2019 YILI MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMLARI
SIKÇA SORULAN SORULAR
S1. Başvuru rehberinde belirtilen başvuru sahipleri ve/veya ortaklar listesindeki kurumlar kaç projede
ortak olarak yer alabilir?
C1. 2019 yılı Mesleki Eğitim Mali Destek Programı kapsamında ortaklar birden fazla proje için ortak
olabilir. Aynı şekilde projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla, başvuru sahibi
rehberde belirtilmeyen kurumları da(zorunlu ortak ve zorunlu iştirakçilere ilaveten) ortak veya iştirakçi
olarak gösterebilmektedir.

S2. Proje ile ilgili oluşacak küçük ölçekli altyapı maliyetlerinin tamamı uygun maliyet olarak
gösterilebilir mi?
C2. Mesleki Eğitim Mali Destek Programı kapsamında küçük ölçekli yapım işleri uygun maliyet olarak
gösterilebilir ancak bu tutar proje bütçesinde öngörülen Ajans destek tutarının %30’unu geçemez. Küçük
ölçekli yapım işlerine, makine veya ekipmanın çalışma alanına monte edilmesi aşamasındaki tadilat, yer
açma, onarım, boya, badana, tesisat gibi küçük inşaat işleri dâhildir. Bunların dışındaki yeni bina inşaatı
veya inşaatı devam eden binanın tamamlanmasına ilişkin büyük yapım işleri uygun maliyet değildir.

S3. Önceliklerin birbirlerine göre üstünlükleri var mıdır? (Öncelikler sıralı mıdır? Öncelik 1’in
kapsamına giren proje konuları Öncelik 2’nin kapsamına giren proje konularından daha mı avantajlıdır?)
C3. Başvuru Rehberi’nin 1.3. Programın Amaçları ve Öncelikleri başlığı altında belirtilen önceliklerin
birbirlerine göre üstünlüğü bulunmamaktadır.

S4. Aynı sektörde aynı konuda bir proje sunulduğunda değerlendirme kriteri ne olacaktır?
C4. Değerlendirme sürecinde; yapılan başvurunun öncelikle amaç, öncelik ve uygunluk kriterlerine uyup
uymadığı değerlendirilecektir. Doğrudan konuların veya faaliyetlerin birbirine üstünlüğü değil başvuru
rehberinde yer alan “uygunluk kriterlerine”, “idari kontrol kriterlerine”, “değerlendirme tablosu”nda yer
alan kriterlere göre değerlendirmeler gerçekleştirilecektir.

S5. İnsan kaynakları maliyetleri uygun maliyet olarak değerlendirilebilir mi?
C5. Projenin uygulanmasına katılan 657 Sayılı Kanun’a tabi kamu görevlilerinin veya diğer kamu
çalışanlarının maaşları eş finansman olarak kabul edilmemektedir. İnsan kaynakları, seyahat ve harcırah
giderleri uygun maliyet olarak değerlendirilmemektedir. İhtiyaç duyulan teknik gezi, fuar katılımı,

danışman desteği vb. faaliyetler ile teknik ve idari konularla ilgili kapasiteyi geliştirme amaçlı yapılacak
olan hizmet alımları (eğitim, danışmanlık vb.) bütçede yer alan “Diğer” kalemi altına yazılmalıdır, insan
kaynakları ve seyahat bütçe kalemlerine yazılmamalıdır.

S6. Araç alımı veya kiralanması için destek talebinde bulunulabilir mi?
C6. Başvuru Rehberinin “2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek Maliyetler” başlığı
altında belirtildiği gibi araç alım veya kiralama maliyetleri uygun maliyet değildir.

S7. Projede satın alımlar nasıl gerçekleştirilecektir?
C7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi yararlanıcılar, destek programları çerçevesinde desteklenen
proje ve faaliyetler kapsamında yapacakları satın alma faaliyetlerini bu mevzuat çerçevesinde
gerçekleştirirler. Söz konusu kanuna tabi olmayan kurum ve kuruluşlar ise Ajans satın alma kurallarına
göre satın alımlarını gerçekleştireceklerdir.

S8. Kalkınma Ajansına katkı payı borcu olan kurumlar proje başvurusunda bulunabilir mi?
C8. Başvuru sahipleri ve proje ortaklarının Ajans’a katkı payı borcu bulunması, söz konusu kurumların
proje başvurusu yapmalarına veya ortak olmalarına engel değildir. Ancak sözleşmelerin imzalanarak
Ajans’tan destek alınabilmesi için Ajans bütçe paylarının başvuru sahipleri ve ortakları tarafından sözleşme
imzalanmadan önce ödenmiş olması gerekmektedir.

S9. Ortaklar ayni katkıda bulunabilir mi?
C9. Başvuru sahibi ve ortakları tarafından projeye yapılacak arazi, malzeme, personel, makine ve ekipman
katkıları gibi katkılara ayni katkı denilmektedir. Bu program kapsamında ortaklar da başvuru sahipleri gibi
ayni katkıda bulunabilirler. Ayni katkılar proje bütçesine yansıtılamaz, eş finansman olarak kabul edilmez.

S10. Bir başvuru sahibi kaç proje başvurusunda bulunabilir?
C10. Mesleki Eğitim Mali Destek Programı kapsamında bir başvuru sahibi en fazla 1 proje başvurusunda
bulunabilir.

S11. Destek Programı kapsamında TR72 Bölgesi (Kayseri, Sivas, Yozgat) dışında faaliyet gösteren
işletmeler projede iştirakçi olarak değerlendirilebilir mi?
C11. Başvuru sahipleri hem bölge (TR72) içinde hem de bölge dışında faaliyet gösteren işletmeleri iştirakçi
olarak projeye dâhil edebilmektedirler.

S12. Kâr amacı güden kurumlar projede ortak olarak gösterilebilir mi?
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S13. Proje başvurusundan önce gerçekleştirilmiş faaliyetler ve/veya alınmış makineler için destek
talebinde bulunulabilir mi?
C13. Makine ekipman alımları, hizmet alımları başta olmak üzere proje ile ilgili diğer bütün faaliyetlerin
planlaması yapılırken proje uygulama süreleri dikkate alınmalı, proje uygulama süresi içerisinde bu
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aksi halde proje süresi içerisinde gerçekleştirilmeyen
faaliyetler için destek talebinde bulunulamamaktadır.

S14. Projelerin başarılı bulunması için kaç puan alması gerekmektedir?
C14. Altmış beş (65) ve üzerinde puan alan başvurular başarılı projeler olarak listelenir. Başvurular en
yüksek puanı alan tekliften başlayarak sıralanır ve destek dağıtımı başvuru rehberinde belirtilen programın
toplam bütçesi çerçevesinde söz konusu sıralamaya göre yapılır. Eşit puan alan başarılı projeler
bakımından; söz konusu mali destek programında aynı yararlanıcı tarafından sunulan tek proje başvurusu
niteliğinde olanlar, bu hususta eşitlik olması halinde öncelikle ilgililik bölümü için bağımsız
değerlendiricilerin verdikleri puanların ortalaması; bunun da eşit olması halinde mali ve operasyonel
kapasite bölümünden alınan puanların ortalaması en yüksek olanlar dikkate alınır. Bu hususta da eşitlik
olması halinde başvuru tarihi ve saati esas alınır.

S15. Başka kaynaklardan desteklenen aynı proje ve/veya faaliyetler için Ajans’tan destek talebinde
bulunulabilir mi?
C15. Başvuru sahipleri başka kaynaklardan desteklenen aynı proje ve/veya faaliyetler için Ajans’tan destek
talebinde bulunamazlar. Bu proje ve proje kapsamındaki faaliyetler için, Yatırımlarda Devlet Yardımlarını
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almadıklarına/almayacaklarına ve destek olarak talep ettikleri tutarın %3’üne (yüzde üç) karşılık gelen
tutar yahut daha fazla bir miktar üzerinden aleyhlerinde kesinleşmiş bir haciz işlemi bulunmadığına dair
beyanlarını sözleşme aşamasında sunmak zorundadırlar.

S16. Projede yer alacak iştirakçiler ve/veya ortaklar alt yüklenici(taşeron) olabilir mi?
C16. Proje başvuru sahibi tarafından projede gösterilen ortak ve iştirakçiler alt yüklenici(taşeron) olamaz
(İştirakçi ve ortaktan mal ve hizmet alımı yapılamaz).

S17. Destek Programı kapsamında TR72 Bölgesi (Kayseri, Sivas, Yozgat) dışından proje ortağı
alınabilir mi?
C17. 2019 Yılı Mesleki Eğitim Mali Destek Programı kapsamında ortaklar, program rehberi bölüm 2.1.1.’de
belirtilen uygunluk kriterlerinden “Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR72 Bölgesi’nde (Kayseri, Sivas ve Yozgat)
kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması” dışında, Başvuru
Sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar.
Bu kritere bağlı kalınarak başvuru sahibi tarafından bölge dışından da projeye ortak alınabilmektedir.

S18. Proje ortağı olarak, rehberde bahsedilen uygun ortakların dışında Kaymakamlık ve/veya
Belediye seçilebilir mi?
C18. Başvuru sahibi projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla, rehberde
belirtilmeyen kurumları da(zorunlu ortak ve zorunlu iştirakçilere ilaveten) ortak veya iştirakçi olarak
gösterebilmektedir. Dolayısıyla rehberde belirtilen zorunlu ortakların dışında Kaymakamlık/Belediye gibi
kurumlar da ortak olarak seçilebilir.

S19. Okul olarak " Model 1"e göre başvurusu yapacağız. Seçilmesi gereken 2 adet iştirakçi imalat
sektöründen mi, hizmet sektöründen mi olmalı?
C19. Projeniz imalat sanayine yönelik ise sanayi sicil belgesine sahip işletmeler, hizmet sektörüne yönelikse
hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler iştirakçi olarak seçilmelidir.

S20. KAYS üzerindeki başvuru formundaki "Başvuru Sahibi" kısmındaki "Başvuru Sahibinin
Faaliyetleri ve Deneyim Süresi" sorusundaki başvuru sahibi olarak, okulumuzun yasal temsilcisi mi
yoksa bu proje yazma gayretindeki kişi mi belirtilecek?
C20. Burada "tüzel kişilik", başvuru sahibi olarak nitelendirilmektedir. Dolayısıyla tüzel kişiliğe ilişkin
cevaplar sunulması gerekmektedir.

