
 

T. C. 

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI 
Program Yönetim Birimi 

 

Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Notu 

 

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME NOTU 

SÖZLEġMEYE DAVET EDĠLEN BAġVURU SAHĠPLERĠNĠN DĠKKATĠNE! 

Sözleşmeler, Başvuru Sahiplerine yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on)  

gün içerisinde aşağıda talep edilen belgelerle birlikte,  ilgili STK/kurum/kuruluşu temsil ve 

ilzama yetkili kişilerin sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansa başvurması halinde 

imzalanacaktır.  

Başvuru Sahiplerine yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on)  gün 

içerisinde aşağıda talep edilen belgelerle birlikte,  ilgili STK/kurum/kuruluşu temsil ve ilzama 

yetkili kişilerin sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde,  Kalkınma 

Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 24/3 üncü maddesi gereğince 

başvuru sahibi söz konusu destekten feragat etmiş sayılır.  

BaĢvurular, BaĢvuru Formu ve diğer ekler dıĢında aĢağıdaki destekleyici belgelerle 

birlikte yapılmalıdır:  

1. Başvuru Sahibinin hangi kanuna göre kurulduğunu,  Diyarbakır veya Şanlıurfa’da 

kurulu olup kayıtlı olduğunu veya faaliyet gösterdiğini ve Başvuru Sahibi 

STK/kurum/kuruluşun Yönetmelikte öngörülen proje hesabını kendi adına açma, bu 

hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip olduğunu belirten 

kurumun en üst yetkili amiri tarafından imzalanmış beyan (EK-E Örnek 1).  

2. Başvuru Sahibinin 2010 yılına ilişkin yetkili kişi, organ ya da kurumlarca onaylanmış 

kesin hesapları  (ödenek miktarını gösterir onaylı tablo, bilanço, gelir gider tablosu... 

gibi).  

3. Başvuru Sahibini temsile,  ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi veya 

kişilerin belirlendiği,  Karacadağ Kalkınma Ajansı’na proje sunulması ve başarılı 

olması durumunda uygulanmasına ilişkin kararın alındığı Başvuru Sahibinin yetkili 

yönetim organının (Meclis, Encümen, Heyet, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Senato… 

vb.) kararı (EK-E Örnek 2).                                                          

4. Başvuru Sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)ini ve imzalarını tasdik 

eden belge ya da en üst yetkili amir onaylı tatbiki imza (EK-E Örnek 1).  

5. Başvuru Sahibinin ve proje ortaklarının sosyal güvenlik katkıları ile ilgili 

yükümlülüklerini yerine getirdiklerine veya borcun yapılandırıldığına dair başvuru 

tarihinden en fazla 1 (bir) ay önce alınmış resmi yazı veya barkotlu internet çıktısı.  
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6. Mahalli idareler dışındaki Başvuru Sahibinin ve proje ortaklarının vergi borcu 

bulunmadığına veya borcun yapılandırıldığına dair başvuru tarihinden en fazla 1 (bir) 

ay önce alınmış resmi yazı veya barkotlu internet çıktısı, 

7. Mahalli idareler dışındaki Başvuru Sahiplerden, söz konusu proje veya faaliyetine 

Ajans tarafından sağlanacak destek tutarının yüzde üçü (% 3) kadar ya da daha fazla 

bir meblağ için, herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi 

bulunmadığına dair beyan, 

8. Projede ortak bir STK/kurum/kuruluş yer alıyorsa, bu kurum/kuruluşu temsile,  ilzama 

ve proje belgelerini  (Ortaklık Beyannamesi)  imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin 

belirlendiği ve projede ortak olma kararının alındığı yetkili yönetim organının kararı. 

Eğer projeye mali destek sağlanacaksa bu husus kararda ayrıntılı olarak belirtilmelidir 

(EK-E Örnek 3).  

9. Projenin uygulanması için mevzuat gereğince ilgili makamlardan alınması gerekli olan 

her türlü izin, ruhsat, yetki belgesi, lisans gibi belgeler (EK-E Örnek 4).  

10. Başvuru Sahibi; İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve Ticaret ve 

Sanayi Odaları ise, 5449 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin (d) ve (e) bentlerinde 

belirtilen Kalkınma Ajansı payları ve birikmiş bütün borçlarını ve bunlarla ilişkili 

varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirdiklerine veya 6111 

sayılı Kanuna göre borçlarını yapılandırdıklarına ilişkin Karacadağ Kalkınma Ajansı 

Bütçe Muhasebe ve Finans bölümünde alacakları belge.   

Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinden sözleşme imzalama aşamasında bu 

belgelerin orijinallerini ya da noter tasdikli suretlerini de sunmaları gerekmektedir.  Belgeler,  

noter veya belgeyi düzenleyen yetkili kurum kuruluş tarafından tasdik edilebileceği gibi,  aslı 

Ajans’a ibraz edilmek şartıyla  “Aslı GörülmüĢtür”  şerhi düşülerek Ajans tarafından da 

tasdik edilebilecektir.  

Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamındaki faaliyetleri hazırlık ve uygulama 

safhalarından doğrudan sorumlu olan başvuru sahibi ve varsa ortakları tarafından bu 

faaliyetlerin uygulanabilmesi için ilgili mevzuat gereğince resmî makamlardan alınması 

gerekli olan her türlü mülkiyet,  kira sözleşmesi,  izin,  ruhsat,  yetki ve lisans gibi belgelerin 

sözleşme tarihine kadar hazırlanması gerekmektedir. 


