
 

 

EYGEP MALİ DESTEK PROGRAMI 

SIKÇA SORULAN SORULAR - 1 

1.  

SORU 
İşletmemizde başka bir KOBİ’nin ortaklığı var başvuru yapabilir 

miyiz? 

CEVAP 

KOBİ tanımı ve yapısı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, 

Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir.  Bu 

yönetmelik çerçevesinde “Bağımsız işletme; Madde 8 - Gerçek veya tüzel 

kişilerin sahip olduğu ve bu Yönetmeliğe göre ortak veya bağlı işletme 

sayılmayan bir işletme; a) Başka bir işletmenin % 25 veya daha fazlasına 

sahip değilse, b) Herhangi bir tüzel kişi veya kamu kurum ve kuruluşu veya 

birkaç bağlı işletme tek başına veya müştereken bu işletmenin %25 veya daha 

fazla hissesine sahip değilse, c) Konsolide edilmiş hesaplar düzenlemiyorsa 

ve konsolide hesaplar düzenleyen başka bir işletmenin hesaplarında yer 

almıyorsa ve bu nedenle bağlı bir işletme değilse, bağımsız işletme kabul 

edilir.”  Bu durumda bu programa başvuru yapmak isteyen KOBİ’lerin 

‘bağımsız’ KOBİ olmaları gerekmektedir. (Bknz. TR52/2019/EYGEP” 

Başvuru rehberinin “2.2 UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ" bölümü ve yine 

aynı başvuru rehberinin “TANIMLAR” bölümü). 

2.  

SORU Gerçek kişi olarak proje sunabilir miyim? 

CEVAP 

Evet, gerçek kişi olarak proje sunulabilir. Ancak proje sahibi 

“TR52/2019/EYGEP” proje teklif çağrısı başvuru rehberinin “2.2 UYGUN 

BAŞVURU SAHİPLERİ" bölümündeki şartları sağlamalıdır.   

3.  

SORU Kooperatifler uygun başvuru sahibi olabilir mi? 

CEVAP 

Evet, kooperatifler kar amacı gütme şartı ile başvuru sahibi olabilirler. Ancak 

başvuru sahipleri “TR52/2019/EYGEP” proje teklif çağrısı başvuru 

rehberinin “2.2 UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ" bölümündeki şartları 

sağlamalıdır.   

4.  

SORU Belediye şirketleri uygun başvuru sahibi olabilir mi? 

CEVAP 

“TR52/2019/EYGEP” proje teklif çağrısı başvuru rehberinin  ‘TANIMLAR’ 

bölümünde “Kamu Kontrolündeki İşletmeler: Bir işletmenin, sermayesinin 

veya oy haklarının %25 veya fazlasına doğrudan veya dolaylı olarak 

müştereken veya tek başına, ("Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin 

Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin" 9. 

maddenin 2. ve 3. fıkralarında sayılan yatırımcılar dışında) bir veya birden 

fazla kamu kurum veya kuruluşu ile bu niteliği haiz olan kurum ve 

kuruluşların kontrolünde olması halinde, bu işletme KOBİ sayılmaz” 

denilmektedir. 

5.  

SORU Aynı gruba ait birden fazla firma başvuru yapabilir mi? 

CEVAP 

Bu konu ile ilgili olarak  “TR52/2019/EYGEP” Başvuru Rehberinin “2.5 

ÖZEL DÜZENLEMELER bölümünün 2. Maddesinde” açıklayıcı bilgiler 

bulunmaktadır.   

6.  

SORU Program rehberinde 11. Kalkınma Planı neden yer almıyor?  

CEVAP 

TR52/2019/EYGEP proje teklif çağrısının ilanı 11. Kalkınma Planının Resmi 

Gazetede ilanından önce onaylandığı için yer almamaktadır.   Ancak, mevcut 

durumda çağrıya ait rehber daha önce ilan edilmekle birlikte projelere ait 

başvurularda 11. Kalkınma Planından da yararlanılabilir. 

7.  

SORU Değerlendirmede puanlama neye göre yapılacak? 

CEVAP 

Değerlendirmeler, “TR52/2019/EYGEP” başvuru rehberinin 5.2 TEKNİK 

VE MALİ DEĞERLENDİRME bölümünde  yer alan değerlendirme puan 

tablosuna göre değerlendirme yapılacaktır. 



 

8.  

SORU 
Başvuru sahibi işletmelerin mali kapasitelerinin değerlendirilmesi neye 

göre yapılacaktır? 

CEVAP 

Başvuru sahibi işletmelerin finansal değerlendirmeleri 

“TR52/2019/EYGEP” programındaki başvuru formunun “2.3 Sermaye 

Yapısı” başlıklı bölümü ile “Ek-17 Mali Tablolarda” sunulacak bilgiler 

doğrultusunda yapılacaktır.    

9.  

SORU Başvurumu hazırlarken KAYS’a nereden giriş yapacağım.  

CEVAP 
https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp adresinden 

giriş yapabilirsiniz 

10.  

SORU 
KAYS üzerinden başvuru yapıldıktan sonra evrak teslimi yapacak 

mıyım?  

CEVAP 

Başvuru aşamasında taahhütname haricinde bir belge/evrak teslimi 

yapılmayacak olup “TR52/2019/EYGEP” başvuru rehberinin “4.3 

BAŞVURU NASIL VE NEREYE YAPILACAKTIR?”  bölümünde  bu 

konuya ilişkin bilgiler bulunmaktadır. 

11.  

SORU 
Programınızın Ara Malı önceliğine cep telefonu adaptörü/şarj aleti imal 

etmek için başvuru yapabilir miyim?  

CEVAP 

“TR52/2019/EYGEP” çağrısının ‘Tanımlar’ bölümünde ara mallar “başka 

bir malın üretim sürecinde girdi olarak kullanılan diğer mallardır” şeklinde 

tanımlanmıştır.  Ayrıca yine aynı teklif çağrısının “2.1 PROGRAMIN 

AMACI, ÖNCELİKLERİ VE PROJE ÖRNEKLERİ” bölümünde ne tür 

cihazlara yönelik başvuruların yapılabileceği belirtilmiştir.  

12.  

SORU Öncelik 1 için belirtilen 10 ürün nasıl belirlenmiştir? 

CEVAP 

“TR52/2019/EYGEP” çağrısında başvuru rehberinin “1.2. BÖLGENİN 

MEVCUT ALTYAPISI” bölümündeki “Bölgede Ara Malı Üretimi” başlığı 

altında belirtilen 10 ürünün nasıl belirlendiği hakkında bilgi verilmiştir.  

13.  

SORU 
Başvurumda “aile/ortaklık anayasası” için hizmet alacağım danışman 

firmalar nasıl bir yetkinliğe sahip olmalıdır.  

CEVAP 

Bu konu ile ilişikli bilgiler “TR52/2019/EYGEP” çağrısında başvuru 

rehberinin 2.5 ÖZEL DÜZENLEMELER bölümünde belirtilmektedir: 

“hizmet alımı çerçevesinde hizmeti sağlayacak firmanın/personelin: a. İlgili 

alanda en az yüksek lisans mezunu olması, b. Son on (10) yıl içinde en az altı 

(6) yıl danışmanlık hizmeti sağlamış olması veya ortağı/çalışanı olması, c. 

En az beş (5) adet Aile/Ortaklık Anayasası oluşturmuş ve bu firmalardan 

referans mektubu almış olması gerekmektedir.” 

14.  

SORU 
Başvurumda “yalın üretim” için hizmet alacağım danışman firmalar nasıl bir 

yetkinliğe sahip olmalıdır.  

CEVAP 

Bu konu ile ilişikli bilgiler “TR52/2019/EYGEP” çağrısında başvuru 

rehberinin 2.5 ÖZEL DÜZENLEMELER bölümünde belirtilmektedir: 

“hizmeti sağlayacak firmanın/merkezin/personelin: a. İlgili alanda en az 

üniversite diploması olması, b. İlgili alanda en az beş (5) yıl çalışmış olması, 

c. 2019 MDP Başvuru rehberindeki Öncelik 1 ve 3 için, İstanbul Sanayi 

Odası (İSO)tarafından hazırlanan “Türkiye’nin birinci ve ikinci 500 Büyük 

Sanayi Kuruluşu” listesinde yer alan firmalar(d)a yalın üretin konusunda 

çalışmış ya da danışmanlık hizmeti vermiş olması (proforma ekinde 

referans/iş bitirme belgesi eklenmelidir) veya Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığınca kurulmuş “Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezlerinden yalın 

üretim danışmanlık hizmetinin alınması, d. 2019 MDP Başvuru rehberindeki 

Öncelik 2 (Savunma) için ise (alt yükleniciler de dâhil olmak üzere) 

iştirakleri ya da bağlı oldukları kurumlar içerisinde Savunma Sanayi 

Başkanlığının yer alması, gerekmektedir.” 

 

https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp

