
 
 

 

İstihdam Yaratma Odaklı KOBİ Hibe Programı 

ICMPD/2021/4/ENHANCER/SME/TUR 

Açıklamalar 10 / 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: Mantık çerçevesi hazırlanırken nelere dikkat etmeliyiz?  

Cevap 1: Mantıksal çerçeve formunu hazırlarken aşağıdaki videodan faydalanabilirsiniz: 

https://www.youtube.com/watch?v=uEKvLkU5320 

Soru 2: Gaziantep’teki KOBİ' lere yönelik bir programınız var mı? Gaziantep'i kapsamadığı halde 
programınıza başvurabilir miyiz? 

Cevap 2: Gaziantep’de kayitli KOBI’ler bu hibe programi icin uygun basvuru sahibi degildirler. 
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 3: 

 Ek-A Başvuru Formunda yer alan “Dossier No:” Kısmı nasıl doldurulmalıdır ve bu numara 
ne anlama gelmektedir? 

 Ek-D Tüzel Kişilik Belgesi’nde yer alan Ünvan ifadesi nedir? Bu kısım nasıl 
doldurulmalıdır? Ana Kayıt Numarası ile ilgili herhangi bir açıklama yer almamakta olup 
bu kısım nasıl doldurulmalıdır? 

 Ek-B Bütçe için proforma gerekli midir? 
 Ek-B Bütçede doldurmayacağımız Bölüm / Kalemleri silebilir miyiz? 

https://www.youtube.com/watch?v=uEKvLkU5320
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Cevap 3: 

 Ek A Hibe Başvuru Formundaki Dosya Numarası kısmı boş bırakılacaktır. 
 Ek-D Tüzel Kişilik Belgesi doldurulurken firma bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Ek-D 

Tüzel Kişilik Belgesi'nde yer alan kayıt numarası, Türkiye'de geçerli vergi numarasını ifade 
eder. 

 Bütçe'de proforma gerekli olmamakla birlikte, Bütçe belgesindeki ikinci sekme olan 
gerekçelendirme (justification) kısmı gerekli özen gösterilerek doldurulmalıdır. 

 Ek B-Bütçe'de doldurma gereği görmediğiniz kısımları silmeyiniz. Bu kisimlari boş 
bırakabilir ya da 0 (sıfır) olarak doldurabilirsiniz. 

Soru 4: EK Belgeler içinde resmi kurumdan alınamayan ve firmamız tarafından beyan edilmek 
zorunda kalinan EK'ler vardır. Örneğin, "Firmanın %3'ü aşan haciz ve alıkoymaya sebep olacak 
bir borcu olmadığına dair beyanname" belgesi, firma tarafından hazırlanacak ve imza kaşe 
yapılacaktır. Resmi kurumdan bunu alamıyoruz. 

Bu durumda, belgeyi İNGİLİZCE mi TÜRKÇE mi hazırlamalıyız? 

Cevap 4: Ana başvuru sahibi ve (varsa) eş başvuru sahiplerinin, proje kapsamında sözleşme 
makamı tarafından sağalanacak fon tutarının %3’ünü aşan haciz ve alıkoymaya sebep olacak bir 
borcu bulunmadığına dair beyanname şirket tarafından hazırlanabilir; ancak Hibe Rehberi’nde 
belirtildiği üzere, sözleşmeye hak kazanma prosedürü sırasında yükümlülüklerin ihlali, usulsüzlük 
veya sahtecilik uygulamalarına başvurulduğunun kanıtlandığı durumlarda, sözleşme makamı 
prosedürü askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar. 

 “Başvuru sahiplerinin başvuruları İngilizce sunmaları gerekmektedir. Sadece resmi kurumlardan 
alınan belgelerin asılları, belgenin düzenlendiği dilde / Türkçe olarak sunulabilir.” (Bakiniz: Hibe 
Rehberiö Bölüm 2.3.1) Dolayısıyla belge İngilizce olarak hazırlanmalıdır. 

Soru 5: Bütçede yer alan “All years” ve “1st reporting period” kısımları ne ifade eder ve nasıl 
doldurulmalıdır? 

Cevap 5: "All years", proje kapsamında harcanmasi planlanan bütçenin tamamını ifade 
etmektedir. Hibe programı kapsamında 6 aylik raporlamalar öngörülmektedir. Bu sebeple "1st 
Reporting Period" ise ilk raporlama doneminde harcanmasi planlanan butceyi ifade etmektedir. 

Soru 6: 

 Başvuru yapan firma, üretim yapmak zorunda mıdır? İç ve Dış ticaret yapan firmalar başvuru 
yapabilir mi? (İç ve dış ticaret firması, üretici firmaya bağlı çalışmaktadır.) 

 Üretici firma, 2019 yılında yaptığı yatırım dolayısı ile 2019 mali tablosunda NEGATİF/ZARAR 
görünmektedir. 2020 yılında ise KAR vardır. Zarar, faaliyetlerin yapılmamasından değil 
aksine yapılan yatırım nedeniyledir. Örneğin, firmanın brüt satışı 109.000.000 TL, ancak 
yatırımdan dolayı zararı 2019 yılında -4.000.000, 2020 yılında karı ise 10.000.000'dur. Böyle 
bir firma tüm kriterleri sağlamasına rağmen net kar kriterini sağlayamamaktadır. Bu 
nedenle, bu konu hakkında başvuru hakkımızın olup olmadığını öğrenmek isteriz. Çalışan 
sayısı: 242 kişi. Dolaysı ile, yatırım sebebiyle ZARAR görünen şirketler, başvuru yapabilir mi? 

Cevap 6: 
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 Başvuru sahibinin uygunluğu, Hibe Rehberinin 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu (Ana 
başvuru sahibi ve eş başvuru sahibi/sahipleri) baslığı altında detaylı bir şekilde anlatılmıştır. 
Üretim yapıyor olmak uygunluk şartları arasında bulunmamaktadır.  

 Hibe rehberinin 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu (Ana başvuru sahibi ve eş başvuru 
sahibi/sahipleri) baslığı altında  "2019 ve 2020 yıllarında net kar elde etmesi" bir uygunluk 
kriteri olarak yazılmıştır. Bu kriterin bir istisnası bulunmamaktadır. 

 

 
Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu (Ana başvuru sahibi ve eş başvuru sahibi/sahipleri) 

(Hibe Rehberi 2.1.1 ve 2.1.2 Başlıkları) 

 

Soru 7: Servis şirketler grubumuzun yıllık cirosu 10.000.000 TL civarındadır. Çalışan personel 
sayısı ise 105 kişi civarındadır. 2 kişi sigortalı Suriyeli çalışanımız bulunmakta. İstihdam Yaratma 
Odaklı Kobi Hibe Programına şirketimiz de katılım sağlayabilir mi? 

Soru 8: Şirketimizde yaklaşık 110 personel bulunmakta 2 Suriyeli sigortalı çalışanımız 
bulunmakta. Bahsetmiş olduğunuz programa katılma imkânımız da varsa eğer şirketimiz için 
istihdam yaratmak adına faydalı olacağını düşünüyorum. İstihdam Yaratma Odaklı Hibe 
Programı`na şirketimiz başvuruda bulunabiliyor mu? 

Cevap 7-8: Başvuru sahiplerine eşit davranılması ilkesi kapsamında Sözleşme Makamı Başvuru 
Sahiplerinin uygunluğuna yönelik bir görüş bildirememektedir. (Lütfen Hibe Rehberinin 2.2.5 
başlığını inceleyiniz.). Diğer taraftan Hibe Rehberinde hangi kuruluşların uygun başvuru sahibi 
olduğu ayrintili bir sekilde aciklanmistir (Başlık 2.1.1 ve 2.1.2).   

Soru 9: Hibe Rehberinde “Yıllık cirosu 3 milyon TL altında olan işletmeler bu proje teklif çağrısı 
için uygun başvuru sahibi değildirler.” şeklinde bir ibareniz bulunuyor. Bizim 2020 yılı ciromuz 
950.000 ₺ ve yıllık bilançomuz(aktifler toplamı) 1.766.000 ₺. Bu noktada hibenizden yararlanıp 
yararlanamadığımızı tarafınıza sormak isteriz. Herhangi yararlanabileceğimiz bir istisnai durum 
vs. var mıdır?  

Cevap 9: Hibe Başvuru Rehberinde 2.1.1 Başlığı altında belirtildiği üzere “Yıllık cirosu 3 milyon TL 
altında olan işletmeler bu proje teklif çağrısı için uygun başvuru sahibi değildirler.” Bahsi gecen 
finansal veri 2020 yılına ait olmalıdır. Bu durumun bir istisnası bulunmamaktadır. 

 
Başvuru Süreci 

Soru 10: Biz başvurumuzu yapacağız ancak kimi belgelerin ıslak imzalı olması gerekiyor. Bu 
belgeleri sisteme de yükleyeceğiz taratıp ancak ıslak imzalı hallerini bir yere kargo ile 
göndermemiz gerekiyor mu? Eğer bu konuda beni aydınlatabilirseniz çok sevinirim. 

Cevap 10: Hibe Rehberi`nin “2.3.3 Başvurular Nereye ve Nasıl Sunulacaktır?” kısmında belirtildiği 
üzere:  

1.     Başvuru formu WORD dosyası VE imzalı, taralı PDF dosyası olarak gönderilmelidir. 
2.     Bütçe EXCEL dosyası VE imzalı, taralı PDF dosyası olarak sunulmalıdır. 
3.     Mantıksal Çerçeve WORD dosyası VE imzalı, taralı PDF dosyası olarak gönderilmelidir. 
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4.     Tüm destekleyici dokümanlar taranmalı ve PDF formatında olmalıdır. 

Tüm belgelerin çıktısını alıp imzaladıktan sonra taratıp PDF olarak yüklemeniz gerekmektedir. 
Yukarıda da belirtildiği gibi, başvuru formu, bütçe ve mantıksal çerçevenin hem WORD 
versiyonlarını, hem de imzalı PDF versiyonlarını yükleyiniz. 

Başvurular (başvuru formu, diğer ekler ve destekleyici belgeler) https://in-
tendhost.co.uk/icmpd/aspx/Tenders/Appraisal adresindeki ICMPD Elektronik Başvuru Platformu 
üzerinden teslim edilmelidir. Başka yollarla (örneğin e-posta veya posta yoluyla) gönderilen 
başvurular reddedilecektir. 

Herhangi bir belge kargo ile gönderilmeyecektir. 

Soru 11: Proje dokümanlarında "2.3 Market Structure (Max. 1 page)" şeklinde bu ve benzeri 
birçok sayfa kısıtlamasının olduğu bölümler var.  

Bu bölüm altında ise aşağıdaki 6 başlık var. Bu 6 başlık kısmının tamamı 1 sayfa mı olacak? Yani, 
3.1 gibi  bir ifadenin yanında MAX 1 PAGE ifadesi varsa, bu ifade aşağıdaki 3.1.1, 3.1.2.... gibi 3.1 
ile başlayan tüm kısımları kapsayacak mı?  Bu bölüm ve devamında da benzer şekilde 6,7 başlık 
var ve max 1 sayfa diyor. Bu soruya acil cevap verirseniz projelerimizi uygun şekilde 
düzenleyeceğiz. 

Cevap 11: Sayfa sayısı, yanında yazdığı baslığın tamamını kapsamaktadır. 2.3 baslığının altında 
bulunan kutunun 1 sayfayı geçmeyecek şekilde doldurulması yeterlidir. Eğer yanında sayfa sayısı 
yazan baslığın altında alt baslıklar var ise sayfa sayısı alt baslıkları da kapsamaktadır. Yani 3.1 baslığı 
için geçerli olan toplamda 3 sayfa siniri, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 ve 3.1.4 baslıklarının tamamını 
kapsamaktadır. 


