Sözleşme Öncesinde Sunulması Gereken Belgeler
1. Taahhütnamesi ıslak imza ile imzalanan başvurular için KAYS üzerinden oluşturulan başvuru
formu ve eklerinin ıslak imzalı nüshaları. (KAYS üzerinden oluşturulup e-imza ile imzalanan
belgelerin basılı çıktısı gerekli değildir.)
2. Başvuru aşamasında KAYS’a yüklenen destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretleri,
3. Başvuru esnasında KAYS’a yüklenen EK-E Örnek 2 ve EK-E Örnek 6 belgelerine istinaden
başvuru sahibinin (ve varsa ortaklarının) kendi formatında hazırlayacağı yetkili yönetim
organının kararı
✓ Kamu kurumları için en üst yetkili amir kararı (Vali, Kaymakam, Bölge Müdür vb.)
✓ Belediyeler için Belediye Meclisi kararı
✓ İl Özel İdaresi için İl Genel Meclisi kararı
✓ Köy Tüzel Kişilikleri için İhtiyar Heyeti kararı
✓ Mahalli İdare Birlikleri için Birlik Meclisi kararı
✓ Ticaret ve Sanayi Odaları ve Birlikler için Yönetim Kurulu kararı
4. Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere, vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair
ilgili kurumlardan alınmış resmi belge (Mahalli idareler/kamu kurumları hariç);
5. Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere, sosyal güvenlik kurumuna vadesi geçmiş borcu
olmadığına dair ilgili kurumlardan alınmış resmi belge (Mahalli İdareler/Kamu kurumları hariç);
6. Proje kapsamında inşa edilen altyapının sahipliğini veya intifa hakkını, projenin
tamamlanmasının ardından asgari 3 yıl süre ile elinde tutacağına dair başvuru sahibinin en üst
yetkili amiri tarafından onaylanmış beyanı (EK-E – Örnek 7)
7. Ajans tarafından sağlanacak destek tutarının yüzde üçü kadar ya da daha fazla meblağ için,
herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunmadığına dair başvuru sahibi
beyanı (Mahalli idareler/Kamu kurumları hariç) (EK-E-Örnek 8)
8. Projenin uygulanması için ilgili makamlardan alınması gereken her türlü izin, ruhsat, yetki
belgesi, lisans gibi belgeler, Örneğin:
✓ Söz konusu proje için, ilgili kurumdan alınmış Çevresel Etki Değerlendirmesi
Raporu (ÇED) veya “ÇED Gerekli Değildir Belgesi”
✓ Kültür Varlıkları Koruma Kurulu izni
✓ Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu izni
✓ Gerekli olması durumunda alana özel ilgili kurum izni alınması
9. Projenin uygulama alanına ilişkin ilgili makamlardan alınması gereken belgeler. Örneğin:
✓ Zemin etüdü
✓ Arsa/ arazi/ binaların mülkiyet durumunu gösterir ve mevcutsa taşınmaz
üzerinde kurulu tüm hakları da içeren belge
✓ Arazinin imar durumu ile ilgili belge
✓ Yapı ruhsatı
✓ Yer tahsis belgesi
10. Proje sonucunda inşa edilecek altyapı tesisinin birden fazla kurum tarafından kullanılacak
olması ya da birden çok kurumun ortak olarak bir altyapı tesisinin inşası için başvurması
durumunda, kurumlardan birinin başvuru sahibi olarak belirlendiği ve kurumlar arasında bu
konuda yapılacak ve inşa edilecek yapının mülkiyet, işletme ve kullanım koşullarını içeren
protokol ve bu konuda yetkili kurulları tarafından alınmış olan karar

