Bu Program Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilmektedir.

Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-II
Sıkça Sorulan Sorular*
1- MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen yabancılar AB Hibesinden yararlanabilecek mi?
AB Hibesinden yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanabilecektir.
2- Aday Başvuruları ne zaman alınabilecek?
Aday başvuruları, Doğrudan Hibe-II protokolünün MYK tarafından imzalanarak Kuruluşa
iletilmesinin ardından alınarak sınav ve belgelendirme süreçlerine başlanılabilecektir. Protokol
tarihinden önce yapılan sınavlar için AB hibesinden yararlanılamayacaktır.
3- Adayın sınav ücreti nasıl ödenecek?
Bir adayın sınav ücretini ödeyebilecek taraflar aşağıdadır:



Adayın kendisi,
“Tek Nokta Başvurusu” aracılığıyla adayın işvereni, üye olduğu STK, vb. gibi taraflar.

Tek nokta başvurusu dışında adayın sınav ücretini yalnızca adayların kendileri ödeyebilecektir.
Eğer adayın sınav ücretini kendisi dışında bir taraf ödeyecekse bu yalnızca Tek Nokta Başvurusu
yönetimiyle gerçekleştirilebilecek olup detaylar Rehber’de yer almaktadır.
4- Tek Nokta Başvuruları nasıl yapılacak?
Tek Nokta Başvuruları için kontrol adımları ve üçüncü taraf tipine yönelik istenen bilgi ve
belgeler ile kontrol adımları Belgelendirme İçin Doğrudan Hibe-II Portal Kullanım Rehberinde
ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
5- Tek Nokta Başvurusu (STK) belgeleri nereye girilecek?
Öncelikle Tek Nokta Başvurusu yapacak üçüncü tarafa yönelik Hibe Rehberinde belirtilen bilgi
ve belgeler (YBK ile üçüncü taraf arasındaki protokol, taahhütname, SGK hizmet dökümü, vs.)
Portal’da “Teşvik/Hibe Dokümanları” sekmesinde ilgili bölümlere girilecektir.
MYK dosya sorumlusu tarafından onaylanan üçüncü taraflara yönelik bilgi ve belgeler, AB
Hibesi Ücret İadesi İşlemleri başlığında ücret iade talebi oluşturulurken ilgili tek nokta başvurusu
tipine göre seçilebilecektir.
Tek Nokta Başvurusu yapacak STK ile ilgili protokoller, taahhütnameler ve diğer bilgiler MYK
tarafından onaylanmadan Kuruluşların Tek Nokta Başvurusu kabul etmemesi gerekmektedir.
6- Tek Nokta Başvuruları asgari kaç kişilik olacak?
Tek Nokta Başvuruları en az 10 aday olacak şekilde alınabilecektir.
7- Hangi mesleklerde AB Hibesinden faydalanılabilecek?
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu kapsamındaki 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu
dâhilinde teşvik uygulanabilecek olan Cumhurbaşkanı Kararı ve Bakanlar Kurulunun belirlediği
*

Sıkça Sorulan Sorular dokümanı belirli aralıklarla güncellenecektir. Lütfen sıklıkla kontrol ediniz.
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ücret tarifesi listesindeki mesleklerde (226 meslek) alınacak belgeler (ilk belge, ikinci belge veya
belge yenileme, vb. durumlar için de geçerli olmak üzere) AB hibesi kapsamı dışındadır. Ayrıca
İş ve Meslek Danışmanı AB Hibesi kapsamı dışındadır.
Söz konusu liste için bkz:
https://www.myk.gov.tr/images/2021_Yili_Sinav_Ucreti_Ust_Sinirlari_226_UY.pdf
Yukarıda yer alan meslekler dışında belge verilebilen tüm yeterliliklerde AB hibesinden
yararlanılabilecektir.
8- Belge Masraf Karşılıkları nasıl yatırılacak?
Doğrudan Hibe-II kapsamında yalnızca sınav ücretleri karşılanmakta olup belge ücretleri
karşılanamamaktadır. Bu kapsamda, belgesi basılacak olan adayların belge masraf karşılıklarının
belge ön ödeme sistemine yatırılması gerekmektedir. Ön ödeme sisteminde bakiye olmaması
durumunda basıma gönderilen belgeler dosya sorumlularının onayına düşmeyecektir ve basıma
gönderilen belgelerin masraf karşılıkları eksi bakiye olarak belge ön ödeme sistemine
yansıyacaktır. İlgili tutarlar yatırıldıktan sonra belge basım talepleri dosya sorumlularının onayına
gönderilecektir.
9- Belge Masraf Karşılıklarını kimler yatırabilecek?
Belge masraf karşılıkları; adayların kendileri tarafından veya aday için “Tek Nokta Başvurusu”
yapan üçüncü taraflar tarafından yatırılabilecektir.
10- MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin adaylara tesliminde belge istenecek mi?
MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin başarılı adaylara teslimine yönelik kanıtlayıcı dokümanları
Kuruluşlar muhafaza etmelidir. Kuruluşlar, talep edildiğinde bu kanıtlayıcı dokümanları MYK’ya
sunmakla yükümlüdür.
11- Ücret İade Talebi oluşturmak için belirli dönemler var mı?
Kuruluşlar Portal üzerinden ilgili ay içinde herhangi bir tarihte ücret iade talebi oluşturabilecektir.
Özel olarak belirlenen bir zaman aralığı bulunmamaktadır. Ancak, ilgili ay için belirlenen üst
limit tutarının sonraki aylar için aynı tutarda olmayabileceği dikkate alınmalı ve planlamalar buna
uygun yapılmalıdır.
12- Ücret İade Talebi oluşturmak için belirli bir aday sayısı veya tutar limiti var mı?
Ücret İade Talebi oluşturmak için belirli bir aday sayısı limiti bulunmamaktadır.
Bunun yanında, ücret iade talepleri için aylık üst limit bulunmaktadır. Kuruluşlar ilgili takvim
ayında (ayın ilk günü ve son günü dâhil olacak şekilde) belirlenen üst limitler dâhilinde ücret iade
talebi oluşturabilecektir. Birden fazla ücret iade talebi oluşturulması durumunda söz konusu ilgili
takvim ayı içerisindeki taleplerin toplamı esas alınacaktır.
13- Aylık üst limitlerden fazla başvuru alındığında veya sınav yapıldığında ne olacak?
MYK tarafından belirlenen aylık üst limitlerin üzerinde sınav yapıldığında üst limitin üzerindeki
adaylar için bir sonraki ay (fon olanakları dâhilinde) ücret iade talebi oluşturulabilecektir. Fakat
bu husus, sınavları yapılan adayların sınav ücretlerinin hibe kapsamında iade edilmesi hakkında
herhangi bir garanti oluşturmamaktadır. Bir sonraki ay fon olanakları dâhilinde çok daha az bir
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üst limit belirlenebileceği için Kuruluşların aylık üst limitler dâhilinde planlamalarını yapmaları
önem arz etmektedir.
14- %20’lik Özel Kota, aylık üst limitler dâhilinde mi hesaba katılmalı?
Proje başlangıcında, kural olarak, Kuruluşlar; aylık üst limitler dâhilinde özel kota (%20 - işsiz,
engelli, kadın adaylar) koşulundan bağımsız olarak ücret iade talepleri oluşturabilecektir. Daha
sonraki aylarda, aylık üst limitler içerisinde özel kota koşulu getirilebilecektir. Bu durumda
kuruluşlara portal üzerinden bildirimde bulunulacaktır. Kuruluşlar portal üzerinden söz konusu
koşulları ve bildirimleri özenle takip etmelidir.
15- Sınav ücretlerinin iadesine yönelik olarak MYK’ya kesilecek faturanın tarihi ne olacak?
Faturalar, MYK tarafından ücret iade talep listesinin onaylandığı tarihli olacak şekilde
kesilecektir.
16- Faturalar KDV Hariç mi kesilecek?
MYK’ya kesilecek faturalar AB proje kuralları gereği KDV Hariç olarak kesilecektir. Bu noktada
KDV İstisna Sertifikası MYK tarafından Kuruluşlara gönderilecektir.
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