
   

 
 

Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kurumumuzca kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımıza 90.000 TL’ye kadar, eski 

hükümlü vatandaşlarımıza ise 70.000 TL’ye kadar HİBE DESTEĞİ verilmektedir.  

 

Proje başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin; (proje başvuru tarihi itibariyle) 

 En az %40 oranında engelli sağlık kurulu raporuna sahip olması (çalışabilir durumda) 

veya Kurumumuzda eski hükümlü olarak kaydı olması, 

 18 yaşından büyük olmaları ve emekli olmamaları, 

 Girişimcilik belgesine sahip olmaları, 

 İcra borcu olmaması (yapılandırılmış durumda olan borçlar dâhil), 

 Hâlihazırda üzerinde işyeri kaydı olmaması, 

 İş kuracağı alanda son 1 yıl içerisinde vergi mükellefiyet kaydı olmaması, (Hayvancılık 

ve tarım projelerinde son 1 yıl içinde üzerinde hayvan veya tarımsal faaliyet kaydı 

olmaması) 

 Başvuru sahibinin, Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık projelerinde “Sürü Yönetim 

Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesine sahip olması, Arıcılık projeleri için 

“Arıcılık” belgesine sahip olması,   

 İkamet ettikleri il içinde uygulanmak üzere proje sunmaları, 

 Kurulacak iş ile (var ise) ilgili mevzuatta yer alan zorunlu belgelere sahip olmaları, 

 Kendisine vasi tayini yapılmamış olması gerekmektedir. 

 Son bir yıl içinde İl Müdürlüğümüzle sözleşme imzalayıp projesini başlatmayanlar 

başvuramaz. 

 Cezaevinden izinli olarak çıkan hükümlüler destek için başvuramazlar.  

          Hibe Desteği 

Engelliler için verilecek destek; kuruluş işlemleri (ruhsat, sigorta, resmi onaylar vb.), işletme 

gideri (su, elektrik, ısınma, kira vb.) ve demirbaş desteğini içermektedir. Engelliler için tarım ve 

hayvancılık projelerinde destek miktarı 70.000 TL, diğer projelerde ise 90.000 TL’dir.  

Eski hükümlüler için ise sadece demirbaş desteği verilmektedir, destek miktarı tarım ve 

hayvancılık projelerinde 55.000 TL, diğer projelerde ise 70.000 TL’dir. Destekler fatura/satış belgesi 

karşılığında ödenmektedir. 

Not: Proje onayından önce (sözleşme imzalanmadan önce) kurulan işyerleri ve yapılan 

harcamalar için destek verilmemektedir. Devralınan işletmelere destek verilmez. 

  

 Başvuru koşulları hakkında detaylı bilgiye www.iskur.gov.tr internet sitemizin Duyurular 

bölümünden ulaşılmaktadır. Proje hazırlama konusunda İl Müdürlüğümüz ve Hizmet 

Merkezlerimizden destek alınılabilinecektir. 

 Engelliler başvurularını e-devlet üzerinden yapacaklardır. 

 Eski hükümlüler ise başvurularını Koruma Kurulları veya Denetimli Serbestlik 

Müdürlükleri üzerinden yapacaklardır.  

 

http://www.iskur.gov.tr/

