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 Tüzel kişiliğe haiz, hisselerinin tamamı özel sektöre ait, Türkiye’de çağrının duyurulduğu 

17 Aralık 2021 tarihinden en az iki yıl önce kurulan küçük, orta ve büyük ölçekli 

işletmeler 

 İşletmenin vadesi geçmiş ve ödenmemiş borcu bulunmamalı, vergi ve SGK borcu ile 

temerrüde düşen kredisi olmamalıdır. 

 Aynı projenin kredi programından yararlanmamış olmalı 

 

 
 

 Kayıtlı istihdam yaratma projesi, Türkiye’deki Mülteciler İçin Yardım Programının ikinci 

dilimi kapsamında (FRIT-II) sosyo-ekonomik destek için sağlanan AB hibesi ile Hazine ve 

Maliye Bakanlığı garantisi ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’na (TKYB) verilen 

Dünya Bankası kredisinden oluşmaktadır. 

 Bu amaçla projenin ilk bölümü yüksek istihdam yaratma potansiyeline sahip 

işletmelere verilen 316 milyon Avro bütçeli Dünya Bankası kredisinden, ikinci bölümü 

istihdam yaratma koşuluna bağlı olarak firmalara sağlanan 70 milyon Avro bütçeli AB 

FRIT hibesinden ve üçüncü bölümü ise AB FRIT-II finansmanlı teknik ve kurumsal destek 

sağlamayı amaçlayan hibe ve kredi birleşimi bir paketten oluşmaktadır. 

 Projenin ikinci bölümünü oluşturan hibe programının amacı, Türk vatandaşları ve 

mülteciler yararına, yüksek istihdam potansiyeline sahip, büyüyen ekonomik 

sektörlerde faaliyet gösteren ve Geçici Koruma Sağlanan Suriyelilerin (GKSS) yüksek 

oranda görüldüğü seçilmiş 24 ilde bulunan firmalar tarafından kayıtlı istihdam yaratma 

koşullarını iyileştirmektir. 

 Programın iki önceliği Türk vatandaşları ve mülteciler için kayıtlı istihdam yaratılması ve 

artırılması ile kadınlar için kayıtlı istihdam yaratılması ve artırılmasıdır. 

 Projeye başvuracak sektörlerin Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Koruma Politikaları ile 

uyumlu olması, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Dünya Bankası’nın yasaklı 

sektörler listesinde (http://www.ifc.org/exclusionlist) yer almaması gerekmektedir. 

Ayrıca birincil tarımsal faaliyetler; siyasî ve etnik faaliyetler; hukuk, genel sağlık, kamu 

düzeni ve genel ahlaka aykırı faaliyetler; borsa yatırımları ile döviz ve finansal 

spekülasyon içeren faaliyetler; gayrimenkul yatırımları, bağış amaçlı faaliyetler ile 3. 

kişilere hibe veya kredi sağlanması; akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları ile TKYB 

ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer hibelerden 

yararlanan projeler için başvuruda bulunulamamaktadır. Bunun dışında sektör 

kısıtlaması bulunmamaktadır. 

 Programın toplam bütçesi 70 milyon Avro’dur. 

 Söz konusu bütçenin %20’si (14 milyon Avro) küçük ölçekli işletmeler, %32’si (22.4 milyon 

Avro) orta büyüklükteki işletmeler ve %48’i de (33.6 milyon Avro) büyük ölçekli 

işletmelere tahsis edilmiştir. 

 İşletme başına destek miktarı ise küçük ölçekli işletmeler için asgari 15.000 Avro, azami 

45.000 Avro; orta büyüklükteki işletmeler için asgari 25.000 Avro, azami 125.000 Avro ve 

büyük ölçekli işletmeler içinse asgari 40.000 Avro, azami 300.000 Avro’dur. 

 Bütçe Avro cinsinden hazırlanmalı ve maliyetler belgelendirilmelidir. 

 Talep edilen destek tutarı, toplam uygun proje bütçesinin %50’sinden az, %70’inden 

fazla olamaz.  

 Proje kapsamında insan kaynakları maliyeti toplam uygun proje bütçesinin %70’inden 

az, %90’ından fazla olamaz. 

 Küçük ölçekli yapım işleri ve yardımcı hizmet faaliyetleri proje bütçesinin %5’ini 

geçmemelidir. 

 Proje kapsamında yeni istihdam edilenlerin işverene toplam maliyeti uygun maliyettir. 

Yeni istihdamda Türk vatandaşları ve mülteciler arasında dengeli istihdam 

sağlanmalıdır. 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir? 

1) Kimler Yararlanabilir? 

http://www.ifc.org/exclusionlist
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 Proje kapsamında işletme giderleri (hammadde, elektrik, su, bakım-onarım vb.) uygun 

maliyettir. 

 Yeni ve kullanılmamış makine-ekipman, yazılım, mobilya, bilgisayar ekipmanı, araç gibi 

sabit yatırım giderleri uygun maliyettir. Büyük ölçekli yapım işleri uygun değildir. 

 İdarî maliyetler (kırtasiye, elektrik, ısıtma vb.) toplam proje bütçesinin %3’ünü 

geçmemelidir. 

 Proje süresi asgari 18, azami 21 aydır.  

 Her işletme sadece 1 başvuru yapabilmektedir. 

 Projeye sadece 24 Proje İli’nde uygulanacaktır. Bu iller Adana, Adıyaman, Ankara, 

Batman, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, 

Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, 

Şanlıurfa ve Tekirdağ’dır. 

 

 
 

Başvurular 28 Şubat 2022 saat 17.00’ye kadar çevrimiçi olarak başvuru rehberinde istenen 

belgelerle birlikte yapılmalıdır. 

 
 

Başvurular https://basvuru.kayist.org/ adresinden Türkçe veya İngilizce dilinde sunulabilir. 

Program hakkında tüm destekleyici bilgi ve belgelere http://www.kayist.org adresinden 

erişilebilmektedir. 

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 

4) Başvuru Yeri Neresidir? 

https://basvuru.kayist.org/
http://www.kayist.org/

