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İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 

BİLGİ NOTU - 1  

 

DESTEKLEYİCİ BELGE ÖRNEKLERİ 

 

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında Ajansımıza sunulması gereken 

destekleyici belgelerden bazılarına ilişkin örnekler, potansiyel başvuru sahiplerinin 

çalışmalarını kolaylaştırmak ve söz konusu belgelerin talep edilen hususları içermesini 

sağlamak amacıyla bu çalışmada sunulmuştur. Başvuru sahipleri bu örnekleri birebir 

kullanabilecekleri gibi, içeriklerini kullanmak kaydıyla farklı şekillerde de destekleyici 

belgelerini hazırlayarak Ajansımıza sunabilirler. 

 

 Bu bilgi notunda yer alan örnek belgeler şunlardır: 

 

1. Kamu Kurum ve Kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler için kuruluş 

kanunlarına atıfta bulunan belge örneği, 

2. Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programı Başvuru Sahiplerinin 

yönetim organlarının belgeleri imzalama yetkisi olan kişi veya kişileri de belirtir 

şekilde söz konusu projeyi uygulamak için aldıkları karar örneği, 

3. Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programı kapsamında projede 

ortak bir kurum/kuruluş yer alıyorsa, bu kurum/kuruluşu temsile, ilzama ve proje 

belgelerini (Ortaklık Beyannamesi) imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin belirlendiği 

ve projede ortak olma kararının alındığı yetkili yönetim organının karar örneği, 



4. Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Mali Destek Programı Başvuru 

Sahiplerinin yetkili yönetim organlarının, belgeleri imzalama yetkisi olan kişi veya 

kişileri de belirtir şekilde söz konusu projeyi uygulamak için aldıkları karar örneği, 

5. Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Mali Destek Programı kapsamında projede 

ortak bir kurum/kuruluş yer alıyorsa, bu kurum/kuruluşu temsile, ilzama ve proje 

belgelerini (Ortaklık Beyannamesi) imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin belirlendiği 

ve projede ortak olma kararının alındığı yetkili yönetim organının kararı, 

6. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programı Başvuru 

Sahiplerinin yetkili yönetim organlarının, belgeleri imzalama yetkisi olan kişi veya 

kişileri de belirtir şekilde söz konusu projeyi uygulamak için aldığı karar örneği, 

7. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programı kapsamında projede 

ortak bir kurum/kuruluş yer alıyorsa, bu kurum/kuruluşu temsile, ilzama ve proje 

belgelerini (Ortaklık Beyannamesi) imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin belirlendiği 

ve projede ortak olma kararının alındığı yetkili yönetim organının karar örneği, 

8. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programı kapsamında Kamu 

Kurum ve Kuruluşlarının Başvuru Sahibi olması durumunda,   Başvuru Sahibini 

temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin isim veya isimlerini ve imzalarını içeren en 

üst yetkili amir onaylı belge örneği. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Örnek Belge 1: Kamu Kurum ve Kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler için kuruluş 

kanunlarına atıfta bulunan belge örneği. 

 

 

 

 

 

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI  

GENEL SEKRETERLİĞİNE 

 

 

                Kurumumuz …. tarih ve …. sayılı Kanuna/Yönetmeliğe/Karara göre kurulmuş olup 

Aydın’da/Denizli’de/ Muğla’da faaliyetlerini sürdürmektedir. 

 

Kurumun En Üst Yetkili Amiri 

İmzası ve Mühür 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Örnek Belge 2: Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programı Başvuru 

Sahiplerinin yönetim organlarının belgeleri imzalama yetkisi olan kişi veya kişileri de belirtir 

şekilde söz konusu projeyi uygulamak için aldıkları karar örneği. 

 

 

 

 

 

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI  

GENEL SEKRETERLİĞİNE 

 

 

                Kurumumuzca, Ajansınıza 2010 Yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı 

kapsamında “…………….” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda 

uygulanmasına, sunulan projede kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya 

“………….”nın yetkili kılınmasına karar verilmiştir. 

 

        İşletmeyi Temsil ve İlzama Yetkili Kişi/Kişiler 

                           İmza(lar) – İşletme Kaşesi 

   

  

Yetkilendirilen Kişinin/Kişilerin Tatbiki İmzası/İmzaları: 

                  (İMZA)                   (İMZA) 

 

 

 

 

 

Yetkili Yönetim Organları: 

 Anonim şirketlerde Yönetim Kurulu adına imza atmaya yetkilendirilmiş kişiler 

 Limited şirketlerde Şirket Müdürü 

 Adi ortaklıklarda temsile ve ilzama yetkili şirket ortağı 

 Gerçek kişi işletmelerde işletme sahibi 

 



Örnek Belge 3: Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programı kapsamında 

projede ortak bir kurum/kuruluş yer alıyorsa, bu kurum/kuruluşu temsile, ilzama ve proje 

belgelerini (Ortaklık Beyannamesi) imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin belirlendiği ve 

projede ortak olma kararının alındığı yetkili yönetim organının karar örneği. 

  

 

 

 

 

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI  

GENEL SEKRETERLİĞİNE 

 

 

        ……………… tarafından 2010 Yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı 

kapsamında Ajansınıza sunulacak “………..…” başlıklı projede kurumumuz proje ortağı olarak 

yer alacaktır. Bu doğrultuda, proje kapsamında kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini 

imzalamaya yetkili kişi ………………….’dir.  

. 

        İşletmeyi Temsil ve İlzama Yetkili Kişi/Kişiler 

                           İmza(lar) – İşletme Kaşesi 

   

  

Yetkilendirilen Kişinin/Kişilerin Tatbiki İmzası/İmzaları: 

                  (İMZA)                   (İMZA) 

 

    

Yetkili Yönetim Organları: 

 Anonim şirketlerde Yönetim Kurulu adına imza atmaya yetkilendirilmiş kişiler 

 Limited şirketlerde Şirket Müdürü 

 Adi ortaklıklarda temsile ve ilzama yetkili şirket ortağı 

 Gerçek kişi işletmelerde işletme sahibi 

 



Örnek Belge 4:  Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Mali Destek Programı Başvuru 

Sahiplerinin yetkili yönetim organlarının, belgeleri imzalama yetkisi olan kişi veya kişileri de 

belirtir şekilde söz konusu projeyi uygulamak için aldıkları karar örneği. 

 

 

 

 

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 

GENEL SEKRETERLİĞİNE 

 

 

            Kurumumuzca, Ajansınıza 2010 Yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında 

“…………….” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda 

uygulanmasına, sunulan projede kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya 

“………….”nın yetkili kılınmasına karar verilmiştir. 

 

                                                                                          Belediye Meclisi Başkanı  

                                                                                                  İmzası ve Mühür 

 

………….’nin Tatbiki İmzası: 

                  (İMZA) 

 

 

  

 

Yetkili Yönetim Organları: 

 Belediyeler için Belediye Meclisi 

 İl Özel İdareleri için İl Genel Meclisi 

 OSB’ler için Yönetim Kurulu 

 

 

 

 

 

 



Örnek Belge 5: Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Mali Destek Programı 

kapsamında projede ortak bir kurum/kuruluş yer alıyorsa, bu kurum/kuruluşu temsile, ilzama 

ve proje belgelerini (Ortaklık Beyannamesi) imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin belirlendiği 

ve projede ortak olma kararının alındığı yetkili yönetim organının kararı. 

 

 

 

 

 

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI  

GENEL SEKRETERLİĞİNE 

 

 

                 Kurumumuzca, ……………… tarafından 2010 Yılı İktisadi Kalkınma Mali 

Destek Programı kapsamında Ajansınıza sunulacak “………..…” başlıklı projede 

kurumumuzun proje ortağı olarak yer almasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda, proje 

kapsamında kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi 

………………….’dir.  

 

Belediye Meclisi Başkanı 

        İmzası ve Mühür   

 

………….’nin Tatbiki İmzası: 

                  (İMZA) 

 

 

 

 

  

Yetkili Yönetim Organları: 

 Belediyeler için Belediye Meclisi 

 İl Özel İdareleri için İl Genel Meclisi 

 OSB’ler için Yönetim Kurulu 

 



Örnek Belge 6: Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programı Başvuru 

Sahiplerinin yetkili yönetim organlarının, belgeleri imzalama yetkisi olan kişi(ler)i de belirtir 

şekilde söz konusu projeyi uygulamak için aldığı karar örneği. 

 

 

 

 

 

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI  

GENEL SEKRETERLİĞİNE 

 

 

                Kurumumuzca, Ajansınıza 2010 Yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı 

kapsamında “…………….” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda 

uygulanmasına, sunulan projede kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya 

“………….”nın yetkili kılınmasına karar verilmiştir. 

    

 

Kurumun En Üst Yetkili Amiri 

İmzası ve Mühür 

 

………….’nin Tatbiki İmzası: 

                  (İMZA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Örnek Belge 7: Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programı 

kapsamında projede ortak bir kurum/kuruluş yer alıyorsa, bu kurum/kuruluşu temsile, ilzama 

ve proje belgelerini (Ortaklık Beyannamesi) imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin belirlendiği 

ve projede ortak olma kararının alındığı yetkili yönetim organının karar örneği. 

 

 

 

 

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI  

GENEL SEKRETERLİĞİNE 

 

 

Kurumumuzca, ……………… tarafından 2010 Yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek 

Programı kapsamında Ajansınıza sunulacak “………..…” başlıklı projede kurumumuzun proje 

ortağı olarak yer almasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda, proje kapsamında kurumumuzu 

temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi ………………….’dir.  

             

                                                                                                             

Kurumun En Üst Yetkili Amiri 

İmzası ve Mühür 

 

………….’nin Tatbiki İmzası: 

                  (İMZA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Örnek Belge 8: Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Mali Destek Programı 

kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Başvuru Sahibi olması durumunda,   Başvuru 

Sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin isim veya isimlerini ve imzalarını içerden 

en üst yetkili amir onaylı belge örneği.  

 

 

 

 

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI  

GENEL SEKRETERLİĞİNE 

 

 

                Kurumumuz …. tarih ve …. sayılı Kanuna/Yönetmeliğe/Karara göre kurulmuş olup 

Aydın’da/Denizli’de/Muğla’da faaliyetlerini sürdürmektedir. 

 

               Aşağıda tatbik imzası bulunan kurumumuz Müdürü/Başkanı (vb.) “…………………..”, 

Ajansınıza sunulacak proje kapsamında kurumumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini 

imzalamaya yetkili kişidir.                            

 

Kurumun En Üst Yetkili Amiri 

 İmzası ve Mühür 

 

………….’nin Tatbiki İmzası: 

                  (İMZA) 

 

 

 

 

 

 

 

 


