Türkiye İş
Kurumu
(İŞKUR)

Çalışma
Genel
Müdürlüğü

İş Sağlığı ve
Güvenliği
Genel
Müdürlüğü

Engelli ve
Yaşlı
Hizmetleri
Genel
Müdürlüğü

Ceza ve
Tevkifevleri
Genel
Müdürlüğü

Türkiye İşveren
Sendikaları
Konfederasyonu
(TİSK)

Türkiye İşçi
Sendikaları
Konfederasyonu
(TÜRK-İŞ)

ESKİ HÜKÜMLÜ KENDİ İŞİNİ KURMA PROJESİ
BAŞVURU FORMU (2021/3. Dönem)
Başvuru Sahibinin
Adı-Soyadı /Unvanı
Projenin Adı /
Konusu
Uygulanacağı İl/İlçe

Başvuru Sahibinin
Adı-Soyadı / Unvanı
TC Kimlik / Vergi Kimlik No /
SGK İşyeri Tescil No
İkametgâh Adresi
Telefon Numarası
Faks Numarası (varsa)
Elektronik Posta Adresi
Web Adresi (varsa)
İmzaya Yetkili Kişinin
(Vasi Tayini vb. Durumlar Haricinde Proje Sahibine Ait Bilgiler Yazılacaktır.)
Adı Soyadı
Elektronik Posta Adresi
Telefon Numarası
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Türkiye Sakatlar
Konfederasyonu
(TSK)

Önemli Notlar
1- Proje başvurusu yapacakların aşağıdaki maddelerin içeriğinde yer alan açıklamaları
dikkate alarak ilgili bölümü eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir.
2- Projeler değerlendirilirken her bir bölüm için puan verileceğinden istenilen hususların
açık, net ve doğru şekilde ifade edilmesi önemlidir. Komisyon tarafından bütçe
imkânları ve öncelikler itibari ile belirlenecek asgari puanı alan projeler kabul
edilecek, diğerleri reddedilecektir.
3- Başvuru formlarının doldurulmasında genel ve basmakalıp cümleler, yorum ve
benzeri diğer standart bilgi ve ifadeler kullanılmayacaktır.
Puanlama yapılmadan doğrudan reddedilecek projeler:
1- Kurum tarafından yaptırım uygulanan başvuru sahiplerince sunulan projeler,
2- İstenilen bilgi ve belgelerin eksik ya da gerçeğe aykırı olduğu projeler,
3- Bu format dışında hazırlanacak projeler,
4- Güncel başvuru formu kullanılmayan projeler,
5- Proje sahibinin kendi ifadelerini taşımayan başkası tarafından hazırlanmış projeler,
6- Aynı il veya başka ilden yapılan başvurularda proje metinlerinin kısmen veya
tamamen aynı veya benzer olması durumunda (kopya proje) bu kapsamdaki bütün
projeler,
7- Üzerine kayıtlı işletmesi olan kişilerin sunduğu projeler.
1- PROJENİN AMAÇLARI
123-

2- PROJEDEN BEKLENEN SONUÇLAR
123-

3- PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK FAALİYETLER
123-

4- İŞKUR'UN HİBE DESTEĞİ SONRASINDA PROJENİZİ NASIL DEVAM ETTİRECEKSİNİZ?
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Kendiniz dışında proje kapsamında yeni istihdam sağlayacak mısınız?
EVET

Hayır

Cevabınız evet ise istihdam sağlamayı taahhüt ettiğiniz kişi sayısı : ………….

Taahhüt ettiğiniz yeni istihdam içerisinde engelli/eski hükümlü istihdamı da olacak mı?

EVET

Hayır

Cevabınız evet ise istihdam sağlamayı taahhüt ettiğiniz engelli/eski hükümlü kişi sayısı : ………….

Önerdiğiniz proje faaliyet alanına ilişkin bir ön araştırma yaptınız mı?
EVET

Hayır

Cevabınız evet ise hangi alanlarda araştırma yaptığınız belirtiniz:

Projenin faaliyet alanı ile ilgili tecrübeniz var mı?

EVET

Hayır

Cevabınız evet ise tecrübe sürenizi belirtiniz:

İş birliği yapacağınız kurum veya kuruluş var mı?

EVET

Hayır

Cevabınız evet ise İş birliği yapacağınız kurum/kuruluşun sektörü ve adını belirtiniz:
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BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

İşbu teklif çağrısı kapsamında proje yararlanıcısını temsil ve ilzama yetkili kişi olan başvuru sahibi
olarak;
 Projenin hazırlanması, yönetimi ve uygulanmasından doğrudan başvuru sahibi olarak
sorumlu olduğumu ve aracı olarak hareket etmediğimi,
 Projeden dolayı tarafımıza yüklenen ve sözleşme ile yükümlülük altına gireceğim tüm görev
ve sorumlulukları yerine getireceğimi,
 Proje başvurusunda verilen bilgi ve belgelerin doğruluğunu,
 Konuyla ilgili çıkmış ve çıkacak tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak projeyi yürüteceğimi,
 Sunmuş olduğum proje kapsamında yer verdiğim giderler ve bunların limitleri dışında hiçbir
ilave talepte bulunmayacağımı, proje teklifimi ve taahhütlerimi bu durumu göz önünde
bulundurarak vermiş olduğumu,
 Proje yürütümü sırasında Kurumla imzaladığım sözleşme hükümlerine ve ilgili İl
Müdürlüğü’nün ilgili mevzuat ve sözleşme hükümleri çerçevesinde yapacağı uyarı, düzeltme
vb. işlemlerine uygun hareket edeceğimi,
 İlgili Yönetmelik, Genelge ve Proje Başvuru Rehberini okuyup anladığımı ve projemi bunlara
uygun olarak hazırladığımı
beyan ediyor, onaylıyor ve gereklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmeyi taahhüt ediyorum
ve bu beyanların yerine getirilmemesi durumunda doğacak sonuçlardan sorumlu olduğumu
beyan ediyorum.

Başvuru Sahibinin
Adı Soyadı
TC Kimlik No
İmza

Tarih
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EK 1/B-Eski Hükümlüler İçin Kendi İşini Kurma Projesi Örnek Bütçe Tablosu
ESKİ HÜKÜMLÜ KENDİ İŞİNİ KURMA PROJELERİNDE BÜTÇE PLANI ÖRNEĞİ
Kuruluş Desteği
Sıra No

Alınacak Demirbaşın
Bilgileri

Adedi

Birim
Tutarı
(TL)

Toplam
Tutar (TL)
(Vergiler
dahil)

Demirbaşın Bedeli için
Komisyondan Şahsın Kendi
Talep Edilen Karşılayacağı
Tutar
Tutar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
TOPLAM

ÖNEMLİ NOTLAR:
1- Toplam tahsis edilecek bütçe miktarı, hiçbir şekilde vergiler dahil brüt asgari ücretin 15
katını geçemez.
2- Kuruluş desteği kapsamında işletmenin faaliyete geçmesi için gerekli olan giderler vardır.
Bunlardan hangilerinin Komisyondan talep edildiği, hangilerinin proje sahibi tarafından
karşılanacağı açık bir şekilde belirlenmelidir. Bütün bedeller, vergiler dahil olmalıdır.
Piyasa fiyat araştırması yapılarak bedeller tespit edilmeli ve muhtemel fiyat artışları da
dikkate alınmalıdır. İşyeri kirası, tadilat ve inşaat işleriyle ilgili giderler ile işlenerek veya
doğrudan satılacak ürünlerin bedeli desteklenmeyecektir.
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