İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ
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-1-

SORU 1

CEVAP 1

SORU 2

CEVAP 2

SORU 3

CEVAP 3

SORU 4

CEVAP 4

SORU 5

Projelerde ortak zorunlu mudur? Eğer zorunlu ise ortak sayısını artırmanın artı
puan değeri var mıdır?
Projelerde ortaklık oluşturulması zorunlu değildir. Bununla birlikte başvuru
rehberinin 2.3. Başvuruların değerlendirilmesi ve seçilmesi bölümünde yer alan
değerlendirme tablosunda 3.3. maddesinde ortaklık şeklinde sunulan projeler 5
puan üzerinden değerlendirilirken ortağı olmayan başvurular bu bölümden 1
puan alacaktır.
MEB'e bağlı Resmi okullar, insan kaynaklarının geliştirilmesi mali destek
programı kapsamında proje başvurusunda bulunabilir mi?
İnsan kaynaklarının geliştirilesi mali destek programı kapsamında uygun
başvuru sahipleri başvuru rehberinin 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu:
Kimler Başvurabilir? bölümünde tanımlanmaktadır. Buna göre MEB’e bağlı
okullar insan kaynaklarının geliştirilmesi mali destek programı kapsamında
uygun başvuru sahibi ve ortağı değillerdir.
İnsan kaynaklarının geliştirilmesi mali destek programı kapsamında bir başvuru
sahibi tarafından sunulabilecek proje sayısı en fazla kaç adet olabilir?

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi mali destek programı başvuru rehberinin 2.1.3.
Uygun Projeler: Destek başvurusu yapılabilecek projeler bölümünde belirtildiği
şekilde her bir uygun başvuru sahibi en fazla 2 proje başvurusu yapabilmekte ve
bunlardan en fazla 1 tanesi için destek alabilmektedir.
Rehberde belirtilen öncelikler için her bir başvuru sahibi ikişer adet proje
sunabilir mi?
İnsan kaynaklarının geliştirilmesi mali destek programı başvuru rehberinin
2.1.3. Uygun Projeler: Destek başvurusu yapılabilecek projeler bölümünde “bir
başvuru sahibi insan kaynaklarının geliştirilmesi mali destek programı
kapsamında, en fazla 2 (iki) projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve en
fazla 1 (bir) projesi için destek alabilir” denmektedir. Bu sınırlamalar öncelik
bazında değil, programın geneline uygulanacaktır.
İnsan kaynaklarının geliştirilmesi mali destek programı kapsamında sunulacak
projelere ortak olarak katılma konusunda bir sayı sınırı var mıdır?
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CEVAP 5

Program kapsamında sunulacak olan projelere ortak olma konusunda herhangi
bir sayı sınırı bulunmamaktadır. Ancak, Başvuru Rehberinin 2.1.2. Ortaklıklar
ve Ortakların Uygunluğu bölümünde belirtilen “Ortaklar, Bölüm 2.1.1’ de
belirtilen koşullardan “Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 bölgesinde
(Amasya, Çorum, Tokat, samsun) kayıtlı olması veya merkezlerinin ya da
yasal şubelerinin bu bölgede bulunması” dışında, Başvuru sahipleri ile aynı
uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar” hususu unutulmamalıdır.

SORU 6

Sosyal güvenlik primi, vergi borcu ya da Ajanstan talep edilen destek tutarının
%3’ünü aşacak tutarda haklarında haciz kararı bulunan kurumlar proje
başvurusu yapabilir mi?

CEVAP 6

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi mali destek programı başvuru rehberinin
2.1.1. Başvuru Sahibinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? başlığı altında,
sözleşme imzalandığı tarih itibarıyla; Mahalli idareler dışındaki tüzel
kişilerden, yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere vergi dairelerine vadesi
geçmiş borcu olanlar, Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki tüzel kişilerden
yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere sosyal güvenlik kurumuna vadesi
geçmiş borcu olanlar, Mahalli idareler dışındaki tüzel kişilerden, söz konusu
proje veya faaliyetine ilgili ajans tarafından sağlanacak destek tutarının yüzde
üçü kadar ya da daha fazla bir meblağ için, herhangi bir nedenle haklarında
kesinleşmiş haciz işlemi bulunanların Ajanstan mali destek alamayacağı
belirtilmektedir. Buna göre belirtilen durumda olan başvuru sahiplerinin proje
başvurusu yapmaları önünde bir engel olmayıp sözleşme aşamasında yukarıda
belirtilen şartları sağladıkları kontrol edilecektir.

SORU 7

CEVAP 7

Sosyal Sigorta Primi ve/veya vergi borcu nedeniyle haciz işlemi devam eden
Belediyeler proje başvurusu yapabilirler mi?
İnsan kaynaklarının geliştirilmesi mali destek programı başvuru rehberinin
2.1.1. Başvuru Sahibinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? başlığı altında,
sözleşme imzalandığı tarih itibarıyla; Mahalli idareler dışındaki tüzel
kişilerden, yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere vergi dairelerine vadesi
geçmiş borcu olanlar, Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki tüzel kişilerden
yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere sosyal güvenlik kurumuna vadesi
geçmiş borcu olanlar, Mahalli idareler dışındaki tüzel kişilerden, söz konusu
proje veya faaliyetine ilgili ajans tarafından sağlanacak destek tutarının yüzde
üçü kadar ya da daha fazla bir meblağ için, herhangi bir nedenle haklarında
kesinleşmiş haciz işlemi bulunanların Ajanstan mali destek alamayacağı
belirtilmektedir. Buna göre Mahalli idarelerden sözleşme aşamasında sosyal
güvenlik primi, vergi borcu ya da haklarına Ajanstan talep edilen destek
tutarının %3’ünü aşacak tutarda haciz bulunmadığına ilişkin belge talep
edilmeyecektir. Bu nedenle belirtilen durumda olan mahalli idarelerin proje
başvurusu yapması ve mali destek alması önünde bir engel bulunmamaktadır.
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SORU 8

CEVAP 8

SORU 9

CEVAP 9

SORU 10

CEVAP 10

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi mali destek programı kapsamında Ajansa
borcu olan Belediyelerin ilgili borçlarının İller Bankası tarafından düzenli
olarak kesilmesi durumunda başvuru yapması mümkün olabilecek midir?
Başvuru Rehberinin 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Bölümünde
belirtildiği üzere başvuru sahibi olan Belediye, İl Özel İdaresi veya Ticaret ve Sanayi Odasının
başvuru tarihi itibari ile Ajansa olan mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmesi
gerekmektedir. Ajans, başvuru tarihi itibariyle ilgili başvuru sahiplerinin Ajansa olan katkı
paylarının tamamının tahsil edilip edilmediğini kendi muhasebe kayıtlarından kontrol
edecektir. Bu kontrollerde katkı payı borcu olduğu tespit edilen başvuru sahiplerinin
başvuruları reddedilecektir. Belediyelerin Ajansa olan borçlarının İller Bankası üzerinden
kesiliyor olması bu şartın sağlanması anlamına gelmemektedir. Ayrıca; başvuru sahiplerinin
söz konusu mali yükümlülüklerinin tamamını yerine getirdiklerini gösteren Ajanstan alacakları
“Borcu Yoktur Belgelerini” başvurularıyla birlikte sunmaları önerilmektedir.
DÜZELTME: 16 Kasım 2011 tarih ve 28114 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma
Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında
Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 6 ıncı fıkrası gereği yukarıda yapılan açıklamada yer alan
“başvuru tarihi itibari ile” ifadesi “sözleşme tarihi itibari ile” şeklinde değiştirilmiştir.

Projelerde görev alan kamu personelinin maaşları eş finansman olarak kabul
edilebilecek midir?
Başvuru Rehberinin 2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek
Maliyetler başlığı altında yer alan 4 nolu dipnotta belirtildiği üzere; kamu
görevlilerinin maaşları projede çalıştıkları süre oranında, belgelendirilmek
koşuluyla yararlanıcının (ortaklar dâhil) eş-finansmanı olarak kabul
edilebilecektir.
Üniversitelerin il ve ilçelerde bulunan fakülte ve yüksekokul gibi birimleri proje
başvurusu yapabilir mi?
Başvuru Rehberinin 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler
başvurabilir? bölümünde Üniversitelerin uygun başvuru sahibi olduğu ifade
edilmektedir. Öte yandan Başvuru Rehberinin 2.2.1. Başvuru Formu ve Diğer
Belgeler – Başvuru Sırasında Zorunlu Olarak Sunulması Gereken Destekleyici
Belgeler başlığı altında, projenin hangi Fakülte/Yüksekokul/Enstitü ve Bölüm
tarafından hazırlandığı ve uygulanacağı konusunun açıkça belirtildiği Yönetim
Kurulu kararı talep edilmektedir.

SORU 11

Yüksekokul adına sunulacak olan projeler için en fazla 2 proje sunabilme kuralı,
bağlı bulunulan üniversite için mi geçerlidir?

CEVAP 11

Evet. Bir üniversite için sunulabilecek proje sayısı bütün bağlı birimleriyle
birlikte en fazla 2 adet olabilecektir.
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SORU 12

Proje bütçesi KDV dâhil olarak mı hazırlanmalıdır?

CEVAP 12

Sunulacak olan projeler için KDV muafiyeti söz konusu değildir. Bu nedenle
bütçelerin KDV dâhil olarak hazırlanması gerekmektedir.

SORU 13

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi mali destek programı kapsamında Muhtarlıklar
proje başvurusu yapabilir mi?

CEVAP 13

SORU 14

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi mali destek programı başvuru rehberinin
2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? bölümünde
sıralanan uygun başvuru sahipleri arasında muhtarlıklar yer almamaktadır. Bu
bölümde yerel yönetimlerden Belediye ve İl Özel İdareleri ile ve bunların
birliklerinin başvuru sahibi olabileceği belirtilmektedir. Bu nedenle Muhtarlıklar
uygun başvuru sahibi ve ortağı olamamaktadır.
Kamu kurumlarının ilçe müdürlükleri proje başvurusunda bulunabilir mi?

CEVAP 14

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi mali destek programı başvuru rehberinin
2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? bölümünde
sıralanan uygun başvuru sahipleri arasında kamu kurumlarının il ve bölge
müdürlükleri yer almakta olup ilçe müdürlükleri bu program kapsamında uygun
başvuru sahibi ve ortağı olamamaktadır.

SORU 15

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında ticari
işletmeler başvuru yapabilir mi?

CEVAP 15

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Mali Destek Programı başvuru rehberinin
2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? bölümünde
belirtildiği şekilde başvuru sahiplerinde aranan şartlar arasında kâr amacı
gütmemek yer almaktadır. Buna göre ticari işletmeler uygun başvuru sahibi
değillerdir.

SORU 16

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi mali destek programı kapsamında sunulan
projelerde kurs programlarının olması halinde bu kurslara katılacak olan
kursiyerlere AB programlarında olduğu gibi gündelik ödenmesi mümkün
müdür?

CEVAP 16

Kursiyerlere yönelik gündelik ödemeleri uygun maliyet olarak kabul
edilmeyecektir. Bununla birlikte kurs programı süresince kursiyerlere yönelik
ulaşım, yemek v.b. başlıklarda harcamaların yapılmasının zorunlu olması
halinde başvuru formu ve bütçe bölümlerinde bu maliyetlerin
gerekçelendirilmeleri halinde uygun maliyet olarak kabul edilmesi mümkün
olacaktır.
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SORU 17

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Mali Destek Programı birinci önceliği olan
“Kadın ve/veya genç istihdamının artırılması ve kadın ve/veya genç işsizlik
oranlarının azaltılması” kapsamında sunulan projeler için belirtilen 15-29 yaş
aralığı şartı kadınlara yönelik hazırlanacak olan projeler için de geçerli midir?

CEVAP 17

Hayır. Bu bölümde belirtilen yaş aralığı gençleri hedef alan projeler için geçerli
olup hedef grup olarak kadınların belirlendiği projelerde yaş sınırı şartı
bulunmamaktadır.

SORU 18

Dernekler ve Barolar İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Mali Destek Programı
kapsamında uygun başvuru sahibi midir?

CEVAP 18

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi mali destek programı başvuru rehberinin
2.1.1. Başvuru Sahiplerinin uygunluğu: kimler başvurabilir? bölümünde
sıralanan uygun başvuru sahipleri arasında “Kamu yararına hizmet eden sivil
tüzel kişilikler (odalar, iş destek merkezleri, meslek odaları, çiftçi birlikleri,
birlikler, vakıflar, sendikalar (işçi sendikaları, memur sendikaları), işveren
kuruluşları ve bu birliklerin konfederasyonları vb.)” yer almaktadır. Aynı
şekilde 1 nolu dipnotta da başvuruda bulunabilecekler bu bölümde sayılanlarla
sınırlı olmadığı belirtilmektedir. Buna göre dernekler ve barolar uygun başvuru
sahibi olabilmektedirler.

SORU 19

Üniversitelerin İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Mali Destek Programı
kapsamında sunacağı projelerde görev alacak olan üniversite çalışanlarına
(öğretim elemanları, uzman vb.) proje bütçesinden ödeme gerçekleştirilebilir mi?

CEVAP 19

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Mali Destek Programı başvuru rehberinin
2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten karşılanabilecek maliyetler
bölümünde “Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları”
uygun olmayan maliyetler arasında sıralanmıştır. Bununla birlikte aynı
bölümünde yer alan 4 nolu dipnotta “Kamu görevlilerinin maaşları projede
çalıştıkları süre oranında, belgelendirilmek koşuluyla yararlanıcının (ortaklar
dâhil) eş-finansmanı olarak kabul edilebilmektedir. Bununla birlikte, kamu
görevlisinin tabi olduğu mevzuata göre proje bütçesinden kendisine ödeme
yapılabilmesi halinde bu ödemeler, Ajansın sağladığı mali destekten de
karşılanabilir. Ayrıca, kamu görevlilerinin yolluk ve gündelik giderleri, bu
rehberde belirtilen şartlara göre uygun maliyet olarak kabul edilebilir”
denmektedir. Bu durumda, Ajans ilgili kamu görevlisinin bu ödemelerden
yararlanabileceğine dair ispatlayıcı belgeleri başvuru sahibinden isteyecek ve
sunulan bu belgeler üzerinden değerlendirme yaparak nihai kararını
verecektir.
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