T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI PROJE UYGULAMA TAAHHÜTNAMESİ
İdari Hususlar
Proje işinin tam zamanlı bir iş olduğunu ve
aynı zamanda hem idari hem de mali aşamaları olan
detaylı bir süreç olduğunun bilincindeyim.
Projemize bir koordinatör atayacağız. Proje
koordinatörü olarak atanan kişinin konuya vakıf
olması gerektiğini ve proje süresince proje
koordinatörünün
mücbir
sebepler
dışında
değişmemesinin esas olduğunu biliyorum.
Destek almaya hak kazandığım proje
kapsamında farklı bir kurum veya kuruluştan destek
almayacağımı; destek aldığımın Kalkınma Ajansı
tarafından tespit edilmesi halinde Ajans tarafından
verilen desteğin cezası ile geri alınacağının
bilincindeyim.
Projeyi uygulamam için resmi kurumlardan
almam gereken izin, ruhsat vb. bir belgeleri en kısa
sürede almam gerektiğinin farkındayım. İlgili izin,
ruhsat vb. belgeler olmadan, konu ile ilgili olarak
destek alamayacağımın bilincindeyim.
Proje uygulamaya başlandığından itibaren
sözleşmede zeyilname (değişiklik ) yapılmamasının
esas olduğunu biliyorum. Kalkınma Ajansına
sunacağım
zeyilnamelerin;
projeyi
doğru
uygulamadığım
kanaatini
oluşturacağının
bilincindeyim.
(Doğrudan
Faaliyet
Desteği
projelerinde mevzuat gereği Bildirim Mektubu veya
Zeyilnamelerin hiçbir şekilde yapılmadığını
biliyorum).
Proje uygulaması ile ilgili olarak her türlü
işlemin KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim
Sistemi) üzerinden takip edileceğinin ve bu sistemi
etkin olarak kullanmam gerektiğinin farkındayım.
Kullanıcı adı ve şifremi kaybetmemeliyim.
Kalkınma Ajansı uzmanları ile iletişimin
ağırlıklı olarak e-posta üzerinden yapıldığını
biliyorum. Dolayısıyla başvuru esnasında vermiş
olduğum e-postamı düzenli olarak kontrol etmem
gerektiğinin bilincindeyim.
İsim:
İmza/Kaşe:

Teknik Hususlar
Proje süresinin yargı süreci ve mücbir sebep
dışında uzatılamayacağının bilincindeyim. Mücbir
sebepler: deprem, sel, yangın, çığ, toprak kayması,
yıldırım düşmesi gibi genel nitelikli doğal afetler,
proje yararlanıcısının en az üç ay süreli hastalıkları,
yaralanma sonucu iş göremez hale gelmeleri, genel
kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmî veya genel
seferberlik ilânıdır. Bunun dışında kalan durumların
mücbir
sebep
olarak
tanımlanmadığını/tanımlanamayacağını biliyorum.
Kalkınma
Ajansı
kuruluş
kanunundan
kaynaklanan yetki gereği, gizliliğini korumak
suretiyle, benden her türlü bilgi ve belgeyi talep
edebilir. İstenilen bilgi ve belgelerin Ajansa
iletilmesinin zorunlu olduğunun bilincindeyim.
Projede yer alan inşaat işleri kapsamında
düzenlenecek olan inşaat ihalelerinde %10 artırım
opsiyonunun
kullanılamayacağını
biliyorum.
Projem ile alakalı olan satın alma – ihale işlerini,
kurumumun diğer satın alma – ihale işleriyle
birleştirmeyeceğim. (KAMU KURUMLARI İÇİN)
Tevkifatlı kestirmiş olduğum faturalarda, ilgili
tutarı tedarikçiye ve tevkifata konu olan tutarın ise
maliyeye ödeneceğini biliyorum. Ayrıca ilgili
dekontları Kalkınma Ajansına sunmam gerektiğinin
farkındayım.
Kamu kurumlarının satın alma işlemlerini kendi
tabi oldukları mevzuat ve satın alma kurallarına
göre yapacaklarını biliyorum.
İhalelerde olabildiğince çok tedarikçiye
duyurunun yapılmasının esas olduğunu biliyorum.
Bu kapsamda potansiyel tedarikçileri özenle
araştırmam gerektiğinin bilincindeyim.
Proje süresi boyunca izleme uzmanı ile sürekli
iletişim halinde bulunacağım ve bilgilendirmeleri
zamanında yapacağım. Ayrıca satın alma
işlemlerinden önce izleme uzmanı ile irtibata
geçerek istişare yöntemini uygulayacağım.
Kalkınma Ajansı internet sitesinde yer alan
“Proje Uygulama ve Satın Alma Rehberini”
okuyacağım ve ihtilaflı konularda bu rehbere
başvuracağım.

Mali Hususlar

Proje uygulama süresi içerisinde döviz
kurlarından kaynaklanan maliyet artışlarının
Kalkınma Ajansı tarafından uygun maliyet olarak
görülmediğini ve desteklenmediğini biliyorum.

Mali Destek Yararlanıcılarına Yönelik Satın
Alma Rehberi’ni okudum. Proje kapsamında
alımları bu rehbere göre gerçekleştireceğim.
Doğrudan temin usulü ile yapacağım alımlar için 3
adet fiyat teklifi almam gerektiğini, ihale teknik
şartnamelerini
oluştururken
marka-model
belirtemeyeceğimi ve teknik ve idari şartnamesi
uygun olan teklifler arasından seçim yaparken
bakılacak olan tek kriterin düşük fiyat olduğunu
biliyorum.

Proje kapsamında yapacağım tüm ödemelerin
(insan kaynakları hariç), proje için açtırmış
olduğum proje hesabından yapmam gerektiğini
biliyorum. Ayrıca proje işlemleri dışında bu hesabı
kullanmamam gerektiğinin de bilincindeyim. Bu
proje hesabını hangi alt birimler kullanacaksa
(Strateji Geliştirme, Bütçe Başkanlığı, BAP Birimi
vb.) hesap açma işlemlerini ona göre yaptıracağımın
bilincindeyim.

Makine ekipmanı döviz cinsinden alacağım
durumlarda, ihale dosyasında bu durumu
belirteceğim ve ihale ilanına döviz cinsinden
çıkacağımı biliyorum. Örneğin EURO cinsinden bir
alım söz konusu ise ihale ilanında yer vereceğim
döviz cinsinin EURO olması gerektiğinin
farkındayım.
Kalkınma Ajansı desteklerinde ön ödeme
dışında tarafıma yapılacak olan ödemelerde hakediş
kuralının uygulandığını biliyorum. Önce ben
kurum/kuruluş veya firma olarak harcama/ödeme
yükümlülüğüne
gireceğim
sonra
Kalkınma
Ajansından hak ettiğim oranda ödeme talep
edeceğim. Projeme bu kuralın bilincinde olarak
başlamaktayım.
Kalkınma Ajansından destek olan kurum kar
amacı güden bir kurum ise KDV’nin uygun maliyet
olmadığını biliyorum.
Revize bütçede yer alan maliyetler yaklaşık
maliyet anlamındadır. Potansiyel tedarikçiler ile
bütçenin paylaşılamayacağını biliyorum. Yaklaşık
maliyeti kesinlikle kimseyle paylaşmayacağım.
Projeye ilişkin faturaların kesinlikle proje süresi
içerisinde kestirilmesi gerektiğini biliyorum ve
faturalara ilgili bütçe kaleminde yer alan
açıklamanın aynen yazdırılması gerektiğinin
farkındayım. Örneğin bütçede: 6.1 Dört eksen CNC
makinesi diye bir ifade var ise faturada bu ibare
aynen yer alacaktır.
Kalkınma Ajansı tarafından alacağım desteğin
(hibenin), Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Hukuku ve
diğer mevzuat gereği (çerçevesinde) kurumumuz
tarafından muhasebeleştirileceğini biliyorum. Vergi
v.s yükümlülüklerin tarafıma ait olduğunu
biliyorum.

Proje kapsamında tedarik edeceğim mal veya
hizmetlerin ödemelerini nakit olarak proje
hesabından gerçekleştirmem gerektiğini biliyorum.
Çek, senet veya alacak senedi gibi araçlarla
kesinlikle ödeme yapamayacağımın bilincindeyim.
İkinci El makine ekipman alımlarının Kalkınma
Ajansı tarafından uygun maliyet sayılmayacağını ve
kesinlikle desteklenmeyeceğini biliyorum.
Proje hesabından elden para çekemeyeceğimin
bilincindeyim.
Tüm
harcamalarımı
proje
hesabından EFT yada havale ile yapacağım.
İsim :

Tarih :

İmza/Kaşe :

