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AÇIKLAMA

▪ Bu sunum, https://kayist.org/ ve https://kayist.org/teklif-cagrisi-dokumanlari/basvuru-rehberi-ve-basvuru-dokumanlari
bağlantı adresinde yer alan Hibe Programı Başvuru Rehberi ve Ekleri üzerinden gerçekleştirilen Türkçe çevirileri içermekte
olup, potansiyel başvuru sahipleri için bilgi amaçlı hazırlanmıştır.

▪ Bu sunum ile Hibe Programı Başvuru Rehberi ve Ekleri arasında herhangi bir uyuşmazlık olması durumunda İngilizce Başvuru
Rehberi ve Ekleri bağlayıcı olacaktır.

▪ Bu sunum Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası
sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.
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SUNUM PLANI
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4. Hibe Programı Koşulları
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PROJENİN TANIMI

Projenin Adı 

Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi

Projenin Amacı 

Türk vatandaşları ve mülteciler için, Suriyeli yoğunluğunun yüksek olduğu belirlenen 24 ilde faaliyet gösteren ve kredibilitesi olan firmalardaki kayıtlı 
istihdam fırsatlarını artırmaktır.  Proje ile yararlanıcı firmalara işlerini büyütmek ve geliştirmek için ihtiyaç duydukları finansal kaynağa ve becerilere 
erişim  imkanı sağlayarak kayıtlı istihdamı artırmak hedeflenmektedir.  

Projenin Bütçesi

Projenin Dünya Bankası ve Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı kaynağından sağlanan toplam bütçesi 396 milyon 
Avro tutarındadır. 

Kredi Anlaşması

• 1 Haziran 2020

Kredi Anlaşması 
Yürürlük 

• 25 Eylül 2020

Hibe Anlaşması

• 22 Şubat 2021

Hibe Anlaşması 
Yürürlük 

6 Ağustos 2021
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PROJENİN BİLEŞENLERİ

Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Bileşenleri (Avro)

3.Bileşen
Teknik ve Kurumsal Destek 

Toplam Tutar 
(Avro))

1. Bileşen  
Dünya Bankası Kredisi 

Projenin 1.A Bölümü kapsamındaki 
alt-krediler  
(Doğrudan Krediler- Büyük İşletmeler -
TKYB)

125.824.000
Alt-Kredi yararlanıcısı firmalar için kapasite 
geliştirme  (Bölüm 3.A)

650.000 316.000.000 
Projenin 1.B Bölümü kapsamında 
Aracı Finansal Kuruluş (AFK) 
Finansmanı 
(Apex Kredileri-KOBİ’ler) Komisyonlar

188.736.000

790.000

Alt-kredi uygulayıcısı finansal kuruluşlar için 
kapasite geliştirme 
(Bölüm 3.C)  (TKYB+AFK’lar)

2. Bileşen– Hibe FRIT-II

Dünya Bankası (ücretler, teknik yardım 
ve uygulama desteği ve denetimi)

4.038.462
Alt-hibe yararlanıcısı firmalar için beceri 
geliştirme (Bölüm 3.B)

5.961.538 80.000.000Projenin 2. Bileşeni kapsamında Alt-
Hibeler 
(Alt-Hibe yararlanıcıları Büyük 
İşletmeler+ KOBİ’ler) 

70.000.000

Alt-Hibe uygulayıcısı kuruluş TKYB için 
kapasite geliştirme (Bölüm 3.D)  (TKYB)

Projenin Trust Fund (Güven Fonu) tarafından 
finanse edilen bölümünün izleme ve 
değerlendirmesi 
(Bölüm 3.E)  (TKYB)

Toplam Proje Bütçesi 396.000.000 Avro
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ÖNEMLİ UYGULAMA İLKELERİ

Çevresel ve Sosyal 
Yönetim Çerçevesi

Teknik ve Kurumsal 
Kapasite Geliştirme 

Desteği 

Kadın Kapsayıcı 
İşletmeler

Teknik ve Kurumsal destek bileşeni altında yararlanıcı firmaların ve uygulayıcı finansal kuruluşların kurumsal 
kapasitelerini ve yeni istihdam edilen kişilerin becerilerini geliştirme amaçlı destekler verilecektir. 
(i) Alt-kredi kullanıcısı firmalar 
(ii) Aracı Finansal Kuruluşlar
(iii) Alt-hibe yararlanıcısı firmalar
(iv) TKYB

Projede Kadın Kapsayıcı Şirketlere özel bir önem verilmektedir.
(iii) uygun şekilde belgelenmiş temsil ve yönetim yetkilerine sahip en az bir kadın hissedarı varsa; veya
(iv) en az bir kadın üst düzey yöneticiye sahip olması veya orta düzey yönetimde en az yüzde 25 kadın temsili varsa; 

veya
(v) ilgili sektörde gözlemlenen ortalama orandan daha yüksek oranda kadın istihdam ediyorsa

Projenin tüm bileşenleri Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Standartlarına uygun uygulanmaktadır;
(i)Dünya Bankası çevresel ve Sosyal Standartları (Environmental and Social Standards of World Bank-ESS), TKYB’nin 
Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi (ESMS of TKYB)  ve Projenin Çevresel ve Sosyal Taahhüt Planı (Environmental 
and Social Commitment Plan (ESCP)  
(ii)Paydaş Katılım Planı (Stakeholder Engagement Plan-SEP) 
(iii)İşgücü Yönetim Prosedürleri (Labor Management Procedures-LMP) 
(iv)Diğer ilgili Dünya Bankası ve TKYB politika ve düzenlemeleri
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KREDİ BİLEŞENİ (DOĞRUDAN 
KREDİ & APEX KREDİLERİ)

Dünya Bankası Kredisi - Apex Kredisi – TKYB tarafından KOBİ'ler için AFK'lar İçin

▪TKYB, Proje illerinde faaliyet gösteren, 250'den az çalışan istihdam eden KOBİ'lerin yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla kullandırılmak üzere, uygun Aracı Finansal Kuruluşlara (AFK) kredi sağlamaktadır.

▪Bir alt-proje için maksimum alt-kredi tutarı 3 milyon Avro ve uygun bir firma için maksimum 6 milyon Avro’dur.

▪Apex Kredi bileşeninde 6 AFK-Finansal Kiralama Kuruluşu bulunmaktadır.

Yapı Kredi Leasing, Vakıf Leasing, Garanti Leasing,

QNB Finans Leasing , Ak Leasing, İş Leasing

▪Aracı Finansal Kuruluşlardan daha fazla bilgi alınabilir.

Dünya Bankası Kredisi - TKYB'den Büyük İşletmelere Doğrudan Kredi

▪TKYB, 250 veya daha fazla çalışanı olan uygun Büyük İşletmelere doğrudan yatırım ve işletme sermayesi kredileri 
sağlamaktadır.

▪Büyük İşletmeler mali açıdan uygun olmalı, halihazırda güçlü bir istihdam yaratıyor olmalı ve işlerini genişleterek ya da yeni 
pazarlar oluşturarak daha fazla istihdam yaratmayı hedeflemelidir.

▪Bir alt-proje için maksimum alt-kredi tutarı 5 milyon Avro ve uygun bir firma için maksimum 15 milyon Avro’dur.

▪TKYB/Kurumsal Bankacılık ve Proje Finansmanı Biriminden daha fazla bilgi alınabilir. www.kalkinma.com.tr 
haberlesme@kalkinma.com.tr

Doğrudan Kredi

Apex Kredileri
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HİBE BİLEŞENİ –
TEMEL ÖZELLİKLER

Yararlanıcı firmalar, Türk vatandaşları ve mülteciler (SUY yararlanıcıları dahil) için kayıtlı istihdam yaratılması şartına bağlı olarak alt-hibe alacaktır.

Firmalardan, 18 aylık istihdam için geçerli bir iş planı ile birlikte yeni çalışanların istihdamı için bir istihdam planı sunmaları istenecektir.

Firmalar tarafından sunulan istihdam kayıtları, istihdam koşuluna uygunluğu doğrulamak için periyodik olarak resmi SGK raporları ile çapraz kontrol 
edilecektir.

Dünya Bankası ve TKYB'nin Finanse Edilmeyen Faaliyetler listesi dışında sektörel bazda herhangi bir kısıtlama olmayacak ve firmalar Proje 
kapsamında kredi ya da hibeye erişebilecektir. 

Kadın Kapsayıcı Girişimlerin katılımı teşvik edilecektir.

Tahmini Alt Hibe Yararlanıcısı Firma sayısı 770 ve bunların 255'inin kadın kapsayıcı firmalar olması beklenmektedir.

Alt Hibe Yararlanıcısı Firmalar tarafından yaratılan tahmini kayıtlı istihdam sayısının 9.000 ve bunun 2.700'ünün kadın olması beklenmektedir.

TKYB, Projenin Teknik ve Kurumsal Destek bileşeni kapsamında Alt-Hibe yararlanıcıları için kapasite geliştirme faaliyetleri sağlayacaktır.
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PROGRAMIN GENEL AMACI

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Türk vatandaşları ve mülteciler yararına, yüksek istihdam potansiyeline sahip, büyüyen ekonomik sektörlerde faaliyet gösteren
ve GKSS’nin yüksek oranda görüldüğü seçilmiş 24 ilde bulunan firmalar tarafından kayıtlı istihdam yaratma koşullarını
iyileştirmek.
Yararlanıcı firmalar hibeden Türk vatandaşları ve (Sosyal Uyum Yardımı Programı (SUY) yararlanıcıları dahil) mülteciler için
kayıtlı istihdam yaratma koşuluna bağlı olarak yararlanabilecektir.

Öncelik 1. Türk vatandaşları ve mülteciler için kayıtlı istihdam yaratılması ve artırılması

Öncelik 2. Kadınlar için kayıtlı istihdam yaratılması ve artırılması

Arka Plan-Program Gerekçesi
▪ Proje illerinde sınırlı istihdam yaratma ve kayıtlı istihdam fırsatları,
▪ Mültecilerin yoğunlukla bulunduğu illerdeki işletmeler için sınırlı finansman imkanları,
▪ Hem mülteciler hem de Türk vatandaşlarını etkileyen sosyal sorunlar ve işgücü piyasası sorunları,
▪ Sosyal Uyum Yardım Programı (ESSN) yararlanıcılarının kayıtlı istihdama geçişini kolaylaştırma ihtiyacı,
▪ Suriyelilerin istihdam edilebilirliği konusundaki düşük farkındalık,

HİBE PROGRAMININ HEDEFLERİ
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SEÇİLİ PROJE İLLERİ

Manisa

İstanbul

Kocaeli
Sakarya

Bursa

Kayseri

İzmir

Denizli

Tekirdağ

Ankara

Mersin

Adana

Konya

Osmaniye

Hatay

Gaziantep

Kilis

K. Maraş

Şanlıurfa

Mardin

BatmanDiyarbakır

Adıyaman

Malatya

1. Adana 7. Diyarbakır 13. Kayseri 19. Mardin
2. Adyaman 8. Gaziantep 14. Kilis 20. Mersin
3. Ankara 9. Hatay 15. Kocaeli 21. Osmaniye
4. Batman 10. İstanbul 16. Konya 12. Sakarya
5. Bursa 11. İzmir 17. Manisa 23. Şanlıurfa
6. Denizli 12. Kahramanmaraş 18. Malatya 24. Tekirdağ
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HİBE PROGRAMININ BÜTÇESİ VE ALT-HİBE DESTEK TUTARLARI

PROGRAM BÜTÇESİ

FİRMA BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE ALT-HİBELERİN DAĞILIMI ve DESTEK TUTARLARI

70.000.000 Avro

Firma Büyüklüğü
Küçük Ölçekli İşletmeler

(1-49 çalışan)
Orta Ölçekli İşletmeler

(50-249 çalışan)
Büyük İşletmeler

(250 çalışan veya üzeri)

Toplam Alt-Hibe Tutarı (Avro) 14.000.000 22.400.000 33.600.000

Hibe Tutarının Dağılımı %20 %32 %48

Asgari Alt-Hibe Tutarı (Avro) 15.000 25.000 40.000

Azami Alt-Hibe Tutarı (Avro) 45.000 125.000 300.000

Talep edilen alt-hibe tutarı, alt-projenin toplam uygun maliyetinin %50'sinden az ve %70'inden fazla olamaz.
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Talep Edilen Asgari Destek Tutarına Göre

Tutar (Avro) Toplamın Yüzdesi (%)

Talep Edilen Toplam AB Katkısı
(Alt-hibe)

(Toplam Uygun Maliyetin en
fazla %70’i)

15.000 70%

Başvuru Sahibi’nin katkısı (eş
finansman)

6.429 30%

TOPLAM ALT-PROJE BÜTÇESİ 21.429 100%

Tutar (Avro) Toplamın Yüzdesi (%)

İnsan Kaynakları Maliyeti
(Toplam Uygun Maliyetin en az 

%70 – en fazla %90’ı)

15.000 70%

19.286 90%

Diğer Maliyetler
(İnsan Kaynakları Maliyetinin 
%70 olması durumuna göre)

6.429 30%

Diğer Maliyetler
(İnsan Kaynakları Maliyetinin
%90 olması durumuna göre)

2.143 10%

Talep Edilen Azami Destek Tutarına Göre

Tutar (Avro) Toplamın Yüzdesi (%)
Talep Edilen Toplam AB Katkısı

(Alt-hibe)
(Toplam Uygun Maliyetin en

fazla %70’i)

45.000 70%

Başvuru Sahibi’nin katkısı (eş
finansman)

19.286 30%

TOPLAM ALT-PROJE BÜTÇESİ 64.286 100%

Tutar (Avro) Toplamın Yüzdesi (%)

İnsan Kaynakları Maliyeti
(Toplam Uygun Maliyetin en 

az %70 – en fazla %90’ı)

45.000 70%

57.857 90%

Diğer Maliyetler
(İnsan Kaynakları Maliyetinin
%70 olması durumuna göre)

19.286 30%

Diğer Maliyetler
(İnsan Kaynakları Maliyetinin 
%90 olması durumuna göre)

6.429 10%

Küçük Ölçekli Firma Örneği
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DESTEK TUTARLARINA GÖRE
ÖRNEK BÜTÇELENDİRME
Orta Ölçekli Firma Örneği

Talep Edilen Asgari Destek Tutarına Göre Talep Edilen Azami Destek Tutarına Göre
Tutar (Avro) Toplamın Yüzdesi (%) Tutar (Avro) Toplamın Yüzdesi (%)

Talep Edilen Toplam AB 
Katkısı (Alt-hibe)

(Toplam Uygun Maliyetin en
fazla %70’i)

25.000 70%

Talep Edilen Toplam AB Katkısı (Alt-
hibe)

(Toplam Uygun Maliyetin en fazla
%70’i)

125.000 70%

Başvuru Sahibi’nin katkısı (eş
finansman)

10.714 30%
Başvuru Sahibi’nin katkısı (eş

finansman)
53.571 30%

TOPLAM ALT-PROJE BÜTÇESİ 35.714 100% TOPLAM ALT-PROJE BÜTÇESİ 178.571 100%

Tutar (Avro) Toplamın Yüzdesi (%) Tutar (Avro) Toplamın Yüzdesi (%)

İnsan Kaynakları Maliyeti
(Toplam Uygun Maliyetin en

az %70 – en fazla %90’ı)

25.000 70% İnsan Kaynakları Maliyeti
(Toplam Uygun Maliyetin en az %70 

– en fazla %90’ı)

125.000 70%

32.143 90% 160.714 90%

Diğer Maliyetler
(İnsan Kaynakları Maliyetinin 
%70 olması durumuna göre)

10.714 30%
Diğer Maliyetler

(İnsan Kaynakları Maliyetinin %70 
olması durumuna göre)

53.571 30%

Diğer Maliyetler
(İnsan Kaynakları Maliyetinin 
%90 olması durumuna göre)

3.571 10%
Diğer Maliyetler

(İnsan Kaynakları Maliyetinin %90 
olması durumuna göre)

17.857 10%
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DESTEK TUTARLARINA GÖRE
ÖRNEK BÜTÇELENDİRME
Büyük Ölçekli Firma Örneği

Talep Edilen Asgari Destek Tutarına Göre Talep Edilen Azami Destek Tutarına Göre

Tutar (Avro) Toplamın Yüzdesi (%) Tutar (Avro) Toplamın Yüzdesi (%)

Talep Edilen Toplam AB Katkısı (Alt-
hibe)

(Toplam Uygun Maliyetin en fazla
%70’i )

40.000 70%
Talep Edilen Toplam AB Katkısı (Alt-hibe)
(Toplam Uygun Maliyetin en fazla %70’i )

300.000 70%

Başvuru Sahibi’nin katkısı (eş
finansman)

17.143 30% Başvuru Sahibi’nin katkısı (eş finansman) 128.571 30%

TOPLAM ALT-PROJE BÜTÇESİ 57.143 100% TOPLAM ALT-PROJE BÜTÇESİ 428.571 100%

Tutar (Avro) Toplamın Yüzdesi (%) Tutar (Avro) Toplamın Yüzdesi (%)

İnsan Kaynakları Maliyeti
(Toplam Uygun Maliyetin en az %70 

– en fazla %90’ı)

40.000 70% İnsan Kaynakları Maliyeti
(Toplam Uygun Maliyetin en az %70 – en

fazla %90’ı)

300.000 70%

51.429 90% 385.714 90%

Diğer Maliyetler
(İnsan Kaynakları Maliyetinin %70 

olması durumuna göre)
17.143 30%

Diğer Maliyetler
(İnsan Kaynakları Maliyetinin %70 olması

durumuna göre)
128.571 30%

Diğer Maliyetler
(İnsan Kaynakları Maliyetinin %90 

olması durumuna göre)
5.714 10%

Diğer Maliyetler
(İnsan Kaynakları Maliyetinin %90 olması

durumuna göre)
42.857 10%
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UYGUNLUK KRİTERLERİ

Başvuru Sahibinin Uygunluğu

• Kimler Başvurabilir?

Maliyetlerin Uygunluğu

• Uygun Maliyetler
• Uygun Doğrudan 

Maliyetler
• Uygun Dolaylı Maliyetler

• Uygun Olmayan Maliyetler

Alt-Projelerin Uygunluğu

• Sektör
• Çevresel ve Sosyal Risk Kategorisi
• Süre
• Faaliyet Yeri
• Başvuru Sayısı
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BAŞVURU SAHİBİNİN UYGUNLUĞU
Kimler Başvurabilir?

❑ Tüzel kişiliği haiz bir şirket olmalı.

❑ Küçük ölçekli (50 çalışanın altında) veya orta ölçekli (50 ila 249 çalışan arasında) veya büyük ölçekli (250 çalışan veya üstünde) bir firma olmalı.

❑ Tamamıyla özel sektöre ait olmalı.

❑ Türkiye’de resmi olarak kayıtlı olmalı ve istihdam konusu faaliyetini Seçili Proje İllerinden birinde gerçekleştirmeli. 

❑ Teklif Çağrısı Duyurusu tarihinden en az iki yıl önce kurulmuş olmalı.

❑ Vadesi geçmiş ve ödenmemiş borcu olmamalı, vadesi geçmiş sosyal güvenlik ve yürürlükteki mevzuatın yasal sınırları üzerinde vergi borcu 
olmamalı, temerrüde düşen kredisi olmamalı.

❑ Alt-projenin hazırlanmasından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olmalı, aracılık yapmamalı.

❑ Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi'nin Kredi bileşeni kapsamında kredi almamalı (veya almamış olmalıdır).

Kamunun ortak olduğu işletmeler uygun değildir. Kooperatifler ve kar amacı gütmeyen 
kuruluşlar bu çağrıya uygun değildir.

Anonim, limited, kollektif, adi komandit ve sermayesi paylara bölünmüş komandit 
şirketler 
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ALT-PROJELERİN UYGUNLUĞU

Faaliyetlerin Uygunluğu

▪ Süre
Alt-projelerin süresi 18 ila 21 ay arasında olabilir. 18 ay boyunca kayıtlı istihdam yaratma ve bu istihdamı sürdürmesi beklenmektedir.

▪ Sektör Kısıtlaması
Sektörel veya firma ile ilgili kategorik bir kısıtlama bulunmamakla beraber alt-proje konusu, Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Koruma Politikaları ile 

uyumlu olmalı ve aynı zamanda TKYB’nin Finanse Edilmeyen Faaliyetler  Listesinde* yer almamalıdır.
İstihdam artışı yaratacak kapasite artışı yatırımları, yeni yatırımlar, modernizasyon yatırımlar, ürün ve/veya hizmet çeşitlendirmesi vb.) 

* Yasaklı Sektörler Listesine https://kayist.org/proje-dokumanlari/kayitli-istihdam-yaratma-projesi-dokumanlari adresinden erişilebilir.
Alt-projeler için Çevresel ve Sosyal Değerlendirme gerçekleştirilecek ve Dünya Bankası Orta Risk (TKYB Kategori B-) ve Dünya Bankası Düşük Risk

(TKYB Kategori C) kategorisindeki alt-proje faaliyetleri uygun sayılacak, yüksek risk düzeyindeki faaliyetler (A ve B+ kategorileri) uygun
sayılmayacaktır.

▪ Başvuru Sayısı
Tüzel kişiliği haiz her bir başvuru sahibi, Teklif Çağrısı kapsamında yalnızca 1 (bir) alt-proje teklifi sunabilir. 

▪ Alt-Projelerin Yeri
Alt-projeler Seçili Proje İllerinde uygulanmalıdır. 1. Adana 2. Adıyaman 3. Ankara 4. Batman 5. Bursa 6. Denizli 7. Diyarbakır 8. Gaziantep 9. Hatay 10.
İstanbul 11. İzmir 12. Kahramanmaraş 13. Kayseri 14. Kilis 15. Kocaeli 16. Konya 17. Malatya 18. Manisa 19. Mardin 20. Mersin 21. Osmaniye 22.
Sakarya 23. Şanlıurfa 24. Tekirdağ
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MALİYETLERİN UYGUNLUĞU

Genel Kurallar

▪ Tüm maliyetler TKYB’nin uygun görerek onayladığı alt-bütçe kapsamında gerçekleşmiş olmalıdır.

▪ Maliyetler alt-projenin uygulama aşamasında gerçekleşmiş olmalıdır. Alt-proje sözleşmesi döneminde belirlenmiş süre öncesinde yapılan masraflar
uygun maliyet olarak kabul edilmeyecektir.

▪ Maliyetler makul, gerekçeli ve açık bir şekilde açıklanmış, doğrulanmış ve özellikle ekonomiklik ve verimli olma açısından sağlam yapıda olmalı ve
ayrıca etkin yönetim ilkelerine uygun olmalıdır.

▪ Maliyetler, destekleyici belgelerle (faturalar, bordrolar, banka dekontları, vb.) doğrulanabilir gerçek maliyetlere dayanmalıdır.

▪ Alt proje bütçesi Avro para birimi cinsinden hazırlanacaktır.

▪ Maliyetler, alt projenin genel ve özel hedefleriyle uyumlu olmalı ve alt-proje bütçesine dahil edilmelidir.

▪ Dolaylı Maliyetler (Arızi ve İdari maliyetler) dışında hiçbir götürü maliyet uygun olarak kabul edilmeyecektir.
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MALİYETLERİN UYGUNLUĞU

Uygun Doğrudan Maliyetler

❑ İnsan Kaynakları

✓ Ana bütçe başlığında yalnızca alt-proje kapsamında yeni istihdam edilen çalışanların maliyeti uygun maliyet olarak değerlendirilebilir. Mevcut
kayıtlı çalışanlara ait insan kaynakları maliyetleri alt-proje bütçesinden karşılanamaz. Toplam insan kaynakları maliyeti, işverenin maliyetini
ifade eder.

✓ İnsan kaynakları ana bütçe başlığı, alt-proje bütçesinin toplam uygun maliyetlerinin en az %70'i ve en fazla %90'ından oluşabilir.

✓ Alt-Hibe Programı, Türk vatandaşları ve mülteciler arasında dengeli bir kayıtlı istihdam yaratılmasını amaçlamaktadır. Değerlendirme
sürecinde ilave toplam istihdam ve ilave kayıtlı istihdam sayısı üzerinden ilave kadın istihdamı ve ilave mülteci istihdamı yüzdesi dikkate
alınacaktır.
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MALİYETLERİN UYGUNLUĞU

Uygun Doğrudan Maliyetler

❑ İşletme Sermayesi

İşletme Sermayesi Maliyetleri ana bütçe başlığı alt-proje için tahmin edilen tüm işletme maliyetlerini kapsar. Birden fazla bütçe kaleminden oluşur:

✓ Hammaddeler, yardımcı malzemeler, bileşenler, alt montajlar vb. gibi üretim malzemeleri.

✓ Yan gereksinimler (elektrik, internet, telefon, su ve yakıt gibi)

✓ Bakım-onarım giderler
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MALİYETLERİN UYGUNLUĞU

Uygun Doğrudan Maliyetler

❑ Sabit Yatırım Maliyetleri

Sabit Yatırım Maliyetleri, yeni yatırımlar ve/veya mevcut tesislerin genişletilmesi/modernizasyonu için gereken maliyetlerdir.

✓ Makine-makine ekipmanı, araç, mobilya, bilgisayar ekipmanı, kurulum maliyetleri, yedek parça vb. gibi ekipman ve sarf malzemeleri.

✓ ”Küçük ölçekli yapım işi ve yardımcı hizmet faaliyetleri" bütçe kalemi, alt-proje bütçesinde öngörülen toplam uygun doğrudan maliyetin en
fazla %5’ine karşılık gelebilir. Gerekli ekipman/makinelerin montajı için yapılan küçük tadilatlar hariç büyük yapım işlerine ait maliyetler
uygun maliyet değildir.

✓ Yazılım ve ilgili BT lisansları

✓ Diğer çeşitli yatırım giderleri

▪ Kullanılmış/ikinci el/yenilenmiş/onarılmış makine ekipman uygun maliyet olarak kabul edilmez.

▪ Teklif aşamasında alt-hibe bütçesi hazırlanırken bütçe kalemlerinde belirli bir marka, model veya menşei referans gösterilemez.
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MALİYETLERİN UYGUNLUĞU

Uygun Doğrudan Maliyetler

❑ Diğer Masraflar, Hizmetler

Alt-proje uygulanmasında ortaya çıkan danışmanlık, yayın, araştırma, denetim, değerlendirme, görünürlük faaliyetleri, tanıtım faaliyetleri, çalışma izni 
ücretleri, istihdamla ilgili diğer yasal ücretler vb. giderler bu bütçe başlığı altında gösterilir. 
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MALİYETLERİN UYGUNLUĞU

Uygun Dolaylı Maliyetler

Uygun dolaylı maliyetler başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyecek şekilde projenin uygun doğrudan maliyetleri toplamının belirli
bir oranını aşmayan götürü usulde sunulan maliyetlerdir.

❑ İdari Maliyetler

Genel idari maliyetler, alt-projede direkt olarak bütçelenmeyen ancak alt-proje uygulama döneminde uygun doğrudan maliyetlerle bağlantılı olarak 
ortaya çıkan maliyetlerdir. Bunlar, toplam doğrudan uygun maliyetlerin en fazla %3'lük sabit oranıyla sınırlıdır. İdari maliyetler arasında kırtasiye ve ofis 
malzemeleri, posta ücreti, telefon, internet ve faks masrafları, ısıtma, elektrik veya diğer enerji çeşitleri, su, ofis mobilyaları ve alt-projenin başarıyla 
tamamlanması için gerekli tüm harcamalar sayılabilir. 

❑ Arızi (yedek akçe) Harcamalar

Arızi Harcamaların miktarı, alt-projenin toplam doğrudan uygun maliyetinin en fazla %3'lük sabit oranıyla sınırlıdır. Arızi harcamaların kullanımı
TKYB’nin idari bir emrine ve yazılı onayına tabidir.
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MALİYETLERİN UYGUNLUĞU

Uygun Olmayan Maliyetler

▪ Borçlar ve borç hizmet giderleri (faiz, komisyon)
▪ Zararların veya gelecekte ortaya çıkması muhtemel 

yükümlülüklerin karşılanması
▪ Yararlanıcı(lar) tarafından beyan edilen ve Avrupa Birliği 

(Avrupa Kalkınma Fonu dahil) hibesi alan bir başka proje veya 
çalışma programı kapsamında finanse edilen maliyetler

▪ Üçüncü şahıslara verilen krediler ve hibeler
▪ KDV de dahil olmak üzere tüm vergiler
▪ Gümrük ve ithalat vergileri veya diğer masraflar
▪ Arazi ve binaların satın alınması, kiralanması, para cezaları, 

mali cezalar ve dava masrafları
▪ İkinci el makine ve ekipmanlar
▪ Banka masrafları, teminat masrafları ve benzeri masraflar

▪ Alt-projeye özel Avro hesaplarından herhangi biriyle ilişkili 
dönüştürme maliyetleri ve kambiyo zararları (Kur farkından 
kaynaklanan her türlü maliyet)

▪ Ayni katkılar
▪ Kiralama maliyetleri
▪ Amortisman giderleri
▪ Yararlanıcı firma dışında kalanlar tarafından yapılan harcamalar
▪ Kişisel kullanım için araç satın alma veya kiralama masrafları
▪ Alt-proje başlamadan önce hazırlık çalışmalarının ve diğer 

faaliyetlerin maliyetleri (danışmanlık, istihdam, vb. hazırlık giderleri)
▪ Alt-proje ile ilgili olmayan diğer giderler
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HİBE PROGRAMI İNTERNET SİTESİ 

www.kayist.org
Proje web sayfası ve başvuru dokümanları Türkçe ve İngilizce olarak yayındadır. 

Başvuru Rehberi ile Başvuru Formu ve İş Planı Arapça olarak da indirilebilir.  

▪ Başvuru Rehberi ve Başvuru Formu ve İş Planı ve diğer başvuru dokümanları web sayfasındaki Teklif Çağrısı sekmesinden indirilebilir. 
▪ Web sayfasındaki ‘Başvuru’ sekmesinden Kayist Elektronik Başvuru Platformuna erişilerek başvuru yapılabilir.  

https://kayist.org/iletisim
kayist@kalkinma.com.tr

25

http://www.kayist.org/
https://kayist.org/iletisim
about:blank


BAŞVURU SÜRECİ
Başvuru Nasıl Yapılır?

Cep telefonuna gelen tek kullanımlık 
kod ile giriş yapılır.

Destekleyici belgelerin şablonları 
sisteme yüklenmiş durumdadır.
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BAŞVURU SÜRECİ

Başvuru Belgeleri

▪ Ek A - Başvuru Formu ve İş Planı - Platform üzerinden hazırlanacaktır.

▪ Ek B - Alt-Hibe Bütçesi - Platform üzerinden hazırlanacaktır. Bütçede uyulması gereken kurallar Başvuru Rehberinde detaylı şekilde belirtilmekte ve

ayrıca ilgili kurallara uyulmadığı takdirde sistem başvurunun tamamlanmasına izin vermemektedir.

▪ Ek C - Alt-Hibe İstihdam Planı ve Performans Göstergeleri - Platform üzerinden doldurulacaktır. Mevcut ve planlanan ilave istihdam verilerinin tam

ve doğru girilmesi başvurunun değerlendirmesine esas olacaktır.

▪ Ek D - Satın Alma Planı - Başvuruda hazırlanan bütçedeki tüm satın alma kalemleri (İnsan Kaynakları, İdari Maliyetler, Arızi Maliyetler ve İşletme

Sermayesi Ana Bütçe kalemi altında yer alan “Yan gereksinimler” bütçe kalemi hariç) Satın Alma Planına dahil edilmelidir.

▪ Ek E - Mantıksal Çerçeve Matrisi - Platform veya web sitesi üzerinde erişilebilir taslak Word formatı kullanılarak platformda ilgili bölüme

yüklenmelidir.
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BAŞVURU SÜRECİ
Destekleyici Belgeler - 1
Bunlardan herhangi birinin mevcut olmaması veya uygulanabilir olmaması durumunda, açıklayıcı başka bir belge yüklenmelidir.

❑ Başvuru Sahibi Firmanın Islak İmzalı Beyanı - Taahhüt Mektubu (İlgili
taslağa www.kayist.org ve Kayist Platformundan erişilebilir.)

❑ Bilgi Paylaşımına Rıza Beyanı (İlgili taslağa www.kayist.org ve Kayist
Platformından erişilebilir.)

❑ Kesinleşmiş Haciz İşlemi Olmadığına Dair Beyan (İlgili taslağa
www.kayist.org ve Kayist Platformundan erişilebilir.)

❑ https://www.turkiye.gov.tr/kik-yasakli-sorgula linki üzerinden yapılan
sorgu sonucunda çıkan belge

❑ Başvuru tarihinden en fazla 3 ay önce alınan Faaliyet Belgesi / NACE
Kodu (imzalı, damgalı)

❑ TOBB’dan alınan Kapasite Raporu
❑ Şirket adresi ve ticari kayıt bilgisini gösteren, güncel Ticari Sicil

Gazetesi (imzalı, damgalı)
❑ Ortaklık yapısını gösteren Ortaklar Pay Defteri (imzalı, damgalı, noter

onaylı) (Geçerli ise)
❑ %25 ya da daha fazla paya sahip ortakların nüfus cüzdanı kopyası /

pasaport kopyası ve ikametgâh belgesi (imzalı, damgalı)
❑ Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınmış Vergi Levhası (imzalı, damgalı)
❑ Başvuru sahibinin çalışan sayısını gösteren güncel Muhtasar ve Prim

Hizmet Beyannamesi (imzalı, damgalı) ve güncel SGK Dökümü

❑ Başvuru Sahibinin
▪ Vergi dairesi ya da yeminli mali müşavir tarafından onaylanan

2019 ve 2020 Yıl Sonu Kurumlar Vergisi Beyannamesi
▪ Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, vergi dairesi veya yeminli

mali müşavir tarafından onaylanmış en güncel 2021 tarihli
geçici vergi beyannamesi

▪ 2019, 2020 yıl sonu denetim raporu ve 2021 denetim raporu
▪ Son 2 yıla ilişkin bağımsız denetçi raporu, ya da Avrupa Birliği

veya kanuni zorunluluk doğrultusunda yapılmış yasal denetim
raporları

▪ Diğer hallerde ana başvuru sahibi ve (varsa) eş başvuru
sahipleri Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) veya
Yeminli Mali Müşavir (YMM) tarafından düzenlenmiş, son iki
mali yıla ilişkin beyannamesi

❑ Başvuru sahibinin yetkili temsilcisinin / temsilcilerin başvuruya karar
verdiklerini ve alt-hibe almaya hak kazandığında uygulanacağını
gösteren noter tasdikli belge ve tasdikli imzanın / imzaların bir kopyası
(Örn: Yönetim Kurulu Kararı ve İmza Sirküleri)

❑ Alt-projenin uygulanması için gerekli izin veya diğer lisanslar (Varsa)
(Yasal olarak gerekliyse) (marka, patent, kalite belgesi vb.)
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BAŞVURU SÜRECİ
Destekleyici Belgeler - 2

Bunlardan herhangi birinin mevcut olmaması veya uygulanabilir olmaması durumunda, açıklayıcı başka bir belge yüklenmelidir.

*Lütfen daha fazla detay için Başvuru Rehberinin «3.2. Başvuru Belgeleri» kısmını inceleyiniz.

❑ Başvuru tarihinden en geç 15 gün önce, başvuru sahibinin vergi
daireleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından düzenlenmiş borç
durumuna ilişkin belge (barkodlu elektronik belge veya sorgu
numarası geçerlidir.) (Eğer varsa, borcun yapılandırıldığını gösteren
belge sunulmalıdır.)

❑ Başvuru tarihinden en fazla iki ay önce alınmış piyasa araştırması
belgeleri (Planlanmış mal, iş ve hizmet alımları dahil olmak üzere her
bütçe kalemi için tek bir piyasa araştırma belgesi yeterlidir.) (İnsan
Kaynakları, İdari Maliyetler, Arızi Maliyetler ana bütçe kalemleri ve
İşletme Sermayesi ana bütçe kalemi altındaki yan gereksinimler alt-
bütçe kalemi hariç) (Tercihen proforma faturalar, tarih içeren internet
çıktısı, e-posta, tutanak, vs.) (Her bütçe kalemi için gruplandırılmalı ve
ilgili bütçe kalemleri ile net bir şekilde ilişkilendirilmelidir.)

❑ Alt-projedeki kilit personelin, www.kayist.org ve Kayist platformunda
yer alan AB formatındaki CV’si

❑ Finanse Edilmeyen Faaliyetler Listesi Beyanı (İlgili taslağa
www.kayist.org ve Kayist Platformundan erişilebilir.)

❑ İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
❑ Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Kararı (ÇED Olumlu / ÇED Kapsam

Dışı / ÇED gerekli değil) (Varsa)
▪ ÇED Raporu (ÇED Olumlu projeler için tam ÇED Raporu

sunulmalıdır.)
▪ Proje Tanıtım Dosyası (PIF) (ÇED gerekli olmayan projeler için PIF

Raporu sunulmalıdır.)
❑ Çevre Ruhsatı ve İzni veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl

Müdürlüğü’nden Çevre Ruhsatı ve İzni Muafiyet yazısı (İlgili ise)
❑ Başvuru Sahibinin Taahhüt Mektubu;

▪ Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme Belgelerin temin
edileceğine ve

▪ Çevresel ve Sosyal Değerlendirme Anketinin doldurulacağına
ilişkin (İlgili taslağa www.kayist.org ve Kayist Platformundan
erişilebilir.)
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BAŞVURU SÜRECİ
Başvuru Nasıl Yapılır?

❑ Alt-hibe Başvuru Formu ve İş Planı, ekleri ve tüm destekleyici belgeler, TKYB tarafından geliştirilen ve yönetilen bir çevrimiçi alt-hibe yönetimi
platformu olan Kayist Alt-Hibe Platformu üzerinden sadece elektronik ortamda sunulmalıdır. Başvurular Türkçe veya İngilizce olarak sunulabilir.
Tüm başvuru belgeleri hem Türkçe hem de İngilizce erişilebilir olacaktır. Başvuru Formu ve İş Planı ile Başvuru Rehberi yalnızca bilgi amaçlı olarak
Arapça dilinde proje web sayfasında sunulacaktır.

Kayist Alt-Hibe Platformu: https://basvuru.kayist.org/

❑ Başvuruya ilişkin tüm bilgi ve belgeler web sitesinde yer almaktadır: http://www.kayist.org

❑ Türkçe ve İngilizce belgeler arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, İngilizce Alt-hibe Başvuru Rehberi ve Ekleri bağlayıcı olacaktır.

Başvuruların sunulması için son tarih: 14 Mart 2022 / 17.00

❑ Lütfen son teslim tarihine yakın sistemin yoğun olabileceğini göz önünde bulundurarak başvurunuzu son saatlere kalmadan tamamlayınız. Teknik

aksaklıklar dahil son teslim tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
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BAŞVURU SÜRECİ
Önemli Notlar

▪ Sorular, Teklif Çağrısının son başvuru tarihinden en geç 20 gün önce aşağıdaki e-posta adresine gönderilebilir:

▪ E-posta adresi: kayist@kalkinma.com.tr

▪ Sözleşme Makamının bu tarihten sonra alınan sorulara açıklama yapma yükümlülüğü yoktur.

▪ Sorulara ilişkin açıklamalar, Teklif Çağrısı son başvuru tarihinden en geç 10 gün önce verilecektir.

▪ Başvuru sahiplerine eşit muamelede bulunmak adına TKYB, başvuru sahiplerinin uygunluğu, alt-proje veya faaliyetler hakkında önceden görüş
bildiremez.

▪ Sorulara bireysel yanıt verilmeyecektir. Tüm soru ve cevaplar ile başvuru süresi boyunca başvuru sahiplerine yönelik diğer önemli duyurular kayist.org
adresinde yayınlanacaktır. Bu nedenle, yayınlanan soru ve cevaplardan haberdar olmak için yukarıda belirtilen web sitesini düzenli olarak kontrol
etmeniz önerilir.
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DEĞERLENDİRME VE SEÇİM SÜRECİ

Değerlendirme Süreci Adımları

Adım 1 - İdari Kontroller ve Uygunluk Kontrolü
❖ Tüm başvurular Bölüm 2'de belirtilen uygunluk kriterlerine (başvuru sahibi ve alt-projenin uygunluğu, alt-proje süresi ve maliyetleri, çevresel ve sosyal,

vb.) göre idari ve uygunluk kriterleri açısından kontrol edilecektir.

Adım 2 - Teknik ve Finansal Değerlendirme
❖ Teknik ve finansal değerlendirme süreci bağımsız değerlendiriciler tarafından TKYB gözetiminde yürütülecektir. Alt proje önerileri, Değerlendirme

Tablosundaki değerlendirme kriterlerine göre teknik ve finansal nitelikler açısından objektif olarak değerlendirilir. Bu aşamada yeterli puanı alan
başvurular, Hibe Değerlendirme Komitesi ve Bütçe Revizyonu aşamasında tabi tutulacaktır.

Adım 3 - Çevresel ve Sosyal Değerlendirme
❖ Dünya Bankası'ndan “Onay" cevabı alan şartlı olarak seçilmiş liste ve yedek liste, Dünya Bankası ve TKYB'nin çevresel ve sosyal çerçevesine uygun bir

şekilde çevresel ve sosyal değerlendiriciler tarafından değerlendirilecektir. Şartlı olarak seçilen liste ve yedek listede yer alan tekliflere ilişkin çevresel ve
sosyal değerlendirme inceleme için destekleyici belgeler istenecektir.

Adım 4 – Sözleşme Makamı Kararının Bildirilmesi
❖ Başvuru sahiplerine, başvurularına ilişkin Sözleşme Makamının kararı ve reddedilmeleri halinde olumsuz kararın nedenleri hakkında yazılı olarak bilgi 

verilecektir.

Alt-Hibe Sözleşmesinin İmzalanması
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DEĞERLENDİRME TABLOSU - 1

Bölüm Açıklama Maksimum Puan

1. İlgililik
Teklif, öncelikli olarak hedeflenen kayıtlı istihdamın artırılması konusunda değerlendirilir.
Teklifin programda belirtilen amaçlara uygunluğu incelenir.

10

2. Mali ve Operasyonel Kapasite
Başvuru sahibinin, sunulan proje faaliyetlerini yürütmek için yeterli düzeyde kapasiteye sahip olup olmadığı
değerlendirilir. Başvuru sahibi tarafından sunulan iş ve istihdam planının açık ve anlaşılır bir şekilde hazırlanması
hususu değerlendirilir. Projenin amaçları ve beklenen sonuçlarının iş planına uygun şekilde hazırlanması ele alınır.

15

3. Yöntem (Kayıtlı İstihdam)

Başvuru sahibi tarafından sunulan teklifin genel tasarımı değerlendirilir. Önerilen faaliyetlerin uygun, pratik ve
hedeflerle ve beklenen sonuçlarla tutarlılığı incelenir. Hibe Programında belirtilen kayıtlı istihdam yaratılması
amacına uygun şekilde, performans göstergeleri ve önerdiği bütçeye göre yeterli sayıda ilave istihdam içermesi
hususu değerlendirilir. Aynı zamanda teklifin SuTP, ESSN ve kadın istihdamı içeriyor olması daha olumlu
değerlendirilecektir.

45

4. Maliyet Etkinliği
Başvuru sahibi tarafından sunulan bütçe ile beklenen sonuçlar arasındaki uyumluluk ve ilişki incelenir. Sunulan
bütçenin, kayıtlı istihdam yaratma önceliği doğrultusunda mı hazırlanmış konusu değerlendirilir.

15

5. Sürdürülebilirlik
Başvuru sahibinin proje bitişinden sonra faaliyetlerin devamına imkan verecek kurumsal yapısı değerlendirilir.
Projenin beklenen sonuçlarının çevresel etkileri olup olmayacağı genel olarak değerlendirilir. Proje sonuçlarının
çoğaltılması ve yaygınlaştırılması için bir mekanizmanın tasarlanıp tasarlanmadığı incelenir.

15

Toplam 100

HİBE DEĞERLENDİRME FORMU
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DEĞERLENDİRME TABLOSU - 2

3. Yöntem 
(Kayıtlı İstihdam)

Açıklama 45

3.1.
Alt-projenin genel tasarımı ne kadar tutarlıdır? Faaliyetler, hedefler ve beklenen sonuçlarla uyumlu ve uygulanabilir midir?
(Özellikle, ilgili sorunların analizini yansıtıyor mu, dış faktörleri, riskleri, rekabeti, piyasa eğilimlerini dikkate alıyor mu ve program hedeflerine
göre istihdam yaratıyor mu?)

10

3.2.

Teklif ilave mülteci istihdamı içeriyor mudur?

İlave mülteci istihdamının yüzdesi (%);
(İlave mülteci istihdamı/toplam ilave istihdam*100)

5

3.3.
Teklif herhangi bir kadın çalışanın ilave istihdamını içeriyor mudur?

İlave kadın istihdamının yüzdesi (%);
(İlave kadın istihdamı/toplam ilave istihdam*100)

5

3.4.

Teklif yeterli sayıda ilave kayıtlı istihdam içeriyor mudur?

a. Küçük : her bir ilave istihdam için 6.2500 puan (4 ilave istihdam için tam puan alır.)
b. Orta : her bir ilave istihdam için 1.5625 puan (16 ilave istihdam için tam puan alır.)
c. Büyük : her bir ilave istihdam için 0.6250 puan (40 ilave istihdam için tam puan alır.)
(Yüzdeler tam noktaya yuvarlanır)

25

Hiçbiri Çok zayıf (1)  5*0.00=0.00

%10'dan küçük veya eşit Zayıf (2) 5*0.30=1.50

%30'dan küçük veya eşit Yeterli (3) 5*0.50=2.50

%50'den az İyi (4) 5*0.70=3.50

%50'den fazla veya eşit Çok iyi (5) 5*1.00=5.00

Hiçbiri Çok zayıf (1)  5*0.00=0.00

%10'dan küçük veya eşit Zayıf (2) 5*0.30=1.50

%30'dan küçük veya eşit Yeterli (3) 5*0.50=2.50

%50'den az İyi (4) 5*0.70=3.50

%50'den fazla veya eşit Çok iyi (5) 5*1.00=5.00

İSTİHDAM PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ
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DEĞERLENDİRME VE SEÇİM SÜRECİ
Öngörülen Takvim

Aksiyon Öngörülen Tarih Zaman

Sözleşme Makamından herhangi bir Konuda Açıklama Talep Etmek için Son Tarih 11.03.2022 17:00

Sözleşme Makamı Tarafından Açıklamaların Yapıldığı Son Tarih 11.03.2022

Başvurular için Son Tarih 14.03.2022 17:00

İdari Kontroller ve Uygunluk Kontrolü (Adım 1) 31.03.2022

Teknik ve Finansal Değerlendirme (Adım 2) 15.05.2022

Çevresel ve Sosyal Değerlendirme (Adım 3) 15.07.2022

Sözleşme Makamının Kararını Bildirmesi (Adım 4) 01.08.2022

Alt Hibe Sözleşmesinin İmzalanması 15.09.2022

Bu öngörülen takvim geçici tarihleri göstermektedir ve süreç sırasında TKYB tarafından güncellenebilir. Bu gibi durumlarda güncellenmiş takvim Proje web

sitesinde yayınlanacaktır www.kayist.org.
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HİBE PROGRAMI TEMEL
ÖZELLİKLERİ

Programın Adı Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi Hibe Programı
Program Referans Numarası TKYB/2021/FECP

Programın Genel Amacı
Türk vatandaşları ve mülteciler yararına, yüksek istihdam potansiyeline sahip, büyüyen ekonomik sektörlerde faaliyet gösteren ve GKSS’nin yüksek

oranda görüldüğü seçilmiş 24 ilde bulunan firmalar tarafından kayıtlı istihdam yaratma koşullarını iyileştirmek.

Program Öncelikleri
Öncelik 1: Türk vatandaşları ve mülteciler için kayıtlı istihdam yaratılması ve artırılması

Öncelik 2: Kadınlar için kayıtlı istihdam yaratılması ve artırılması

Toplam Program Bütçesi (FRIT II Fonu Kapsamında) 70.000.000 Avro

Kredi Bileşeninin İdari Otoritesi Dünya Bankası

Uygulayıcı Kuruluş (Sözleşme Makamı) Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB)

Seçili Proje İlleri (24)
1. Adana 2. Adıyaman 3. Ankara 4. Batman 5. Bursa 6. Denizli 7. Diyarbakır 8. Gaziantep 9. Hatay 10. İstanbul 11. İzmir 12. Kahramanmaraş 13.

Kayseri 14. Kilis 15. Kocaeli 16. Konya 17. Malatya 18. Manisa 19. Mardin 20. Mersin 21. Osmaniye 22. Sakarya 23. Şanlıurfa 24. Tekirdağ

Alt-hibelerin Firma Büyüklüklerine göre Dağılımı ve Yüzdesi

Küçük İşletmeler

14.000.000 Avro

20%

Orta Büyüklükteki İşletmeler

22.400.000 Avro

32%

Büyük İşletmeler

33.600.000 Avro

48%

Firma Büyüklüklerine Göre Azami ve Asgari Alt-hibe Destek 

Tutarları

Küçük İşletmeler

Asgari: 15.000 Avro

Azami: 45.000 Avro

Orta Büyüklükteki İşletmeler

Asgari: 25.000 Avro

Azami: 125.000 Avro

Büyük İşletmeler

Asgari: 40.000 Avro

Azami: 300.000 Avro

Alt-hibe Destek Oranı Talep edilen alt-hibe tutarı, alt-projenin toplam uygun maliyetinin %50'sinden az ve %70'inden fazla olamaz.

İnsan Kaynakları Maliyetleri İnsan kaynakları maliyetleri, alt-projenin toplam uygun maliyetinin %70'inden az ve %90'ından fazla olamaz.

Alt-proje Süresi Asgari 18, azami 21 ay

Uygun Başvuru Sahibi

Küçük İşletmeler (1–49 çalışan)

Orta Büyüklükteki İşletmeler (50–249 çalışan)

Büyük İşletmeler (250 ve üzeri çalışan)

Son Başvuru Tarihi TKYB Alt-Hibe Platformu (Kayist): 28.02.2022 - 17.00

HİBE PROGRAMI GENEL GÖRÜNÜMÜ
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© Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi 2022 Tüm hakları saklıdır.

TEŞEKKÜR EDERİZ.

Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.  No:10 34768

Ümraniye / İstanbul

Detaylı bilgi için:

www.kayist.org

Sorularınız için:

https://kayist.org/iletisim

kayist@kalkinma.com.tr
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