
BEYANNAME 

BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİNE 

 

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen TR81/22/YTD referans numaralı 2022 

Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında yapılan başvuruya ilişkin 

olarak, başvurumuzun başarılı bulunması durumunda verilecek desteğin amacına uygun şekilde 

ilerlemesi amacıyla tüm aşamalarda aşağıdaki hususlara koşulsuz olarak uyacağımızı beyan ve 

taahhüt ederiz.  

 

 Kalkınma Ajansına proje başvurusu yaptığımız yönetim danışmanlığı desteğine ilişkin 

program başvuru rehberi ve mevzuat hakkında tam olarak bilgi sahibi olduğumuzu ve 

bu hususlara uygun hareket edeceğimizi, 

 Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan yönetim danışmanlığı desteği talebinde 

bulunabilecek kuruluşlar, desteğin kapsamı, başvuru koşulları ile değerlendirme 

kriterlerine ilişkin bilgi ve belgeleri tam olarak okuduğumuzu ve anladığımızı, proje 

başvurusunu belirtilen kurallar çerçevesinde hazırladığımızı,  

 Destek kapsamında Kalkınma Ajansına ve Kalkınma Ajansının görevlendirdiği kişilere 

verdiğimiz tüm bilgi ve belgelerde gerçeğe uygun bilgi verdiğimizi ve vereceğimizi, 

 Kalkınma Ajansına ve Kalkınma Ajansının görevlendirdiği kişilere, gerekli 

denetim ve izlemelerin yapılabilmesi için imzalanacak destek sözleşmesinde 

belirtilen süre zarfında talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi ibraz edeceğimizi, 

 Destek kapsamında sunulan hizmetin azami faydayı sağlaması için Ajansın ve 

yüklenicinin ihtiyaç duyacağı gerekli ortam ve imkânları sağlayacağımızı,  

 Yönetim danışmanlarının program kapsamındaki tespit ve önerilerinin 

gereklerini yerine getirmek adına gerekli özen ve hassasiyeti göstereceğimizi, 

 Başvuru değerlendirme sürecinde, Kalkınma Ajansı tarafından belirlenen 

değerlendirme komisyonu üyelerine ve destek kapsamındaki hizmeti sağlayacak 

yüklenicinin temsilcilerine, KAYS üzerinden başvurusu yapılmış proje bilgilerinin 

iletileceğinin bilindiğini,  

 Destek kapsamındaki faaliyetlere ilişkin harcama kalemlerinin diğer kurum ve 

kuruluşlar tarafından desteklenmediğini, başvurunun ajans tarafından desteklenmesine 

karar verilmesi durumunda diğer kurum ve kuruluşlardan destek talebinde 

bulunulmayacağını, böyle bir durumla karşılaşılması durumunda projenin 

reddedilebileceğini, sözleşme imzalanmış ise sözleşmenin feshedilebileceğini kabul ve 

taahhüt ederiz. 

 

Yukarıda uymayı kabul ve taahhüt ettiğimiz kurallara uymadığımızın ve/veya verdiğimiz 

bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğumuzun saptanması halinde Batı Karadeniz 

Kalkınma Ajansı tarafından bu konuda karar alma ve yaptırım uygulama yetkisi bulunduğunu, 

bu kararlara ve yaptırımlara karşı herhangi bir itirazda bulunmayacağımızı gayri kabili rücu 

kabul ve taahhüt ederiz. 

 

Başvuru Sahibi Kuruluş Yetkilisi 

 

Adı Soyadı: 

T.C. Kimlik No / Vergi No: 

Tarih:  

İmza/Kaşe/Mühür: 

 


