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TANIMLAR

Ajans: T.C. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA)

Ara Rapor: Sözleşmede belirtilen dönemler itibarıyla, proje uygulama rehberinde belirtilen 
usul ve esaslara uygun olarak yararlanıcı tarafından proje uygulama süresince hazırlanan ve 
sunulan rapor

Bakanlık: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bağımsız Değerlendirici: Ajansa sunulan proje tekliflerini başvuru rehberinde ve proje de-
ğerlendirme rehberinde belirtilen esaslara göre teknik, ekonomik, sosyal ve mali açıdan de-
ğerlendirmek üzere, alanında en az beş yıllık uzmanlık ve tecrübe birikimi olan, yükseköğretim 
kurumları öğretim elemanları ile kamu kurum ve kuruluşları personelinden ajans tarafından uy-
gun bulunanların ilgili kurumlarca görevlendirilmesi veya ajans tarafından diğer gerçek kişiler 
arasından hizmet alımı yoluyla seçilen uzman

Başvuru Rehberi: Ajans tarafından başvuru sahipleri için hazırlanan, destekten yararlana-
bilecek gerçek veya tüzel kişileri, başvuruda bulunabileceklerde aranan şartları, başvuru ve 
yararlanma şekil ve şartlarını, destek konusu faaliyet ve öncelik alanları ve proje konularını, 
destekten karşılanabilecek uygun maliyetleri, seçim ve değerlendirme kriterlerini, başvuru sahi-
bi yükümlülüklerini, standart başvuru belgelerini ve diğer gerekli bilgileri açıklayan rehber belge 

Başvuru Sahibi (BS): Ajanstan proje veya faaliyet desteği almak üzere ajansa destek başvu-
rusunda bulunan kurum/kuruluş

Değerlendirme Komitesi: Bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilen değerlendir-
meler üstünde gerekli kontrolleri yapan, gerekli gördüğü durumlarda bağımsız değerlendirici-
lerin değerlendirme yöntemi ile projeleri yeniden değerlendirerek görüş oluşturan ve bunları 
raporlayan, yükseköğretim kurumları öğretim elemanları ile kamu kurum ve kuruluşları perso-
nelinden ajans tarafından görevlendirilen, alanında en az yedi yıllık tecrübeye sahip en az beş 
üyeden oluşan komite

Eş Finansman: Ajans tarafından desteklenen proje veya faaliyetlerde harcanmak üzere, yarar-
lanıcı tarafından taahhüt edilen nakdi katkı 

Genel Sekreter (GS): Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 

Görünürlük: Yürütülen faaliyette ajansın mali desteğini ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
genel koordinasyonunu, ajans internet sitesinden ulaşılabilecek olan görünürlük rehberi doğrul-
tusunda görünür kılmak ve tanıtmak için yapılacak faaliyetler 

İzleme: Sözleşmeleri imzalanarak uygulama aşamasına geçmiş proje ve faaliyetlerde öngö-
rülen amaç ve hedeflere ulaşmasına yardımcı olmak, uygulamanın belirlenen ilke ve kuralla-
ra, usul ve esaslara ve sözleşme hükümlerine uygun yürütülmesini sağlamak, riskleri önceden 
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tespit ederek düzeltici ve önleyici tedbirleri almak ve denetim faaliyetlerinin yapılabilmesini 
sağlayacak bilgilerin kayda geçmesini sağlamak üzere yürütülen, tarafsız yönlendirme ve takip 
faaliyeti

Kanun: 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi: Ajanslar arası uygulama birliğini sağlamak amacıyla 
ajansların; yatırım destekleme, proje destekleme, çalışma programı, bütçe, muhasebe, insan 
kaynakları, performans ölçme faaliyetleri ile ilgili ve ilişkili gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaç du-
yulan veri ve bilgilerinin muhafaza edildiği, veri tabanı başta olmak üzere iş ve işlemlerinin 
elektronik ortamda yürütülmesine imkân veren merkezi yönetim bilgi sistemi

Küçük Ölçekli Altyapı Projesi: Yereldeki kurum ve kuruluşların yörenin rekabet gücünü, iş ve 
yaşam koşullarını iyileştirme bakımından etkisi geniş olan altyapı projeleri

Mali Destek: Desteklenecek proje ve faaliyetlerin gider bütçelerinin, belirlenecek oranlarda 
ajans tarafından karşılanması amacını güden nakdi ödeme

Menfaat İlişkisi: Proje veya faaliyetin hazırlığı, değerlendirilmesi, seçimi, onayı, teknik açıdan 
desteklenmesi ve izlenmesi aşamalarında görev alanların görevlerinin gizliliğini veya tarafsız-
lığını, kendilerine, yararlanıcılara ya da başkalarına maddi veya manevi yönden haksız menfaat 
temini bakımından etkileyebilecek her türlü durum 

Nihai Rapor: Proje uygulama rehberinde öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yararlanıcı 
tarafından proje uygulama süresinin sonunda sunulan rapor

Ortak: Mali destek faaliyetinin hazırlanması, yürütülmesi sürecinde veya sonucunda doğrudan 
veya dolaylı fayda veya menfaat elde ederek bunun karşılığında yararlanıcıya başvurunun ha-
zırlanması veya faaliyetin yürütülmesinde katkıda bulunan, başvuru formunda yer alan ortaklık 
beyannamesini imzalayan ve ilgili başvuru belgelerinde belirtilen tüzel kişi(ler)/kurum(lar) 

Program: 2020 Yılı Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Proje: Destekten yararlanmak üzere ajansa sunulan belli bir amaca odaklanmış, bütçesi ile 
bütünlük arz eden, belirli süreli ve düzenli faaliyetler bütünü

Proje Hesabı: Mali desteğe hak kazanan yararlanıcı tarafından projeye özel olarak açılan, 
ajans tarafından sağlanan mali desteğin ve sözleşmede belirtilmesi halinde yararlanıcı eş fi-
nansmanının aktarıldığı banka hesabı

Proje Teklif Çağrısı: Ajans tarafından sağlanacak desteklere ilişkin olarak, başvuru rehberi-
nin kamuoyuna ilanına yönelik açık daveti

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): Potansiyel başvuru sahiplerinin destek programları hakkında 
yaygın olarak bilgi talep ettikleri soruların cevaplarının yer aldığı ve ajansın internet sayfasında 
yayınladığı soru ve cevaplar dizisi
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Sözleşme: Ajans ile yararlanıcı ve yüklenici arasında imzalanan, destekten yararlanma ilke ve 
kurallarını, ödeme usul ve esaslarını, tarafların hak ve yükümlülüklerini ve bu yükümlülüklerin 
ihlalinin sonuç ve müeyyidelerini düzenleyen anlaşma ve ekleri

Usulsüzlük: Proje uygulama sırasında veya öncesinde; yanlış veya yanıltıcı bildirimde bulun-
mak, sahtecilik yapmak, hileli ve dolaylı hareketlerde bulunmak ve Kalkınma Ajansları Proje ve 
Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile bu Yönetmeliği tamamlayıcı nitelikte hazırlanan her türlü 
belge ve düzenlemede belirtilen ilke ve kurallara aykırı olarak sözleşmede değişiklik yapmak 
gibi sözleşme ilişkisini ihlal eden fiil ve davranışlar

Yapım İşi: Sıfırdan bir inşaat da dâhil olmak üzere mevcut bir binanın ya da inşaatın elektrik 
sistemlerinin döşenmesi, makine, malzeme veya ekipmanlarının işletmeye veya üretim sistemi-
ne monte edilmesi aşamasında ihtiyaç duyulan yer açma, boya, tamirat vb. yapım faaliyetleri

Yararlanıcı: Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri çerçeve-
sinde Ajanstan destek almaya hak kazanan tüzel kişi/kurum

Yetkili/Yasal Temsilci: Başvuru sahibinin yetkili karar organının mali destek başvurusunda 
bulunmak için belirlediği temsil ve ilzama, başvuru sahibinin beyanı ve teklif ile ilgili belgeleri 
imzalamaya yetkili olan kişi 

Yönetmelik: Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği

Yüklenici: Mali Destek kapsamında ilgili faaliyeti gerçekleştirmeyi taahhüt eden kurum ku-
ruluş
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1. PROGRAM ÖZETİ

2020 YILI BARTIN İLİ TURİZME YÖNELİK 
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

Amacı Bartın ilinde turizm altyapısının geliştirilmesi

Gerekçesi

TR81 Düzey 2 Bölgesi (Zonguldak, Karabük, Bartın) illeri 
arasındaki gelişmişlik farklarının giderilmesi, bölge illeri 
arasında proje yazma ve yürütme potansiyeli açısından 
zayıf olduğu tespit edilen Bartın ilinin gerek proje ha-
zırlama ve yürütme kapasitesinin geliştirilmesi gerekse 
bölge illeri açısından dezavantajlı konumunun iyileştiril-
mesi için Bartın ili özelinde bir mali destek programına 
çıkılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Öncelikleri

Öncelik 1: Doğal, tarihi ve kültürel açıdan potansiyeli 
olan bölgelerde turizmin geliştirilmesine yö-
nelik fiziki altyapı çalışmaları

Öncelik 2:  Alternatif turizmin geliştirilmesi için gerekli 
altyapı çalışmaları

Bütçesi 5.000.000 TL

Destek Tutarı
Asgari

250.000 TL
Azami

1.500.000 TL

Destek Oranı
Asgari
% 25

Azami
% 75

Proje Uygulama Süresi 12 ≤ … ≤ 18 (12 Aydan Kısa 18 Aydan Uzun Olamaz)
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Uygun Başvuru Sahibi

• Yerel Yönetimler, 
• Kamu Kurum ve Kuruluşları, 
• 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Çerçeve-

sinde Kurulmuş Mahalli İdare Birlikleri, Köylere Hiz-
met Götürme Birlikleri vb.,

• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
• Üniversiteler,
• Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler1,
• Kar Amacı Gütmeyen Birlikler (Mahalli İdare Birliği 

Olmayıp Kanunla Kurulmuş Birlikler)2

• Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar)

Son Başvuru Tarihi3

KAYS Girişi                        : 13/01/2020   Saat 23:59
Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması/ 
ıslak imzalı Ajansa teslimi: 16/01/2020   Saat 18:00

Taahhütname Teslim 
Yeri

BAKKA Zonguldak Hizmet Binası: Güney Mahallesi 
Zonguldak Yolu Cad. No:36 67600 Kozlu/ZONGULDAK

Bartın Yatırım Destek Ofisi: Bülent Ecevit Bulvarı 
Dağlıoğlu Sitesi D Blok No:70 Daire:3 Merkez - BARTIN 

 
1 
 
2 
3

1 Tüzüklerinde ortaklarına kar dağıtılmasını yasaklayan hüküm bulunmayan kooperatiflerin gelecek 5 (beş) yıl süre-
since ortaklara kar dağıtılmayacağı yönünde karar almaları ve bu hükmün Genel Kurul Karar Metninde bulunması 
gerekmektedir.

2 Sözleşme esnasında, ticari faaliyette bulunmadıklarına ve bulunmayacaklarına dair beyanda bulunmaları gerek-
mektedir.

3 Başvurular, son kabul tarih ve saatine kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılır. Her baş-
vuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması 
esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde tamam-
lanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak 
elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde ajansa teslim edilir.
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2. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2020 YILI BARTIN 
İLİ TURİZME YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ 

BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 
2020 YILI BARTIN İLİ 
TURİZME YÖNELİK 
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI 
MALİ DESTEK PROGRAMI
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DESTEK PROGRAMI

2.1. Giriş

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), 25 Temmuz 2009 tarih 27299 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Zonguldak, Karabük ve Bartın illerini 
kapsayan Zonguldak Merkezli TR81 Düzey 2 Bölgesinde kurulmuş, 1 Mart 2010 tarihinde perso-
nelinin göreve başlamasıyla bölgedeki faaliyetlerine aktif olarak başlamıştır.

Ajans tarafından bölgedeki faaliyetlere başlanmasının ardından 2010-2013 Batı Karadeniz 
Bölge Planı hazırlanmış,  söz konusu planda mevcut durumu ortaya koyan veriler, öncelikler, 
hedefler ile ulusal strateji belgelerinde yer alan öncelikler göz önünde bulundurularak, 2010, 
2011, 2013 ve 2014 yıllarında bölgenin kalkınma girişimlerini güçlendirmeye, rekabet gücünü ve 
yaşam kalitesini artırmaya yönelik, katma değeri yüksek alanlara yönelik olarak dört farklı Proje 
Teklif Çağrısı yürütülmüştür. Ardından 2014-2023 Batı Karadeniz Bölge Planı hazırlanmış tespit 
edilen mevcut durum ve belirlenen gelişme eksenleri özelinde 2015 yılında 3 bileşenli 2 mali 
destek programı, 2016 yılında Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ile 2018 yılında Küçük 
Ölçekli Altyapı ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programları yürütülmüş ve 2019 yılında Bartın İli 
Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ile Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali 
Destek Programı hazırlanmıştır.

Bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştireceği kal-
kınma stratejisinin hedeflerini ve önceliklerini ortaya koyan bir temel politika doküman olma 
özelliği taşıyan ve 2014-2023 dönemini kapsayan Batı Karadeniz Bölge Planı’nın vizyonu “Ba-
ğımlı Ekonomik Yapısını Kırmış ve Yaşam Kalitesini Yükseltmiş Bir Bölge Olmak” 
olarak belirlenmiştir.

2014–2023 Batı Karadeniz Bölge Planı’nda belirlenen vizyona ulaşılabilmesi için stratejik ted-
birler belirlenmiştir. Aşağıda tanımlı stratejik tedbirlerle uyumlu olarak 2020 yılı Bartın İli Turiz-
me Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programını hazırlanmıştır:
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Sektörel Çeşitliliğin Sağlanması

Ulaşım-Altyapı ve Lojistik İmkânlarının Güçlendirilmesi

Turizmin Çeşitlendirilerek Geliştirilmesi

Yerleşmelerin Mekân ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması

Sağlıklı ve Dengeli Bir Çevre Oluşturulması

TR81 Düzey 2 Bölgesindeki sektörel çeşitliliği sağlayacak, hızlı bir şekilde sonuç alınabilecek 
alanlardan biri turizm sektörüdür. Bölge, sahip olduğu kültürel ve yöresel değerlerinin yanın-
da zengin doğası, flora ve faunasıyla önemli bir doğal zenginliğe sahiptir. Bölgede alternatif 
turizm faaliyetleri geliştirilerek turizmin çeşitlendirilmesi, turizm anlayışının geliştirilmesi ve 
rotalama çalışmalarıyla bütüncül bir turizm konseptinin geliştirilmesi sağlanarak “Turizmin 
Çeşitlendirilmesi, Markalaşma ve Bütüncül Turizmin Geliştirilmesi” konusu Batı Ka-
radeniz Kalkınma Ajansı 2018-2021 Sonuç Odaklı Programlarından (SOP) biri olarak seçilmiştir. 
Sonuç odaklı programlama yaklaşımı kalkınma ajanslarının 3 yıllık dönemler halinde bölgele-
rinde belirledikleri ve tüm çalışmalarını belirlenen programlar bazında hedeflerine ulaşmak için 
gerçekleştirdikleri stratejik planlama araçlarından biridir.

TR81 Batı Karadeniz Bölgesindeki turistik değerlerin (koylar, yaylalar, şelaleler, mağaralar, sahil 
şeridi, maden ve sanayi geçmişine ait atıl durumda bulunan yapılar, ocaklar, ekipmanlar vs.) 
yeterli oranda bilinmemesi, tanıtılmaması, tur şirketlerinin Amasra ve Safranbolu dışında böl-
gedeki diğer alanları portföylerine istenilen oranda almamaları gibi nedenler de turizmin Sonuç 
Odaklı Program olarak seçilmesini gerektirmiştir. TR81 Batı Karadeniz Bölgesi biyolojik çeşitli-
lik ve eko turizm bakımından potansiyel barındırmakta olup alternatif turizm alanları öncelikli 
olarak geliştirilecektir. Bölgede doğa turizmine yönelik alanlar ve turizmi destekleyen trekking, 
araçlı ve çadırlı kamp, yamaç paraşütü, dağcılık, avcılık, vb. faaliyetler geliştirilmeye açık alan-
lardır ve bu alanların koruma-kullanma dengesi gözetilerek turizme sunulması planlanmaktadır.

Ajansın belirlediği TURİZM SOP’u Bölge Planında yer alan Turizmin Çeşitlendirilerek Geliştiril-
mesi önceliğine hizmet etmektedir. TURİZM SOP ile bölgede dağınık şekilde yürümekte olan 
turizm sektörüne bakışın değiştirilmesi, turizmin çeşitlendirilmesi ve tüm yıla yayılması, turizm 
alanlarının entegrasyonu, turizm rotaları ve koridorlarıyla bütünleşik turizm sisteminin gelişti-
rilmesi hedeflenmiştir. Böylece bölgenin turizm potansiyellerinin değerlendirilmesi, elde edilen 
katma değerin arttırılması, bölgeye daha fazla turist gelmesi, turizm sektöründeki istihdamın 

1
3

4

5
8
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ve hizmet kalitesinin arttırılması ile bölgede turizmin tüm sektörler arasında elde ettiği payın 
arttırılması amaçlanmıştır. 

Turizm, sürdürülebilir kalkınma kapsamında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kamu, özel 
kesim ve sivil toplum kuruluşları açısından en önemli ve en temel alanlardan biri haline gelmiş-
tir. Küresel turizm pazarlarındaki rekabetin artması nedeniyle turizm mekânları daha fazla ikame 
edilebilir hale geldiğinden, varış yeri kişilikleri hedef markaları oluşturmak ve turizm mekânları 
için benzersiz bir kimlik kazandırmak için çalışmaların yapılması zorunluluk oluşturmaktadır. 

Batı Karadeniz Bölgesi önemli bir turizm potansiyeli taşıyan fakat bu potansiyeli yeterli şekilde 
kullanamayan bir bölgedir. Ancak bölgede turizm son yıllarda giderek önem kazanmaktadır ve 
bu durum istatistiki verilerden de görülmektedir. 2010 yılından 2016 yılına kadar bölgede ge-
celeme sayısı %62 artış göstermesine rağmen ortalama geceleme sayısı Türkiye ortalamasının 
altındadır. Türkiye’de ortalama geceleme 2,6 gün iken TR81 Bölgesinde bu rakam 1,4 gündür. 
Bu rakamı arttırmak; öncelikle altyapı yatırımlarının tamamlanması ve sonrasında ise alternatif 
turizm faaliyetlerinin geliştirilerek turizmin çeşitlendirilmesi, bütünleşik turizm projelerinin ya-
nında tanıtım ve markalaşma çalışmalarıyla mümkündür.

Bartın ilinde imalat sektörlerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Girişimci Bilgi Sisteminden alı-
nan verilere göre toplam 289 işyeri bulunduğu görülmektedir. İşyeri büyüklüğüne bakılmaksızın 
genel bir değerlendirme yapıldığında Bartın’daki imalat sektörü Türkiye’nin yaklaşık %0,13’üne 
denk gelmektedir. Dolayısıyla görece güçlü bir imalat yığınlaşmasından söz etmek mümkün 
değildir. Hizmet sektörlerinde ise, son 3 yılda gözlemlenen kapasite ve talep artışı ile turizm 
sektörü mevcut durumda öne çıkmaktadır.

Bartın ilinin turizme yönelik çok sayıda ve uygun varlıklarının bulunması, bu konuda gerçekleşti-
rilmiş altyapı çalışmaları bulunması, Amasra gibi Türkiye ve Dünya çapında tanınan UNESCO’ya 
aday bir destinasyon markasına sahip olunması, Amasra Salatası, Balık ve Galla Pazarı gibi 
önemli Gastronomi değerlerine sahip olması ve bu alanda düşük yatırım maliyetleriyle güç-
lü markalar yaratabilme potansiyeli bulunması Bartın ilinde turizmin öncelikli sektörlerden en 
önemlisi olarak belirlenmesini sağlamıştır. Ayrıca Bartın ilinin spor ve doğa turizmi için çok sa-
yıda ve uygun varlıklarının bulunması, Ülkemizin en önemli tabiat varlıkları ve korunan alanları 
içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı alanının yarıdan fazlasının İl sınırları içerisinde olma-
sı Ulukaya Şelalesi, Bartın Irmağı,  Gürcüoluk Mağarası, Güzelcehisar Lav Sütunları gibi değerli 
turizm varlıkları ve son zamanlarda avcılık, geleneksel okçuluk, trekking,  havacılık sporları, 
bisiklet binişi,  yelkencilik vb. sporların organize olarak yapılıyor olması, gerek iç ve gerekse dış 
turizm açısından hali hazırda ilgi çekici olmasının yanı sıra ciddi bir gelişim potansiyeli taşıması; 
turizm alanında düşük yatırım maliyetleriyle güçlü markalar yaratabilme potansiyeli bulunması, 
Bartın ilini turizm değerleriyle ön plana çıkarmaktadır.
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Yukarıda ifade edilen veriler ışığında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu, revize 
edilen 2018 ve 2019 Yılı Çalışma Programlarında Bartın ilinin turizme yönelik altyapı eksiklikle-
rinin giderilebilmesi kapsamında 2018 yılı Proje Teklif Çağrısından artan bütçe ile Küçük Ölçekli 
Altyapı Mali Destek Programının yürütülmesini gerekli görmüştür.

Bu program 2014-2023 Batı Karadeniz Bölge Planında yer alan gelişme eksenleri, öncelikler 
ve tedbirler ile birlikte Onuncu ve On Birinci Kalkınma Planı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 
2019 Yılı Çalışma Programı ve Sonuç Odaklı Programların amaç ve öncelikleri ile uyumlu olarak 
hazırlanmış, 2019 yılı içerisinde ilan edilmiş ve uygulama süreci 2020 yılına sarkacağı için 2020 
yılı olarak isimlendirilmiştir.

2020 Yılı Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının kurumsal çer-
çevesini T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı oluşturmaktadır. 
BAKKA, söz konusu mali destek programının sözleşme makamı konumunda olup, idari ve mali 
uygulamasından sorumludur. 

Buna göre 2020 Yılı Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kap-
samında kullandırılacak olan destek miktarı toplam 5.000.000 TL’dir.
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2.2. 2020 Yılı Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı 
Mali Destek Programının Amaçları ve Öncelikleri

Ajans tarafından yürütülecek Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Prog-
ramının amacı Bartın ilinde turizm altyapısının geliştirilmesidir.

Bu amaç doğrultusunda aşağıda belirtilen öncelik alanlarının desteklenmesine karar verilmiştir: 

ÖNCELİK ALANLARI:

Doğal, tarihi ve kültürel açıdan potansiyeli olan böl-
gelerde turizmin geliştirilmesine yönelik fiziki alt-
yapı çalışmaları

Alternatif turizmin geliştirilmesi için gerekli altyapı 
çalışmaları

 

Ö
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Ö
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Yukarıda belirtilen öncelikler arasında herhangi bir hiyerarşik sı-
ralama yoktur. Tüm öncelikler bu mali destek programı kapsamında aynı 
öneme sahiptir. Ajansa sunulan projelerin yukarıda yer alan önceliklerle 
uyumlu olması gerekmektedir.

Önceliklerle uyumlu olmayan veya iyi ilişkilendirilmeyen projeler redde-
dilecektir.
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2.3. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali 
Kaynak

2020 Yılı Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında des-
teklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.000.000 TL’dir. Batı Karadeniz 
Kalkınma Ajansı, bu programa ayırdığı kaynakların tamamını kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasın-
da olacaktır:

2020 YILI BARTIN İLİ TURİZME YÖNELİK 
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

ASGARİ: 250.000 TL AZAMİ: 1.500.000 TL

 
 
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az veya %75’inden fazla ola-
maz. Bu orandan düşük ya da yüksek olan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, başvuru sa-
hibi tarafından eş finansman olarak karşılanmalıdır.

Destek verilecek projelerin uygun maliyetleri proje uygulaması sonunda ajansla ya-
rarlanıcı arasında imzalanacak olan destek sözleşmesi özel koşullarında belirtile-
cek (KAYS’a yararlanıcı tarafından girilen) tahmini toplam maliyetin altında kalırsa, 
ajans katkısı özel koşullarda belirtilecek yüzdenin, ajans tarafından onaylanan ger-
çekleşmiş uygun maliyetlere uygulanması ile bulunacak tutarla sınırlıdır. Bu husus 
destek sözleşmesi genel koşullarında ayrıca belirtilecektir. Buna göre; yararlanıcı-
ların başvuru esnasında KAYS üzerinde belirledikleri destek oranı proje uygulama 
süreci boyunca sabit kalacak, değerlendirme sonuçları açıklanmadan önce yapıla-
bilecek bütçe revizyonu ve proje uygulama aşamasındaki fiili maliyetlerin öngörülen 
tutarın altında olması durumunda destek verilecek tutar destek sözleşmesinde belir-
tilecek tutarı aşmamak üzere değişebilecektir.

Başvuru sahibinin, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü 
taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her hâlükârda, sözleş-
meyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhü-
dü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Ayni 
katkılar eş finansman olarak kabul edilmeyecektir.
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MALİ DESTEK PROGRAMINA İLİŞKİN 
KURALLAR
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3. MALİ DESTEK PROGRAMINA İLİŞKİN KURALLAR

2020 Yılı Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı çerçe-
vesinde finanse edilecek projelerin sunulması, seçilmesi ve uygulanması ile ilgili kurallar, 8 Kasım 
2008 tarih ve 27048 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kalkınma Ajansları Proje ve Faa-
liyet Destekleme Yönetmeliği”, Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu ve Proje 
Uygulama Rehberi hükümlerine uygun olarak açıklanmaktadır. Başvuru sahipleri başvuruda 
bulundukları andan itibaren bu yönetmelik hükümlerini, Destek Yönetim Kılavuzu’nda-
ki hükümleri ve bu rehberde yer alan bütün hususları kabul etmiş sayılırlar.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı bu destek programını zorunlu hallerin ortaya çıkması halinde 
desteklenecek proje listesi ilan edilmeden önce iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda baş-
vuru sahipleri, Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 

Destek için başvurusu yapılan projeler Ajans tarafından her zaman eğitim amaçlı olarak ve sa-
hibinin ayrıca muvafakati aranmaksızın kullanılabilir. Böyle bir durumda projede yer alan gerçek 
ve tüzel kişilere ait şahsi bilgiler ve mesleki sır niteliğindeki bilgiler ifşa edilmeyecektir.

3.1. Uygunluk Kriterleri

Destek sağlanabilecek projelere yönelik üç temel uygunluk kriteri söz konusudur:

3 Başvuru sahibi ve proje ortaklarının uygunluğu,
3 Proje konusu ve faaliyetlerin uygunluğu,
3 Maliyetlerin uygunluğu.

3.1.1. Başvuru Sahibi ve Ortakların Uygunluğu

3.1.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu

2020 Yılı Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında 
yalnızca aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlara destek verilecektir:

3 Yerel Yönetimler, 
3 Kamu Kurum ve Kuruluşları,
3 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu çerçevesinde kurulmuş Mahalli İdare Birlikleri, 

Köylere Hizmet Götürme Birlikleri vb.,
3 Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
3 Üniversiteler,
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3 Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler,4

3 Kar Amacı Gütmeyen Birlikler (Mahalli İdare Birliği Olmayıp Kanunla Kurulmuş Birlikler)5, 
Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar),

3 Gerçek kişiler,
3 Kar amacı güden kurum ve kuruluşlar, 
3 Kamu kurum kuruluşları hariç tüzel kişiliği olmayan kuruluşlar,
3 Başvuru sahibi veya ortağı olarak bu mali destek programına 
BAŞVURAMAZLAR!

 
Destek almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne 
uymalıdır:

ü	Sivil toplum kuruluşları proje başvurusu öncesinde ilk genel kurulunu yap-
mış ve organlarını oluşturmuş olmalıdır.

ü	Proje faaliyetleri proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulun-
malıdır. 

ü	Başvuru sahibi kurum/kuruluşun Ajansın faaliyet gösterdiği Bartın ilinde kayıtlı ol-
ması veya merkezlerinin ya da yasal şubesinin Bartın’da bulunması gerekmektedir.

ü	Bartın ilinde kayıtlı yasal temsilcilikler veya yetkili şubelerin tüzel kişilik-
leri bulunması gerekmektedir. Gerek sözleşme aşamasında gerekse proje 
kapsamındaki destek ödemeleri öncesinde Türkiye geneli sigorta ve ver-
gi borcu yoktur belgesi sunulması zorunludur. Türkiye genelinde aynı çatı 
altındaki diğer şube ve temsilcilikler nezdindeki borçlar sebebiyle sözleş-
me imzalanamayacağı, sözleşme aşamasında borcu yoktur belgesi temin 
edebilen başvuru sahiplerinin proje uygulama aşamasında ön, ara ve nihai 
ödeme sürecinde de Türkiye geneli sigorta borcu yoktur belgesi sunmaları 
gerekmektedir.

ü	Başvuru sahibi kurum/kuruluşun projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa 
ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi gerek-
mektedir.

ü	Başvuru sahibi kurum/kuruluş yönetmelikte6 öngörülen proje hesabını kendi adına 
açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip ol-
malıdır.

4 Tüzüklerinde ortaklarına kar dağıtılmasını yasaklayan hüküm bulunmayan kooperatiflerin gelecek 5 (beş) yıl süre-
since ortaklara kar dağıtılmayacağı yönünde karar almaları ve bu hükmün Genel Kurul Karar Metninde bulunması 
gerekmektedir.

5 Sözleşme esnasında, ticari faaliyette bulunmadıklarına ve bulunmayacaklarına dair beyanda bulunmaları gerek-
mektedir.

6 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme 
Yönetmeliği.
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ü	Başvuru sahibinin kuruluş kanunu, tüzüğü veya kuruluş sözleşmesi kapsamında mün-
feriden veya müştereken temsil ve ilzama yetkili kişisi(leri) Ajansa başvuru evrakla-
rını imzalamaya yetkilidir. Yetkili yönetim organlarında kuruluş kanunu, tüzüğü veya 
sözleşmesi hükümlerine aykırı yetkilendirme yapılmaması, müştereken imza yetkilen-
dirmesi yapılan kişilerin sunulacak proje kapsamında da yetkilendirildiğinin belgelen-
dirilmesi gerekmektedir.

Tüzel kişiliği bulunmayan temsilcilikler/şubeler uygun başvuru  
sahibi değildir! 

Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Ticaret ve Sanayi Odalarından, 
5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanunun 
19. maddesinin (d) ve (e) bendinde belirtilen payları ve bunlarla 
ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini yerine getirme-
yenler, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ile proje veya faaliyet 
desteği sözleşmesi imzalayamazlar. Ancak bu durum söz konusu 
kurumların proje başvuru yapmalarına engel değildir.

Ayrıca, başvuru sahipleri ve ortakları destek alabilmek için aşağıdaki hallerden herhangi birinde 
bulunmamalıdır. Aksi takdirde başvuru sahipleri ve ortakları proje faaliyet desteği alamaz-
lar:

a) İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kay-
yum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile an-
laşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın 
konusu olanlar veya meri mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar,

b) Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki 
faaliyete ilişkin bir suçtan mahkûm olanlar,

c) Haklarında, görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıklarına dair kesinleşmiş 
mahkeme kararı olanlar,

d) Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından kesinleşmiş 
yargı kararı ile mahkûm olanlar,
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e) Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına ilişkin yü-
kümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler,

f) Teklif çağrısına katılım koşulu olarak Kalkınma Ajansı tarafından talep edilen 
bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar veya bu bilgi ve 
belgeleri zamanında Ajansa sunamayanlar,

g) Mevcut veya daha önceki teklif çağrılarının değerlendirilmesi sürecinde bağım-
sız değerlendiricileri, değerlendirme komitesini veya Batı Karadeniz Kalkınma 
Ajansı’nı etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs edenler,

h) Sözleşme tarihi itibarıyla;

•	 Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri7 dışındaki gerçek veya tüzel 
kişilerden, yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere vergi dairelerine vadesi 
geçmiş borcu olanlar,

•	 Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki gerçek veya tüzel ki-
şilerden yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere sosyal güvenlik kurumuna 
vadesi geçmiş borcu olanlar,

•	 Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki gerçek veya tüzel ki-
şilerden, söz konusu projeyle ilgili ajans tarafından sağlanacak destek tuta-
rının yüzde üçü kadar ya da daha fazla bir meblağ için, herhangi bir nedenle 
haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunanlar.

i) Teklif edilen proje dolayısıyla menfaat ilişkisi içinde olanlar,

Yukarıda madde (a) ve (f)’de belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, ihlalin tespit 
edildiği tarihten sonraki iki yıllık süre için geçerlidir. Madde (b), (c), (d), (e) ve (g)’de belirtilen 
durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, kararın tebliğ tarihinden itibaren dört yıllık süre 
için geçerlidir. 

KAYS üzerinde “Başvuru Sahibinin Beyanı” bölümüne kayıtları ile Başvuru Sahipleri, yukarıdaki 
(a)’dan (h)’ye kadar olan kategorilerin hiçbirine girmediklerine dair beyanda bulunmuş olurlar.

Bununla birlikte, siyasi partiler ve bunların alt birimleri, hiçbir şekilde başvuru sahibi, proje orta-
ğı ya da iştirakçi olarak proje başvurusunda bulunamazlar, proje uygulamalarında yer alamazlar.

7 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3. maddesinde tanımlanan idareler. (5018 sayılı Kanun Mad-
de 3/a: Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri: Uluslararası sınıflandırmalara göre belirlenmiş olan, merkezî 
yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idareleri)
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Başvuru sahipleri, Ajansa doğru ve açık bilgi ve belge vermek, Ajansı yanıltabilecek veya yanlış 
anlaşılmaya sebebiyet verebilecek her türlü tutum ve davranıştan uzak durmak zorundadır. Buna 
aykırı hareket ettiği tespit edilenlere destek verilmez, verilen desteklere ilişkin sözleşmeler de 
proje hangi aşamada olursa olsun derhal feshedilir. Sözleşmenin feshi halinde, yapılan ödeme-
ler ile sözleşmeden doğan masraflar ve sözleşmede öngörülen cezai şart yararlanıcıdan tahsil 
edilir ve bu kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler destek almak için 
beş yıl süreyle ajanslara başvuramaz. Bu süre sonunda bunlara destek verilebilmesi, Ajansa 
olan bütün borçlarını ödemiş olmalarına bağlıdır.

Başvuruda bulunmak veya destek almak için gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan ya-
rarlanıcılarla sözleşme imzalanmaz. Herhangi bir sebeple, sözleşme imzalanmış olsa dahi söz-
leşme feshedilir.

Ajanslar, hâlihazırda herhangi bir mali destek programından mali destek alan ve uygulaması 
devam eden proje veya faaliyetlere eş zamanlı olarak mali destek sağlayamaz.

 
Ajans ile sözleşme imzalamadan önce aynı proje teklifine ilişkin ulu-
sal ya da uluslararası hibe programlarından (Avrupa Birliği, Büyükel-
çilik hibeleri, Dünya Bankası, UNESCO, TKDK, KOSGEB vb.) finansman 
sağlayan tüzel kişiler Ajans mali destek programlarından yararlan-
mazlar.

3.1.1.2.  Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu

Başvuru sahipleri tek başlarına ya da başka kişi/kurum/kuruluşlarla birlikte başvuruda buluna-
bilirler. Başvuru sahibi, ortakları projenin tasarlanmasına ve uygulanmasına katılabilecek ve 
ortakların yaptıkları masraflar destek yararlanıcısının yaptığı masraflarla aynı koşullarda kabul 
edilebilecektir. 

Ortaklar, Bölüm 3.1.1.1’de belirtilen koşullardan “Ajansın faaliyet 
gösterdiği Bartın İlinde kayıtlı olmaları veya merkezinin ya da yasal 
şubelerinin bu bölgede bulunması” dışında, başvuru sahipleri ile 
aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar.



T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI

24

Ortak olacak kişi/kurum/kuruluşlar varsa, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet 
Destek sisteminde elektronik ortamda yer alan “Ortaklar” bölümüne kaydedilmelidir. Sözleşme 
aşamasında sunulacak matbu başvuru formunun Ortaklık Beyanı bölümü Ortak kuruluşun yasal 
yetki verilmiş temsilcisi tarafından imzalanmalıdır.

Projede yer alan her bir ortağın faaliyet alanı projede üstleneceği görevlerle uyumlu olmalı, 
ortak(lar)ın projeye neden dâhil edildikleri ve hangi katkıları sağlayacakları somut şekilde açık-
lanmalıdır.

 
Başvuru sahibi, lider kuruluş olarak hareket edecektir ve projesi 
seçildiği takdirde sözleşme tarafı (faydalanıcı) olacaktır. Ortaklar 
sözleşme tarafı olmasalar da proje metninde yer verilen ve Ortaklık 
Beyanı ile kabul ve taahhüt ettikleri görev ve sorumlulukları gerçek-
leştirmekle mükelleftirler.

 
Projeye başvuru sahibi veya ortak kuruluşlar dışında diğer kuruluşlar da iştirakçi ya da alt yük-
lenici olarak dâhil olabilecektir.

İştirakçiler

Başvuru sahiplerinin ve ortaklarının uygunluk kriterlerini karşılamayan kişi, kurum veya kuru-
luşlar da projeye, o projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini arttırmak amacıyla, iştirakçi 
olarak katılabilirler. 

İştirakçi kuruluşlar projede sponsorluk, teknik destek sağlama gibi roller üstlenebilir. Ancak 
yaptıkları harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmez. Projede yer alan iştirakçi(ler)in 
projeye neden dâhil edildikleri ve hangi katkıları sağlayacakları somut şekilde açıklanmalıdır.

İştirakçi kuruluşlar, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek sisteminde 
elektronik ortamda yer alan “İştirakçiler” bölümüne kaydedilmelidir. 

Yükleniciler / Taşeronlar

Ortak veya iştirakçi olmayıp, projede yer alan bazı faaliyetlerin ihale edildiği kuruluşlardır. Yük-
lenicilerle yapılacak sözleşmeler, destek yararlanıcısı ile imzalanacak sözleşmede bahsedilen 
EK IV’teki kurallara (Destek Yararlanıcılarının Tabi Oldukları Satın Alma Kuralları) tabidir.



2020 YILI BARTIN İLİ TURİZME YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

25

3.1.2. Proje Konusu ve Faaliyetlerin Uygunluğu

Bu başvuru rehberinde ifade edilen “proje”, destekten yararlanmak üzere Ajansa sunulan belli 
bir amaca odaklanmış, bütçesi ile bütünlük arz eden, belirli süreli ve düzenli faaliyetler bütünü-
nü ifade eder.

Süre

Proje süresi 12 aydan kısa, 18 aydan uzun olamaz. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca 
imzalandığı günden bir sonraki gün itibarıyla başlar. 

Yer

Projeler, Bartın ilinde gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere 
katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, bölge 
dışında gerçekleştirilebilir. Her halükarda proje temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleşti-
rilmelidir.

Uygun Proje Konuları

Programın önceliklerinden en az biriyle uyumlu olarak programın amacına ulaşmasında pay sa-
hibi olacak projeler uygun proje kabul edilmektedir.

Aşağıdaki örnek projeler başvuru sahiplerine fikir vermek amacıyla sunulmuştur. Bu projeler, 
örnek proje konularını içermekte olup, olası konuların tümünü kapsamamaktadır.

Öncelik 1: Doğal, tarihi ve kültürel açıdan potansiyeli olan bölgelerde turizmin geliştirilmesine 
yönelik fiziki altyapı çalışmaları

•	 Bölgede yer alan tarihi, kültürel ve doğal varlıkların turizme kazandırılması (kale, han, 
hamam, çarşı, kervansaray, geleneksel konut vb. taşınmaz kültür varlıklarının reha-
bilite edilmesi ile göl, akarsu, mağara, şelale, orman, kanyon gibi doğal alanların 
sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında peyzajının gerçekleştirilerek turizm amaçlı kulla-
nılması, orman içi gezi ve dinlenme yerlerinin düzenlenmesi, tarihi, kültürel ve yöresel 
öğelerin turizm amaçlı değerlendirilmesine yönelik tasarım ve üretim atölyeleri ile 
satış alanları, pazar yerleri oluşturulması ve özellikle mobil kullanıma yönelik sürdü-
rülebilir tanıtım ve arşiv çalışmalarına yönelik projeler vb.),

•	 Turizm için önemli alanlarda, özellikle dezavantajlı gruplara yönelik olmak üzere, ziya-
retleri kolaylaştırıcı fiziksel olanakların yaratılması ve geliştirilmesi,

•	 Turizm sektöründe bilgi teknolojileri ve iletişim altyapısının güçlendirilmesine yönelik 
projeler,

•	 Tarihi ve turistik alanlara ulaşımı ve bilgi erişimini kolaylaştıracak çevre düzenleme-
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leri ve altyapı çalışmaları (işaret-tanıtım levhalarının ve aydınlatma elemanlarının 
düzenlenmesi, özellikli dezavantajlı gruplara yönelik olarak engelli, hasta, yaşlı vb. 
grupların turistik alanlara ulaşımındaki problemleri giderici fiziksel olanakların yaratıl-
ması ve geliştirilmesi vb .),

•	 Kent merkezlerinde tarihi ve kültürel dokuya uyumlu olmayan yapı ve alanların resto-
rasyonu ile turizme kazandırılmasına yönelik projeler, 

•	 Plaj ve marinalarda mavi bayrak alınması için gerekli altyapının iyileştirilmesi kapsamında 
kıyı, sahil, plaj düzenlemeleri.

Öncelik 2: Alternatif turizmin geliştirilmesi için gerekli altyapı çalışmaları

•	 Bisiklet turizminin gelişmesine yönelik kısa, orta ve uzun vadeli planlama ve uygula-
ma çalışmaları,

•	 Küre Dağları Milli Parkı’nın doğaya saygılı bir şekilde ziyaretçi sayısının artırılmasına 
yönelik uygulamalar,

•	 Küre Dağları Milli Parkı’nda ziyaretçi yönetimini destekleyici projeler,

•	 Kamp ve karavan turizmine uygun alanların tespiti, bu alanların planlama ve projelen-
dirme çalışmaları ile ana yollar üzerindeki uygun yerlerde, dinlenme tesisi ve akarya-
kıt istasyonlarında, karavan/oto karavan park yeri, atık su boşaltma, temiz su ikmal ve 
elektrik temin ünitelerinin yapılmasına yönelik projelendirme ve yapım işleri

•	 Eko, sağlık, inanç ve kültür, macera ve dağcılık, kongre, yat, spor, av, yayla turizm 
çeşitlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler, 

•	 Otel odaklı turizmin gelişmesinden daha çok tarih, kültür, sanat gibi değerleri baz alan 
varış noktası odaklı turizm faaliyetleri,

•	 Tarım ve turizmi bir araya getiren alternatif turizm uygulamaları

Bir projenin yukarıda örnek olarak belirtilmiş olması, o projenin ka-
bul edileceği anlamına gelmemektedir.

 
Proje konusu, Ajans tarafından yürütülmekte olan programın amaç ve önceliklerine uygun olmak 
zorundadır. 
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Bununla birlikte tüm projeler her koşulda meri mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki 
konuları kesinlikle içermemelidir:

•	 Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler,
•	 Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler,
•	 Birincil tarım faaliyetleri8,
•	 Canlı hayvan alım satımı,
•	 Çiftçiler tarafından sözleşmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün üretimi 

haricinde tütün ve tütün mamulleri üretimi,
•	 İnsan ve yük taşımacılığı,
•	 Perakende ve toptan ticaret,
•	 Türk Gıda Kodeksi Alkolsüz İçecekler Tebliğine uygun olmayan ürünlerin üretimi,
•	 Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler,
•	 Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler, borsa yatırımları,
•	 Gayrimenkul ve emlakçılık yatırımları,
•	 Çalıştaylara, seminerlere, konferanslara veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluk-

lar,
•	 Eğitim veya kurslar için bireysel burslar,
•	 Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara hibe (maddi veya ayni) veya kredi 

sağlamak için),
•	 Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse),
•	 Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini 

kapsayan projeler,
•	 Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan projeler,
•	 Ateşli silahlar imalatı,
•	 Devlet bütçesinden (yatırımlarda devlet yardımları/teşvikler vb.) veya diğer kaynaklardan 

halen finanse edilen veya finansmanı sağlanma sürecinde olan projeler,
•	 Tiyatro salonu, açık hava tiyatrosu, sergi, fuar, kültür sokağı, müze, ziyaretçi merkezi gibi 

üstyapıya ilişkin projeler,
•	 Şehir turizminin geliştirilmesi ve marka değerinin oluşturulmasına yönelik projeler,
•	 Park ve bahçe yapımı, düzenlemesi gibi projeler.

 
Başvuru Konuları 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları 
Hakkında Kararın eki Ek-4: Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli 
Şartlara Bağlı Yatırım Konularına aykırılık teşkil edemez.

8 Birincil tarım faaliyetleri genel olarak hayvancılık ve tarımla ilgili ürünlerin işlenmesinden önceki üretim dönemin-
deki faaliyetleri kapsamaktadır. Zirai ürün ekme, hasat etme, tarla/bahçe hazırlama çalışmaları, besi hayvancılığı, 
kümes tavukçuluğu, yumurta tavukçuluğu, süt sığırcılığı gibi konular bu program kapsamında desteklenmemektedir.
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Proje Başvuruları ve Mali Destek Almaya İlişkin Özel Düzenlemeler:

•	 Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu “Aynı takvim yılı içerisinde yapılacak 
proje teklif çağrıları kapsamında bir başvuru sahibi, ilgili ajansa tek başına en fazla 
dört projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve ilgili Ajans bunlardan en fazla iki ta-
nesine mali destek sağlayabilir.” hükmü uyarınca bir başvuru sahibi, Ajansa tek başına 
en fazla dört projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve en fazla iki projesi için 
destek alabilir. 

 
2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamın-
da yapılacak başvurular ve sözleşme imzalanacak projelerin başvu-
ru sahipleri için söz konusu kısıtlama geçerli olacaktır.

•	 Ajans destek miktarından bağımsız olarak kamu kurum ve kuruluşlarının başvuru sahibi olma-
dığı tüm projelerden dış denetim yapılmasını istemektedir.9 Kamu kurum ve kuruluşları10 

dış denetim kuralından muaf tutulmuştur. Fakat Ajans gerekli gördüğü takdirde riskli 
değerlendirdiği ve kamu kurum ve kuruluşlarının başvuru sahibi olduğu projelerden de de-
netim raporu talep etme hakkını saklı tutar.

•	 Başvuru sahibi, son üç yıl içerisinde ulusal ve uluslararası kaynaklardan aldıkları mali des-
tek tutarları ile başvuru yapmış oldukları ve yanıt bekledikleri mali destekleri, başvurula-
rında belirtmek zorundadırlar. Başka kaynaklardan desteklenen aynı proje ve/veya 
faaliyetler için Ajanstan destek sağlanamaz. Bu hususlar bilgi sisteminden ve paydaş 
veri tabanından takip edilir. Bu sınırları aşan destek uygulamasına rastlanıldığında, bu tür 
sözleşmeler feshedilir ve sağlanan destek geri alınır.

•	 Ayrıca başvuru sahibinin bu mali destek programı kapsamında alabileceği desteğin top-
lam miktarı,

o 250.000 TL’den az ve 1.500.000 TL’den fazla olamaz. 

Yararlanıcılar, kendilerinin karşılamak zorunda oldukları eş finans-
man tutarını, bankalardan kredi yoluyla temin edebilirler. Böyle bir 
durumda, alınan kredilere karşılık projede alınan ekipmanlar rehin 
olarak gösterilemez.

9 YMM denetim raporu zorunluluğu bulunan yararlanıcıların ilgili bütçe kalemine yeterli tutar yazılmadığı takdirde 
YMM denetim raporu ücretinin bütçeyi aşan kısmı başvuru sahibi tarafından karşılanacaktır.

10 4734 sayılı KİK’e göre satın alma işlemi yapan kurumlar kastedilmektedir.
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3.1.3. Maliyetlerin Uygunluğu

Destek için sadece “uygun maliyetler” dikkate alınabilir. Bu nedenle bütçe, hem bir maliyet 
tahmini hem de “uygun maliyetler” için tavan niteliğindedir. Uygun maliyetler, götürü maliyet-
lere değil, gerçek maliyetlere (yani projenin uygulanması sırasında yapılacak fiili maliyetler) 
dayandırılmalıdır.

Projede gerçekleştirilecek tüm maliyetler, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faali-
yet Destek sisteminde elektronik ortamda yer alan “Bütçe” bölümünde proje bütçesi standart 
formuna göre hazırlanmalıdır.11

Hazırlanan proje bütçesinde muhtemel yararlanıcıların proje kapsamında yapmayı 
öngördükleri harcamalar Türk Lirası cinsinden düzenlenmelidir. Harcamalar KDV 
dâhil şekilde bütçede yer almalıdır.

Bu programda bir maliyetin uygun maliyet olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki genel koşul-
lar aranmaktadır:

•	 Nihai denetim maliyetleri hariç tutulmak üzere, projenin uygulama süresi içinde gerçek-
leşmesi, 

•	 Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması; 
maliyet etkinliği sağlaması, 

•	 Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi,
•	 Yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir 

ve doğrulanabilir olması; orijinal destekleyici belgelerle desteklenmesi.

Proje uygulamalarında ortaya çıkan bütün maliyetler destek kapsamına girmemektedir. 

Maliyetlerin uygunluğuna ilişkin esaslar aşağıda belirtilmektedir:

11 Bütçe gerekçelendirmeleri her bir bütçe kalemi için detaylı, özgün ve bütçe kaleminin içerik ve niteliğine uygun 
olarak farklı şekilde oluşturulmalıdır. Birbirinin kopyası ve tamamen aynı gerekçelerden oluşan bütçe gerekçelendir-
melerinin ile oluşturulan bütçelerde gerekçelendirmelerin yetersiz olduğu bütçe kalemleri revize sırasında silinecek 
ve bütçe, dolayısıyla da destek miktarı düşürülecektir.
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3.1.3.1. Uygun Maliyetler

Uygun maliyetler, projenin yürütülmesi için gerekli olan, yararlanıcı veya ortağı tarafından ger-
çekleştirilen ve gerçek tutarlar üzerinden hesaplanan maliyetlerdir:

•	 KDV giderleri,
•	 Ajanstan talep edilen destek miktarının %2’sini geçmeyecek şekilde proje yürütmeye 

yönelik ihtiyaç duyulan danışmanlık maliyetleri12 (Başvuruda yer alan Bütçe kısmında, 6 
No’lu “Diğer” kalemi altında belirtilmelidir.),

•	 Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu 
ile yeni ekipman ve hizmet (eğitim, sertifikasyon, yayın, nakliye vb.) satın alma maliyetleri,

•	 Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu 
ile hizmet satın alma maliyetleri (Başvuruda yer alan Bütçe kısmında, 6 No’lu “Diğer” 
kalemi altında belirtilmelidir.),

•	 Projenin uygulanması için gerekli sarf malzemesi maliyetleri,
•	 Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.), 
•	 İnşaat ve inşaat denetim (kontrolörlük) için taşeron maliyetleri,
•	 Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.),
•	 Görünürlük maliyetleri,
•	 İhale ilan maliyetleri (Başvuruda yer alan Bütçe kısmında, 6 No’lu “Diğer” kalemi altın-

da belirtilmelidir.),
•	 Denetim maliyetleri.13 (Ajans, başvuru sahibinin kamu kurum ve kuruluşu olmadığı tüm 

projelerden denetim raporu talep eder.)

3.1.3.2. Uygun Olmayan Maliyetler

Bu programda hiçbir şekilde uygun maliyet olarak kabul edilmeyecek olan maliyet kalemleri 
aşağıda sıralanmaktadır:

•	 Başvuru sahibi ve proje ortaklarının mevcut çalışanlarının ya da yeni istihdam edilecek 
personelin maaşları,

•	 Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları,
•	 Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğa-

cak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler,
•	 Borçlar; zarar veya borç karşılıkları,
•	 Faiz borcu,

12 Başarılı bulunmayan veya sözleşme imzalanmayan projelere hiçbir şekilde danışmanlık desteği sağ-
lanmayacaktır. Söz konusu destek proje yazım bedelini kapsamamakta, uygulama sürecine ilişkin da-
nışmanlığı kapsamaktadır.

13 Bu denetim Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetçi-
ler ve bağımsız denetim kuruluşları ile yeminli mali müşavirler tarafından yapılabilir.
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•	 Hâlihazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler,
•	 Arazi, bina alımları, kamulaştırma ve istimlak bedelleri,
•	 Kira ödemeleri, 
•	 İkinci el ekipman alımları, 
•	 Leasing (finansal kiralama) ve amortisman giderleri,
•	 Kur farkından doğan zararlar,
•	 Proje başlangıcından (Ajans ile sözleşme imzalamadan) önce yapılan hazırlık çalışmaları-

nın ve diğer faaliyetlerin maliyetleri,
•	 Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,
•	 Ayni katkılar,
•	 Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her 

türlü vergi, resim, harç ve sair giderler,
•	 Üçüncü taraflara verilen krediler, destekler veya burslar, 
•	 Başvuru sahibinin projedeki ortağı ya da iştirakçisinden yapılan satın alımlar için yapıla-

cak ödemeler,
•	 Her türlü binek araç alımı, 
•	 Hammadde maliyetleri,
•	 Projeyle ilgisi olmayan harcamalar,
•	 Bayilik, franchising bedelleri,
•	 Projenin bir ürünü olmayan ya da proje ile doğrudan ilişkisi olmayan promosyon malzeme-

leri,
•	 Yukarıda sayılmayan ancak Ajans mevzuatı veya diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yasak-

lanmış veya uygun olarak değerlendirilmeyen diğer maliyetler.

Bütçede,
• 1 No’lu “İnsan Kaynakları” kalemi ve alt kalemleri
• 2 No’lu “Seyahat” kalemi ve alt kalemleri
• 4 No’lu “Yerel Ofis Maliyetleri” kalemi ve alt kalemleri
• 8 No’lu “İdari Maliyetler” kalemi ve alt kalemleri,
uygun maliyet olarak değerlendirilmeyecek olup, proje için zorunlu 
görülen organizasyon ve koordinasyon faaliyetleri 6 No’lu “Diğer” 
bütçe kalemi altında maliyetlendirilebilecektir.

 
Başvuruda yer verilmeyen bir hususa ilişkin maliyetlendirmenin bütçede yer alması 
mümkün olmayacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi sonrasında, sözleşmenin imzalanmasından önceki kontrol süre-
cinde, gerekli durumlarda bütçede değişiklik yapılabilecektir. Kontroller, başvuru sahibinin ilave 
açıklama yapmasını ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının destek tutarında indirim yapmasını 
gerektirebilir. 
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Ajans tarafından gerekli görüldüğü takdirde bütçe revizyonu yapılabilir. Olası bir büt-
çe revizyonu sonucunda projenin toplam uygun maliyet bütçesi düşürülebilir. Ancak 
talep edilen destek oranı sabit kalacağından, projeye tahsis edilen mali destek tutarı 
azalabilecektir.

Bu nedenle, başvuru sahibinin gerçekçi ve uygun maliyetli bir bütçe sunması kendi yararınadır. 
Bütçenin açık ve anlaşılabilir olması için, maliyetlerin gerekçelerinin ayrıntılı bir şekilde hazırla-
narak elektronik sistemdeki bütçe bölümüne girilmesi gerekmektedir.

Ayni katkılar

Başvuruda ayrı bir liste halinde sunulması gereken, yararlanıcı ya da ortakları tarafından yapılan 
ayni katkılar, gerçek harcamaları yansıtmazlar ve uygun maliyet olarak değerlendirilmezler. Bu 
nedenle, bu katkılar, yararlanıcı tarafından sağlanan eş finansman olarak değerlendirilemez. 

Ancak desteğin verilmesi durumunda, yararlanıcı, başvurusunda belirttiği bu katkıları üstlenmek 
zorundadır. 

Ayni katkılar, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek sistemin-
de elektronik ortamda yer alan Beklenen Finansman Kaynakları” bölümünde detaylı 
açıklanmalı fakat proje bütçesinde kesinlikle gösterilmemelidir.

3.2. Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler

3.2.1. Başvuru Formu ve Diğer Belgeler

Başvuru belgeleri, Başvuru Formu ve Ekleri (Bütçe, Mantıksal Çerçeve ve Özgeçmişler) ile des-
tekleyici belgelerden oluşmaktadır. 

Başvuru Formu ve diğer belgeler Türkçe hazırlanmalıdır. Aksi takdirde, yapılan başvuru ön ince-
leme aşamasında değerlendirme dışı kalacaktır.

Başvuruların, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek Modülü (KAYS - PFD) 
online sisteminde (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) yer alan başvuru formunun doldurulması 
ve talep edilen diğer belgelerin sisteme yüklenmesi ile gerçekleştirilmesi zorunludur. 

•	 KAYS üzerinden Başvuru Formu ve Ekleri başvuru sahibi tarafından doldurulduktan sonra 
diğer destekleyici belgeler de KAYS’a yüklenecektir.

•	 Proje başvuruları, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek sistemi 
üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek ve projelerin değerlendirme aşamaları 
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dâhil onay aşamasına kadar olan bütün süreçler bu elektronik sistem üzerinden yürütü-
lecektir.

•	 Başvurularınızın sadece sunmuş olduğunuz belgeler üzerinden değerlendirileceğini dikka-
te alarak, başvuru formunu ve diğer belgeleri lütfen dikkatli ve mümkün olduğunca anla-
şılır bir dil ile doldurunuz.

•	 Başvuru sahiplerinden talep edilen belgeler ve proje başvurunuzda öngördüğünüz çalış-
malara bağlı olarak meri mevzuata göre gerekli olan belgeler dışında hiçbir ek belge de-
ğerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.

• Kontrol listesinde belirtilen konularda herhangi bir eksiklik, hata veya başvuru formundaki 
herhangi bir tutarsızlık (Örneğin: Bütçede belirtilen miktarların başvuruda belirtilenlerle 
tutarsızlık göstermesi) başvurunun reddine yol açabilir.

•	 Sunulan bilginin açık olmaması ve bu durumun adil bir değerlendirme yapılmasına engel 
teşkil etmesi durumunda, ek açıklama talep edilecektir.

ELEKTRONİK BAŞVURU SIRASINDA  
DOLDURULMASI GEREKEN BÖLÜMLER

PROJE  
ÖZETİ

 
Proje Genel 
Bilgileri

Proje Özeti

BAŞVURU 
SAHİBİ

 
Kimlik

Başvuru Sahibi 
Bilgileri

Kaynak

Benzer Proje 
Tecrübesi

Diğer 
Başvurular

ORTAK VE 
İŞTİRAKÇİLER

 
Ortak ve 
İştirakçiler

PROJE  
AYRINTISI

 
Amaç ve 
Gerekçelendirme

Faaliyet

Yöntem

Performans 
Göstergeleri

Beklenen Sonuçlar

Mantıksal Çerçeve

Bütçe

Beklenen Finansman 
Kaynakları

Destekleyici Belgeler

Kilit Personel 
Özgeçmişi

BAŞVURUYU 
TAMAMLA
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Başvuru formu, yukarıdaki bölümlerden oluşmaktadır. Bu bölümler başvuru aşamasında doldur-
manız gereken bölümlerdir. Sistem, bu bölümlerden birini doldurmadan bir sonraki aşamaya 
geçmenize izin vermemektedir. Dolayısıyla başvuru sahipleri, her bir bölümü dikkatlice doldur-
mak zorundadır. 

Başvuru Sırasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Destekleyici Belgeler:

Başvuru formu ve diğer ekler yanında aşağıdaki belgelerin de sisteme girilmesi zorunludur.14:

1. Kamu kurum ve kuruluşu olmayan başvuru sahibinin ve varsa her ortak kuruluşun Bartın 
ilinde yer aldığını, kayıtlı olduğunu veya faaliyet gösterdiğini belirten resmi kayıt belgesi, 
tüzüğü veya kuruluş sözleşmesi (Ortaklar için Bartın ilinde yer alma zorunluluğu olmamak-
la birlikte ilgili belgelerin sunulması zorunludur.),

UYARI: “Her kurum/kuruluşun kendi kuruluş kanunu/sözleşmesi/tü-
züğünde tanımlanan yetkiler dâhilinde yetkili kişi(ler) belirlenmeli 
ve müşterek imzanın zorunlu olduğu hallerde her iki kişi de sisteme 
yetkili kişi olarak tanımlanmalı ve proje belgeleri her iki kişi tarafın-
dan imzalanmalı ve paraflanmalıdır.”

2. Başvuru sahibinin ve (varsa) her ortak kurum/kuruluşun en üst yetkilisi tarafından im-
zalanmış ve mühürlenmiş; kuruluş kanunlarına atıfta bulunan, yetkili kişi veya kişilerin 
belirlendiği yönetim organının kararını içeren ve yetkililerin imzalarını da gösterir yazı 
(Başvuru sahibi için EK-E1, varsa ortak(lar) için EK-E2),

14 “Gerekli ise” ibaresi bulunan belgelerin yüklenmesi zorunlu olmayıp, değerlendirme aşamasında destekleyici nite-
likte olduğu düşünülerek sisteme yüklenmesi tercihe bağlıdır.
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Kurum/Kuruluş Türü
Başvuru Yapabilecek 
Birim

İmza Yetkilisi
EK-E İle Sunulması 

Gereken Ek 15

Kamu Kurum ve Kuruluşları16 Bölge, İl, İlçe Müdürlükleri 

Yerel Yönetimler17

İl, İlçe ve Belde Belediyeleri Belediye Meclis Kararı

İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Kararı

Mahalli İdare Birlikleri Birlik Meclis Kararı

Üniversiteler Rektörlük

Yönetim Kurulu Kararı

Kooperatif ve Birlikler
Birlik ve Kooperatif 

Başkanlıkları

Kamu Kurumu Niteliğinde 
Meslek Kuruluşları

TOBB’a Bağlı Odalar, Esnaf 
ve Sanatkârlar Odaları ve 

Birlik Başkanlıkları

Sivil Toplum Kuruluşları Dernek ve Vakıf Başkanlıkları

  15    16   17

3. Kamu kurum ve kuruluşu olmayan başvuru sahibini ve varsa her ortak kuruluşu temsil ve 
ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)inin ve imzalarının yer aldığı en fazla 1 yıl önce alınmış 
tasdikli imza sirküleri ya da suretleri

4. Altyapı tesisi inşa projelerinde;
Ø	Projenin ortaklı olması durumunda ve/veya
Ø	Söz konusu tesisin birden fazla kurum tarafından kullanılacağı durumlarda,

kurumlar arasında söz konusu yapının mülkiyet, işletme ve kullanım koşullarını içe-
ren protokol,

5. Proje kapsamında 30.101 TL’yi geçen her bir satın alma faaliyeti için en az 2 proforma 
fatura18 (Proforma faturada alınacak makine ya da teçhizatın marka, model ve teknik özel-

15 Tabloda belirtilenler dışında özel bir durum mevcutsa Ajansla başvuru öncesi mutlaka iletişime geçilmesi gerek-
mektedir.

16 Ek-E ekinde karar sunulmasına gerek yoktur.

17 Encümen Kararı kabul edilmemektedir. EK-E’de yer alan yetki devrine ilişkin ibare meclis kararında yer almalıdır.

18 Gerekçesi açıkça belirtilmek kaydıyla tek satıcı, patent hakkı, işin özgün nitelikte ve karmaşık olması, sınai ve tek-
nolojik zorunluluklar, fiili imkânsızlıklar vb. nedenlerle tek teklif sunulması Ajans tarafından kabul edilebilir. Ancak 
toplanan proforma fatura veya fiyat tekliflerinin yeterli sayıda ve gerçekçi olması ile varsa sunulan gerekçelerin 
geçerliliği hususlarının teknik ve mali değerlendirme aşamasında yapılan puanlamada dikkate alınacağı unutulma-
malıdır.
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likleri belirtilecektir.) [Proforma faturaların bütçedeki ilgili kalemlere göre numaralandırıl-
maları gerekmektedir. Hangi kaleme ait olduğu anlaşılmayan, gruplandırılmamış, ilişkilen-
dirilmemiş proforma faturalar geçersiz sayılacaktır]19,

 
Temin edilen 2 adet proforma faturadan, DÜŞÜK fiyatlı olanı bütçeye 
kaydedilmelidir. Aksi takdirde bütçe revizyonu aşamasında bu du-
rum değiştirileceğinden projenin toplam bütçesi düşecektir.

6. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlediği güncel birim fiyatlara ve pozlara göre hazırlan-
mış keşif özeti (malzeme/metraj ve keşif listesi) ve maliyet tahmini ile teknik tasarımlar ve 
planlar gibi bilgileri içeren ilgili tüm kurum ve kişilerce onaylanmış avan proje / uygulama 
projesi, 

7. Projenin gerçekleştirileceği yere ait farklı açılardan çekilmiş en az 5 adet fotoğraf,

8. Mali tablolar (Başvuru sahibi ve varsa projede yer alan her bir ortak için ayrı ayrı YMM, 
SMMM, vergi dairesi ya da resmi kurum/kuruluşlar tarafından onaylanmış son 3(üç) mali 
yıla ilişkin bütçe, kesin hesap cetveli, bilanço vb.). 

Mali tablolar yalnızca aşağıdaki kurum/kuruluşlar için sisteme yüklenecektir;

ü	Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
ü	Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler,
ü	Kar Amacı Gütmeyen Birlikler (Mahalli İdare Birliği Olmayıp Kanunla Ku-

rulmuş Birlikler) 
ü	Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar)

9. Kar amacı gütmeyen kooperatiflerin ortaklarına kar dağıtılmasını yasaklayan hükmü içeren 
tüzük/kuruluş sözleşmesi, (Tüzüklerinde ortaklarına kâr dağıtılmasını yasaklayan hüküm bu-
lunmayan kooperatifler gelecek 5 (beş) yıl süresince ortaklara kâr dağıtılmayacağı yönünde 
karar almalı ve bu hükmün yer aldığı Genel Kurul Karar Metnini Ajansa sunmalıdırlar.),

10. Yeni kurulan sivil toplum kuruluşları için ilk genel kurul ve yetkili organların oluşturulduğunu 
gösterir, mevcut sivil toplum kuruluşları için son 2 yıl içerisinde genel kurul yaptıklarını 
gösterir belge,

19 Bir proforma faturada; faturanın tarihinin, mal/hizmet cinsinin, satıcının ve alıcının isim/unvan, adreslerinin, mal-
ların menşeinin, mal veya hizmetin birim fiyatının/miktarının/tutarının, malların ağırlığı ve ebatlarının, nakliye ve 
montaj bedelinin, mallara ilişkin ambalaj özellikleri, teknik özellikler vb. detaylı açıklamaların bulunması gereklidir. 
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11. Gerekli ise diğer destekleyici belgelerden herhangi biri kapsamında olmayan ancak başvuru 
sahibi tarafından projenin değerlendirilmesi açısından önem arz ettiği düşünülen fizibilite 
raporu (Projenin iktisadi potansiyelini ve uygulanabilirlik durumunu tespit etmek amacıyla 
projenin ekonomik, teknik ve finansal değerlerinin incelendiği çalışma), teknik şartnameler, 
proje uygulama alanına ilişkin izin belgeleri, kalite belgeleri, patent hakları, tapu, banka 
referans mektubu vb. proje ve başvuru sahibi ile ilgili bilgi amaçlı diğer destekleyici belgeler 
sunulabilir. 

Yukarıda tanımlanan belgeler okunaklı şekilde taranarak KAYS üzerinde ilgili bölüme yüklenme-
lidir. Aynı bölüme birden fazla belge yüklenecekse peş peşe taranarak tek pdf belgesi veyahut 
sıkıştırılmış dosya halinde yüklenmesi gerekmektedir. KAYS aynı bölüm için tekrar yükleme ya-
pıldığında önceden yüklenen evrakları silmektedir. Başvuru aşamasında e-imzalı olmayan taah-
hütname haricinde matbu belge talep edilmemektedir. 

Destek almaya hak kazanan Başvuru Sahiplerinden sözleşme imzalama aşamasında bu bel-
gelerin orijinallerini sunmaları istenecektir.

İnceleme aşamasında projenin kabul edilebilmesi için zorunlu olmayıp başvuru formunda 
bahsedildiği, mali ve teknik değerlendirmede ve/veya bütçenin gerçekçiliğinin araştırılması 
esnasında göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı düşünülen belgelerin (başvuru for-
munda belirtildiyse kalite sertifikasyon belgeleri, teknik tasarımlar, güncel kapasite raporu vb.) 
eklenmesi başvuru sahibinin lehine olacaktır. Ancak projenin uygulanması için gerekli olduğu 
hallerde söz konusu belgelerin sözleşme tarihine kadar temin edilmesinin zorunlu olduğu unu-
tulmamalıdır. 

 
Tüm başvuru evraklarının, temsil ve ilzama yetkili kişilerin tamamı 
tarafından imzalanması, kaşe/mühürlenmesi, daha sonra sisteme 
yüklenmesi zorunludur.

Projenin hazırlık ve uygulama safhasından doğrudan sorumlu olan başvuru sahibi ve varsa or-
takların, projenin uygulanabilmesi için ilgili mevzuat gereğince resmi makamlardan alınması 
gerekli olan her türlü mülkiyet, kira sözleşmesi, izin, ruhsat, yetki belgesi, lisans gibi 
belgeleri sözleşme tarihine kadar hazır etmeleri gerekmektedir. 
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3.2.2. Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır?

Proje başvurularının, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek Sistemi 
üzerinden (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) yapılması zorunludur. Sisteme, Ajansın internet 
sitesi (www.bakka.gov.tr) üzerinden de ulaşılabilecektir. Başvuru yapabilmek için KAYS’a kayıt 
olup kullanıcı adı ve şifre alınması gerekmektedir. Sistem, yapılan başvurular için otomatik ola-
rak bir başvuru kodu üretecek olup bu kod başvuru sürecindeki tüm işlemlerde kullanılacaktır. 
KAYS üzerinden Başvuru Formu ve Ekleri başvuru sahibi tarafından doldurulduktan sonra diğer 
destekleyici belgeler de KAYS’a yüklenecektir. Başvuru Sahipleri başvurularının, eksiksiz olup 
olmadığını Başvuru Rehberinde yer alan idari ve uygunluk kontrol listelerinden kontrol etmeli-
dirler. 

Başvurular, son kabul tarih ve saatine kadar yalnızca Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) 
üzerinden yapılır. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamam-
lanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması 
son başvuru tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza 
ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden 
veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde ajansın aşağıda 
belirtilen adreslerine teslim edilir.

BAKKA Zonguldak Hizmet Binası: 
Güney Mahallesi, Zonguldak Yolu Caddesi, No:36 
67600 Kozlu/ZONGULDAK

Bartın Yatırım Destek Ofisi:  
Bülent Ecevit Bulvarı, Dağlıoğlu Sitesi, D Blok No:70 Daire:3  
Merkez/BARTIN

Bu durumda taahhütnamesini elden teslim edenlere imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir. 
Her başvuru; kabul tarihi, saati ve referans numarası ile kaydedilir. Başka yollarla (örneğin faks 
ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen proje teklifleri red-
dedilecektir.

Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu projeler değerlendir-
meye alınmadan reddedilir. Her başvuru; kabul tarihi, saati ve referans numarası ile kaydedilir. 
Taahhütnamenin ıslak imzalı teslim edileceği durumlarda, kabul mahallinde son başvuru anı 
itibarıyla bir yığılma söz konusu ise kapanış saatinde kapılar kapatılır ve sadece o an itibarıyla 
içeride bulunan başvurular kabul edilerek işlem tamamlanır.
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3.2.3. Başvuruların Alınması İçin Son Tarih

Başvuruların kabulü, ilgili proje teklif çağrısının ilanından on iş günü sonra başlar.

Başvuruların KAYS’a girilmesi için son tarih 13/01/2020 Pazartesi günü saat 23:59’dur. 

Bu tarih ve saatten sonra elektronik sistemde başvuru işlemleri kapatılacak ve giriş yapılamaya-
caktır. Başvuruların tamamlanması ile üretilen taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. 

Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içe-
risinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru 
sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en 
geç 3 iş günü içerisinde Ajansa posta yoluyla veya elden teslim edilebilmektedir. 

Taahhütnamenin (e-imza kullanmayan kurumlar için) Ajansa teslim edilmesi için son tarih 
16/01/2020 Perşembe günü saat 18:00’dır.

 
Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacak, 
son başvuru tarihi ve saatinden sonra Ajansa posta yoluyla ya da 
elden ulaşan taahhütnameler değerlendirmeye alınmayacaktır.
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3.2.4. Daha Fazla Bilgi Almak İçin

Sorularınızı, tekliflerin alınması için belirlenen son tarihten 20 gün öncesine (24/12/2019) 
kadar, teklif çağrısının referans numarasını, açık bir şekilde belirterek, elektronik posta ya da 
faks ile aşağıdaki adrese veya faks numarasına gönderebilirsiniz.

 
E-posta adresi: pyb@bakka.gov.tr 

Tel: 0 (372) 257 74 70 
Faks : 0 (372) 257 74 72 

Soruların yanıtları, Ajansa ulaşma tarihinden sonra en geç 10 gün içerisinde  
http://www.bakka.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. 
 
Tüm adaylara eşit davranılacak ve bir başvuru sahibine sağlanan bilgi Ajans internet site-
sinde yayınlanan Sıkça Sorulan Sorular (SSS) aracılığıyla diğer başvuru sahiplerine de 
sunulacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular listesinde ve başvuru rehberinde yer alma-
yan hiç bir bilgi başvuru sahipleri ve Ajans için bağlayıcı nitelik 
taşımamaktadır.

Bu proje teklif çağrısı kapsamında yapılacak tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans 
tarafından sağlanacaktır. 
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3.3. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi

Başvurular, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek Sistemi üzerinden 
elektronik ortamda, Ajans tarafından bağımsız değerlendiriciler ve değerlendirme komitesi 
desteği ile incelenip değerlendirilecektir. Başvuru sahipleri tarafından sunulan projeler aşağıda 
açıklanan aşama ve kriterlere göre incelenecek ve değerlendirilecektir. Değerlendirme süreci 
temel olarak iki aşamadan oluşmaktadır: Ön inceleme ile teknik ve mali değerlendirme.

3.3.1. Ön İnceleme

Yalnızca zamanında teslim edilen projeler ön incelemeye alınır. Ön inceleme aşamasında başvu-
ru sahibinin, ortaklarının ve proje konularının başvuru rehberinde belirtilen kriterlere uygunluğu 
yönünden ön inceleme yapılır. Ön incelemeye ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Başvuru rehberinde belirtilen uygunluk kriterlerine uymayan başvurular reddedilir. Ay-
rıca bu hususların değerlendirme sürecinin herhangi bir aşamasında tespit edilmesi 
halinde de söz konusu projeler reddedilir, bu durumun sözleşme imzalandıktan sonra 
tespit edilmesi halinde ise sözleşmeler feshedilir.

b) Ajans ön inceleme ve değerlendirme sürecinde, başvuru sahibinden başvuru ve eki 
belgelere ilişkin olarak bilgi ve belge isteyebilir.

Taahhütnamenin başvuru sahibinin yetkili temsilcisi tarafından imzalanması gerekmektedir. Bu 
husus KAYS’a yüklenecek imza sirküleri veya vekâletname gibi belgeler üzerinden kontrol edile-
cektir. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapıldığı tespit edilen başvurular reddedilir.

Diğer taraftan Ajans başvuru rehberinde, KAYS üzerinden doldurulan başvuru formu dışında 
bazı bilgi ve belgelerin sunulmasının zorunlu olması yahut onay gerektiren işlem olması halinde 
yetkili makamlardan alınan onayın başvuru aşamasında sunulması gibi ek kriterler belirleyebilir. 
Böyle durumlarda tanımlanan ek kriterlerin yerine getirilmemesi projenin ön inceleme aşama-
sında reddedilmesine yol açar. Bunun dışında ajans değerlendirme sürecini etkilemeyeceğini 
düşündüğü belgeleri ön inceleme ve değerlendirme aşamalarının herhangi bir zamanında baş-
vuru sahibinden talep edebilir. Başvuru sahibi, ajans tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri 
zamanında ajansa sunmak zorundadır. Talep edilen bilgi ve belgeleri ajans tarafından başvuru 
rehberinde belirlenen zamanda sunmayan başvuru sahiplerinin başvuruları reddedilir.

Gerekli şartları taşıdığı anlaşılan projeler, bir listesi hazırlanarak teknik ve mali değerlendirme 
sürecine alınır. Gerekli şartları taşımadığı sonradan öğrenilen başvurular değerlendirme süreci-
nin hangi aşamasında olursa olsun ön incelemede elenmiş kabul edilir.
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İdari Kontrol

Başvurular öncelikle şekli uygunluk açısından idari kontrole tabi tutulacaktır.  Bu kapsamda, 
aşağıda yer alan kriterlerin yerine getirilip getirilmediği kontrol edilmektedir. İstenilen bilgiler-
den herhangi biri eksik veya yanlış ise, proje teklifi yalnızca bu esasa dayanarak reddedilebilir 
ve proje teklifi bu noktadan sonra artık değerlendirilmeyecektir.

İDARİ KONTROL LİSTESİ

KRİTERLER Evet Hayır
Gerekli 
Değil

1. Taahhütname başvuru sahibinin yetkili kişisi tarafından 
imzalanmıştır.

2. Kamu kurum ve kuruluşu olmayan başvuru sahibinin / 
her ortak kuruluşun Bartın ilinde yer aldığını, kayıtlı ol-
duğunu veya faaliyet gösterdiğini belirten resmi kayıt 
belgesi, tüzüğü, kuruluş sözleşmesi sunulmuştur.

3. Başvuru sahibinin / her ortak kurum/kuruluşun en üst 
yetkilisi tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş yetkili 
kişi veya kişilerin belirlendiği yönetim organının kararını 
içeren yazı sunulmuştur. 

       (Başvuru sahibi için EK-E1, varsa ortak(lar) için EK-E2) 

4. Kamu kurum ve kuruluşu olmayan başvuru sahibini ve 
varsa her ortak kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişi(-
ler)in isim(ler)inin ve imzalarının yer aldığı en fazla 1 
yıl önce alınmış tasdikli imza sirküleri ya da suretleri 
sunulmuştur.

5. Altyapı tesisi inşa projelerinde; projenin ortaklı olması 
durumunda ve/veya söz konusu tesisin birden fazla ku-
rum tarafından kullanılacağı durumlarda, kurumlar ara-
sında söz konusu yapının mülkiyet, işletme ve kullanım 
koşullarını içeren protokol sunulmuştur.

6. Proje kapsamında KDV hariç 30.101 TL’yi geçen her bir 
satın alma faaliyeti için en az 2 proforma fatura sunul-
muştur. 
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7. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlediği güncel birim 
fiyatlara ve pozlara göre hazırlanmış keşif özeti (malze-
me/metraj ve keşif listesi) ve maliyet tahmini ile teknik 
tasarımlar ve planlar gibi bilgileri içeren ilgili tüm kurum 
ve kişilerce onaylanmış avan proje / uygulama projesi 
sunulmuştur.

8. Projenin gerçekleştirileceği yere ait farklı açılardan çe-
kilmiş en az 5 adet fotoğraf sunulmuştur.

9. Başvuru sahibi ve her ortak için onaylı son 3 mali yıla 
ilişkin mali tablolar sunulmuştur. 

10. Kooperatiflerin ortaklarına kar dağıtılmasını yasaklayan 
hükmü içeren tüzük/kuruluş sözleşmesi sunulmuştur.

11. Yeni kurulan sivil toplum kuruluşları için ilk genel ku-
rul ve yetkili organların oluşturulduğunu, mevcut sivil 
toplum kuruluşları için son 2 yıl içerisinde genel kurul 
yaptıklarını gösterir belge sunulmuştur.

12. Fizibilite raporu sunulmuştur. (Gerekli ise)

Uygunluk Kontrolü

Ön inceleme kapsamında uygunluk kontrolü gerçekleştirilir. Başvuru Sahibinin, ortaklarının (ve 
varsa iştirakçilerinin) ve projelerin bu rehberin 3.1.1 ve 3.1.2 bölümlerinde verilen kriterlere 
uygunluğunun kontrolü aşağıda yer alan listeye göre yapılır.

UYGUNLUK KONTROL LİSTESİ

KRİTERLER Evet Hayır Gerekli Değil

1. Başvuru sahibi uygundur.

2. (Varsa) Tüm ortaklar uygundur.

 
Sadece ön incelemeyi geçen başvurular değerlendirme işleminin sonraki safhaları-
na alınacaktır.
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3.3.2. Teknik ve Mali Değerlendirme

Teklif edilen bütçe de dâhil olmak üzere başvurular, aşağıda yer alan değerlendirme tablosun-
daki bölüm ve alt bölüm kriterlerine göre değerlendirilecek ve puanlanacaktır. Değerlendirmede 
sırası ile başvuranın mali ve yönetim kapasitesi, proje konusunun programın amaç ve öncelikleri 
ile ilgililiği, önerilen metodolojinin kalitesi ve geçerliliği, projenin destek sonrası sürdürülebi-
lirliği ile projenin bütçe ve maliyet etkinliği göz önüne alınacaktır. Değerlendirme tablosu, bö-
lümlere ve alt bölümlere ayrılmıştır. Her alt bölüme, belirlenen aralıklarda puanlar verilecektir.

Bu değerlendirmenin sonunda başvurular en yüksek puanı alan tekliften başlayarak sıralanır ve 
destek dağıtımı altmış beş (65) ve üzerinde puan alan projeler başarılı değerlendirilecek şekilde 
bu rehberde belirtilen teklif çağrısının toplam bütçesi çerçevesinde söz konusu sıralamaya göre 
yapılır. 

Eşit puan alan başvurular bakımından; söz konusu mali destek programında aynı ya-
rarlanıcı tarafından sunulan tek proje başvurusu niteliğinde olanlar, bu hususta eşit-
lik olması halinde öncelikle ilgililik bölümü için bağımsız değerlendiricilerin verdik-
leri puanların ortalaması; bunun da eşit olması halinde mali ve operasyonel kapasite 
bölümünden alınan puanların ortalaması en yüksek olanlar dikkate alınır, bu hususta 
da eşitlik olması halinde başvuru tarihi ve saati esas alınır. 

Proje tekliflerinin destek almaya hak kazanabilmesi için, toplam başarı puanına ek olarak, de-
ğerlendirme tablosunun ilk iki bölümünde incelenen mali kapasite ve işletme kapasitesi ba-
kımından en az 10 puan (20 puan üzerinden), ilgililik bakımından da en az 18 puan (25 puan 
üzerinden) alması koşulu aranacaktır.

DEĞERLENDİRME TABLOSU

BÖLÜM Puan

1. Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi (Eşik puan=10) 20

1.1. Başvuru sahibi ve ortakları proje yönetimi konusunda yeterli deneyime sahip mi? 5

1.2. Başvuru sahibi ve ortakları yeterli teknik uzmanlığa sahip midir? (Ele alınacak 
konular hakkında yeterli bilgileri var mı?)

5

1.3. Başvuru sahibi ve ortakları yeterli yönetim kapasitesine sahip mi?  
(Personel, ekipman ve proje bütçesini idare edecek bilgi ve beceri dahil olmak üzere)

5

1.4. Başvuru sahibi istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip mi? 5
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2. İlgililik (Eşik puan=18) 25

2.1. Proje, Teklif Çağrısının hedefleriyle ve bir veya birden fazla önceliği ile ne kadar 
ilgili? 

Not: 5 puan (çok iyi) verilebilmesinin koşulu; projenin, en az bir önceliği özellikle 
işaret etmesidir. 
Not: 5 puan (çok iyi) verilebilmesinin koşulu; projenin, cinsiyet eşitliği, fırsat eşitliği, 
çevrenin korunması, sürdürülebilir kalkınma gibi özel bir katma değer unsurunu içer-
mesidir.  

5x2

2.2. Proje, hedef bölge(ler)nin ihtiyaçları ve sorunları ile ne kadar ilgili? 5

2.3. İlgili taraflar ne kadar açıkça tanımlanmış ve stratejik olarak seçilmiştir? (son yarar-
lanıcılar, hedef gruplar). Hedef grupların gereksinimleri net bir şekilde belirlenmiş mi 
ve proje bunları gerektiği şekilde muhatap alıyor mu?

5x2

3. Yöntem 30

3.1. Önerilen faaliyetler uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve beklenen sonuçlarla 
uyumlu mu?

5

3.2. Projenin genel tasarımı ne kadar tutarlıdır? (Özellikle; proje, söz konusu sorunların 
bir analizini yansıtıyor mu; dış faktörler göz önüne alınmış mı ve bir değerlendirme 
öngörüyor mu?)

5

3.3. Ortakların projeye katılım ve katkı düzeyi yeterli midir? 
Not: Ortak bulunmaması halinde en fazla 3 puan verilecektir.

5

3.4. Faaliyet planı açık ve uygulanabilir nitelikte mi? 5

3.5. Teklifte, projenin sonucuna yönelik objektif olarak doğrulanabilir göstergeler 
yer alıyor mu?

5

3.6. Projede, devlet desteğine ve görünürlüğüne yeterli önem verilmiş mi? 5

4. Sürdürülebilirlik 15

4.1. Projenin, hedef grupları üzerinde somut bir etkisi olması bekleniyor mu? (etkilenen 
işletme sayısı, faaliyetin bölgesel önemi, geçici/kalıcı oluşturulan istihdam, sosyal fay-
dalar, sağlanan eğitim fırsatları, teşvik edilen yeni sermaye yatırımları, bölgenin genel 
ekonomik ortamında sağlanan gelişmeler vb. dahil olmak üzere)

5

4.2. Proje potansiyel çarpan etkileri içermekte midir? (Proje sonuçlarının daha geniş 
alanları etkilemesi ile bilgi yayılması dâhil olmak üzere) 

5

4.3. Teklif edilen projenin beklenen sonuçları sürdürülebilir midir?
Ø	Mali açıdan (destek sona erdikten sonra faaliyetler nasıl finanse edilecek?)
Ø	Kurumsal açıdan (Faaliyetlerin devam ettirilmesine imkân tanıyan yapılar proje 

sonunda da devam edecek mi? Projenin sonuçları yerel olarak sahiplenilecek mi?)
Ø	Proje sürdürülebilir kalkınmaya ve çevrenin korunmasına itibar gösteriyor mu?

5

5. Bütçe ve maliyet etkinliği 10

5.1 Tahmini maliyetler ile beklenen sonuçlar arasındaki oran yeterli mi? 5

5.2 Yapılması öngörülen harcamalar projenin uygulanması için gerekli mi? 5

EN YÜKSEK TOPLAM PUAN 100
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3.4. Değerlendirme Sonucunun Bildirilmesi

3.4.1. Bildirimin İçeriği

Başvuru sahiplerine, başvurularının sonucuna ilişkin durum yazılı olarak bildirilecektir. Başvu-
runun reddedilmesi veya destek verilmemesi kararı, aşağıda belirtilen gerekçelere dayandırı-
lacaktır:

•	 Başvuruya ilişkin taahhütname, başvuru rehberinde belirtilen son başvuru tarih ve saatin-
den sonra alınmıştır,

•	 Başvuru eksiktir veya belirtilen kriterlere uygun değildir,
•	 Başvuru sahibi veya ortaklarından biri ya da birkaçı uygun değildir,
•	 Proje uygun değildir (Örneğin teklif edilen projenin program kapsamında olmaması vb.),
•	 Proje, konuyla yeterince ilgili değildir ve/veya Başvuru sahibinin mali ve işletme kapasite-

si yeterli değildir,
•	 Proje, teknik ve mali açıdan, seçilmiş olan diğer projelere göre daha az puan almıştır,
•	 Talep edilen destekleyici belgelerin biri ya da birkaçı belirtilen son tarihten önce teslim 

edilmemiştir,
• Bu rehberde bulunan herhangi başka bir kritere uyulmamıştır. 
 

 
Ajansın bir başvuruyu reddetme ya da destek vermeme kararı nihaidir.

3.4.2. Öngörülen Zaman Çizelgesi

Değerlendirme sonuçları hakkında başvuru sahiplerini bilgilendirmek için Ajansın planladığı ta-
rih Mayıs 2020’dır. Bu tarih kesin olmayıp, proje sayısına göre değişebilecektir.
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3.5. Sözleşme İmzalanması ve Uygulama Koşulları

Destek kararını takiben, projelere verilecek mali destek ve buna ilişkin ilke ve kurallar, başvuru 
sahibi ile Ajans adına Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulunca yetkilendirilen Genel 
Sekreterin imzalayacağı bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşme imzalanan projeler Ajans internet 
sitesinde ilan edilerek kamuoyuna duyurulur.

Sözleşmelerin imzalanması ve uygulanması aşamalarında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tara-
fından hazırlanarak yayımlanan ve www.bakka.gov.tr adresinden temin edilebilecek olan Proje 
Uygulama Rehberi esas alınacaktır. 

Sözleşme Sırasında Sunulması Gereken Belgeler

Genel sekreterlik desteklenecek projelerin, başvuru formu ve ekleri ile başvuru rehberinde be-
lirtilen destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretini başvuru sahipleri ve ortaklarından temin 
eder. Başvuru sahipleri, desteklenmesine karar verilen projelerin ajans tarafından ilan edilme-
sinden itibaren on beş işgünü içinde söz konusu belgeleri ajansa teslim eder. Süresi içerisinde 
söz konusu belgeleri teslim etmeyen başvuru sahipleri ile sözleşme imzalanmaz. Desteklenme-
yecek projelerin sahiplerine, yönetim kurulu kararını müteakip on gün içerisinde desteklenme-
me gerekçeleriyle birlikte yazılı tebligatta bulunulur.

Sözleşme imzalanmadan önce ajans, gerektiğinde başvuru sahibinden ek bilgi ve belge isteye-
bilir. Sözleşmeler, gerekli belgelerin temininden sonra başvuru sahiplerine beş iş günü içinde 
yapılacak yazılı bildirimi müteakip en geç on iş günü içinde imzalanır. Bu süre zarfında 
sözleşme imzalamak üzere ajansa başvurmayan başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat 
etmiş sayılır. Bunların yerine, öngörülen toplam destek bütçesiyle sınırlı olmak koşuluyla yedek 
listede yer alan başvuru sahipleri en yüksek puanlı projeden başlamak üzere sözleşme imzala-
maya davet edilir.

Sözleşme imzalamak için,

* Desteklenecek projelerin başvuru sahipleri, başvuru formu ve 
ekleri ile başvuru rehberinde belirtilen destekleyici belgelerin aslı 
veya onaylı suretini matbu olarak başarılı projelerin ilan edilmesin-
den itibaren on beş iş günü içinde Ajansa teslim etmek zorundadır. 

** Başvuru formu ve ekleri ile başvuru rehberinde belirtilen des-
tekleyici belgelerin asıllarını veya onaylı suretlerini Ajansa teslim 
eden başvuru sahipleri kendilerine 5 iş günü içerisinde yapılacak 
bildirimi takiben 10 iş günü içerisinde talep edilen sözleşme evrak-
larını hazırlayarak sözleşme imzalamak üzere Ajansa gelmelidirler. 
Sözleşme evrakları KAYS sistemine yüklenir ve matbu olarak Ajan-
sa teslim edilir.
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Başarılı bulunan projeler için başvuru sahibi ve ortaklarının sözleşme aşamasında aşağıda liste-
lenen belgeleri sunmaları zorunludur.

1. Başvuru formu ve ekleri ile başvuru rehberinde belirtilen destekleyici bel-
gelerin aslı veya onaylı sureti, 

2. Damga vergisi ödendiğine dair dekont veya damga vergisinden muaf olun-
duğuna dair belge,

3. Haciz işlemi bulunmadığına dair beyan,
4. Mali kimlik formu,
5. Başvuru sahibinin ve varsa her ortak kuruluşun sosyal güvenlik katkıları 

ile ilgili yükümlülüklerinin yerine getirildiğine dair son 30 gün içerisinde 
alınmış belgeler, 

6. Başvuru sahibinin ve varsa her ortak kuruluşun vergi ile ilgili yükümlülükle-
rinin yerine getirildiğine dair son 15 gün içerisinde alınmış belgeler, (başvu-
ru sahipleri vergiden muaf ise veya vergi mükellefi değilse bunu kanıtlayan 
resmi yazı),

7. Kimlik beyan formu,
8. Mali Kontrol Taahhütnamesi – Muvafakatname,
9. Projenin uygulanması için mevzuat gereğince ilgili makamlardan alınması 

gerekli olan her türlü izin, ruhsat, yetki belgesi, lisans gibi belgeler. Örneğin:
• ÇED raporu veya ÇED raporuna ihtiyaç olmadığını gösteren ilgili ku-

rumdan alınmış yazı (proje kapsamında yapılacak olan yatırım konusu 
ile uyumlu olması ve geçerliliği devam eden bir belge olması gerek-
mektedir),

• Gerekli ise kültür tabiat varlıklarını koruma kurulu izni, İnşaat ruhsatı, 
Sağlık ruhsatı, Yetki belgesi vb.

10. Projenin uygulama alanına ilişkin belgeler. Örneğin:
• Arsa/arazi/binaların mülkiyet durumunu gösterir ve mevcutsa taşın-

maz üzerinde kurulu tüm hakları da içeren belge,
• Arazinin imar durumu ile ilgili belge.

11. Devlet destekleri ve yasal izinler konusunda ajans tarafından hazırlanan 
beyanname

 
Sözleşme tutarının binde 9,48’i oranında damga vergisinin ilgili vergi 
dairesine, tek bir sözleşme nüshası için ödenmesi ile alınacak makbu-
zun Ajansa sunulması gerekmektedir. 
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Destek kararını takiben, verilecek destek miktarı ve uygulamaya ilişkin ilke ve kurallar, başvuru 
sahibi ile Ajans arasında imzalanacak bir sözleşmeye bağlanır.

Sözleşme özellikle aşağıda belirtilen hakları ve yükümlülükleri düzenler:

Kesin Destek Tutarı: Azami destek tutarı sözleşmede belirtilecektir. Bu tutar, Bölüm 3.1.3’de 
açıklandığı gibi bu tutar tahminlere dayalı bir şekilde hazırlanan bütçe çerçevesinde belirlene-
cektir. Kesin destek tutarı, proje sona erdiğinde ve nihai rapor sunulduğunda kesinlik kazana-
caktır. Mali destek hiçbir koşulda sözleşmede belirtilen tutarı geçemez, sözleşme tutarını aşan 
ek ödeme yapılamaz ve yararlanıcı tarafından aynı sözleşme kapsamında ek destek talebinde 
bulunulamaz.

Hedeflerin Gerçekleştirilememesi: Yararlanıcının sözleşme koşullarını yerine getirmemesi 
halinde Ajans destek tutarını azaltabilir ve/veya o zamana kadar ödenen tutarların tamamen ya 
da kısmen geri ödenmesini talep edebilir. Ayrıca desteklenen proje veya faaliyet kapsamında, 
Ajans tarafından istenen bilgi ve belgelerin zamanında ve eksiksiz verilmemesi, izleme ziya-
retlerinde uygulama ve yönetim mekânlarına erişimin zorlaştırılması yahut engellenmesi veya 
projenin sözleşmeye, eklerine ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yürütülmediğinin tespiti 
halinde Ajans, ödemeleri durdurabilir ve/veya sözleşmeyi feshederek buna ilişkin mevzuatta ve 
sözleşmede belirtilen hukuki yollara başvurabilir.

Sözleşmenin Değiştirilmesi: Yararlanıcıların projelerini, Ajans ile imzaladıkları sözleşme  
hükümleri doğrultusunda uygulamaları esastır. Ancak sözleşmenin imzalanmasından sonra 
projenin uygulamasını zorlaştıracak veya geciktirecek önceden öngörülemeyen ve beklenme-
yen durum yahut mücbir sebep söz konusu ise sözleşme tarafların mutabakatı ile uygulamanın 
herhangi bir safhasında değiştirilebilir ve/veya proje uygulamasının tamamı veya bir kısmı dur-
durulabilir. 

Raporlar: Yararlanıcılar, uygulama sürecinde, projede kaydedilen ilerleme ve gerçekleşmele-
ri içeren raporlar sunmak zorundadır. Bunlar; sözleşmede belirtilen dönemlerde sunulacak ara 
raporlar ve proje faaliyetlerinin tamamlanmasını takiben sunulacak nihai rapor ile projenin 
etkilerinin değerlendirilebilmesi amacıyla sunulacak proje sonrası değerlendirme raporundan 
oluşmaktadır. Ayrıca Ajans, yararlanıcıdan ilave bilgi ve belge talebinde bulunabilir.

Ödemeler: Sözleşmede belirtilen süre içerisinde, kabul edilebilir nitelikteki teminat şartının 
yararlanıcı tarafından yerine getirilmiş olması kaydıyla, destek miktarının %40’ı20, yararlanıcıya 
ait sözleşmede belirtilen banka hesabına ön ödeme olarak aktarılır.

20 Ancak projenin risk ve ihtiyaç durumuna göre bu oran % 20’den az ve % 60’tan fazla olmamak kaydıyla Ajans tara-
fından değiştirilebilir ve çok yüksek riskli projeler için gerekli tedbirler alınıncaya kadar ön ödeme yapılmamasına 
karar verilebilir.
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Ajans tarafından ön ödeme sonrasında yapılacak diğer ödemeler, hak ediş esasına göre ger-
çekleştirilir. Buna göre, ön ödeme tutarının ve aynı oranda yararlanıcının eş finansman tutarının 
usulüne uygun harcandığını gösteren belgelerin ara/nihai raporlarla birlikte Ajansa sunulması, 
ilgili raporların Ajans tarafından incelenip uygun bulunması ve onaylanmasından sonra; (söz-
leşmede aksi belirtilmediği takdirde) ara ödemede destek miktarının %40’ı ve son ödemede 
%20’si destek yararlanıcısının banka hesabına mevzuat uyarınca belirlenen süreler içerisinde 
yatırılır. Yararlanıcı tarafından ilgili raporlar sunulmadan ve usulüne uygun ödeme talebinde 
bulunulmadan, yararlanıcıya hiçbir ödeme yapılmaz. Eş finansman dâhil bütün harcamalar 
açılacak proje hesabı üzerinden yapılacaktır. 

Projeye Ait Kayıtlar: Yararlanıcı, proje uygulanmasına dair tüm hesap ve kayıtları şeffaf bir 
şekilde tutmakla yükümlüdür. Bu kayıtlar desteğin son ödemesinin yapılmasından sonra beş yıl 
süreyle saklanmalıdır.

Denetim: Gerektiğinde yapılacak denetimler sırasında yararlanıcı, proje uygulama ve yönetim 
mekânlarına erişimi zorlaştırmamak yahut engellememek ve talep edilen her türlü bilgi ve bel-
geyi görevli personele zamanında sunmak zorundadır. Sözleşme hükümleri, Ajans tarafından 
hem kayıtlar üzerinde hem de yerinde yapılabilecek denetimlere olanak tanıyacaktır.

Ajans, kamu kurum ve kuruluşlarının başvuru sahibi olmadığı bütün projelerden denetim raporu 
talep eder.  2020 Yılı Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek 
Programı kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dış denetim kuralından muaf tu-
tulmuştur. Ajans gerekli gördüğü takdirde kamu kurum ve kuruluşlarının başvuru sahibi olduğu 
fakat riskli değerlendirdiği projelerden de dış denetim raporu talep etme hakkını saklı tutar.

Bu denetim Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından yetkilendiri-
len bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşları ile yeminli mali müşavirler tarafından 
yapılabilir.

Tanıtım ve Görünürlük: Ajansın mali destek sağladığı proje ve faaliyetlerde, yararlanıcılar ve 
alt yükleniciler, hizmet, mal alımı ve yapım işleri faaliyetlerinde ajansın sağladığı mali desteği 
ve Bakanlığın genel koordinasyonunu görünür kılmak ve tanıtmak için gerekli önlemleri alırlar. 
Destek kapsamında ortaya çıkan her türlü tesis, makine ve teçhizat üzerinde ajansın desteği ile 
sağlandığını belirten ifadeler ile Bakanlık ve ajans logosunun yer alması sağlanır. Ancak yararla-
nıcılar ve alt yüklenicilerin hizmet, mal alımı ve yapım işlerinin satın alma ve ihale süreçlerinde 
kullanılan ilan ve belgelerde, projeler sonucu üretilen basılı materyaller ve tüketim malzemeleri 
üzerinde Bakanlık logosu yer almaz.  Yararlanıcılar ve alt yükleniciler Proje Uygulama Rehberin-
de yer alan genel hükümlere ilave olarak ajansın görünürlüğünü ve tanıtımını sağlamak amacıy-
la alınması gereken önlemler ve standartlar için, Ajansın internet sitesinde (www.bakka.gov.tr) 
yayınlanan “Tanıtım ve Görünürlük Rehberi”ne uygun olarak gerekli önlemleri alır.
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Satın Alma İşlemleri: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi yararlanıcılar, destek programları 
çerçevesinde desteklenen proje ve faaliyetler kapsamında yapacakları satın alma faaliyetlerini 
tabi oldukları satın alma mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirirler. Söz konusu Kanuna tabi olma-
yan kişi, kurum ve kuruluşların uyacakları satın alma usul ve esasları ise sözleşmenin ekinde 
(EK IV - Destek Yararlanıcılarının Tabi Oldukları Satın Alma Kuralları) tanımlanmıştır. Ayrıca, 
uygulama aşamasında satın alma usullerine ilişkin detaylı bilgi ve dokümanlar Proje Uygulama 
Rehberi’nde yer alacaktır.

Programlar kapsamında alımı desteklenen alet, teçhizat, yazılım, malzeme ve sistemler ile ya-
pımı gerçekleştirilen tesislerin mülkiyeti ve bunun üzerindeki fikri mülkiyet hakları yararlanıcıya 
aittir. Ancak yararlanıcı, sözleşme kapsamında sağlanmış tesis, makine, ekipman, 
teçhizat ve diğer malzemelerin, genel sekreterin gerekçeli ve yazılı izni olmaksızın 
proje süresince ve projenin sona ermesinden itibaren üç yıl süreyle üzerinde üçüncü 
kişi lehine ayni ya da şahsi hak tesis edemez ve projede belirtilen iş yeri dışında 
kullanamaz aksi halde destek miktarının iki katı tutarında ajansa tazminat öder. Bu 
hususlar sözleşmede yer alır.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, zorunlu hallerde proje teklif çağrı-
sını, değerlendirme ve seçim aşaması da dâhil olmak üzere, destek 
sürecini herhangi bir aşamada iptal edebilir. Bu durumda Ajanstan 
herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz.

2020 Yılı Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Zo-
runlu Performans Göstergeleri

2020 Yılı Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında 
başvuruda bulunacak tüm proje tekliflerinin aşağıdaki performans göstergelerini seçmesi prog-
ramın genel performans ölçümü ve etki değerlendirmesinin sağlıklı yapılabilmesi açısından zo-
runludur. 

KOD GÖSTERGE BİRİM AÇIKLAMA

S1 Doğrudan Faydalanan Kişi Sayısı Kişi
Proje Kapsamında Gerçekleştirilen 
Altyapı İyileştirmelerinden Doğru-
dan Faydalanan Kişi Sayısı

T37
Mesleki Eğitim Almış Turizm Perso-
neli Sayısı

Kişi
Proje Kapsamında Mesleki Eğitim 
Alan Otel Veya Restoranda Çalışan 
Personel Sayısı

T39
Çeşitlendirilen ve/veya Geliştirilen 
Turizm Faaliyeti Sayısı

Adet 
Puan Avantajı Sağlanan Turizm 
Türlerine Yönelik Çeşitlendirme 
Faaliyetleri
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2020 Yılı Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek 
Programı Seçimli Performans Göstergeleri

KOD GÖSTERGE BİRİM AÇIKLAMA

A5
Düzenlenen veya Rehabilite Edilen 
Çevre Alanı Büyüklüğü

Metrekare
Proje Kapsamında Düzenlenen 
ya da Rehabilite Edilen Çevre 
Alanı Yüzölçümü

A43
Geliştirilen Ve Hayata Geçirilen 
Yenilikçi Kentsel Hizmet Uygula-
ması Sayısı

Adet
Proje Kapsamında Geliştirilen Ve 
Hayata Geçirilen Yenilikçi Kent-
sel Hizmet Uygulaması Sayısı

A67
Açık Hava Yürüyüş-Koşu Parkur 
Uzunluğu

Metre
Proje Kapsamında Oluşturulan 
Açık Hava Yürüyüş-Koşu Parkur 
Uzunluğu

GP7
Faaliyete Geçirilen Eğitim ve Top-
lantı Salonu Kapasitesi

Kişi, 
Metrekare

Proje Kapsamında Faaliyete Ge-
çirilen Eğitim ve Toplantı Salonu 
Kapasitesi

GP44 Ticari Kullanım Alanı Metrekare
Proje Kapsamında Kazandırılan 
Ticari Kullanım Alan Büyüklüğü

G9 Eğitime Katılan Kişi Sayısı Kişi
Proje Kapsamında Düzenlenen 
Eğitimlere Katılan Kişi Sayısı

G8 Eğitim Süresi Saat
Proje Kapsamında Düzenlenen 
Eğitimlerin Süresi

T12 Restorasyonu Yapılan Yapı Sayısı Adet
Proje Kapsamında Restorasyonu 
Yapılan Yapı Sayısı

T14
Restore Edilen Tarihi, Kültürel veya 
Sosyal Kapalı Alan Büyüklüğü

Metrekare
Proje Kapsamında Restore Edilen 
Tarihi, Kültürel veya Sosyal Ka-
palı Alan Yüzölçümü

T15
Restore Edilen Tarihi, Kültürel veya 
Sosyal Açık Alan Büyüklüğü

Metrekare
Proje Kapsamında Restore Edilen 
Tarihi, Kültürel veya Sosyal Açık 
Alan Yüzölçümü

T17
Turizme Kazandırılan Taşınmaz 
Kültür Varlıklarının Sayısı

Adet
Proje Kapsamında Turizme 
Kazandırılan Taşınmaz Kültür 
Varlıklarının Sayısı
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T20
Tanıtım ve Yönlendirme Araçları 
(İşaret/Tanıtım Levhası, Aydınlat-
ma Elemanı, Kiosk vb.) Sayısı

Adet

Proje Kapsamında Yapılan Ta-
nıtım ve Yönlendirme Araçları 
(İşaret/Tanıtım Levhası, Aydınlat-
ma Elemanı, Kiosk vb.) Sayısı

T21
İyileştirilen ve/veya Dönüştürülen 
Sokak, Cadde vb. Sayısı

Adet
Proje Kapsamında İyileştirilen 
ve/veya Dönüştürülen Sokak, 
Cadde vb. Sayısı

T22 Bölgeye Özgü Turizm Portalı Sayısı Adet
Proje Kapsamında Geliştirilen 
Bölgeye Özgü Turizm Portalı 
Sayısı

T24
Bölgenin Destinasyon Olarak Dahil 
Edildiği Tur Sayısı

Adet
Proje Kapsamında Bölgenin 
Destinasyon Olarak Dahil Edildi-
ği Tur Sayısı

T25
Bölge İçerisinde Tur Güzergahları-
na Kazandırılan Destinasyon Sayısı

Adet
Proje Kapsamında Mevcut Tur 
Güzergahlarına Eklenmesi Sağla-
nan Destinasyon Sayısı

T27
Mavi Bayrak Kazandırılan Plaj/
Marina Sayısı

Adet
Proje Kapsamında Mavi Bayrak 
Kazandırılan Plaj/Marina Sayısı

TK23 Açık Alan Büyüklüğü Metrekare
Proje Kapsamında Yeni Kurulan 
veya Rehabilite Edilen Yapının 
Açık Alan Büyüklüğü

TK24 Kapalı Alan Büyüklüğü Metrekare
Proje Kapsamında Yeni Kurulan 
veya Rehabilite Edilen Yapının 
Kapalı Alan Büyüklüğü

TK48
Yöresel Ürün Marka Başvuru 
Sayısı

Adet
Proje Kapsamında Yöresel Ürün 
Marka Başvuru Sayısı

TK50
Yöresel Ürün Coğrafi İşaret Başvu-
ru Sayısı

Adet
Proje Kapsamında Yöresel Ürün 
Coğrafi İşaret Başvuru Sayısı
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EKLER
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4. EKLER

EK-E1 (Başvuru Sahibi Kurum/ Kuruluş İçin)

…/…/20..

T.C.  
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 

GENEL SEKRETERLİĞİNE

Kurumumuz …………………………………………………. , …/…/… tarih 
ve …………. sayılı Kanuna/Yönetmeliğe/Karara göre kurulmuş olup TR81 Düzey 2 Bölgesi 
illerinden .................................’de/da faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kurumumuz, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 26. 
Maddesi uyarınca açılacak proje hesabını açmaya, bu hesaba para aktarmaya ve bu hesap-
tan harcama yapma ehliyetine sahiptir.

Ajansınız tarafından yürütülmekte olan 2020 Yılı Bartın İli Turizme Yöne-
lik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında kurum/kuruluşumuz olan 
………….........……………………….. adına “…………………………………
…………………………………………………” başlıklı bir proje sunulmasına ve 
projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede kurum/kuruluşumuzu 
temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi aşağıda tatbiki imzası bulunan 
“…………………………………………………” dir.

Kurumun En Üst Yetkili Amiri
                                                                                                       İmzası, Kaşesi ve Mührü

Ek: Yetkili Organlardan Alınmış Karar

…………………………………………..’nin Tatbiki İmzası:

(İMZA)
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EK-E2 (Her Bir Ortak Kurum/Kuruluş İçin)

…/…/20..

T.C. 
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 

GENEL SEKRETERLİĞİNE

Kurumumuz …………………………………………………. , …/…/… tarih 
ve …………. sayılı Kanuna/Yönetmeliğe/Karara göre kurulmuş olup TR81 Düzey 2 Bölgesi 
illerinden .................................’de/da faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kurumumuz, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 26. 
Maddesi uyarınca açılacak proje hesabını açmaya, bu hesaba para aktarmaya ve bu hesap-
tan harcama yapma ehliyetine sahiptir.

Ajansınız tarafından yürütülmekte olan 2020 Yılı Bartın İli Turizme Yönelik Küçük 
Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında ……………………………………
………….…………………………………... tarafından sunulacak olan “…………
……………………………………….…………………………………..…” baş-
lıklı projede kurumumuz ………………………………………………….……… 
proje ortağı olarak yer alacaktır. Bu doğrultuda, proje kapsamında kurumumuzu tem-
sile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi aşağıda tatbiki imzası bulunan 
“…………………………………………………” dir. 

Kurumun En Üst Yetkili Amiri
                                                                                                       İmzası, Kaşesi ve Mührü

Ek: Yetkili Organlardan Alınmış Karar (Gerekli ise)

…………………………………………..’nin Tatbiki İmzası:

(İMZA)
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NOTLAR



T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
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