhsatı, yetki belgeleri, lisanslar vb.) (Gerekli değil ise 
başvuru sahibi, bu durumu sözleşme aşamasında yazılı olarak Ajansa bildirecektir.) 

      

Harcama Yetki ve 
Sorumluluğunun Devrine 
Yönelik Beyan 

Başvuru sahibi kurum yetkilisi, Proje özel hesabından harcama yapma yetki ve 
sorumluluğunu proje koordinatörüne devrini istemesi durumunda sunulması 
gerekmektedir. 

      

Aşağıda yer alan belgeler ise aynı şekilde hazırlanacak, yüklenecek ve Sözleşme günü asılları Ajansa teslim edilecektir. Ancak süreli belgeler olması 
nedeniyle sözleşme imza tarihi netleştikten sonra sözleşme tarihinin hemen öncesinde alınmalıdır. Sözleşme günü itibariyle süresi geçmiş olması halinde 
sözleşme imzalanamayacağı ve ilgili belgenin yenilenmesi gerekeceği unutulmamalıdır. 

Sosyal Sigorta Prim Borcu 
Olmadığına Dair Belge 
 

- Kamu kurumları dışındaki Başvuru Sahibi ve Ortaklarının Sosyal Güvenlik 
Kurumundan sözleşme tarihinden en fazla on beş gün önce almış oldukları 
yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere sosyal sigorta prim borcu olmadığına dair 
belge (Resmi yazı veya barkodlu internet çıktısı kabul edilecektir.) 
Not: Yapılandırılmış prim borcu olan Başvuru Sahiplerinin ve Proje Ortaklarının, 
yapılandırılmış borcu düzenli olarak ödediklerine dair belgeyi sunmaları 
gerekmektedir. 

    

Vergi Borcu Olmadığına Dair 
Belge  
 

- Mahalli idareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Muhtarlar) dışındaki Başvuru 
Sahibi ve Ortaklarının bağlı oldukları vergi dairesinden sözleşme tarihinden en fazla 
on beş gün önce alınmış yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere vergi borcu 
olmadığına dair belge. - (Resmi yazı veya barkodlu internet çıktısı kabul edilecektir.) 
Not 1: Yapılandırılmış vergi borcu olan Başvuru Sahiplerinin veya Proje Ortaklarının, 
yapılandırılmış borcu düzenli olarak ödediklerine dair belgeyi sunmaları 
gerekmektedir. 
Not 2: Vergiden muaf olanlar veya vergi mükellefiyeti olmayanlar, muafiyet 
durumunu gösteren belgeyi sunacaklardır. 

    
(Mahalli 
idareler 
dışında) 

  
(Mahalli 
idareler 
dışında) 

KOBİ’ler için Teminat 
Mektubu 
 

Başvuru sahibi tarafından Ajans tarafından sağlanacak destek tutarının % 10’u 
kadar teminatın Ajansın bildireceği banka hesap numarasına transfer edildiğini 
gösteren banka dekontu veya proje süresinden en az 6 ay fazla süreli teminat 

    



 

mektubu (Proje süresi 15 ay ise teminat mektubu en az 21 ayı kapsamalıdır.) 

KOBİ’ler için KOBİ Beyanı Başvuru sahibinin ve her bir ortağın küçük ve orta ölçekli işletmelerin KOSGEB 
tarafından onaylı KOBİ olma şartlarını taşındığına dair beyanname 

   
(KOSGEB 
onaylı) 

  


