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Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Sayı : 55949867-604
Konu : Engelli ve Eski Hükümlülere Proje

Desteği Hakkında

İŞKUR

İadeli-Taahhiitlü

DAĞITIM YERLERİNE

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını 
Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik kapsamında Kurumumuz tarafından engelli ve 
eski hükümlülere verilen kendi işini kurma desteği 2020/1. dönem başvuruları başlamış olup; 
kendi işini kurmak engellilere toplamda 50.000,00 TL; eski hükümlülere brüt asgari ücretin 15 
katına kadar hibe desteği verilecektir.

İlgili desteğe son başvuru süresi 18 Aralık 2019 tarihidir. Kütahya Çalışma İş Kurumu İl 
Müdürlüğü’ne şahsen başvurularak ya da Kurumun internet sayfası olan [www.iskur.gov.tr] 
rehberinden ayrıntılı bilgi edinilebilir. Ekteki duyurunun gereği yapılması hususunu ;

Bilgilerinize arz ederim.

e-imzalıdır 
Kamil UÇAN 

İl Müdürü

Ek: 2020-1 Engelli Bilgi Notu

Dağıtım:
Tavşanlı Kaymakamlığına 
Domaniç Kaymakamlığına 
Hisarcık Kaymakamlığına 
Emet Kaymakamlığına 
Simav Kaymakamlığına 
Gediz Kaymakamlığına 
Şaphane Kaymakamlığına 
Pazarlar Kaymakamlığına

* ,

Adres:Yıldıırm Beyazıt Mah. Abdurrahman Karaa Bulvarı no: 49
E-Mail:hakan.ozkul@iskur.gov.tr
Telefon: 02742236189 Faks:02742236191

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.iskur.gov.tr adresinden 980300cb-19fc-43b2-bf3c-ec816ef5fc32 kodu ile erişebilirsiniz. 
Bu belee 5070 savılı elektronik imza kanuna eöre nüvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

http://www.iskur.gov.tr
mailto:hakan.ozkul@iskur.gov.tr
http://e-belge.iskur.gov.tr


D U Y U R U

İşkur’un kendi işini kuracak engellilere ve eski hükümlülere 
yönelik hibe desteği başvuruları başlamış olup başvurular 18 Aralık 
2019 tarihinde sona erecektir. Konu ile ilgili Kütahya Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürlüğü’nden ya da Kurumumuz internet sayfası olan 
[www.iskur.gov.tr] adresinde duyurular kısmında yer alan başvuru 
rehberinden ayrıntılı bilgi alınabilir.

Desteklenecek projeler;

1- Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,

2- Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,

3- Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik 
projeler,

4- Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun 
sağlanmasına yönelik projeler,

5- Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine 
yönelik projeler.

6- Korumalı İşyeri desteğine yönelik projeler

Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, 
işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumlan ile kendi işini 
kurmak isteyen engelliler projelerini 18 Aralık 2019 tarihine kadar 
hazırlayıp bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüklerimize teslim edebilirler.

Eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde eski hükümlünün 
projesini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik 
müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığı ile “Proje Başvuru

http://www.iskur.gov.tr


Rehberi”nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve 
yine ilgili birimler aracılığı ile İl Müdürlüğüne iletmesi gereklidir.

Engellilerde aranılan şartlar
Kendi işini kurmak isteyen engellilerin aşağıdaki bütün şartları 
taşıması gereklidir.

a) İŞKUR’a kayıtlı olmak,

b) Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli 

derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40’ından 

yoksun olduğunu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” 

ile belgelendirebilmek,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

d) Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,

e) Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje 

başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte vergi 

kaydı ve son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),

f) İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,

g) KOSGEB onaylı Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip 

olmak,

h) Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, 

sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara 

haiz olmak.

i) Herhangi bir icra dosyası bulunmamak. (Komisyon tarafından 

kabul edilen projelerin sözleşme imzası öncesinde 

https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama

https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama


adresinden kişinin icra dosyasının olup olmadığı sorgulamasının 

yapılması gerekmektedir.)

Eski hükümlülerde aranılan şartlar

Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin aşağıdaki bütün şartları 
taşıması gereklidir.

a) İŞKUR’a kayıtlı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

e) Eski hükümlü olmak,

d) Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,

e) Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje 

başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte vergi 

kaydı ve son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),

f) İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,

g) KOSGEB onaylı Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip 

olmak,

h) Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, 

sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz 

olmak.

j) Herhangi bir icra dosyası bulunmamak. (Komisyon tarafından 

kabul edilen projelerin sözleşme imzası öncesinde 

https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden 

kişinin icra dosyasının olup olmadığı sorgulamasının yapılması 

gerekmektedir.)

https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama

