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TR72/18/FZD REFERANS NUMARALI 

FİZİBİLİTE DESTEK PROGRAMI SÖZLEŞME BELGELERİ 

 

 Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen TR72/18/FZD referans numaralı Fizibilite Destek 

Programı kapsamında sunulan faaliyet tekliflerinin değerlendirme süreçleri tamamlanmış ve Ajansımızla 

sözleşme imzalamaya hak kazanan Başvuru Sahipleri internet sitemizde duyurulmuştur. Sözleşme 

imzalamaya hak kazanan Başvuru Sahiplerine sözleşmeye davet bildirimleri gönderilmektedir. Sözleşmelerin 

imzalanması, bahsi geçen bildirimin tebliğ tarihi itibariyle 15 iş günü içinde gerçekleşecektir. Bu süre içinde 

aşağıda talep edilen belgelerle birlikte Başvuru Sahibini temsil ve ilzama yetkili kişilerin sözleşmeyi 

imzalamak üzere Ajans’a müracaat etmemesi durumunda, Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’nun 

ilgili hükümleri uyarınca Başvuru Sahibi söz konusu destekten feragat etmiş sayılacaktır. Zamanın verimli 

kullanılması açısından aşağıda verilen ve sözleşme aşamasında ibraz edilmesi gerekli belgelerin, Başvuru 

Sahipleri tarafından ellerine resmi tebligatın ulaşmasını beklemeden hazırlanması, büyük önem arz 

etmektedir. 

 Başvuru Sahipleri’nin sözleşme imzalanmadan ve Ajans ile irtibata geçmeden hiçbir şekilde 

faaliyetlerine başlamaması gerekmektedir. Sözleşmelerin imzalanmasını müteakiben tüm yararlanıcılara 

faaliyet teklifini uygulama ve satın alma eğitimleri verilecek olup bu eğitimlerden sonra tekliflerin 

uygulanmasına ve teklif kapsamındaki satın alımlara başlanacaktır. Bu eğitimler öncesinde uygulanan 

faaliyetler, mal ve hizmet satın alımları uygun maliyet olarak kabul edilmeyecektir. 

 Sözleşme imzalamak üzere Ajans’a davet edilen Başvuru Sahipleri’nin hazırlamaları, Kalkınma 

Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) yüklemeleri  ve sözleşme dosyasına eklenmek üzere yanlarında 1 asıl ve 

1 fotokopi olmak üzere 2  nüsha halinde getirmeleri gereken evraklar aşağıda listelenmiştir.  

 

1. Başvuru Formu ve Ekleri 

Desteklenmeye hak kazanan projelerin, başvuru sırasında KAYS’ta oluşturulan başvuru formu ve 

destekleyici belgelerinin 2 nüsha halinde (1 asıl ve 1 fotokopi olarak) hazırlanması ve sözleşme esnasında 

hazır bulundurulması gerekmektedir.   

 

2. Sosyal Güvenlik Prim Borcu Bulunmadığını Gösteren Belge 

Başvuru Sahipleri; kendilerinin ve (varsa) ortaklarının (Kamu Kurum ve Kuruluşları haricindekiler) Sosyal 

Güvenlik Kurumu’na yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere vadesi geçmiş borcu olmadığını gösteren 

2019 yılı Şubat ayı içerisinde alınmış belgeyi sözleşme imzalanma aşamasında hazır halde yanlarında 

bulunduracaklardır.  

 

3. Vergi Borcu Bulunmadığını Gösteren Belge 

Başvuru Sahipleri; kendilerinin ve (varsa) ortaklarının (Mahalli idareler haricindekiler) ilgili vergi 

dairesinden yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olmadığını 

gösteren 2019 yılı Şubat ayı içerisinde alınmış belgeyi sözleşme imzalanma aşamasında hazır halde 

yanlarında bulunduracaklardır.  

 

4. Haklarında Haciz İşlemi Olmadığını Gösterir Belge veya Beyan (EK E8) 

Başvuru Sahipleri; kendilerinin ve (varsa) ortaklarının (Mahalli idareler haricindekiler) Ajans tarafından 

sağlanacak destek tutarının %3’ü kadar ya da daha fazla bir meblağ için herhangi bir nedenle haklarında 



               

  T. C. 

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 
GENEL SEKRETERLİĞİ 

     
 

  

 

2 
 

kesinleşmiş haciz işlemi olmadığını gösterir belgeyi veya başvuru sahibi beyanını sözleşme imzalanma 

aşamasında hazır halde yanlarında bulunduracaklardır.  

 

5. Projenin Uygulanması İçin (Varsa) Mevzuat Gereğince İlgili Makamlardan Alınması Gerekli Olan 

Her Türlü İzin, Ruhsat, Yetki Belgesi, Lisans Gibi Belgeler  

Başvuru Sahipleri, projenin uygulanabilmesi için (varsa) yürürlükteki mevzuatlar gereği alınması gereken 

herhangi bir izin, ruhsat, yetki belgesi ve lisans gibi belge bulunması durumunda, bu belgeleri sözleşme 

imzalanma aşamasında hazır halde yanlarında bulunduracaklardır.  

 

6. Başvuru Sahibi ve varsa ortaklarının proje ve proje kapsamındaki faaliyetler için; 15 Haziran 

2012 tarih ve 2012/3305 sayılı BKK kapsamındaki destek unsurlarından ve ulusal/uluslararası 

kaynaklardan mali destek almadıklarına/ almayacaklarına dair beyan 

Başvuru Sahipleri, kendileri ve varsa proje ortağı kurumlar, proje ve proje kapsamındaki faaliyetler için, 

yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair karar (BKK 2011/1597) EK 

Madde-1 uyarınca herhangi bir teşvikten yararlanmadıklarına/yararlanmayacaklarına, ulusal ve uluslararası 

kaynaklardan mali destek almadıklarına/almayacaklarına dair Başvuru Sahibi/Proje ortağı beyanını (EK E9) 

sözleşme imzalanma aşamasında hazır halde yanlarında bulunduracaklardır. 

 

7. Damga Vergisi Yatırıldığına Dair Belge 

Başvuru Sahipleri düzenlenecek sözleşme için, proje bütçesinin binde 9,48’i nispetinde sözleşmeden doğan 

damga vergisinin ödediğine dair Vergi Dairesi Makbuzunu sözleşme imzalanma aşamasında hazır halde 

yanlarında bulunduracaklardır. Damga vergisinden muafiyeti bulunan kurumlar da, muafiyete ilişkin 

belgeleri sözleşme imzalanma aşamasında hazır halde yanlarında bulunduracaklardır.  

 

8. Mali Kimlik Formu (EK VI) 

Başvuru Sahipleri, Halk Bankası A.Ş.’nin Kayseri Sanayi Sitesi Şubesi nezdinde bir proje hesabı açacaktır. EK 

VI’da örneği yer alan Mali Kimlik Formu’nu doldurarak sözleşme imzalanma aşamasında hazır halde 

yanlarında bulunduracaklardır. Mali Kimlik Formu’nda hesabın açıldığı banka şubesi tarafından 

doldurulacak, kaşelenecek ve imzalanacak kısımlar olduğunu unutmayınız. Söz konusu hesap, sadece 

faaliyet teklifi kapsamında yapılacak işlemler için kullanılacaktır. Bu sebeple, adı geçen banka nezdinde 

hâlihazırda bir hesabınız bulunsa dahi, proje için yeni bir hesap açılmalıdır1.  

Not: 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kalkınma Ajansları 

Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 26/5 maddesi2 gereğince Başvuru Sahipleri proje hesabına 

bağlı ve iş planına uygun vadelerde gelir getirici bir hesap açtıracaklardır. 

Başvuru Sahipleriyle Ajansımız arasında imzalanacak olan sözleşmede, ilgili proje hesabının Ajans tarafından 

yetkilendirilmiş personeli tarafından da yakından ve kesintisiz takip edilmesini sağlayacak hükümlere yer 

verilmiştir.  

 

                                                           
1 Proje özel hesabının açılması konusunda karşılaşılan T.C. Halk Bankası Kayseri Sanayi Sitesi Şubesi’nden Yasin KARA’ ya (Tel: 

0352-320-2424/ 1027) iletebilirsiniz. 

2 Yapılan ön ödemeler tamamen harcanana kadar, proje hesabının bakiyesi yararlanıcı tarafından sözleşmede bildirilen proje hesabına 

bağlı ve iş planına uygun vadelerde gelir getirici bir hesapta değerlendirilir. Bu kapsamda elde edilen bütün getiri ve haklar ajansın 

olup, bu durum sözleşmede de açıkça belirtilir. Proje özel hesabına bağlı hesaplarda biriken bu getiri ve hakların, proje dönemi 

sonunda ajansın kendi hesaplarına iadesi talep edilebileceği gibi yararlanıcıya yapılacak nihai ödemeden mahsup da edilebilir. 
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9. Kimlik Beyan Formu (EK VIIB) 

Başvuru Sahipleri, EK VIIB’de verilen Kimlik Beyan Formu’nu dolduracak ve sözleşme imzalanma 

aşamasında hazır halde yanlarında bulunduracaklardır.  

 

10. Mali Kontrol Taahhütnamesi (Muvafakatname) (EK XII) 

Başvuru Sahipleri EK XII’ de verilen Mali Kontrol Taahhütnamesini,  imza yetkilileri tarafından imzalanmış, 

mühürlü ya da kaşeli bir şekilde sözleşme imzalanma aşamasında hazır halde yanlarında bulunduracaklardır. 

 

11. Güncel Teknik Şartname (EK E5) ve (Şayet değişiklik varsa) Yetki Formları (EK E1,E2,E3) 

Başvuru sahibi kurum tarafından, başvuru aşamasında hazırlanan EK E1,E2 ve E3’te yetkilendirilen kişilerde 

bir değişiklik söz konusu ise bu formlar tekrar hazırlanmalıdır. (Kamu Kurumları dışındaki kurumlarda, 

Ajansın EK E3 belge şablonu geçerli değildir. Noter tasdikli imza beyanı/sirküleri hazırlanmalıdır.) 

 

Başvuru aşamasında hazırlanan teknik şartnamenin, EK E5 belge şablonunda ve FZD Teknik Şartname 

Yardımcı Dokümanı’ndan yararlanılarak güncellenmesi gereklidir. 

 

12. Teminat Belgesi 

Kamu kurumları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışındaki başvuru sahiplerinden 

sözleşmede ön görülen toplam destek miktarının %25’i kadar teminat (proje bitiş tarihinden 3 ay sonrasını 

kapsayacak şekilde düzenlenmiş) talep edilmektedir. Örnek teminat mektubu sözleşme belgeleri içinde yer 

almaktadır.  

13. Ajans Katkı Payı 

(Belediyeler, İl Özel İdareleri ile Sanayi ve Ticaret Odaları için) Başvuru Sahibinin ve varsa Ortağının 5449 

Sayılı Kanunun 19. Maddesinin d ve e bendinde belirtilen payları ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali 

yükümlülüklerini yerine getirdiklerini gösterir ORAN Kurumsal Yönetim Birimi’nden alınmış yazı. 


