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Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Engelli ve Eski Hükümlülerin Kendi İşini Kurmalarına 
Yönelik Destekler



İPC Temel Mevzuat

• Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren

vekillerinden 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 101.

maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezalarının kullanımı hakkında

karar vermeye yetkili Komisyonun kuruluşu ile çalışmasına ve

hazırlanacak projelere ilişkin usul ve esaslar, “Engelli ve Eski Hükümlü

Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını

Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik ”, 09/01/2014 tarih ve

28877 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

• Ayrıca Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütlere ve

hazırlanacak projelere ilişkin olarak açıklamalar yapmak amacı ile

“Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen

İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyonun Çalışma Usul ve

Esasları Hakkında Genelge ile belirlenmiştir.

• Engellilere Yönelik Proje Başvuru Rehberi
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Proje Süreci

İPC Fonundan proje desteği alınabilmesi için İŞKUR tarafından

her yıl 2 kez yayımlanan (Mart ve Eylül aylarında) Proje Rehberini

takip etmek gereklidir.

Projelerin Rehberde yer alan formata uygun olarak hazırlanması

ve istenilen bilgi ve belgelerle birlikte rehberde belirtilen son

tarihe kadar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet

merkezlerine elde verilmesi veya posta ile gönderilmesi gereklidir.

Projeler şekil bakımından İl Müdürlüklerince değerlendirildikten

sonra İİMEK’e sunulacaktır. İİMEK ve İl Müdürlüğü görüşü ile

birlikte Komisyon üyesi kurumların uzmanlarından oluşan Teknik

Çalışma Grubuna gönderilecektir. TÇG tarafından yapılan

değerlendirme sonucunda Komisyon projeleri kabul veya red

edecektir.
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Kendi İşini Kurma Hibe 

Desteği

Engelli çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari ceza

paraları fonundan finanse edilmek üzere, engelli bireyin

işinin başında olmasını amaçlayan bu destekten

yararlanmak için en az %40 engelli raporu olan ve

Girişimcilik Eğitim Programından sertifika almış veya iş

kuracağı alanda mesleki eğitim sertifikasına sahip engellinin

hazırlayacağı proje sonunda kurulan işletmeye maksimum

50.000,00TL kaynak tahsis edilmektedir.

4



Hibe Desteğinin Unsurları

Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi 

işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar gibi masraflar için en fazla 

3.000 TL.

İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay 

süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, 

iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla % 60’ını geçmeyecek 

şekilde yıllık toplamda en fazla 11.000 TL. 

Kuruluş desteği: İşletmenin kuruluşundan itibaren 12 ay 

boyunca fatura karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet 

alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ham ve ara 

madde, sarf malzeme, ofis malzemesi gibi maliyetler için en 

fazla 36.000 TL. 5
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• Kendi işini kurma yönünde projeleri sadece engelli olan

gerçek kişiler sunabileceklerdir. Engelli bireylerin fiili olarak

kendilerinin işbaşında olacakları projeler desteklenecek

olup, engelli birey adına sadece vasi olanların kendileri için

iş kurmayı amaçlayan projeler ile halen engelli birey

tarafından işletilen faal işletmelerin geliştirilmesine yönelik

projeler desteklenmeyecektir. Ayrıca emekli olan

engellilerin proje başvuruları da kabul edilmeyecektir.

Bunun aksi durumların sonradan tespit edilmesi halinde

proje iptal edilir ve yapılan ödemeler geri alınır.

6

Kendi İşini Kurma Hibe 

Desteği



• Hazırlanacak proje belgeleri arasında, teklif sahibinin

kendisine ait veya başka kişi veya kurumlardan aldığı

maddi ve gayri maddi desteklere ilişkin bilgi ve belgelere

de yer verilmesi gereklidir.

• Bu kapsamda hazırlanacak projede bütçe kalemlerinin

ayrıntılı bir şekilde projede yer alması gereklidir. Proje

sahibinin kendi katkısı olması durumunda bu katkının

hangi alanlarda olduğu miktarı ile birlikte belirtilmesi

gereklidir.

• Başka kurum veya kişilerden destek alınan projelerde, aynı

maliyet kalemlerine engelli kendi işini kurma hibe desteği

kapsamında destek sağlanmayacaktır.

7

Kendi İşini Kurma Hibe 

Desteği



Kimler Proje Sunabilir?

Anılan maddeye göre, gerçek kişiler ikamet ettikleri il içinde

uygulanmak üzere proje sunabilirler. Kendi işini kurma

yönünde projeleri sadece engelli olan gerçek kişiler

sunabileceklerdir. Engelli bireylerin fiili olarak kendilerinin

işbaşında olacakları projeler desteklenecek olup, engelli

birey adına sadece vasi olanların kendileri için iş

kurmayı amaçlayan projeler ile halen engelli birey

tarafından işletilen faal işletmelerin geliştirilmesine

yönelik projeler desteklenmeyecektir. Ayrıca emekli olan

engellilerin proje başvuruları da kabul edilmeyecektir.

Bunun aksi durumların sonradan tespit edilmesi halinde

proje iptal edilir ve yapılan ödemeler geri alınır.

8



Başvuru Tarihi ve Yeri

Başvuru Son Tarihi: 11 Aralık 2017

Proje teklifleri, Türkiye İş Kurumunun her ilde kurulu bulunan Çalışma ve

İş Kurumu İl Müdürlüklerine elden verilecek veya posta ile

gönderilecektir.

Proje teklifleri, 11 Aralık 2017 tarihi mesai saati sona erene kadar

Türkiye İş Kurumunun her ilde kurulu bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl

Müdürlüklerine veya Hizmet Merkezlerine bir (1) asıl ve bir (1) kopya

olarak elden verilecek veya posta ile gönderilecektir. İl müdürlükleri veya

hizmet merkezlerine yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru

süresinden sonra Kuruma ulaşan projelerin postaya verilme tarihleri

dikkate alınır. İl Müdürlüğü tarafından yapılacak şekil incelemesinde

eksikliği olan projelere 29 Aralık 2017 tarihine kadar süre verilerek

tamamlaması istenilecektir. Bu tarihten sonra eksikliklerin hiçbir şekilde

tamamlanması mümkün değildir.
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Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Kendi İşini Kurmaya Yönelik Projelerde

Başvuru yapacak istekliler aşağıdaki belgelerden kendileri ile 

ilgili olanları başvuru dosyasına eklemek zorundadır:

• Talep dilekçesi,

• Proje Başvuru Formu,

• Kimlik fotokopisi,

• Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında zorunlu belge istenmesi

durumunda, bu mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgenin

örneği,

• Girişimcilik eğitim programı sertifikasının örneği,

• Proje kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin

belgeler (varsa),
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Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Kendi İşini Kurmaya Yönelik Projelerde

• Bütçe tablosu (Başvuru Formunun ekindeki EK-1/A doldurulacaktır.

“Kuruluş desteği” kapsamında verilen 36 bin TL ve uygun görülmeyen

kalemler dikkate alınarak proje sahibinin kendi katkısı ile

Komisyondan talep edilen kalemlerin ayrıntılı olarak belirtilmesi

gereklidir),

• Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nun aslı gibi yapılmış örneği (Hastane,

İŞKUR il müdürlüğü gibi resmi kurumlarca aslı gibi yapılması gerekir),

• Vergi Dairesinden son başvuru tarihinden önceki bir ay içinde alınmış,

proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge,

• Hayvancılık ve tarım projelerinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe

Müdürlüklerinden alınacak “İşletme Belgesi” örneği (Proje başvuru

tarihinden 3 ay öncesine kadar işletmede hayvan hareketliliği olup

olmadığı ayrıca belirtilmelidir.)
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Eski Hükümlüler 

• Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından yapılan

başvuru sonrasında bütçe imkanları doğrultusunda

kaynak tahsis edilmesi uygun görülen projelere

vergiler dahil en fazla brüt asgari ücretin 15 katına

kadar kurulacak işyeri için gerekli olan giderleri

kapsayan “kuruluş desteği” verilecektir.
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Eski Hükümlüler

• Talep dilekçesi (Adalet Bakanlığı birimlerince yazılacak resmi 

yazı),

• Proje Başvuru Formu,

• Kimlik fotokopisi

• Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında zorunlu belge 

istenmesi durumunda, bu mesleki bilgiyi gösteren diploma, 

sertifika gibi belgenin örneği, 

• Girişimcilik eğitim programı sertifikasının örneği,

• Proje kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin 

belgeler (varsa),
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• Bütçe tablosu (Başvuru Formunun ekindeki EK-1/B

doldurulacaktır. “Kuruluş desteği” kapsamında verilen destek

miktarı (brüt asgari ücretin en fazla on beş katı) ve uygun

görülmeyen kalemler dikkate alınarak proje sahibinin kendi

katkısı ile Komisyondan talep edilen kalemlerin ayrıntılı olarak

belirtilmesi gereklidir),

• Vergi Dairesinden son başvuru tarihinden önceki bir ay içinde

alınmış, proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu

gösterir belge,

• Hayvancılık ve tarım projelerinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık

İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak “İşletme Belgesi” örneği (Proje

başvuru tarihinden 3 ay öncesine kadar işletmede hayvan

hareketliliği olup olmadığı ayrıca belirtilmelidir.) 14



Her türlü soru, görüş, eleştiri ve önerinizi 

konya@iskur.gov.tr ve adresine 

gönderebilirsiniz.

Katılımınız ve ilginiz için 

teşekkür ederiz.
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