
 
 

 

       İstihdam Yaratma Odaklı Kooperatif Hibe Programı 

ICMPD/2021/6/ENHANCER/CS/TRY 

Açıklamalar 5 / 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 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: Kooperatifimize Belediye tarafından bu projenin uygulanabileceği tesislere ilişkin intifa 
hakkı verilecektir. Bunun için ne gibi bir belge gerekmektedir? Kira değil bedelsiz kullanım hakkı 
olacağından kira sözleşmesi de olamayacaktır.  
 
Cevap 1: Kooperatif, kullanılacak bina/tesis/yapı ile ilgili, en az proje uygulama süresince geçerli 
olacak ve ana başvuru sahibine tanzim edilmiş resmi kat intifa hakkı sözleşmesini sunmakla 
yükümlüdür. Tesislerin kullanımına ilişkin olarak Hibe Rehberinin 2.3.2 başlığında 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”  proje uygulama 
süresi boyunca tesisin kullanım hakkının ana başvuru sahibine tahsis edildiğini tescil etmelidir. 
 
Soru 2: Ek destekleyici belgelerin yetkili kişi ve kurumlarca tasdik edilmesi istenmektedir. Ancak 
bazı belgeler dijital ortamda oluşturulduğu için barkod, veri matrisi ve onay kodu ile tanzim 
edilmektedir. Dijital ortamda edinilmiş belgelerin kooperatif yetkilisince kaşelenip imzalanması 
uygun mudur? 
 
Cevap 2: Hibe Rehberinin 2.3.2 “Sunulması Gereken Destekleyici Belgeler” başlığını dikkatle 
okuyunuz. Hibe Rehberi dokümanların nasıl imzalanması gerektiği bilgisini vermektedir. 
Barkodlu destekleyici belgeler kooperatif yetkilisi tarafından kaşelenip imzalanabilir. 
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Soru 3: Ek belgeler arasında vergi levhası da yer almaktadır. 2017 de yürürlüğe giren kanun ile 
kooperatiflerin iktisadi işletmeler kurarak üyeler haricindeki ödemeleri bu şirket üzerinden 
yapmaları zorunlu kılınmıştır. Öte yandan, kooperatifimizin; biri kooperatif diğeri iktisadi 
işletme olmak üzere 2 vergi levhası bulunmaktadır. Ancak, ortaklık dahilindeki ödemeler 
kurumlar vergisinden muaf olduğundan kooperatif vergi levhası bulunmamaktadır, iktisadi 
işletmemizin vergi levhası mevcuttur. Bu durumda, kooperatifimizin vergi muafiyetine ilişkin 
vergi dairesince düzenlenmiş yazı ile iktisadi işletmemizin vergi levhası yeterli olur mu? 
 
Cevap 3: Kooperatifin vergi numarasının bu hibe teklifi çağrısı kapsamında öncelikli bilgi olduğunu 
not ediniz. Diğer yandan proje teklifini desteklemek üzere iktisadi işletmenizin vergi levhası ile, 
ilgili vergi dairesinden alacağınız kurumsal vergi beyannamesi muafiyeti resmi yazısı da sunulabilir. 
Sunulan bilgilerin karışıklığa sebep olmayacak netlikte olması gerekmektedir. 
 
Soru 4: Ek destekleyici belgelerden biri olarak güncel ortak pay defteri istenmektedir. 

Kooperatifimizin yaklaşık 2000 üyesi bulunmaktadır ve üye kaydı, ortaklıktan çıkış vefat v.b. 

6000 kayıt içeren 10 adet pay defterimiz mevcut olup bunların taranması mümkün değildir.  

Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı altında kayıtlı “Kırsal Kalkınma Kooperatifi” statüsündeyiz. Bu 

nedenle Ticaret Bakanlığına bağlı KoopBis sistemine erişimimiz yoktur. Tarım ve Orman 

Bakanlığı’na ait bir KoopBis sistemi ise henüz mevcut değildir. 

Mevcut ortaklarımız her genel kurulda düzenlenen ve bakanlık temsilcisi ile yönetim kurulunca 

imzalanan katılımcı isim listesinde yer almaktadır. Pay defteri yerine tüm ortakların yer aldığı 

katılımcı isim listesini paylaşmamız uygun olur mu? 

Cevap 4: Genel kurulda düzenlenmiş, tüm ortakları içeren ve Bakanlık temsilcisi ve yönetim 
kurulunca imzalı “Katılımcı İsim Listesi” destekleyici belge olarak sunulabilir. 
 
Soru 5: Ana Başvuru Sahibi’ nin, projenin ertelenmemesi ve engellenmemesi kapsamında, talep 
edilen fon tutarının %3’ünü aşan borcu olmadığına dair bir beyanname düzenlemesi 
gerekmektedir. Bu beyannameye ilişkin bir format bulunamamıştır. Başvuru sahibi bu 
beyannameyi istediği formatta düzenleyebilir mi? 
 
Cevap 5: Bu belgenin düzenlenmesine yönelik bir şablon bulunmamaktadır (Hibe Rehberi 2.3.2 
başlığında belirtilen Ek Destekleyici Belgeler, Madde r). Başvuru sahibi belgeyi istediği şekilde 
düzenleyebilir; ancak düzenlenen belge 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 bilgiyi ifade etmelidir.  
 
Soru 6: Ek D- Mali Kimlik Formu belgesinde belirtilen beyan edilecek banka hesabı Türk lirası mı 
yoksa Avro cinsinden mi olmalıdır? 
 
Cevap 6: Banka Hesabı Avro cinsinden beyan edilmelidir. 
 
Soru 7: Kooperatifimizin birden fazla üretim tesisi vardır. Örneğin et üretim tesisindeki sigortalı 

personel listesi ile süt üretim tesisindeki sigortalı personel listesi ve SGK beyannameleri farklıdır. 
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Bu nedenle, projenin uygulanacağı tesisin çalışan listesi mi yoksa kooperatif bünyesindeki 

çalışanların tamamının listesi mi sunulmalıdır? 

Cevap 7: Kooperatifin tüm üretim tesislerindeki sigortalı personelin beyan edilmesi 

gerekmektedir. 


