
 
 

 

       İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı 

ICMPD/2021/6/ENHANCER/CS/TRY 

Açıklamalar 8 / Soru Ve Cevaplar  

 
ICMPD, çok sayıda soru gelmesi nedeniyle, açıklamaların 14 Nisan 2022 – Viyana saati ile 17.00 
tarihine (cevapların yayınlanması için son tarih) kadar soru-cevapların düzenli aralıklarla 
yayınlanacağını belirtmek ister. 

Not 1: Bu teklif çağrısı ile ilgili olarak alınan soruların çoğu, hibe başvuru sahiplerine yönelik Hibe 
Rehberi dikkatlice okunarak yanıtlanabilir. 

Not 2: Başvuru sahiplerinin eşit muamele görmesi adına, ihale makamının ana başvuru sahibinin, eş-
başvuranın, bir faaliyetin veya belirli faaliyetlerin uygunluğu konusunda ön görüş bildiremediğini lütfen 
unutmayınız. (Hibe Rehberi Bölüm 2.1.'e bakınız.) 

 
Genel Konular 

 
Soru 1: Daha önce hibe desteğinden faydalanan kooperatif oldu mu ve eğer olduysa ne tür 
projelerle desteklendiler? 
 
Cevap 1: ICMPD tarafından yürütülen ENHANCER Projesi kapsamında daha önce kooperatiflere 
yönelik uygulanmış bir hibe programı bulunmamaktadır. 
 
Soru 2: Hibe rehberinde, inşaat faaliyetleri/maliyetlerinin bu hibe programı kapsamında uygun 
faaliyet olarak kabul edilmediği söylenmektedir.  Yapı kooperatifi olarak hibeye başvurmak 
istiyoruz, bu kural bize de uygulanıyor mu? 
 
Cevap 2: Hibe programı kapsamında belirlenen maliyetlere ve faaliyetlere yönelik sınırlamalarda 
başvuru sahibine göre bir istisna bulunmamaktadır. 
 
Soru 3: Kayseri ili için proje sayısında bir sınırlama var mıdır? 
 
Cevap 3: İl bazında hibe almaya hak kazanacak başvuran sayısında bir sınırlama bulunmamaktadır. 
Daha ayrıntılı bilgi edinmek için hibe rehberinin ‘2.3.8. Mali ve Operasyonel Kapasite Kontrolü ve 
Teknik Değerlendirme’ başlığı altında yer alan ‘Proje Seçim Süreci’ni inceleyebilirsiniz. 
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Soru 4: İstihdam edilen kişilerin kooperatife uyum sağlayamaması durumunda işten 
çıkarılmalarında bir problem var mıdır? 
 
Cevap 4: Hibe programının öncelik alanlarında da belirtildiği üzere, proje kapsamında yaratılan 
istihdamın sürdürülebilir olması ana amacımızdır. İstihdam edilen kişinin işten ayrılması gibi bir 
durumda yerine başkasının ivedilikle istihdam edilmesi gerekmektedir. İstihdamda sürekli bir 
değişim olması uygun bulunmamakta ve sözleşme makamı tarafından ayrıca değerlendirilmeye 
alınmaktadır. 
 
Soru 5: Kooperatifimizin kuruluşu üzerinden 1 yıl geçti ancak 0 kar ve zararla devam ediyoruz. 
Bu değerlendirme sürecini olumsuz etkiler mi? 
 
Cevap 5: Başvuru formunda, Kooperatifin daha önce yaptığı işler, tecrübesi ve projeyi yürüteceği 
sektör tecrübesini yazması gereken alanlar bulunmaktadır. Ayrıca başvuru sahibinin mali ve 
operasyonel kapasitesi değerlendirme tablosunda da görüldüğü üzere değerlendiremeye tabi 
tutulacaktır. Daha detaylı fikir sahibi olmak için başvuru formunu ve hibe rehberini 
inceleyebilirsiniz. 
 
Soru 6: 6 şehirde 10 kooperatife hibe verileceği söyleniyor. Bu rakam bir öngörü müdür 
dağıtılacak kesin hibe sayısı mıdır? 
 
Cevap 6: 10 kooperatif yaklaşık bir sayıyı ifade etmektedir. Hibe verilecek kooperatif ve kooperatif 
birliği sayısı, Kabul edilecek projelerin bütçesine göre değişkenlik gösterecektir. 
 
Soru 7: Öncelikli alanlar kısmında "Yeni üyelerin veya çalışanların işe alınması yoluyla iş 
süreçlerini dijitalleştirmek." maddesinde dijitalleştirmeden kasıt nedir? E-ticaret işlemleri de bu 
kapsamda değerlendirilebilir mi? 
 
Cevap 7: Dijitalleşme geniş bir kavramdır ve genel olarak kooperatifin çalışmalarında teknolojiden 
faydalanması olarak anlaşılabilir. E-ticaret buna dahildir. 
 
Maliyetlerin uygunluğu için; 2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu: Hibe kapsamında dâhil edilebilecek 
maliyetler başlığını inceleyiniz. Ayrıca, Başvuranlar için Hibe Rehberinin 2.1.3 Uygun Projeler: 
Başvuru Konusu Olabilecek Projeler başlığını inceleyiniz. Hibe Rehberi’nde geçen proje türleri 
sadece örnek olup, desteklenecek projeler belirtilen liste ile sınırlı değildir. Lütfen uygun olan ve 
olmayan faaliyet ve maliyetleri dikkatlice inceleyiniz. 
 
Soru 8: Projede yatırımcılar ortak olarak yer alabilirler mi? Kooperatifin ticari faaliyeti az 
olduğundan yerel tüccarlarla beraber başvurarak onların tecrübelerinden faydalanmak 
mümkün mü? Onların mali tablolarını sunabilir miyiz?, 
 
Cevap 8: Yatırımcılar iştirakçi olarak projede yer alabilirler ancak projenin ortağı olarak kabul 
edilmemektedir. Yani iştirakçilerin mali tabloları değerlendirme aşamasında dikkate 
alınmamaktadır. Ayrıntılı bilgi için hibe rehberinin ‘2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu (Ana 
başvuru sahibi ve eş başvuru sahibi/sahipleri)’ ve ‘2.1.2. İştirakçiler ve Yükleniciler’ başlıklarını 
dikkatlice inceleyiniz. 
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Soru 9: İstenilen destekleyici belgelerin bazıları başvuru süresinin uzaması sebebiyle geçerliliğini 
yitirdi. 1 ay önce aldığımız belgeleri yeniden almamız mı gerekiyor? 
 
Cevap 9: Başvuru yapılırken en güncel belgelerin yüklenmesi başvuru sahibinin yararına olacaktır. 
 
Soru 10: Projenin uygulanacağı yer proje başvurusunun kabul edilmesi durumu söz konusu 
olursa kiralanacak. Bu durumda kira sözleşmesi hibe almaya hak kazandıktan sonra sunulabilir 
mi? 
 
Cevap 10: Kooperatifin hâlihazırda faaliyette olduğu tesisin veya tesislerin tapu, kira sözleşmesi 
(proje süresini kapsayan) veya intifa hakkı belgesi sunulabilir. Projenin kabul görmesinden sonra 
kiralanacak yer önceden belirlenmiş olmalı ve bununla ilgili detaylı bilgi başvuru formunda 
verilmelidir. Mümkünse, ön sözleşme sunulmalıdır. 
 

Soru 11: X kooperatifimiz ağırlıklı olarak defne yapraklarının damıtılması ve çıkarılması üzerine 

çalışıyor. 5.000 kg kapasiteli bir kamyon veya kamyonet satın almak istiyoruz. Projenin 

sürdürülebilirliği için bu aracın satın alınması gerektiğini düşünüyoruz. Uygun maliyetler 

listesinde bu alımın uygun olduğu belirtilmiştir.  

İki sorumuz var; 

1. Kamyon veya kamyonet alma hakkımız var mı? 

2. Bütçe formu,  kalem-araç maliyeti altına sarı renkle NA yazdığı için herhangi bir tutar 

yazılmasına izin vermiyor. 

Şimdiden teşekkür ederim. 

Cevap 11: 2.1.4 Maliyetlerin Uygunluğu: Hibe kapsamında dâhil edilebilecek maliyetler başlığı 

altında da bahsedildiği gibi Tarımsal üretime ve süt taşımaya yönelik olarak, üretimde kapasite 

artırımına yarayacak motorlu araçlar uygun maliyettir. Bu araçların toplam maliyetinin toplam 

uygun doğrudan maliyetler toplamının %20’sini aşamayacağını unutmayınız. Uygun araç 

maliyetleri bütçede '3.1 Araç satın alma veya kiralama' başlığı altına yazılabilir. Lütfen bütçedeki 

dipnotları dikkatlice okuyunuz ve bütçe formunun "gerekçe" ve "açıklama" kısımlarını detaylı 

olarak doldurunuz. 

Soru 12: Bu proje için tahsis edilecek binanın tahsisi için belirli bir formatınız var mı? Aksi 

takdirde, Büyükşehir Belediyesi tarafından usulüne uygun olarak imzalanmış Türkçe ve İngilizce 

bir mektup düzenleyeceğiz ve bu belgeyi tahsis kanıtı olarak ekleyeceğiz. 

Cevap 12: Bu belge için belirli bir format yoktur. Başvuru sahibi istediği gibi hazırlayabilir, ancak 

verilen bilgiler herhangi bir karışıklığa neden olmayacak şekilde açık olmalıdır. 

Soru 13: "Kooperatif Hibe Programınız için istenen Annex C Legal Entity Form'da bir konuda 

tereddüt yaşıyoruz. Türkiye'de Tarımsal Amaçlı Kooperatifler olarak tanımlanan kooperatifler 

bazı durumlarda ""kar amacı gütmeyen kuruluş"" gibi işlem görmektedir. Kooperatifler 

Kanununa ve hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanununa tabi olan Kooperatifimizin 

Organisation Type olarak hangi şıkkın uygun olacağı konusunda yönlendirmenizi rica ederiz.  
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Cevap 13: Annex C Legal Entity Form'da bulunan organisation type'da 'non for profit' seçeneğini 

seçebilirsiniz. 

Soru 14: Başvurunun gönderildiği tarihten sonra gelebilecek güncellemeler hâlihazırda 

gönderilmiş başvuruyu etkiliyor mu? Örneğin 15 Nisan 2002 tarihinde submit ettiğimiz başvuru 

sonrası proje ekibi tarafından 16 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan bir update sebebiyle 

başvurumuzu güncellememiz gerekir mi? 

Cevap 14: Başvurunuzda herhangi bir değişiklik yapmak isterseniz, son başvuru tarihine kadar (In-

Tend Platform başvuru sayfasında) "modify return" butonuna tıklayarak değişikliklerinizi 

yapabilirsiniz. Değişikliklerinizi tamamladıktan sonra lütfen "submit" butonuna tekrar tıklayınız.  

 Sözleşme makamından açıklama talep etmek için son tarih: 15 Nisan 2022, 17:00 (Viyana 

saati) 

 Sözleşme makamı tarafından açıklamaların yayınlanacağı son tarih: 22 Nisan 2022, 17:00  

(Viyana saati) 

22 Nisan'a kadar ICMPD, sorularınızın cevaplarını (Açıklamalar) ilgili platformlarda yayınlayacaktır. 

Yayınlanan cevaplar doğrultusunda başvurunuzda değişiklik yapmak isterseniz 30 Nisan 2022 saat 

17:00'ye (Viyana saati) kadar yapabilirsiniz.  

 

 


