
 
 

 

İstihdam Yaratma Odaklı KOBİ Hibe Programı 

ICMPD/2021/4/ENHANCER/SME/TUR 

Açıklamalar 8 / Soru Ve Cevaplar  

 

ICMPD, çok sayıda soru gelmesi nedeniyle, açıklamaların 15 Ekim 2021 – Viyana saati ile 17.00  
tarihine (cevaplarin yayinlanmasi icin son tarih) kadar soru-cevapların düzenli olarak 
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 bildirmediğini lütfen 
unutmayınız. (Hibe Rehberi Bölüm 2.1.'e bakınız.) 

 

Genel Hususlar 

Soru 1: İllere ayrılan öncelikli sektör dışındaki gelecek projeler kabul edilecek mi? İller bazında 
öncelikli alan dışında gelecek projeler dezavantaj veya puan kaybı olur mu? 

Cevap 1: Rehberin 1.2. Programın Amaçları ve Öncelik Alanları kısmında belirtilen sektörler 
desteklemeye uygun sektörler olarak tespit edilmiştir. Ancak sektörler bu bolümde yazılanlarla 
sınırlı değildir, iş yaratmayı amaçlayan diğer sektörlerde yer alan projeler de destek için uygundur. 
Belirtilen öncelikli sektörler puanlama aşamasında yüksek puan alabilir ancak değerlendirme 
sadece sektöre göre değil, genel olarak projenin amaç ve öncelikleriyle bağlantısına göre 
belirlenecektir. (Bakiniz 2.3.8. Mali ve Operasyonel Kapasite Kontrolü ve Teknik Değerlendirme 
baslığı altında yer alan Puanlama tablosunun 2 numaralı baslığı "İlgililik"). 

Soru 2: Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde öncelik Türk vatandaşlarını istihdam etmek 
olduğundan İş Kanununda yabancı işçi çalıştırmada 5 Türk istihdamına karşı 1 yabancı istihdamı 
yapılabilmektedir. ENHANCER projesi için bu hükmün uygulamasında istisnai bir durum var 
mıdır? 

Cevap 2: ENHANCER Projesi için bu hükmün uygulanmasında bir istisna bulunmamaktadır. 

Soru 3: Proje onaylandıktan sonra firmalar ödemeleri ne zaman alırlar? (Proje başında, 
ortasında, sonunda gibi) 
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Cevap 3: Toplam bütçeniz ve talep edilen fon tutarı hazır olduğunda, ön ödeme talep 
edilebilmekte olup, talep tutarına göre bir teminat mektubu talebi söz konusu olabilir. Kalan 
ödemeler ise; ilgili dokümanlarda belirtildiği üzere dönemsel aralıklarla yapılmaktadır. 
Gerçekleşen maliyetlerin beyanı sonrasında; maliyetin uygunluğu ve bütçelenen maliyetler 
kapsamında fon tutarının ödemesi gerçekleşmektedir. 

Soru 4: Proje onaylandıktan sonra proje süresi içerisinde proje giderlerinde değişikliğe gidilmesi 
için revizyon hakkı var mıdır?  

Cevap 4: Proje giderlerinde değişikliğe gidilmesi, sözleşme aşamasında özel koşullarda 
belirlenecektir. 

Soru 5: Projemizi firma iç süreçlerimizin geliştirilmesi amacıyla geliştiriyoruz. Bu bağlamda bazı 
tedarikçiler satınalmalar için irtibata geçmemiz ve tedarikcilerle yazışmalar yapmamız 
gerekmektedir, kurum ici yazismalar da dahil. Proje ile ilgili yazismalarda kurum ici ve 
satınalmalara yönelik tedarikcilerle olan yazışmalarda programın Avrupa Birliği tarafından 
fonlandığını belirtmemiz gerekir mi? 

Cevap 5: Yazışmalarınızda AB Projesi olduğunu belirtmeniz şartı aranmamakla birlikte, 
Faydalanıcı(lar), Proje adı ve sözleşme makamının yanı sıra Projenin nihai yararlanıcılarına verilen 
bilgilerde, dâhili ve yıllık raporlarında ve medyayla olan tüm ilişkilerinde Avrupa Birliği'nin mali 
katkısından bahsedecektir. Uygun olan yerlerde sözleşme makamı, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ve Avrupa Birliği logosunu kullanacaktır. Başvuru sahipleri, AB finansmanının 
görünürlüğünü taahhüt etmek, hedeflere ve önceliklere uymak mecburiyetindedir (Avrupa 
Komisyonu tarafından yayınlanan ve AB dış faaliyetlerine ilişkin İletişim ve Görünürlük Rehberi için 
bakınız  

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/visibility_requirements-
near_english.pdf) 

Soru 6: Ek F destekleyici belgeler listesinde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu Borcu Yoktur 
Belgesini SGK sisteminden alırken sistemde bize hangi sorgulama için olduğunu seçmemiz 
istenmektedir. Örneğin, KOSGEB’ e verilmek üzere, İhale konusu olmayan Türkiye geneli, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi birkaç seçenek daha mevcuttur. Ancak 
Avrupa birliğine veya bu proje kapsamında verilmek üzere diye sistemden belge 
alınamamaktadır. Bu durumda Türkiye geneli olarak sorgulama sonucunda SGK borcu yoktur 
yazısı almamız yeterli midir veya herhangi başka bir kuruma verilmek üzere almamız sorun teşkil 
eder mi? 

Cevap 6: Sorgulama yaparken verilecek makam Türkiye geneli olarak seçilebilir. 

Soru 7: KOBİ Hibe Programı kapsamında Makine Ekipman Sektöründe imalat yapan firma için 
Makine olarak "FORKLİFT Alımı uygun harcama mıdır"? 

Soru 8: Firma proje kapsamında fabrika içerisinde ürünlerin/yarı mamul/hammaddelerin 
taşınmasında kullanılmak üzere forklift, transpalet gibi araçlar satın alması durumunda ana 
faaliyetle ilişkili olduğundan uygun bir gider midir? Eğer uygun faaliyet ise bütçe içerisinde yer 
alan 3.1 araç kiralama/satın alma altında mı yoksa 3.3 makine, aletler gider başlığı altında mı 
yazılmalıdır? 



 

 

 
 

  

 3/3 

Cevap 7-8: Başvuranlara eşit davranılması ilkesi esas alındığından, Sözleşme Makamının herhangi 
bir satınalmanın uygunluğuna yönelik görüş bildirmediğini lütfen dikkate alınız. Lütfen hibe 
rehberinin 2.1.4 Maliyetlerin Uygunluğu: Hibe kapsamına dâhil edilebilecek maliyetler bölümünü 
dikkatlice inceleyin. Bahse konu maliyet Bütçede 3.3 Makine ekipman harcama kalemi altında 
muhasebeleştirilebilir.  

Soru 9: Destekten faydalanmak için KOBİ’lerin bünyelerinde Suriyeli çalışan istihdam etmesi 
yeterli midir? Yoksa KOBİ’nin kendisinin mi Suriyeli olması gerekmektedir? 

Cevap 9: Başvuru yapacak firmaların Suriyeli olma şartı bulunmamaktadır. Hibeden İstanbul, İzmir, 
Bursa, Konya, Mersin ve Kayseri illerinde kayıtlı KOBİ’ler faydalanabilir. Başvuru sahibinde olması 
gereken diğer uygunluk kriterleri için Hibe Başvuru Rehberinin 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin 
Uygunluğu bölümünü inceleyiniz. 

Soru 10: İstihdam etmeyi planladığımız 4 personel dışarıdan olduğu için 1.1 LOCAL personel değil 
1.2 EXPAT kısmına yazdım. Bu personel EXPAT mıdır? Değilse örnek olarak nasıl doldurulacağını 
yazar mısınız?  

Cevap 10: Proje kapsamında istihdam edilecek kişi, bu proje kapsamında yurt dışından geliyor ve 
uzmanlık desteği veriyorsa expat (expatriate) olarak adlandırılır. Geçici Koruma Sağlanan 
Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar expat (expatriate) değildirler. 

Başvuranlara eşit davranılması ilkesi esas alındığından, Sözleşme Makamının herhangi bir formun 
doldurulmasının uygunluğuna yönelik görüş bildirmediğini lütfen dikkate alınız. Öte yandan 
bütçede yer alan Bütçede yer alan "unit" kısmına, ay, gün veya saat yazılabilir (ödeme ay, gün ya 
da saat üzerinden mi hesaplanacak"# of units" kısmına çalışacağı ay, gün veya saat miktarı 
yazılmalıdır. Saatlik, günlük ya da aylık ücret ise “Unit Rate” kısmında belirtilecektir. Bütçe 
hazırlama konusunda hazırladığımız video linkine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

https://www.youtube.com/watch?v=mqI3ydccxzA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mqI3ydccxzA

