
 

 

                                        DESTEKLEYİCİ BELGE ÖRNEKLERİ   EK-E 

 

ÖRNEK 1            

HİBE-DESTEK ALINMADIĞINA DAİR BEYAN 

 

          ……/…../2021 

T.C. 

SERHAT KALKINMA AJANSI 

GENEL SEKRETERLİĞİ’NE 

     MERKEZ/KARS 

Projeye konu faaliyetlere ilişkin; ulusal ya da uluslararası kurum ve kuruluşlardan 

mali destek almadığımı, 

Ayrıca “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” başlıklı Bakanlar 

Kurulu Kararı kapsamındaki destek unsurlarından birinden yararlanmadığımı beyan ederim.  

 

Başvuru Sahibinin                      

Adı Soyadı/Yetkili Temsilcisi 

 

İmza  

            

            (Mühür veya kaşeli) 
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ÖRNEK 2 

 

ORTAKLAR İÇİN EŞFİNANSMAN TAAHHÜTNAMESİ 

 

          ……/…../2021 

T.C. 

SERHAT KALKINMA AJANSI 

GENEL SEKRETERLİĞİ’NE 

     MERKEZ/KARS 

………………………….…………….tarafından Ajansınıza sunulacak 

“……………………………………………” başlıklı projede proje ortağı olarak; projenin 

başarılı olması halinde proje başvuru formunda belirtildiği üzere, tarafımızca proje 

kapsamında ………………………………………………….. (yazı ve rakam ile) TL’lik eş 

finansman/nakdi katkı sağlanması taahhüt edilmektedir. 

 

 

Ortak Kurum veya Kişinin 

Yetkili Temsilcisi 

İmza (Mühür veya kaşeli) 
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AJANSA SUNULACAK PROFORMA FATURADA BULUNMASI GEREKEN 
ÖZELLİKLER 

Bir proforma fatura antetli kağıda basılı şekilde, aşağıdaki bilgileri içermelidir: 

1. Fatura tarihi, 
2. Satıcının ve alıcının isim/unvan ve adres bilgileri, 
3. Mal veya hizmetin birim fiyatı/miktarı,/tutarı, 
4. Mal/hizmet/ürünlerin teknik özellikleri, 
5. Nakliye, montaj ve işçilik, KDV bedeli (Proforma faturalarda KDV oranları ayrıca 

belirtilmeli ve Kooperatif ve birliklerde proje bütçesi KDV dahil fiyatlar üzerinden 
hazırlanmalıdır. Piyasa şartlarını yansıtmayan proforma faturalar geçerli kabul 
edilmeyecektir.) 

Şayet talep edilen makine-ekipman, mal ve hizmete dair katalog, broşür, vb. dokümanlar 
varsa proformaya eklenmelidir. 

Proforma faturaların üzerine bütçedeki hangi kaleme ilişkin düzenlendiklerinin mutlaka 
belirtilmesi gerekmektedir. 

Bütçe kalemlerinin gerekçelendirmesi ile proforma fatura bilgileri birbiriyle uyumlu 
olmalıdır.  
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ÖRNEK 3 
(ANTETLİ KÂĞIT) 

 

EK B-1 Bütçe … No’lu Kalem (Bu açıklama başvuru sahibi tarafından doldurulmalıdır). 

PROFORMA FATURA ÖRNEĞİ 

           Tarih: ……../……./202. 

Satıcı Firma Adı: 

Adresi :  

Telefon:  

Faks: 

Vergi Dairesi: 

 

ALICININ ADI SOYADI  
(ADRES VE TELEFON BİLGİLERİ İLE BİRLİKTE) 

 

ÜRÜN (AÇIKLAMA) 
MİKTAR 
(ADET) 

BİRİM 
FİYAT (TL) 

TOPLAM 
TUTAR (TL) 

        

        

ARA TOPLAM       

Nakliye    

Montaj    

KDV    

GENEL TOPLAM (TL)    
 

Kullanım Amacı (Üretim Sürecindeki Yeri) (Gerekçelendirme İle Uyumlu olmalıdır): 

 

Teknik Özellikler: 

1. 

2… 
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ÖRNEK 4 

MALİ KONTROL TAAHHÜTNAMESİ - MUVAFAKATNAME 

              ……/……/ 2021 

T.C. 
SERHAT KALKINMA AJANSI 
GENEL SEKRETERLİĞİ’NE 

     MERKEZ/KARS 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kayıtlarından çeşitli Bankalar ve Özel Finansal Kurumlar 

nezdindeki kredi limiti ve risk bilgilerimi(zi)n ile iflas, tasfiye veya konkordato hallerinden biri 

kapsamında olup olmadığımı(zı)n, bankalara vadesi geçmiş borçlarım(ız)ın bulunup bulunmadığı, icra 

takibine maruz bulunup bulunmadığımı(zı)n ve moralite bilgileri hususlarıyla sınırlı olmak üzere 

araştırılması ve tarafımızca kullanılacak proje hesabının ajansca izlenmesi, gerektiğinde kısıtlanması 

hususunda tarafınıza tam yetki verdiğimi(zi) beyan ederim/ederiz. 

Serhat Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri için Geçerli Genel Koşullar 

Madde 15.1 de bahsi geçen “…yapılan ön ödemeler tamamen harcanana kadar, proje hesabının 

bakiyesi destek yararlanıcısı tarafından sözleşmede bildirilen proje hesabına bağlı bir repo hesabında 

değerlendirilir. Bu kapsamda elde edilen bütün faiz geliri ile bunun üzerindeki her türlü hak 

Ajansındır. Proje özel hesabına bağlı hesaplarda biriken bu faiz gelirlerinin, proje dönemi sonunda 

Ajansın kendi hesaplarına iadesi talep edilebileceği gibi destek yararlanıcısına yapılacak nihai 

ödemeden mahsup da edilebilir…” şartına istinaden şahsıma ait olan proje hesabından elde edilecek 

her türlü faiz ve haklar üzerinde tasarrufun Ajansa ait olduğunu kabul ve beyan ederim/ederiz. 

Bu çerçevede, Bankacılık Kanunu’nun “Sırların Saklanması” başlıklı 73.maddesi ve “Sırların 

Açıklanması” başlıklı 159.maddesi hükümlerince, size ya da tarafım(ız)la ilgili araştırma yapacağınız 

T.C. Merkez Bankası’na veya proje hesabının açılacağı Bankaya herhangi bir sorumluluk tevdi 

etmeyeceğimi(zi) veya sizden ya da T.C. Merkez Bankası’ndan veya proje hesabının açılacağı 

Bankadan herhangi bir talepte bulunmayacağımı(zı) peşinen taahhüt ederim/ederiz. 

           Temsilci(ler) 

              Mühür 

         Yetkili İmza(lar) 

Destek Yararlanıcısının 

Resmi Ünvanı  : 

Sicil Numarası  : 

Vergi No. ve Vergi Dairesi : 

TC Kimlik No  : 

Yukarıdaki tüm imzaların tarafımıza ait olduğunu beyan ederiz. 


