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Sözleşme İmzalamaya Hak Kazanan Başvuru Sahipleri İçin Bilgi Notu 

Başarılı bulunan projelerin proje başvurusunda bulundukları (Eksik evrak süreci dahil KAYS’a 

yükledikleri) belgeleri bu ilandan itibaren on beş iş günü (31 Temmuz 2019 tarihine kadar) içerisinde 

Ajansımıza sunmaları gerekmektedir. Ajansımıza sunulması gereken belgeler aşağıda sıralanmaktadır. 

 Başvuru Sahibi Varsa Ortak(lar) 

1 

KAYS üzerinden .pdf formatında indirilmiş ve her sayfası 

imzalanmış/paraflanmış, Başvuru Sahibinin Beyannamesi 

başlıklı sayfası ise imzalanmış ve kaşelenmiş proje başvuru 

formu. (Asıl) 

Geçerli değil 

2 Mali Tablolar (Fotokopi) Mali Tablolar (Fotokopi) 

3 Fiyat Teklifi/Proforma Fatura (Fotokopi) Geçerli değil 

4 Teknik Özellikler Listesi (Fotokopi) Geçerli değil 

5 Temsil ve İlzam Yetki Belgesi (Asıl veya noter tasdikli sureti) 
Temsil ve İlzam Yetki Belgesi (Asıl veya noter tasdikli 

sureti) 

6 
Yetkili Organ Kararı (Asıl veya başvuru sahibince tasdikli 

sureti) 

Yetkili Organ Kararı (Asıl veya başvuru sahibince tasdikli 

sureti) 

7 Uygulama Projesi (Asıl veya başvuru sahibince tasdikli sureti) Geçerli değil 

8 Yapı Maliyetini Gösterir Belge (Asıl) Geçerli değil 

9 İş Planı Geçerli değil 

10 
Taahhütname (Başvuru Sahibi ve Proje Ortaklarının 

Taahhütnamesi) (Asıl) 

Taahhütname (Başvuru Sahibi ve Proje Ortaklarının 

Taahhütnamesi) (Asıl) 

11 Fotoğraf Geçerli değil 

12 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu İzni /Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu İzni (Başvuru 

sahibince tasdikli suret) 

Geçerli değil 

13 
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu (Başvuru 

sahibince tasdikli suret) 
Geçerli değil 

14 
Tapu, Kira Sözleşmesi vb. Mülkiyet Durumunu Gösterir Belge 

(Asıl veya başvuru sahibince tasdikli suret) 
Geçerli değil 

15 
Başvuruda sunulmuş ise 

Muvafakatnameler Geçerli değil 

16 Teşvik Belgesi Başvuruda sunulmuş ise Teşvik Belgesi 

Yukarıda geçen belgeler her bir proje için farklılaşabilmektedir. Yazılı belgelerin tamamı değil sadece 

KAYS’a yüklenenler getirilmelidir. 

Belgelerin tesliminde eksiklik veya yanlışlık yoksa başvuru sahibi ile Ajans arasında dosyaların 

teslimi için teslim-tesellüm belgesi imzalanacaktır. 

Tüm projelerin belge teslimlerinin tamamlanmasını müteakip beş iş günü içerisinde Ajans ilgili 

başvuru sahiplerine sözleşmeye davet yazısı yazacaktır. 
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Sözleşme imzalamaya hak kazanan başvuru sahibi Ajans’ın sözleşmeye davet yazısını almasını 

müteakip on iş günü içerisinde Ajans ile sözleşme imzalamalıdır. Ajans ile sözleşme imzalamaya 

gelirken getirilmesi gereken evraklar aşağıda listelenmektedir. 

 Başvuru Sahibi Varsa Ortak(lar) 

1. 

Köylere Hizmet Götürme ve Turizm Altyapı Hizmet 

Birlikleri için sözleşme tarihi itibariyle vadesi dolmuş ve 

ödenmemiş sosyal sigorta primi olmadığına veya varsa 

borcunun yapılandırıldığına dair belge. (Sosyal Güvenlik 

Kurumu’ndan borç sorgulamaları 5510 sayılı kanunun 90. 

maddesinin 6. fıkrasına istinaden Türkiye genelinde 

yapılmalıdır.) 

Köylere Hizmet Götürme ve  Turizm Altyapı Hizmet 

Birlikleri için sözleşme tarihi itibariyle vadesi dolmuş ve 

ödenmemiş sosyal sigorta primi olmadığına veya varsa 

borcunun yapılandırıldığına dair belge. (Sosyal Güvenlik 

Kurumu’ndan borç sorgulamaları 5510 sayılı kanunun 90. 

maddesinin 6. fıkrasına istinaden Türkiye genelinde 

yapılmalıdır.) 

2. 

Köylere Hizmet Götürme ve Turizm Altyapı Hizmet 

Birlikleri için sözleşme tarihi itibariyle vadesi dolmuş ve 

ödenmemiş vergi borcu olmadığına veya varsa borcunun 

yapılandırıldığına dair belge. (Vergi borcu sorgulamaları, 

6183 sayılı kanunun 22/A maddesine istinaden Türkiye 

genelinde yapılmalıdır. Vergiden muaf ise bunu kanıtlayan 

resmi yazı gerekmektedir.) 

Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Turizm Altyapı 

Hizmet Birlikleri için sözleşme tarihi itibariyle vadesi 

dolmuş ve ödenmemiş vergi borcu olmadığına veya varsa 

borcunun yapılandırıldığına dair belge. (Vergi borcu 

sorgulamaları, 6183 sayılı kanunun 22/A maddesine 

istinaden Türkiye genelinde yapılmalıdır. Vergiden muaf ise 

bunu kanıtlayan resmi yazı gerekmektedir.) 

3. 

Köylere Hizmet Götürme ve Turizm Altyapı Hizmet 

Birlikleri için sözleşme tarihi itibariyle Ajans tarafından 

sağlanacak destek tutarının %3’ü kadar ya da daha fazla bir 

meblağ için haklarında Haciz İşlemi Bulunmadığına Dair 

Beyanname. 

Köylere Hizmet Götürme ve Turizm Altyapı Hizmet 

Birlikleri için sözleşme tarihi itibariyle Ajans tarafından 

sağlanacak destek tutarının %3’ü kadar ya da daha fazla bir 

meblağ için haklarında Haciz İşlemi Bulunmadığına Dair 

Beyanname. 

4. 

Sözleşme bedeli üzerinden hesaplanacak damga vergisinin 

yatırıldığına dair dekont veya vezne alındısı. (Damga 

vergisinden muaf başvuru sahipleri hariç) 

Geçerli değil 

 

Sözleşmede sunulacak evraklara ilişkin şablon ve örnekleri ilan ekinde sunulmuştur. Asil listede yer 

alan başvuru sahipleri ile sözleşmeler tüm yasal sürelerin kullanılması durumunda en geç 21 Ağustos 

2019 tarihinde imzalanmış olacaktır. 

 


