
Teşvik Başvurularında Dikkat Edilecek Hususlar 

Kuruluşlarımız tarafından Kurumumuza iletilen teşvik başvurularının incelenmesinde 

aşağıdaki eksiklik ve hatalar tespit edilmiştir. Bundan böyle eksik veya hatalı iletilen tüm 

başvurular ilgililerce reddedileceği, söz konusu hatalar ve eksiklikler giderilmeden teşvik 

başvurularına hiçbir şartta onay verilmeyeceği göz önüne alınarak Kuruluşlarımızın konuyla 

ilgili azami dikkat ve özeni göstermesi önem arz etmektedir. 

1) Tek nokta veya aday başvuru formlarında başvuru tarihi belirtilmemekte veya formlarda 

eksik kısımlar bırakılmaktadır. Başvurularda MYK Web Portalında bulunan güncel formların 

kullanılması ve formların eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. 

2) Tek nokta başvuru formlarında aday sayısı, adayların girecekleri sınavlara ilişkin ücret, 

toplam ücret, vb. kısımlar doldurulmamakta; bazı YBK’ler tarafından Kurumumuzca 

yayımlanan formata uygun olmayan başvuru formları/aday listeleri kullanılmaktadır. 

3) Başvuru formlarında sınav tarihinden sonra değişiklik yapılmaktadır. 

4) Bazı başvurularda tek nokta başvuru form tarihi mevzuata aykırı olarak sınav tarihinden 

sonraki bir tarihe aittir. Portal girişinin sağlanabilmesi için yanlış tarih bildirilmekte veya form 

üzerindeki tarih değiştirilerek tahrifat yapılmaktadır. 

5) Teminat yoluyla tek nokta başvuruları için yüklenen muvafakatnamelerde tarih 

bulunmamaktadır. 

6) Başvuruda talep edilen ücret ve kısmi muvafakatnamede yazılan ücretler birbirinden 

farklıdır.  

7) Tek nokta başvuru formları ve muvafakatnamelerin üçüncü kişi veya kuruluşu temsil ve 

ilzama yetkili kişi tarafından imzalanması zorunlu olduğu halde tek nokta başvuru formunu ve 

muvafakatnameyi farklı kişiler imzalamaktadır. 

8) Teminat gösterilerek yapılan başvurularda teminat tutarı toplam başvuru tutarının 

altındadır. 

9) Teminat gösterilerek yapılan başvurularda teminat dokümanının süresi başvuru 

tarihinden itibaren bir yıldan kısadır.  

10) Teminat gösterilerek yapılan başvurularda teşvik süreci tamamlanmadan aynı teminat 

dokümanı birden fazla başvuru için kullanılmakta, böylelikle teminat tutarının sınav ücretinin 

altında kalmasına neden olunmaktadır. 

11) Islak imzalı olarak Kurumumuza iletilmesi gereken teşvik başvurularında kaşe imza 

kullanılmaktadır. (Bu tarz dokümanlarda kaşe imza kullanımı Borçlar Kanunun 14 üncü 

maddesine aykırıdır.) 

12) Islak imzalı teşvik başvuruları Kurumuza zamanında gönderilmemektedir. 

13) Sigortalı hizmet listesi yerine işe alım bildirimi, vb. dokümanlar yüklenmektedir. 

14) Başvuru formlarında yer alan bazı adaylar Portala bildirilen sigortalı hizmet listesinde 

yer almamaktadır. 



15) Üretici firmalarla yapılan protokoller Kurumumuza gönderilmeden ve ilgili onay 

alınmadan sınav yapılmakta ve teşvik talebi iletilmektedir. 

16) Yüklenen dokumanlar taranırken net bir şekilde taranmamış olup, dokümanlardaki 

bilgilerin okunmasında güçlük çekilmektedir. 

17) Başvurular esnasında dokümanlar eksik ya da yanlış alanlara yüklenmektedir. (Örneğin 

muvafakatname yerine başvuru formu, başvuru formu yerine dekont/teminat belgesi 

yüklenmekte)  

18) Fazla sayıda ücret iade talebi yapan kuruluşlar başvurulara ilişkin dekontları karıştırıp 

yanlış doküman yüklemektedir. 

19) Tek nokta (peşin) türündeki başvurularda yüklenen dekontlar ve hesaplanan tutarlar 

arasında tutarsızlıklar olması durumunda dekont üzerine açıklama yazılmamaktadır. 

20) Tek nokta (Peşin) türünde yapılan başvurularda yanlış tarih aralığına ilişkin ekstre 

yüklenmektedir. (Portala yüklenen ekstre (hesap özeti) ilgili iadeden itibaren 72 saatlik dilimi 

göstermelidir.) 

21)Alt işveren olarak girilen başvurularda birden fazla alt işveren varsa hepsinin sözleşmeleri 

yüklenmemektedir. 

 


