
 
 

 

       İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı 

ICMPD/2021/6/ENHANCER/CS/TRY 

Açıklamalar 2 / Soru Ve Cevaplar  

 
ICMPD, çok sayıda soru gelmesi nedeniyle, açıklamaların 07 Mart 2022 – Viyana saati ile 17.00  
tarihine (cevapların yayınlanması için son tarih) kadar soru-cevapların düzenli araliklarla 
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.) 

 
 

Başvuru Sahiplerinin ve Faaliyetlerinin Uygunluğu 
 
Soru 1: Merhabalar, 2021 yılı Haziran ayında kurulan mülteci ve yerel halktan kadınların gıda 
üretimi yaptığı kooperatifimiz uygun başvuran mı?  
 
Soru 2: Kooperatiflerin ne zaman kurulmuş olması gerekiyor. Kaçırdım tekrar bilgilendirebilir 
misiniz rica etsem?  
 
Soru 3: Biz kooperatif olarak yeni kurulduk, 3 yıl şartı zorunlu mu? Zorunlu ise dernek adına 
başvurabilir miyiz? Yoksa Derneğimiz kapsamında kurduğumuz kooperatif için dernek olarak 
başvurabilir miyiz?  
 
Soru 4: 1 yıl şartı zorunlu mu bizim 6 ay oldu ama çok istiyoruz, uygun başvuru sahibi olma 
şansımız yok mu? 
 
Soru 5: 2 ay önce kurulmuş bir kooperatif başvuru yapabiliyor mu?  
 
Soru 6: Başvuruda bulunmak isteyen kooperatifimizin kuruluşu pandemi sebebiyle ertelenmiş 
bulunmakta. Bu durumda sormak istediğimiz konu şudur: İlk duyuru tarihi 14 Aralık 2021'den 1 
yıl önce yerine son başvuru tarihi olan 14 Mart 2022'den 1 yıl önce kooperatifin kurulmuş 
olmasının sayılma durumu olabilir mi?  
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Cevap 1-6: Hibe Rehberi 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu (Ana başvuru sahibi ve eş başvuru 
sahibi/sahipleri) başlığı altında da belirtildiği üzere başvuru sahibinin, yani kooperatif veya 
kooperatif birliğinin, Proje teklif çağrısının ilan edildiği tarihten (14 Aralık 2021) itibaren en az 1 yıl 
önce kurulmuş olması gerekmektedir. Detaylı bilgi ve diğer uygunluk kriterleri için lütfen Hibe 
Rehberini inceleyiniz. 
 
Soru 7: Merhaba, uygun başvuru sahipleri arasında belirtilen "Kooperatif Birlikleri" ni tam olarak 
açıklayabilir misiniz? İlçelerde kaymakamlıklar bünyesinde faaliyet gösteren "köylere hizmet 
götürme birlikleri" de başvuru yapabilir mi? 
  
Soru 8: Kooperatif ve kooperatif birliği tanımlarınızı kısaca açıklayabilir misiniz? 
 
Cevap 7-8: Kooperatifler insanların ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle ve 
en az maliyetle karşılamak amacıyla kurulan tüzel kişilerdir. 

Kooperatif Birlikleri; kooperatiflerin müşterek menfaatlerini korumak, amaçlarını gerçekleştirmek 
için iktisadi faaliyette bulunmak, faaliyetlerini koordine etmek ve denetlemek, başka ülkelerle olan 
ilişkilerini düzenlemek, kooperatifçiliği geliştirmek ve eğitim yapmak, kooperatifçilik konularında 
tavsiyelerde bulunmak gibi hizmetlerin yerine getirilmesi için kurulan birliklerdir. 

Bu hibe programı kooperatifler ve kooperatif birlikleri için tasarlanmıştır. Hibe Rehberi 2.1.1. 
Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu (Ana başvuru sahibi ve eş başvuru sahibi/sahipleri) başlığı altında 
da belirtildiği üzere başvuru sahibinin, yasal olarak bir kooperatif veya kooperatifler birliği olarak 
kayıtlı olması ve merkezlerinin hedeflenen illerde olması: Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, 
Mersin gerekmektedir. 
 
Soru 9: Saydığınız iller dışında diğer illerde bu projeden faydalanabilir mi? (Benzer içerikli çok 
sayıda soru sorulmuştur) 
 
Cevap 9: Ana Başvuru sahibi ya da eş başvuru sahibinin yasal olarak bir kooperatif veya 
kooperatifler birliği olarak kayıtlı olması ve merkezlerinin hedeflenen illerde yani Bursa, İstanbul, 
İzmir, Kayseri, Konya, Mersin’ de olması gerekmektedir. Bunun dışındaki illerden gelecek 
başvurular değerlendirilmeyecektir. 
 
Soru 10: Eş başvuru sahibi bir yerel yönetim olabilir mi?  
 
Soru 11: Eş başvuru sahibi, kamu kurumu ya da kooperatif olmak zorunda mı? 
 
Soru 12: Merhabalar biz bir engelli kooperatifiyiz. Engelli, dezavantajlı, kadın ve göç 
mağdurlarını kapsayan bir projemiz var. Paydaşımız kimler olabilir? Kamu ya da özel sektörden 
paydaşlarımız olabilir mi? Paydaşımız olmadan kooperatif olarak direkt başvuru yapabilir miyiz? 
 
Soru 13: Kooperatifimize belediyenin ortaklığı var, sorun olur mu? 
 
Soru 14: Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak başvurabilir miyiz? Yoksa bu hibe programı sadece 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri için midir? Çiftçiliğe yönelik her türlü kooperatif faaliyeti bizim 
faaliyet alanımızla aynı şekilde ele alınabilir mi? 
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Soru 15: KOBİ'ler katılım sağlayabilir mi? 
 
Soru 16: Sivil Toplum Kuruluşları bu teklif çağrısına başvurabilir mi? Ya da bir STK başvurunun 
parçası olabilir mi? 
 
Soru 17: STK'lar eş-başvurucu olabiliyor mu? Ya da herhangi bir şekilde yer alabiliyor mu? 
 
Soru 18: Ana başvuru sahibinin kendi adına bir şirkete sahip olması gerekli midir? 
 
Soru 19: 6 şehirde yerel kuruluşlarla ortaklıkları bulunan yabancı kuruluşlar; yereldeki ortakları 
ana başvuru sahibi olmaları halinde bu hibe programına başvurabilir mi? 
 
Cevap 10-19: Başvuranlara eşit davranılması ilkesi esas alındığından, sözleşme makamı, ana 
başvuru sahiplerinin, eş başvuru sahiplerinin, bir faaliyetin veya spesifik faaliyetlerin uygunluğu 
hakkında önceden görüş bildiremez. Hibe Rehberi 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu (Ana 
başvuru sahibi ve eş başvuru sahibi/sahipleri) başlığı altında da belirtildiği üzere, eş başvuru 
sahiplerinin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir; 

  Yasal olarak bir kooperatif veya kooperatifler birliği olarak kayıtlı olması ve merkezlerinin 
hedeflenen illerde olması: Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin; ve 

 Daha önce ödenmemiş ve vadesi geçmiş borçları, vadesi geçmiş sosyal harçları ve vergi 
ödemeleri, temerrüde düşmüş kredileri olmaması; ve 

 Aracı olarak hareket etmeyip projenin hazırlanmasından ve yönetiminden doğrudan 
sorumlu olması. 

Başvurusunu tek başına veya eş başvuru sahipleri ile birlikte yapma kararı ana başvuru sahibine 
aittir. Konu ile ilgili Hibe Rehberinin 2.1.2. İştirakçiler ve Yükleniciler başlığını da inceleyebilirsiniz. 
 
Daha detaylı bilgi ve diğer başvuru kriterleri için lütfen hibe rehberini inceleyiniz. 
 
Soru 20: İştirakçi olarak katılma şartları nedir? 
 
Cevap 20: Hibe Rehberinin 2.1.2. İştirakçiler ve Yükleniciler başlığında belirtildiği üzere; diğer 
kuruluşlar ya da bireyler projede yer alabilirler. Bu tür iştirakçiler, projede gerçek bir rol üstlenir 
fakat hibeden yararlanamaz. İştirakçiler, Bölüm 2.1.1'de atıfta bulunulan uygunluk kriterlerini 
taşımak zorunda değildir. 
 
Soru 21: Başvuru sahibi kurum başka bir kurumun proje ortağı olabilir mi? 
 
Soru 22: Bir kurum birden fazla başvuruda eş başvuru sahibi olabilir mi? 
 
Cevap 21-22: Hibe Rehberi'nde yer alan 2.3.3. Başvuru Nereye ve Nasıl Sunulacaktır? başlığı 
altında ifade edildiği üzere; 
 - Ana başvuru sahibi, bu teklif çağrısı kapsamında birden fazla başvuruda bulunamaz. 
 - Ana başvuru sahibi, ayrıca bir başka başvuruda eş-başvuru sahibi olamaz. 
 - Bir eş-başvuru sahibi, bu teklif çağrısı kapsamında birden fazla başvuruda eş-başvuru sahibi 
olamaz. 
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Soru 23: Kooperatif olarak Eylül 2022' a kadar devam edecek bir projemiz var. Bu teklif çağrısına 
başvurabilir miyiz? 
 
Cevap 23: Devam etmekte olan bir proje başvurusu kabul edilemez. Projelerin hibe almaya hak 
kazandıktan sonra uygulanması gerekmektedir.  
 
Soru 24: Rehberlik ve süreç geliştirme hizmeti veren bir sosyal kooperatif projeye başvurabilir 
mi? Tarım kooperatiflerine danışmanlık ve eğitim hizmeti veren bir kooperatif? Yoksa bir tarım 
kooperatifiyle ortak mi başvurması lazım? 
 
Cevap 24: Hibe rehberinde sektöre yönelik bir sınırlama bulunmamaktadır. Başvuranlara eşit 
davranılması ilkesi esas alındığından, sözleşme makamı, ana başvuru sahiplerinin, eş başvuru 
sahiplerinin, bir faaliyetin veya spesifik faaliyetlerin uygunluğu hakkında önceden görüş 
bildiremez. 
 

 
Bütçe ve Maliyetlerin Uygunluğu 

 
Soru 25: Proje kapsamında söz konusu satın alımlarında KDV muafiyeti uygulanacak mı? 
 
Cevap 25: Ek H-Standart Hibe Sözleşmesi ve Özel Koşullar madde 7.1.16'da belirtildiği üzere, Proje 
kapsamında KDV ve benzeri maliyetler uygun maliyet değildir. Proje kapsamında yapılacak 
harcamalar için KDV muafiyet belgesi düzenlenecektir. (Bakınız In tend platformunda yüklü olan 
Bilgilendirme Dokümanları (Documents for Information) zip dosyası içerisinde yer alan Ek I-Vergi 
Rejimi üzerine Bilgi) 
 
Soru 26: Proje kapsamında kiralanan fakat proje çekildikten sonra bulundukları işletmenin 
kirasını kendi bütçelerinden ödendiği zaman destek oluyor musunuz? 
 
Cevap 26: Maliyetlerin uygunluğu için; Hibe Rehberi 2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu: Hibe 
kapsamında dâhil edilebilecek maliyetler başlığını inceleyiniz. Bu başlık altında belirtildiği üzere, 
maliyetlerin proje suresi içerisinde oluşması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için 2.1.4 başlığını 
dikkatlice inceleyiniz. 
 
Soru 27: Projeye tekstil, el sanatları, tasarım, dokuma alanlarında katılabilir miyiz? 
 
Soru 28: Üretim ve satış kooperatifi olarak limonata fabrikası kurmak istiyoruz. Uygun mudur? 
 
Soru 29: Yazılım geliştirme maliyeti uygun maliyet midir? 
 
Soru 30: Uygun Görülen Maliyetler arasında Donanım ve Yazılım satın alma var. Yazılım 
geliştirmeye ilişkin bir açıklama yok. Bu konuda net bir yanıt verebilir misiniz? 
 
Soru 31: Projemiz için makine alım desteğine ihtiyacımız var. Kuruluşunuz proje kapsamında 
makine alımına izin veriyor mu? Veriyorsa şartları nedir? Projemiz destek vereceğiniz alanlar 
arasında mıdır? 
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Cevap 26-31: Başvuranlara eşit davranılması ilkesi esas alındığından, sözleşme makamı, ana 
başvuru sahiplerinin, eş başvuru sahiplerinin, bir faaliyetin veya belirli faaliyetlerin uygunluğu 
hakkında önceden görüş bildiremez.  
 
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 32: Tadilat ve inşaat maliyetlerinin uygun olmadığını söylediniz. Ama bir yandan da atölye 
yenileme maliyetlerini uygun maliyetler arasında saydınız. Burada bir çelişki yok mu? Tadilat 
maliyeti çıkmaksızın atölye yenileme nasıl yapılabilir? 
 
Soru 33: Merhaba kamu kurumu tarafından 10 yıllığına ve bedelsiz şekilde kooperatifin 
kullanımına tahsis edilen binanın yenilenmesi uygun maliyet olarak kabul ediliyor mu? 
 
Soru 34: Tarımsal üretim için sera kurulumu uygun maliyet midir? 
 
Cevap 32-34: Hibe Rehberi 2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu: Hibe kapsamında dâhil edilebilecek 
maliyetler başlığı altında, Uygun Olmayan Maliyetler bölümünde yazdığı üzere; Gerekli ekipman / 
makinelerin montajı için yapılan küçük tadilatlar veya atölyelerin yenilenmesi veya kreş 
kurulması/iyileştirilmesi hariç inşaat ve yapım işleri maliyetleri uygun maliyet değildir. 
 
34. Soru için düzelte cevabı aşağıdadır. 
 
Başvuranlara eşit davranılması ilkesi esas alındığından, sözleşme makamı, ana başvuru 
sahiplerinin, eş başvuru sahiplerinin, bir faaliyetin veya spesifik faaliyetlerin uygunluğu hakkında 
önceden görüş bildiremez. Uygun proje konuları ve Maliyetlerin uygunluğu için; Hibe Rehberi 
2.1.3. Uygun Projeler: Başvuru Konusu Olabilecek Projeler ve 2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu: Hibe 
kapsamında dâhil edilebilecek maliyetler başlığını inceleyiniz. Başlık altında belirtilen proje 
konuları bu çağrı kapsamında finanse edilebilecek proje türlerine örnek olup, desteklenecek 
projeler bu listeyle sınırlı değildir. Bu başlıklar altında belirtilen uygun olabilecek ve uygun olmayan 
maliyet ve proje konularını dikkatlice inceleyiniz. 
 
Soru 35: Başvuru formunda bina satın alınmaları uygun olmayan maliyet olarak belirtilmiş. Bina 
kiralamaları uygun maliyet midir? Ayrıca projede iştirakçi olarak yer alan bir kamu kurumu veya 
bir STK tarafından üretim tesisi olarak kullanılmak amacıyla bina vb. tahsis edilmesi uygun 
mudur? Bu durumda başvuru formunda ilgili bir belge eklenmesi gerekmekte midir? Gerekmesi 
durumunda nasıl bir belge gerekmektedir? 
 
Cevap 35: Hibe Rehberi 2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu: Hibe kapsamında dâhil edilebilecek 
maliyetler başlığı altında, Uygun Olmayan Maliyetler bölümünde yazdığı üzere; ofis aracı alımı ve 
ofis kiralaması uygun maliyet değildir. Proje kapsamında kullanmak amacıyla ofis, bina tahsis 
edilmesi durumunda, 2.3.2. Sunulacak Destekleyici Belgeler altında 'Ek destekleyici belgeler' 
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bölümünde belirtildiği üzere; ana başvuru sahibi ve (varsa) eş başvuru sahipleri tarafından projenin 
uygulanacağı tesisin veya tesislerin tapu, kira sözleşmesi (proje süresini kapsayan) veya intifa hakkı 
belgesi sunulmalıdır. Belgede, bina, ofis veya tesisin proje süresince kullanım hakkının ana başvuru 
sahibine verildiği belirtilmelidir. 
 
Soru 36: Avro Kurunda sabitleme yapıldı mı?  
 
Cevap 36: Hibe Rehberi 2.3.1. Başvuru Formları başlığı altında belirtildiği üzere; bütçe hazırlığı 
sürecinde temel alınacak kura aşağıdaki linkten erişebilirsiniz: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-
contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en 
 
Soru 37: Proje bütçesi içerisinde makine ekipman alımıyla ilgili bir azami limit bulunmakta mıdır? 
 
Cevap 37: Hibe Rehberinin 2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu: Hibe kapsamında dâhil edilebilecek 
maliyetler başlığı altında belirtildiği üzere; ekipman, makine ve malzemelerin toplam maliyetinin 
(ofis malzemeleri hariç) toplam uygun doğrudan maliyetlerin % 60’ını aşamayacağını unutmayınız. 
 
 

Başvuru Süreci 
 
Soru 38: İstanbulda bir kooperatifin gıda mühendisi olarak görev almaktayım. Suriyeli Mülteciler 
ve Yerel Halk ile beraber çalışıyoruz. Hibe desteğinden faydalanabilmek için nasıl bir yol 
izlemeliyiz?  
 
Cevap 38: Başvuranlara eşit davranılması ilkesi esas alındığından, sözleşme makamı, ana başvuru 
sahiplerinin, eş başvuru sahiplerinin, bir faaliyetin veya spesifik faaliyetlerin uygunluğu hakkında 
önceden görüş bildiremez veya yönlendiremez. Lütfen hibe rehberini dikkatlice inceleyiniz. 
 
Soru 39:  Son başvuru tarihi nedir? 
 
Cevap 39: İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı için son başvuru tarihi 14 Mart 
2022'dir. 
 
Soru 40: Başvurular Türkçe yapılabilir mi? 
 
Cevap 40: Hibe Rehberi 2.3.1. Başvuru Formları başlığı altında da belirtildiği üzere, başvurular 
İngilizce olarak yapılacaktır. 
 
Soru 41: Hibe Rehberi sadece İngilizce ve Türkçe midir? 
 
Cevap 41: ICMPD elektronik başvuru platformunda yer alan orijinal belge ve formlar İngilizcedir. 
Türkçe çevirileri sadece potansiyel başvuru sahiplerini bilgilendirme amaçlıdır. 
 
Aslı İngilizce olan belgenin gayri resmi Türkçe çevirisi bilgi amaçlı hazırlanmış olup, çeviriden 
kaynaklı uyuşmazlık olması durumunda In-Tend uygulamasında yer alan belgeler bağlayıcıdır. 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en
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Tercüme edilmiş belgelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: 
 
https://enhancerproject.com/istihdam-yaratma-odakli-kooperatif-hibe-programi-dokumanlari-
.html 
 
Soru 42: Destekleyici belgeler hangi dilde olmalıdır? Yönetim kurulu kararı, Ana başvuru sahibi 
ve eş başvuru sahibi kuruluşların yetkililerince hazırlanmış ve bütçenin %3 ünü geçen gecikmiş 
borcu olmadığına dair beyannamenin İngilizce olması mı gerekir? Yoksa bu belgeleri Türkçe 
sunabilir miyiz? 
 
Cevap 42: Belgeler orijinallerinin, nüshalarının ya da taranmış versiyonlarının asıl halleri ile (kaşe, 
imza ve tarihlerini gösterecek şekilde) sunulmalıdır. Kamu kurum ve kuruluşlarından alınan 
belgelerin asılları Türkçe ise bu belgeler Türkçe sunulabilir. Kurumun kendisinin hazırlaması 
gereken diğer destekleyici belgelerin İngilizce dilinde hazırlanması gerekmektedir. 
 
Soru 43: Başvuruya konu projenin uygulamasına başlanmamış olması şart mıdır? 
 
Cevap 43: Başvuru sahipleri, projelerini planlayıp Hibe Rehberinde belirtildiği koşullarda ve şekilde 
başvuru yapmalıdır. Projeler hibeye hak kazandıktan sonra uygulanmalıdır. 
 
Soru 44: Proje yönetimi ile ilgili danışman firma ile çalışabilir miyiz? 
 
Soru 45: Başvuru yapan Kooperatif üyelerinin projeyi yazma ve yürütme yetenekleri olması 
gerekiyor mu? 
 
Soru 46: Proje Ekibinin kooperatifin mevcut çalışanları ya da ortakları olması gerekir mi? 

Cevap 44-46: Hibe Rehberinin 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu (Ana başvuru sahibi ve eş 
başvuru sahibi/sahipleri) başlığı altında belirtildiği üzere, ana başvuru sahibinin;  
 - Proje yönetme tecrübe ve kapasitesine sahip bir ekibinin olması ve 
 - Aracı olarak hareket etmeyip projenin hazırlanmasından ve yönetiminden doğrudan sorumlu 
olması gerekmektedir. 

Buna ek olarak 2.1.3. Uygun Projeler: Başvuru Konusu Olabilecek Projeler ve 2.1.4. Maliyetlerin 
Uygunluğu: Hibe kapsamında dâhil edilebilecek maliyetler başlıkları altında alınabilecek hizmetler 
ve uygun maliyetlerin ayrıntılarını inceleyiniz. 
 
Soru 47: Başvuru formu ve bütçenin sadece imzalı PDF taramalarının sisteme yüklenmesi yeterli 
midir? Word ve Excel olarak da yüklenmesi gerekli midir? 
 
Cevap 47: Hibe Rehberinin 2.3.3. Başvuru Nereye ve Nasıl Sunulacaktır? Başlığında 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- Tüm destekleyici dokümanlar taranmalı ve PDF formatında olmalıdır. 
 
Soru 48: Bu projenin teklif çağrısının ilan edildiği tarih 14 Aralık 2021 midir? 

https://enhancerproject.com/istihdam-yaratma-odakli-kooperatif-hibe-programi-dokumanlari-.html
https://enhancerproject.com/istihdam-yaratma-odakli-kooperatif-hibe-programi-dokumanlari-.html
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Cevap 48: Evet Proje Teklif Çağrısı 14 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmiştir. 
 
Soru 49: In-Tend sistemine başka bir proje için kayıt olduysak, aynı süreci tekrarlamamız gerekir 
mi? 
 
Cevap 49: In-Tend sistemine kayıt olduysanız, aynı süreci tekrarlamanız gerekmez. Ancak; başvuru 
sahibi ve eş başvuru sahibi kısımlarında gerekli değişiklikleri yaptığınızdan emin olunuz. Sisteme 
giriş yaptıktan sonra “Şirket Bilgileri” sekmesine tıklayarak gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. 
 
Lütfen başvuru ve kayıt rehberini inceleyiniz: 
https://intendhost.co.uk/icmpd/aspx/BuyerProfiles 
 
Soru 50: Company Ref No nedir? Türkiye'de karşılığı var mıdır? 
 
Cevap 50: Eğer işletme kayıt numaranız yoksa “İşletme kayıt numaram yoktur” seçeneğini 
işaretleyebilirsiniz. Lütfen işletme kayıt numarası kısmının yanındaki kutucuğa dikkat ediniz. 
 

 
Genel Konular 

 
Soru 51: Kooperatif Hibe Programı sadece Suriyeli mülteciler için midir? 
 
Soru 52: Proje sadece göçmenleri desteklemek için mi yapılacaktır? 
 
Soru 53: Başvuruya konu proje kapsamında Geçici Koruma Sağlanan Suriyelilerin istihdamı 
zorunlu mudur? 
 
Soru 54: Başvuru formunda yer alan yaklaşık 150 kişinin istihdamı hedeflenmektedir ibaresi tek 
bir başvuru sahibi için mi? Yoksa kooperatif başına 10-15 kişi mi? 
 
Soru 55: Suriyelilerin istihdamı projenin minimum ne kadarını oluşturmalıdır?  
 
Soru 56: Hibe rehberinde  "%60’ı Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve %40’ı Ev Sahibi 
Topluluklar için olmak üzere 150 yeni iş (çalışan veya ortak) yaratması beklenmektedir" ibaresi 
yer almaktadır. Bu oran bölgelere göre değişiklik gösteriyor mu? 
 
Cevap 51–56: Bu hibe çağrısının özel amacı hedeflenen illerde kurulmuş ve potansiyeli olan 
kooperatiflerin Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar’a sürdürülebilir 
istihdam yaratmasına katkı sağlamaktır. 

Bu hibe çağrısı kapsamında yaklaşık 10 kooperatif desteklenecek olup, Tüm projeler sonunda ön 
görülen istihdam sayısı toplam 150dir. Bu rakamın %60 ı Geçici Koruma Sağlanan Suriyelilere, %40'ı 
Ev sahibi topluluklara (Türk Vatandaşları) mensup olması hedeflenmektedir.  

Ancak projelerin her birinin bu oranı tutturması beklenmemektedir. Proje kapsamında, Geçici 
Koruma Sağlanan Suriyeliler (GKSS), kadın ve genç istihdamına öncelik verilmesi hedeflenmektedir 

https://intendhost.co.uk/icmpd/aspx/BuyerProfiles
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ve bu projeler Hibe Rehberi Başlık 2.3.8. altındaki değerlendirme puan tablosunda görebileceğiniz 
gibi önceliklendirilmektedir. 
 
Soru 57: Hibe Rehberinde cinsiyet eşitliği, Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeliler ve Yerel Ev 
Sahibi Topluluklar belirtilmiştir. Bir Engelli Kooperatifi olarak Engelli Suriyelileri ve Engelli 
kadınları istihdam etmeyi düşünüyoruz. Engelli adayları istihdam ederken de cinsiyet eşitliğini 
gözetmemiz gerekir mi? 
 
Cevap 57: Proje kapsamında, Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler (GKSS), kadın ve genç istihdamına 
öncelik verilmesi hedeflenmektedir ve bu projeler Hibe Rehberi Başlık 2.3.8. altındaki 
değerlendirme puan tablosunda görebileceğiniz gibi önceliklendirilmektedir. Engelli adaylara 
yönelik bir istisna yoktur. 
 
Soru 58: Sanal ortamda yapılacak projeler için Tapu Kira sözleşmesi gerekli mi? 
 
Cevap 58: Hibe Rehberinin 2.3.2. Sunulacak Destekleyici Belgeler “İlave Destekleyici Belgeler” 
başlığı altında belirtildiği üzere, Ana başvuru sahibi ve (varsa) eş başvuru sahipleri tarafından 
projenin uygulanacağı tesisin veya tesislerin tapu, kira sözleşmesi  (proje süresini kapsayan) veya 
intifa hakkı belgesi sunulmalıdır. Proje sanal ortamda yapılıyor ise kooperatifin faaliyette 
bulunduğu tesis belgeleri sunulmalıdır. 
 
Soru 59: Webinarın kayıtlarına sosyal medya ya da ICMPD internet sitesi dahil nerelerden 
erişebiliriz? 
 
Cevap 59: Webinar kaydı ve webinar'da yapılan sunuma aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. 
https://enhancerproject.com/istihdam-yaratma-odakli-kooperatif-hibe-programi-dokumanlari-
.html 
Ayrıca ICMPD YouTube Kanalı’ na ulaşabileceğiniz adres aşağıda sunulmuştur: 
https://www.youtube.com/watch?v=7s6WUVSyx2Q  
 
Soru 60: Webinarda bahsettiğiniz eğitim çevrimiçi mi fiziksel olarak mı gerçekleşecektir? 
 
Cevap 60: Proje Yazma Eğitimleri çevrimiçi olacak şekilde planlanmıştır. Detaylı bilgi için lütfen 
aşağıdaki adresi ziyaret ediniz: 
 
https://www.icmpd.org/work-with-us/grants/open-calls-for-proposals 
 
Soru 61: Danışman veya iletişim kurabileceğim kimse var mı? 
 
Cevap 61: Başvuranlara eşit ve tarafsız davranılması ilkesi esas alındığından, Sözleşme Makamı 
olarak ICMPD bir yönlendirme yapamaz. 
 
Soru 62: Belirtilen uygulama illeri dışında kalan şehirler için de bir hibe programınız olacak mı? 
 
Cevap 62: Diğer hibe programları için lütfen ENHANCER ve ICMPD web sitelerini ziyaret ediniz. 

https://enhancerproject.com/istihdam-yaratma-odakli-kooperatif-hibe-programi-dokumanlari-.html
https://enhancerproject.com/istihdam-yaratma-odakli-kooperatif-hibe-programi-dokumanlari-.html
https://www.youtube.com/watch?v=7s6WUVSyx2Q%20
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