
 
 

 

       İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı 

ICMPD/2021/6/ENHANCER/CS/TRY 

Açıklamalar 3 / 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:  

 Başvuru yapmayı planladığımız kooperatif tüzel kişilikte olup, çok ortaklı bir yapıdan 
oluşmaktadır ve ortaklarından birisi Büyükşehir Belediyesi’dir (%25 oranda ortak) . Bu 
durum kooperatifin proje başvuruda bulunmasında engel teşkil edebilir mi? 

 Eğer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin başvuruda bulunmasında bir sorun olmazsa 
Büyükşehir Belediyesi başka bir kooperatif için iştirakçi olabilir mi? 

 Büyükşehir Belediyesi’nin iştirakçi olacağı Kadın Kooperatifi kendisine tahsisli olmayan 
bir alanda Kurutma Tesisi projesi yürütmektedir. Bu proje alanı Büyükşehir 
Belediyesi’ne aittir. Bu tesisin geliştirilmesi için bir proje tasarlanması halinde 
Büyükşehir Belediyesi tarafında kooperatife tahsis yapılması gerekmekte midir? 

 
Cevap 1:  

 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 uygun başvuru sahipleri 
ve uygun olmayan koşullarla ilgili ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. 

 İştirakçilerle ilgili bir sınırlama bulunmamaktadır. Hibe Rehberinin 2.1.2. İştirakçiler ve 
Yükleniciler başlığında belirtildiği üzere; diğer kuruluşlar ya da bireyler projede yer 
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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.  

 Kooperatifin en az proje süresince kullanıma sunulan alanı kullanımının belgelenmesi 
gerekmektedir. Proje kapsamında kullanmak amacıyla ofis, bina tahsis edilmesi 
durumunda, 2.3.2. Sunulacak Destekleyici Belgeler altında 'Ek destekleyici belgeler' 
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. 

 
 

Başvuru Süreci 
 
Soru 2: ‘Ana başvuru sahibi ve (varsa) eş başvuru sahiplerinin, proje kapsamında sözleşme 
makamı tarafından sağlanacak fon tutarının %3’ünü aşan haciz ve alıkoymaya sebep olacak bir 
borcu bulunmadığına dair beyanname’ Türkçe mi hazırlanmalıdır, İngilizce mi?  
 
Cevap 2: 2.3.1. Başvuru Formları başlığı altında da belirtildiği üzere; Başvuru sahiplerinin 
başvuruları İngilizce sunmaları gerekmektedir. Sadece resmi kurumlardan alınan belgelerin asılları, 
belgenin düzenlendiği dilde / Türkçe olarak sunulabilir. Bahsi geçen belge kooperatif veya 
kooperatif birliğinin kendisinin hazırlaması gereken bir belge olması sebebiyle İngilizce olarak 
hazırlanmalıdır. 

 
Genel Konular 

 
Soru 3: Hibe programı kapsamında ödemeler nasıl yapılacaktır. Ön Finansman olacak mıdır? 

 
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. Ödeme 
plani sözleşme aşamasında karşılıklı görüşmeler neticesinde kararlaştırılmaktadır. 

Soru 4: Şu anda yararlanıcı kooperatif olarak Kalkınma Ajansı ile aktif olarak bir proje 
yürütmekteyiz ve bu projenin Eylül ayında bitirilmesi öngörülmektedir. Bu durum, aynı zamanda 
T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonuyla yürüyen ENHANCER projesine katılmak için 
engelleyici bir kriter midir? 
 
Cevap 4: Hibe Rehberi Önemli Not 5'de belirtildiği üzere, bu teklif çağrısı kapsamında hibe alacak 
olan ana başvuru sahibi ve (varsa) eş başvuru sahiplerinin ICMPD’nin uyguladığı ENHANCER 
projesinin ileride yürüteceği hibe destek programları ile FRIT ikinci aşama operasyonu tarafından 
diğer uluslararası kuruluşlar aracılığıyla Türkiye’ye kaanalize edilen fonlara (hem ana başvuru 
sahibi hem de eş başvuru sahibi olarak) başvuruda bulunamayacağını unutmayın. Bunun dışında 
bir sınırlama bulunmamaktadır. 
 
Soru 5: Is it mandatory for the persons to be assigned into the project to be full-time registered 
employees in the cooperative? In accordance with the cooperative No:1163, the board 
members cannot be employees. What is your suggestion in accordance with the principle of 
equality? 
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Cevap 5: Gerçekleşecek olan istihdam Kooperatif Kanununa uygun olmalıdır.  Ya yönetim kurulu 
üyesi olmayan bir kişi istihdam edilmelidir yada yönetim kurulu üyesi istihdam ediliyorsa ödeme 
yapılması uygun değildir. 
 
Soru 6: Danışmanlık hizmeti alınabileği belirtiliyor, danışmanların kriterleri ne olmalı? Neye göre 
belirleyeceğiz? 
 
Cevap 6: Proje kapsamında alınacak danışmanlık hizmetleri kooperatifin ve projenin ihtiyaçlarına 
göre belirlenmelidir. Proje kapsamında seçilecek danışmanlık firmasına yönelik bir sınırlama 
olmamakla birlikte, projenin etkinliği ve ileride gerçekleşecek denetimler göz önünde 
bulundurularak, gerekli yetkinliklere sahip bir kurumdan danışmanlık hizmeti alınabilir. 
 
Soru 7: Verilen hibe eş basvurucu için paylaşılan bir miktar mı yoksa eş başvurucu için ayrıca bir 
bütçe  miktarı mı sağlanıyor? 
 
Cevap 7: Projenin bütçesi bir bütündür. Eş başvuru sahibi için ayrıca bir bütçe verilmeyecektir. 
 
Soru 8: Eş finansmanın ayni katkı ile sağlanması mümkün müdür? 
 
Cevap 8: Bu program kapsamında ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmemektedir. 
 
Soru 9: 2547 Sayılı kanun kapsamında Üniversitelerde Daire Başkanı olan kişiler projede görev 
alabilir mi? 
 
Rehberde aşağıdaki bilgiler yazıyor: 
657 sayılı kamu personeli kanununa tabi devlet memurları bu proje kapsamında çalışamaz veya 
kendilerine maaş ödemesi yapılamaz. Bu maddeye istisna haller: 
Çalıştıkları kurum tarafından asli görevlerini yerine getirmesine engel olmadığına ilişkin yazılı 
izin verilmesi ve faydalanıcı kurumun bordrolu çalışanı olmasıdır. 
Diğer memur ve akademik personel sadece kurumları tarafından resmi izin verilmesi şartı ile 
kurumun sorumlu olduğu ilgili kanunlar kapsamında istihdam edilebilir. 
 
Üniversiteler 2547 sayılı kanuna bağlıdır. Üniversitelerdeki Daire Başkanı kişiler rehberdeki 
"Diğer memur ve akademik personel" kapsamında mıdır? 
 
Cevap 9: 2547 sayılı kanunun ilgili maddesini dikkatlice okumanızı öneririz. Eğer Daire Başkanı 657 
Sayılı Kanuna tabi ise rehberde yazan ifadeler  geçerlidir. 
 
Soru 10: Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak Koperatifimizin imza yetkilileri müştereken 2 
kooperatif yetkilisidir. İmza sirkülerimizde bu şekildedir. Proje Yönetim kurulu kararı aldıracağız 
bu kararda 1 kişiyi yetkilendirmemiz kooperatifimizin yasal durumu için mümkün değildir. 
Program için 2 kişiyi yetkilendirmek problem teşkil eder mi? 
 
Cevap 10: Yönetim Kurulu kararında 2 kişinin yetkilendirilmesi bir problem teşkil etmez. 
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Düzeltme 
 
Soru 11: Tarımsal üretim için sera kurulumu uygun maliyet midir? 
 
Cevap 11: 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. 
 


