GIRIS

Engelli ve eski hi.iktjmlij gahttrrmayan iSverenlerden veya ilveren vekillerinden 22los/2oo3
tarihlive 4857 savr| i5 Kanunu'nun 101- maddesi uyarlnca tahsil edilen idari para cezalarrnln
kullanrmr hakkrnda karar vermeye yetkili (omisyonun kurulu$u ile eall9maslna ve

i ve Eski HAknmla Coh,trmoyon
yetkili Komisyano Doir
Kullonmoyo
iSverenlerden Tohsit Edilen idari Poro Cezalo
Y6netmelikT" ile belirlenmiStir. Aynca Y6netmeligin uygulanmas|nda ortaya elkabilecek
tereddiitlere ve hazfrlanacak projelere ilitkin olarak aerklamalar yapmak ama(r ile "Engelli ve
Eski Hikimln Coh\ttrmoyon itverenlerden Tahsil Edilen idoti Poro Cezolon Kullonmoya
Yetkili Komisyonun Cohsmo lJsul ve Esoslon Hot ktndo Genelge (2015/I,l"r yayrmlanmrttrr'
Ydnetmelidin 8. maddesi kapsamrnda hazlrlanan bu Rehber ile s6z konusu Xomisvona
sunulacak projelerin iincelikleri ve 6zellikleri ile bagvuru formunun hazlrlanmasr ve
ba5vurunun yaprlmasrna ilitkin konularda ba$Vuru sahiplerinin bilgilendirilm€si
hazfrfanacak proiefere iligkin usul

ve esaslar,

"Enge

amaElanmrstr.
1) DfSTEGiN AMACI

Komisyon tarafrndan verilecek dettegin emacr, engelli ve eski hiik0mliilerin kendi itlerini
kurmasrna, engellilerin mesleki etitim ve rehabilitasyonlan, i9e ve ityerine lYum projeleri,
destek t€knoloiilerive korumah igyerleri ile dite. projeler aracrlgl ile istihdamlanna yardlmcl
olmaktrr2) DESTE6iN (ANUNi DAYANAGI

Verilen desteEin kaynadt, engelli ve eski htjkijmlij eahstlrmayan iSverenlerd€n veya iSveren
vekillerinden 4857 sayrl it Kanunu'nun 101. maddesi uyarrnca tahsil edilen idari para cezalarl
fonudur. Sd2 konusu Fonun y6netimi, 4857 sayrl Kanunu'nun 30 maddesinin yedinci
frkrasrna istinaden olusturulan ve T0rkiye i9 Kurumu Genel Mijdurijn0n baikanhErnda, Aile,
Genel
Ca|5ma ve Sosyal Hizmetler BekanhF Ca||5ma Genel MiidLirlilEii, it SaEIrEr ve GLivenliEi
ve
Tevkif
Ceza
Adalet
BakanlEr
Mijdirliidii ve Engelli ve YaSh Hizmetleri Genel MddnrlijEaj,
Evleri Genel Mijdijrlijgtj, en 9ok i59i ve igvereni temsil eden ijst kuruluglarrn ve en Eok
engelliyi temsil eden iist klrulutun birer temsilcisi olmak iizere bir baskan ve Yedi tiyeden
olusen Komisvon tarafrndan yerine getirilmektedir.

]I

HANGiTiJR PRO.IELER DESTEI(LTNICTKTIR

?

is Kanunu'nun 30. maddesi gereEince asa6rdaki amaelara ydnelik hazrrlanacak projeler
Komisyon d€Eerlendirmesi sonrasrnda desteklenebilecektir.

1234-

En8ellilerin kendi iSini kurmalanna ydnelik proieler,
Eski hiikijmlijlerin kendiitini kurmalanna ydnelik projeler,
Engellinin istihdamrnr saglayacak destek teknolojilerine ydnelik projeler,
Engellinin ite verlestirilmesi, i5e ve ityerine uyumunun saElanma5lna ydnelik projeler,

S- En8ellilerin istihdam edilebilirliklerini

5'
7-

artrrrcr mesleki eEitim ve mesleka

rehabilitasyona ydnelik projelerRuhsalve zihinsel engelli bireylerin rstrhdam edil€ceBi Korumalr ityeri DesteElne
yirnelik projeler,
En8ellilere yijnelik diEer projeler.

109/01/2014 tanhve 28877 savr| ResmiGazele'de yayrm anmrttrr
2

www iskur.Bov tr adresinde "Mevzuat" bbl!mirnde 'GenelSelef' k smlnda yer almaktad r

4) EASVURU SARTLARI VE

AqIKTAMALAR

Genel Olarak: Proje sahipleri 4857 sayrl it Kanunu, 6331 sayr! 15 SaglEr ve 6Livenligi Kanunu,
5510 sayrl Sosyal SiSortalar ve Genel SaEllk Sigortasr Kanunu, vergi mevzuatr ve diBer ilSili

mevzuattan kavnaklanan yukumliilUklerini tam

ve

eksiksiz olarak Yerine Setarmekle

mUkelleftir.

A} KENDi igiNi KURMA HiBE DESTEGiNE YONfIiK PROJEIER
a) Kimler batvurabilir?
i)taqellilerde aran otl Sortlol
Bedensel, 2ihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini te5itli derecelerle kaybetmesi
nedeniyle iSgticri kaybrnrn en az % 40 olduEu "Engellilere Verilecek Sat|k Kurulu Raporlarr"
ile belSelenen kisiler mevrtlatrmrzda engeili olarak kabul edilmektedir- Kendi i9ini kurmak
isteyen engellilerin asaE'daki !q!!!l94!g!! tasrmasr gereklidir.

a) i9KUR'a en8elli kaydr olmak,
b) Sedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini getitli derecelerle
kavbetmesi nedeniyle isgLictlndn en az d/a o''ndan yoksun oldugunu "Engellilere
Verilecek saB||k Kurulu Raporlafl " ile belgelendirebilmek,

c) 18 yatrnr tamamlamrs olmak,
dl Hangisebeple olursa olsun emekli olmamak,
e) Kendi ijzerine aktif olarak kayrt| isyeri/iSletme olmamak, (Proie batvuru rehberi yayrm
tarihi itibari ile proje konusu me5lekte 50n bir yrl igerisinde terk miikellefi olmamak),
0 Itye.lnin kurulacagr il srnrrlan iCinde ikamet etmek,
Girisimcilik egitim programr sertifikasrna sahip olmak,
nJ Kurulacak it ile ilgili baska mevzuatlarda aranrlan diploma, sertifika, izin vb. belgele.e
sahip olmak ve aranrlan diger gartlara haiz olmak,
i) Kendisinevasitayiniyaprlmamrgolmak,
j) Herhangi bir icra dosyasr b!lunmamak. (Komisyon tarafindan kabul edilen projelerin
s,iizletme imzasr oncesinde https://www.turkive.eov.tr/adalet icra_dosvasi-sorEulama
adresinden kitinin icra dosyasrnrn olup olmadrgr sorgulamastnrn yaprlmasl
gerekmektedir.)
ii)

Eski

htkiimtulede aran an Ja.alnl

Affa ufranrrp olsa bile Dcvletin giivenliEine kar:;r suglar, anayasal di.iz-ene ve bu
diizcnin i$leyifine karqr suglar. milli savunmaya karfl suglar, Devlet slrlarrna kargt suglar ve
casusluk. cinsel saldro veya qocugun cinsel istismarr suglarmdan mahkim olmamak Sarlryla;
kasten i$lcncn bir suQlan dolayr bir yrl vcya daha fazla siireyle hapis cezast alan ya da ccza

siircsine bakrlmaksrzrn zimme!. inikap, ril$vet. hlrsrzhk. dolandrrrcrhk. sahtecilik, giiveni
kdtiiye kullanma. hileli iflas, ihalc)e lesat karrgtrrma. edimin ifastna fesat kar'$trrma, suqtan
kaynaklanan malvarhF degerlerini aklama veya kagakgrhk suglarrndan hukum giyenlerden
cczasrnl lamamlayanlar, cezasr ertclcncnler, kolullu sa|verilenlcr, denetimli serbestlik
kapsamrnda olanlar eski hiiktimlii olarak tanrmlanmaktadrr.
Kendi isini kurmak isteyen eski hiikLimlijlerin asa6rdaki

a) ISKUR'a eski hijk0mlij
b) 18 yatrnrtamamlamrs
c) tski hi.ikUmlit olmak.

kaydr olmak,

olmak,

!!i!!i!lq!!ell

raSrmasr Sereklidir.

d)
e)

Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,

f)

ityerinin kurulacadr il srnrrlan iginde ikamet etmek,

gl

Giritimcilik egitim programr sertifikasrna sahip olmak,

h)

Xurulacak iS ile ilgili bagka mevzuatlarda aranrlan daploma, sertifika, izin vb. belgelere
5ahip olmak ve aranrlan diger iartlara haD olmal,
Xendisine vasi tayini yaprlmamrg olmak,

i)
j)

Kendi dzerine aktif olarak kaytth isyeri/itletme olmamak, (Proje batvuru rehberi
yayrm tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yrl iterisinde terk mrjkellefi
olmamak),

Herhangibir icra dosvasr bulunmamak. {Komisyon tarafrndan labul edilen projelerin
siirletme im!asr 6ncesinde httos://www.turkive.sov.trladalet-icra-dosvasi-sorqulama
adresinden kitinin icra dosyasrnrn olup olmadrtr sorgulamasrnrn yaprlmasl
Serekmektedir.)

hijkiimlijnun projesini Adalet Bakanhlrnrn ilgili
birimleri (denetimli serbestlik miidiirliikleri, koruma kurullan gibi) aracrhEr ile "Proje Batvuru
Rehberi"nde belirtilen usul ve esaslar CerCevesinde hazrrlamalan ve yine ilgili barimler
aracrlrEr iie il Miidijrliid0ne iletmesi Bereklidir. Eski hiikiimliiniin dolrudan kendisinin
vapacafu basvurular dikkate ahnmaz ve proie sahibine iade edilit.
Eski huktjmlrilere ydnelik hibe desteEinde eski

b) Neler Desteklenecektir?
i) Engelliler icitl

Komisyon dederlendirmesi sonrasrnda kaynak tahsis edilmesine karar verilen projelerde,
baSVuru 5ahibinin talep etmesi halinde, a$aBrdaki maliyetler kargrlanabilecektiri

a,
b\

c,

Kutulut ltlemle desteqi; isyeri kurulugu isin yaprlan resmi iSlemler, onaylar, izinler,
ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar icin belSe karSrhgr olmak ljzere en fatla 5.000 Tt.
itletme gide destegii Sdzletme imza tarihinden sonra 12 ay s0re ile belge karsrlrgl
olaral i5letme giderlerinin {su, elektrik, iletigim, lslnma, kira ve tanrtrm) en farla %
60'rnr gegmeyecek tekilde vrllrktoplamda en farla 15.000T1.
Kurului destedi: Sorlegme imza tarihinden itibaren 12 aY boyunca belSe karsrhEl
olmak iizere isletmenin temel faaliyet alanr ile ilgili makine, te9hizat, yazrhm,
donenrm, ofis malzemesi Bibi maliyetler igin vergiler dahil en falla 45,000 TL.

iil E.ki hiik mliiler icin
Adalet Bakanlglnrn ilSili birimleri tarafindan yaprlan batvuru sonrashda biit9e imkanlarl
dotrultusunda kaynak tahsis edilmesi uygun g6rijlen projelere ver8iler dahil en fazla briit
asgarl i.icretln 15 kattna kadar korula.ak iSyeri igin gerekli olan giderleri kapsayan "kurulut
desteEi" verilecektir.

c) Destek verilmeyecek maliyetler nelerdir?
Hazrrlanacak projelerde hitbir gekilde;

-

depozito,
su, elektrik, iletitim vb. abonelik i.lcretleri,

'
-

Callsanlanniicretleri,
iglenerek veya doBrudan satrlacak iiriinlerin bedelleri,

vergi, resim, har? U,yei Kutulutu icin yoplon zoruntu hor| ajdemeleri haaf), eeSitli iiyelik

iicretleri, cezalar,

-

isin konusu ile doErudan ilgisi olmayan ve itin kurulmastna en8el olmayan demirbas
ve diger malzemelerin bedelleri,

-

kurulmus bir itletmenin gelitti.ilmesini, deEigtirilmesini amaflayan giderler,

EnEellilerin erisebilirliklerini saglayrcr olmasr tartt jle insaat, tadjlat
giderlerinin toplam kurulug desteginin yrjrde 10'unu atan krsml,

ve

oakrm

desteklenmeyecektir.

-ltletme Gider Kaleminden tar|m ve hayvanctftk projeleri harig olrhak iizere ay|k kira
Eiderinan %60'nr ve toplamda 5.000Tfyi gegmeyecek kadan karstlanrr. Kira giderinin
6denebilmesi itin isletmenin kira s62legmesi ve bankaya ilgili rnevzuat gereti kira bedeli
olarak yatrnldtErna dair dekontun/ijdeme belgesinin ibrazr 2orunludur. itletme kirasr rCin
stopaj ve ortak Siderler de desteklenmez.
-Proje kapsamrnda; proje sahiplerinin iiCUncLi dereceye kadar {UCiincU derece dahil)

kan ve kayrn hrstmlanndan ve bunlafln sahip/ortak olduklan itletmelerden; ityen
kiralanmasr, hayvan ve demirbaS mal2eme altmrVaptlamaz,

.
.

d) Batvuruda dikkat edilecek hususlar nelerdir?
"Engellilere Verilecek SaEhl Kurulu Raporlan"nda yer alan engellinjn 9algamayacaEl
alanlarda ya da itlerde kur!lmak istenen iSlere iligkin projeler kabul edilemez.

Proje sahibinin kuracedt i!letme
yii kii

.

r
.

.
r

m hj |.i kle

r proje sahibine aittir.

ile ilgili

alacagr ruhsat

vb. iainler ile

ilgili

En8elli ve €ski hiikijml0lerin fiili olarak kendilerinin itin batrnda olacaklafl proleter
desteklenecek olup, proje sUresince proje sahibinin herhangi bir ityerinde tarn
zamanlr siSortalr olarak EaItmasr miimkijn deEildir. Bu durumun tespiti halande proje
iptal edilerek gerekli yaptrnmlar uygulanacaktrr.
Vasi tayini yaptlmrt enSelli ve eski hiikLjmlulerin projeleri ile halen engelli ve eski
hiikiimliiler tarafrndan igletilen faat iSletmeterin gelittirilmesine ydnelik prolerer
desteklenmeyecektir.
Proje bagvurusu yapan kisinin ljzerinde hanSi amaela olursa olsun bar isyerinin olmasl

durumunda yeni bir i$yeri desteEi verilmeyecektir. Tanm ve havvancrlk aranrnoa
yaprlacak projelerde proje sahibinrn rjzerinde aktif brr r5letmenin bulunmasl
durumunda proie kabul edilmeyecektir. Mev€ut bir ifletmenin devir ahnmasr ya da
gelittirilmesini amaglayan projeler desteklenft eyecektir.
Batvuru sahibinin emekliolmast durumunda projesi kabul edilmeyecektir.
Hazrrlanacak proje belgeleri arastnda, teklif sahibinin kendisjne ait veya barka kiri
veya kurumlardan aldrEr maddi ve gayri maddi destektere iliskin bilSi ve betSerere
de
yer verilmesi gereklidir. BaSka kurum veya kisilerden destek ahnan projelerde, aynl

maljyet kalemlerine engelli ve eski hijkUmliilerin kendi isini kurma hibe destedi
kapsamtnda destek satlanmayacakttr.

8u kapsamda ha2rrlanacak projede bijtce kalemlerinin aynntrI bir tekilde projede yer
almasr ve proje sahibinin kendi katkrsr olmasr durumunde bu katkrnrn hangi alanlarda
oldugunun miktafl ile birlikte belirtilmesi gereklidir.
Hibe desteiisaElanmasr karar| verilen projelerin odemeleri, sdzlesme imza tarihinden
sonra fatura veya fat!ra yerine Be(en belgeler kargrldr yaprlacaBrndan; fatura veya

belte olmaksrzrn dnceden ajdeme yaptlmayacaktrr. 56zletme imza tarihinden 6nceki

tarihlerde dtizenlen€n faturalann kar'||Er ddenmeyecektir. Hazrrlanacak olan
projelerde, igin faaliyet alanr ile doErudan ilgili olmayan maliyet kalemleri
de5teklenmeyecektir.
Destek verilen proje kapsamrnda kurulan igletmenin sdzlegme terihinden itibaren en
ar 3 {i.it) yrlfiiliolarak faaliyetine devam etmesi Sart olup, hangi sebeple olursa olsun
aksi durumun tespiti halinde "kurulug destegi" olarak yaprlan 6demeler yasal faiai ile
birlikte geri ahnacakttr.
Sitzlegme ve mevzuatta Ver alan projelerin kabul edilmeme sebeplerinin sonradan
fetitli gekillerde tespit edilmesi durumunda da s6ulesme iptal edilecek ve yaptlan
ddemeler yasal faizi ile geri altnacaktrr.
Kendi igini kurma projelerinde, itin yiirijtljlmesisrrasrnda ortaya Etkabilecek zararlara
kartrftk U9 yrl siire ile proje kapsamrnda destek verilen demirbatlan v€ ityerini her
tUrlii riske karsr koruyucu gekilde kapsamh sigorta yapttfllmasr zorunludur. Tijm sajzllj
ve yazr! uyafllara ragmen sd2 konusu sigortanrn yaptr lmamasr durumunda proje
iptaledilecektir.

6 avlk kontrollerde kurum tarafrndan altnan malzemelerin eksik olmast durumund?,
tamamlanmasr yazrh olarak istenecek, tamamlanamamasr durumunda ll
Mijdiirliigiince yaprlacak de€erlendirme sonucunda, projenin devamrnr etkileyen bir
hu5us olup olmadrBrna bakrlarak; projenin devamrnr etkilemediBinin deterlendirilmes'
halinde eksik olan demirbat igin yaprlan 6demelerin tahsil edilerek projenin devam
ettiralmesi saglanacak, eksikligin projenin devam ettirilmesini etkileditinin
degerlendirilmesi halinde ise proie iptal edilerek kurulus desteBi yasal faizi ile gerl
gelialinacaktrr,
iSKUR tarafrndan dozenlenen kurs

ve programlardan yasak| hale Setiri'mit kisi ve
kuruluslann l(omisyon kaynakl proj€lere yasakltIk saresince bagvurmasr mimkiin
degaldir.

e) Hangi evraklarla batvuru yaprlacakttr?
i) Enge iler

1234567-

Talep dilekeesi,
Proie Bagvuru Formu,
Kimlik fotokopisi,

Kurulacak asin konusu ile ilSili mevzuatrnda zorunlu belge istenmesi durumunda, bu
mesleki bilgiyiStisteren diploma, sertifika gibi belgenin drnedi,
Giritimcihk eBilim programr lertifikasrntn orne8r.
Proie kapsamrnda diEer kurum ve kuruluSlarla isbirlidine ilijkin belgeler (varsa),
Eijtge teblosu {BaSVuru Formunun ekindeki EK 1/A doldurulacaktrr. //KuruluS desteEi"
kapsamrnda verilen 36 bin T[ ve uygun g6rijlmeyen kalemler dikkate al narak proje

sahibinin kendi katkrst ile Komisyondan talep edilen kalemlerin aynntlll o'arak
belirtrlmesi gerellidir),
8' Engelli saE|k Kurulu Raporu'nun asll qibi vaorlmls 6rneii (Hastane, I9KUR il
mtidiirliidii Sibi resmi kurumlarca as[ Sibiyaprlmasr gerekir),
9- Vergi Dairesinden proje basvuru tarihinden dnceki bir ay itinde allnmlt, prole
sahibinin gUncel yetgi-!dl!gLl9i!y9!-Sl!I!I!9ry Sdsterir belge,
10- Hayvancrftk ve tanm projelerinde Tarrm ve Orman il/ll9e MiidiirlLjklerinden alnacak
"igletme Belgesi" orneEi (itletmesi olmayanlarrn itletmesi olmadtgrna ilitkin Ya2ryr,
pasif igletmesi olanlarln proj€ bagvuru tarihinden Seriye dodru son 1 yll igerisinde
isletmede hayvan hareketlilidi olup olmadltrna ilitkin yazryr eklemesigereklidi..)
11- Herhangi bir icra dosyastnrn olmadrtrna illSkin taahhiitname
12- Adli sicil kaydr sorgulama belBesi
ii) Eski

1-

234567-

hikimnkr
Talep dilekgesi (Adalet BakanIEr brrrmlerin(e Yaz lacak resmr yazr)
Proie Basvuru Formu,
Kimlik fotokopisi
l(urulacak itin konusu ile ilgili mevzuatlnda zorunlu belge istenmesi durumunda, bu
mesleki bilgiyi S6steren diploma, sertifika gibi belSenin drneBi,
Grritimcilik egitrm programl scrtrfikasrnrn orneBi,
Proie kapsamrnda diBer kurum ve kuruluslarla itbkligine iligkin belgeler (varsa),
Biitge tablosu (Easvuru Formunun ekindeki €(_1/8 doldurulacaktlr' "Kurulut desteBi''
kapsamrnda verilen destek miktan (brtjt asBari ijcretin en fazla on bet katllve uygun
gorulmeyen kalemler dikkate alnarak proie sahibinin kendi katklsr ile Komi5yondan

taleo edilen kelemlerin avrrntrlr olarak beli.tilmesi gereklidir),

B-

9-

Vergi Dairesinden proje batvuru tarihjnden dnceki bir ay iginde ahnmrg, proie
sahibinin giincel

yggl!!Ld!gliyq!!!!!g!!g

gdsterir bel8e,

Hawancrlk ve tarrm projelerinde Tartm ve orman il/il9e Mudiirliiklerinden allnacak
"igletme Belgesi" drnegi {iSletmesi olmavanlann igletmesi olmadrgrna ili$kin yazryr,
pasif isletmesi olanl.nn proie ba;Vuru tarihinden geriye doEru son 1 yll igerisinde
isletmede hayvan hareketliligi olup olmadrErna ilitkin vazry ekleme5i Sereklidir')
10- Herhan8i bir icra dosyasrnrn olmadltlna ilitkin taahhatname

B} KORUMALI iSYTRi DESTEGiNE Y6NELiK PROJELFR
a) Amaf

8u desteEin amacr; engelli istihdamr alanrndaki sosyal paYdatlaan desteklenmesi, €ngelli
istihdamrnrn altyaprstntn Seligtirilmesi, itgiicii piyasasr ifinde 9a[5ma imkanr olmayan enSelli
birevlerin desteklenmesi amacr ile kurulan korumal i5yerlerinin giiglendirilmesi ve
etkinliklerinin artinlmast ve toplumda belirli bir igletme modelinin olugturulmaslnl saElamak
amacr ile hazrrlenacak projelerin usulve esaslarlnl belirlemektir'
cUnilmij2de korumaI isyerleri, pek 9ok iilkede birbirinden farkh ve Cegitlilik gosteren
kurumsal ijrsutlenmelerle eahsmak isteyen en8ellilere i9 imkenr saElamaktadrr'
Ulkemi2de engellilerin istihdamrna iliskin politikalar bilyiik dlende kota, ceza ve tetvik
sistemine dayanmaktadrr. izlenen bu politikanrn ijzellikle zihinsel veya ruhsal engellilerin
istihdamrnda istenilen sonuelan Yeterince saglayamamasr bagka istihdam y6ntemlerinin d€
ele ainmasr gerekliliginiortaya koymustur. 8u ydntemlerden birisi olan korumal iSyerleri d€

