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Destek almaya hak kazanan projelerin uygulama aşamasına geçebilmesi için aşağıdaki iki 

aşamayı başarı ile tamamlaması gerekmektedir! 

1.AŞAMA: BAŞVURU DOSYASININ TESLİMİ 

Başarılı ilan edilen projeler için başvuru formu, ekleri, destekleyici belgeleri dahil projenin tüm 

sayfalarının rehberde yer alan yetki tablosundaki yetkili kişi(ler)ce imzalanmış ve 

mühür/kaşelenmiş şekilde başarılı projelerin ilanından itibaren 10 iş günü içinde Ajans merkezine 

sunulması gerekmektedir. İmza sirküleri, yetki belgesi vb. destekleyici belgelerin aslı veya onaylı 

suretleri (noter onayı ya da yetkili kişilerce aslı gibidir ibaresi ile imzalanmış şekilde) sunulmalıdır. 

                                                       

 

 

 

1. Başvuru formunuzu bilgisayarınıza indirip çıktısını aldıktan sonra, sisteme yüklenen tüm ekler ve 

destekleyici belgeleri de ekleyiniz; tüm sayfaları kaşe/mühürleyip imzalayınız.  

2. Tüm belgeleri mavi plastik bir dosyaya koyduktan sonra bir zarfa yerleştirerek kapatınız.  

3. Sistemden çıktısını aldığınız kapak sayfasını zarfın üzerine yapıştırınız ve belirlenen tarihten önce 

eksiksiz biçimde Ajansa ulaştırıldığından emin olunuz. Eksik ve usulüne uygun olarak yapılmayan 

başvurular reddedilecektir.  

4.Başvuru dosyaları süresi içinde kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargoyla ya da elden 

Denizli Merkez Ofisine ulaştırılmalıdır. 

 

2.AŞAMA: SÖZLEŞME İMZALAMA 

Sözleşmelerin imzalanması, 1. aşamanın tamamlanmasına (imzalı başvuru dosyalarının sunulması) 

müteakip en geç 10 iş günü içinde gerçekleşecektir. 

Sözleşme imzalamaya gelmeden önce sözleşme belgelerinin Başvuru Sahibi tarafından doldurulmuş 

hallerinin KAYS’a yüklenmesi ve matbu olarak Ajansa ulaştırılması gerekmektedir. Aksi halde 

sözleşme imzalama işlemleri yapılamamaktadır. Sözleşme belgelerine ve açıklamalara aşağıdaki 

linkten ulaşabilirsiniz. Belgelerin yükleneceği alanları gösteren görseller de aşağıda yer almaktadır. 

KAYS ÜZERİNDEN BAŞVURU FORMU, DESTEKLEYİCİ BELGELER VE TÜM EKLERİN ÇIKTISI ALINIP 

İMZALI VE MÜHÜRLÜ ŞEKİLDE SUNULMALIDIR! 
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Sözleşme belge listesi ve açıklamalar için tıklayınız 

Yararlanıcı sözleşme belgeleri için tıklayınız 

Not: Sözleşme imzalamak için Ajans merkezi ya da ilgili Yatırım Destek Ofisimiz ile irtibata geçerek 

randevu alınız. 

Başvuru sahipleri, belirtilen süreler zarfında başvuru dosyalarını eksiksiz teslim etmemeleri ve Program 

Yönetim Birimi ile irtibata geçerek, aşağıdaki belgelerle birlikte sözleşme imzalamak üzere Ajansa 

başvurmamaları halinde söz konusu destekten feragat etmiş sayılır ve aynı faaliyet için bir yıl süre ile tekrar 

başvuruda bulunamazlar. 

Projelere teklif verilmesine ilişkin detaylar sözleşme imzalama aşamasının tamamlanmasından 

sonra web sitesinde yayınlanacaktır. Eğitimi verecek firma Ajans tarafından seçilecek olup 

eğitimlerin zaman planlanması için Ajansımız İzleme ve Değerlendirme Birimi ile irtibata geçilmesi 

önem arz etmektedir.  

http://www.geka.gov.tr/yukleme/2015TD/Yararlan%C4%B1c%C4%B1%20S%C3%B6zle%C5%9Fme%20Belge%20Listesi%20ve%20a%C3%A7%C4%B1klama.docx
http://geka.gov.tr/2944/yararlanici-sozlesme-belgeleri

