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Giriş
Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden
22/05/2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 101. maddesi uyarınca tahsil edilen idari
para cezalarının kullanımı hakkında karar vermeye yetkili Komisyonun kuruluşu ile
çalışmasına ilişkin usul ve esaslar, Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden
Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik1 ile
belirlenmiştir.
Söz konusu Yönetmelik ile anılan Kanunun 30. maddesinin yedinci fıkrasına
istinaden oluşturulan Komisyonun kuruluş, çalışma, karar alma ve proje sonuçlarının
izlenmesi ile buna esas teşkil eden engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları,
engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri ile engellinin işe yerleştirilmesi,
işe ve işyerine uyumunun sağlanması ve bu gibi amaçlara yönelik projelerin
hazırlanması, Komisyona sunulması, değerlendirilmesi, uygulanması, izlenmesi ve
denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir.
Bu genelge ile anılan Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek
tereddütlere ve hazırlanacak projelere ilişkin olarak açıklamalar yapmak amaçlanmıştır.
Bu genelge, söz konusu Yönetmelik hükümleri ve Komisyon kararları birlikte dikkate
alınarak uygulanmalıdır.
1- Hizmet Sağlayıcılar
Yönetmeliğin 9. maddesine göre, gerçek ve tüzel kişiler proje teklifi
sunabileceklerdir.
Anılan maddeye göre, gerçek kişiler ikamet ettikleri il içinde uygulanmak üzere
proje sunabilirler. Kendi işini kurma yönünde projeleri sadece engelli ve eski hükümlü
olan gerçek kişiler sunabileceklerdir.
Tüzel kişiler (merkez ve yerel kuruluşlar dahil kamu kurum ve kuruluşları, sivil
toplum kuruluşları, özel sektör işyerleri, üniversiteler vb.), kendi işini kurma dışındaki
projeleri hazırlayabileceklerdir. Tüzel kişilerin bir ilde proje sunabilmesi için o ilde
kurulu olmaları veya şubelerinin olması gereklidir.
Bununla birlikte proje başvuru rehberinde belirlenen önceliklere göre hizmet
sağlayıcılara ilişkin sınırlama getirilmesi mümkündür.
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2-Projelerin Değerlendirilmesi
a) Üst Kuruluş Değerlendirmesi
Yönetmeliğin 10/2. maddesine göre, “Engellilere yönelik faaliyette bulunan
dernek veya vakıflar, varsa bağlı oldukları üst kuruluşlardan alacakları proje ile ilgili
değerlendirme yazısını projeye ekleyecektir. Aksi haldeki projeler değerlendirilmeye
alınmaz.”
Buna göre, bu kapsamdaki kuruluşların, proje tekliflerini il müdürlüğüne teslim
etmeden önce üst kuruluşun proje ile ilgili değerlendirmesini (EK-1) başvuru dosyasına
eklemesi gereklidir. Aksi halde proje, eksik olduğu gerekçesi ile iade edilecektir.
Bu kapsama giren isteklilerden üst kuruluş değerlendirmesi olmayanların “üst
kuruluşu olmadığına veya bağlı olmadığına dair” taahhütnameyi (EK-2) başvuru
dosyasına eklemeleri gerekecektir.
Proje teklifinde bulunan isteklilerin bu şarta uymadıklarının tespiti halinde
değerlendirme sürecindeki projeler değerlendirmeye alınmaz ve iade edilir, başlayan
projeler var ise iptal edilir ve yasal yaptırımlar uygulanır.
b) İl Müdürlüğü Değerlendirmesi
Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince isteklilerce sunulan projeler, evrak kayıt
numarası verilerek ve il müdürlüğüne teslim veya posta ile ulaşma gün ve saati
belirtilerek kayıt altına alınır. Elden teslim alınan projeler için alındı belgesi düzenlenir
ve bir örneği istekliye teslim edilir.
Teslim alınan projeler, il müdürlüğünce öncelikle şekil olarak;
i. başvurunun süresi içinde yapılmış olması,
ii. başvuru formunun eksiksiz doldurulması,
iii. eklerinin tam olması
açılarından, başvurunun il müdürlüğüne tesliminden itibaren en geç on beş iş
günü içinde değerlendirilir.
Bununla birlikte söz konusu projede belirtilmiş olan kursiyer sayısı ve eğitim gün
sayısı üzerinden iş kazası ve meslek hastalığı sigorta prim giderleri ile gerekmesi
halinde genel sağlık sigortası prim giderleri il müdürlüğünce hesaplanarak
değerlendirme raporuna eklenir.
Eksik bilgi veya belgeler ile süresinden sonra yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmaz, gerekçesi ile birlikte en geç beş iş günü içinde yazılı olarak
istekliye iade edilir.
İade edilen projeler, başvuru süresinin geçmemiş olması koşulu ile, eksiklikleri
tamamlanarak tekrar il müdürlüğüne sunulabilir.
İl müdürlüğü, kendisine eksiksiz olarak ulaşan proje başvurusunu; projenin temel
amaçları, hedef kitlenin özellikleri ile ildeki işgücü piyasası ile ilişki düzeyi, projede
yapılacak faaliyetler ile paydaşların projeye katkısı; daha önce aynı amaçlarla yapılan
projelerle ilişki düzeyi ve daha önce yapılanlardan farklı olan yönleri; isteklinin varsa
daha önceki projelerinin değerlendirilmesi ve bu proje ile ilişkisi, yapılacak projenin
hedef kitleye muhtemel katkıları, sürdürülebilirliği gibi kriterler bakımından ele alarak
değerlendirir ve raporlar (EK-1).
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c) İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Görüşünün Alınması
Şekil bakımından uygun bulunan projeler, il müdürlüğü tarafından yapılan ilk
olağan veya olağanüstü İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kuruluna sunulur. Kurulda projeye
ilişkin olarak yapılacak sunum esnasında, toplantı başkanı tarafından uygun görülmesi
halinde istekli tarafından da ayrıca sunum yapılması mümkündür. Kurul tarafından
projenin amaçlarının hedef kitle ile ilişkisi ve sonuçlarının ilin ihtiyaçları ile uyum
durumu gibi kritere bakılarak yapılacak değerlendirme sonucunda hazırlanan rapor
(EK-1), proje başvuru belgeleri arasına il müdürlüğünce eklenir.
İl müdürlüğü, kendisine teslim edilen proje ve ekleri ile Kurul ve kendi
değerlendirme raporlarını, komisyon değerlendirme raporunun tamamlanmasını
müteakip en geç beş işgünü içinde Komisyona iletilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderir
ve aynı süre içinde başvuru sahibine de yazılı olarak bilgi verir.
d) Teknik Çalışma Grubu Değerlendirilmesi
İl müdürlüklerinden gelen projeler, teknik çalışma grubu tarafından Yönetmelik,
ilgili mevzuat, Komisyon ilke kararları ve proje başvuru rehberinde belirtilen esaslar
doğrultusunda değerlendirilir ve Komisyona sunulmak üzere gerekçeli rapor hazırlanır.
Teknik çalışma grubu, değerlendirme sırasında ihtiyaç duyması halinde il
müdürlüğü, istekli veya ilgili taraflardan proje teklifinin esasını değiştirecek nitelikte
olmamak kaydıyla mevcut bilgi ve belgelere açıklık getirmek üzere ilave bilgi ve belge
isteyebilir, projenin uygulanacağı yerde inceleme ve araştırma yapabilir veya
yaptırabilir.
e) Komisyon Değerlendirmesi
Yönetmeliğin 11/9. maddesi gereğince, Komisyon, usulüne uygun olarak
kendisine ulaşan projeleri; genel ve özel hedef, faaliyet, sonuç ve bütçe bakımlarından
ele alarak kendi içindeki tutarlılığı; hedef kitle ile amaç arasındaki ilişkinin düzeyi;
kursiyerlerin istihdamına ve sosyal içerilmelerine katkısı; daha önce yapılan benzer
projeler ile ilişkisi; hedef kitlenin ihtiyaçları; uygulanabilirliği; sürdürülebilirliği; eş
finansman katkısı; bütçe imkânları; kendi işini kuracaklar için iş planı ve kuruluş
sermayesi olup olmadığı; işgücü piyasasının talepleri; isteklinin varsa daha önceki proje
deneyimi; paydaşlarla ilişki düzeyi gibi başvuru rehberinde belirtilen kriterlere göre
değerlendirir.
İstihdam taahhüdü bulunanlar ile kendi işini kurmaya yönelik projeler ve
projenin uygulanacağı ildeki mevcut kaynakların kullanımına imkân sağlayacak proje
sahibi dışında diğer ilgili kişi ve kuruluşların işbirliğini kapsayan yahut proje sahibi ve
işbirliği yapılacak kuruluşların somut katkılarını içeren projeler Komisyonda öncelikle
değerlendirilir.
3- Sözleşme İmzalanması ve uygulanması
Komisyon tarafından finanse edilmesi uygun görülen projeler, il müdürlüklerine
gönderilir. İl müdürlüğü, kabul edilen proje hakkında istekliye yazılı olarak bilgi verir ve
sözleşmeye davet eder. Tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde il müdürlüğünce uygun
görülecek geçerli bir mazereti olmadan sözleşme imzalanmayan projeler iptal edilmiş
sayılır. Yönetmeliğin 12. maddesine göre, kabul edilen projeler, il müdürlüğü ile
yüklenici arasında bu genelge eki tip sözleşme/protokol (EK-3) imzalanmak suretiyle ve
söz konusu Yönetmelik, ilgili mevzuatı, Komisyon ilke kararları, proje başvuru rehberi
ve isteklinin proje başvuru formu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilerek
uygulanır.
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4- Mesleki Eğitim Kurslarına İlişkin Hususlar
Eğitim mekanı gerektiren projelerde, eğitim mekanının düzenlenecek eğitime ve
katılımcıların asgari ihtiyaçlarına uygun olması temel esastır. İsteklinin tabi olduğu bir
başka mevzuat gereğince eğitim mekanına ilişkin onayı var ise bu onayın sözleşme
imzalanmasından önce il müdürlüğüne teslimi yeterlidir. Bu şekilde bir onayın
bulunmadığı durumlarda ise isteklinin bu hususa ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının ilgili
birimlerinden bu durumun tespit edilmesini isteme hakkı vardır. Bunun mümkün
olmaması halinde ise istekli tarafından talep edilmesi durumunda il müdürlüğünce en az
bir kişi görevlendirilecektir. Bu görevliler, isteklinin teklifinde belirttiği eğitim mekânına
yapacağı ziyarette, eğitim mekânının, eğitim verilecek meslek için uygun olup
olmadığına karar vereceklerdir. Bu karar verme aşamasında; eğitimin teorik ve
uygulamalı kısımları çerçevesinde, eğitim mekanının havalandırma, ışıklandırma ve
ısıtma altyapısı, eğitim için gerekli olan temel araç ve gereçler, eğitim mekânı ile
kursiyer sayısı dikkate alınarak mekânın fiziksel uygunluğu, lavabo ve tuvaletlerin
yeterliliği gibi konular dikkate alınacaktır. Yapılan değerlendirmeler tutanak ile tespit
edilerek istekliye resmi yazı ekinde gönderilir ve bir örneği Kurumda muhafaza edilir. İl
müdürlüğünün bu tespitine yönelik istekli tarafından yapılacak itiraz sonrasında en az
şube müdürü düzeyinde bir görevlendirme yapılır. Bu kişinin yukarıdaki esaslar
çerçevesinde yapacağı tespite ilişkin kararı kesindir.
Eğitim programlarının Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kursiyerlerin
özellikleri dikkate alınarak onaylanması esastır. Eğitim programlarının süresinin bu
kapsamda engel gruplarının durumu dikkate alınarak belirlenmesi gereklidir. Bu yönde
yapılan onayda engel gruplarının ihtiyacı olmayan alt modüllerin eğitim programından
çıkarılması ve ihtiyaçları olan bazı alt modüllerin eklenmesi projenin etkinliği için
önemlidir. Eğitim programlarının onaylatılması işlemi istekli tarafından yapılacak ve
proje başvurusuna eklenecektir.
Görme engellilere yönelik düzenlenecek mesleki eğitimlerde bir sınıftaki kursiyer
sayısının en fazla 5 kişi, diğer engel gruplarında ise en az 10 kişi olması esastır. Ancak
projenin ve engel grubunun özellikleri dikkate alınarak Komisyon tarafından farklı bir
belirleme yapılması mümkündür.
Günlük eğitim saatleri proje ve kursiyerlerin engel durumlarına göre Komisyon
tarafından belirlenir ve bu hususa riayet edilmediğinin tespiti halinde süre verilerek
sözlü ve yazılı olarak uyarılır durumun devamında ise Yönetmeliğin 11/b maddesi
gereğince yükleniciye yaptırım uygulanır.
Mesleki eğitim kurslarında görev alacak eğiticilerin, ilgili kuruluşlarca onaylı
proje konusu meslekte eğitim verebileceğine dair belgelere (sertifika, diploma vb.) sahip
olması esastır. Bu konuda proje başvuru belgeleri arasında eğiticinin bilgi ve
belgelerinin de yer alması şarttır.
5- Raporlama
Yönetmeliğin 13. maddesine göre, projenin gelişimini görmek, yapılan
faaliyetlerin sonuçlarını değerlendirmek ve yapılacaklar hakkında bilgi sahibi olmak
amacı ile proje süresinin ilk yarısının sonunu takip eden on beş gün içinde ara rapor ve
projenin bitişini takip eden en geç on beş gün içinde ise nihai rapor (EK-4) yüklenici
tarafından hazırlanarak il müdürlüğüne teslim edilecektir. İl müdürlüğünce uygun
görülmesi halinde rapor teslimi için geçerli olan bu süreler iki katına kadar uzatılabilir.
Söz konusu raporlar, geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde teslim edilmez
ise raporlar teslim edilene kadar il müdürlüğünce yükleniciye varsa kalan ödemeleri
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yapılmaz. İl müdürlüğü, kendisine ulaşan raporları yazılı olarak Komisyona sunulmak
üzere Genel Müdürlüğe gönderecektir.
6- Ödemeler
Yönetmeliğin 14. maddesine göre, Komisyon tarafından kabul edilen projede
uygun görülen maliyetler (kursiyer zaruri gideri ile iş kazası ve meslek hastalığı ile genel
sağlık sigortası dahil) bu maddede ve genel hükümler çerçevesinde, Komisyon
tarafından kullanılan idari para cezalarından il müdürlüğüne tahsis edilen kaynaktan
ödenecektir.
Yükleniciye yapılan ödemeler brüt olup, bu ödeme nedeni ile ortaya çıkan vergi
ve her türlü mali yüklere ilişkin sorumluluk yüklenicinindir ve Komisyondan yapılan
ödeme dışında başka bir talepte bulunulamaz.
İl müdürlüğünce yükleniciye yapılan ödeme sırasında veya ilgili mevzuatının
verdiği süre içinde; yükleniciden proje ile sınırlı olmak şartı ile vergi, sigorta veya mali
sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin belgelendirilmesi talep edilir. İl
müdürlüğünün yükleniciye yaptığı ödemeler nedeni ile ilgili mevzuatı gereğince
yüklenicinin tabi olduğu hak ve yükümlülükler saklıdır.
Mesleki eğitim kursunu bünyesinde barındıran projelerde kursiyerlere
katıldıkları fiili her bir gün için Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen miktar (günlük 20
TL) kadar zaruri gider ödemesi yapılacak ve bu kişilerin iş kazası ve meslek hastalığı ile
gerekmesi halinde genel sağlık sigortası da ayrıca Kurum tarafından ödenecektir. Bu
kapsamdaki ödemeler Komisyonun kullanıma tahsis edilen idari para cezalarından
yapılacaktır.
Projeler kabul edilen bütçe ile sınırlı olarak yürütülür. Komisyonun uygun görüşü
olmadan, yükleniciler tarafından hiçbir şekilde ödenek kalemleri arasında aktarma
yapılamaz ve ödenek kalemleri artırılamaz. Ancak projeye ilişkin yüklenicinin kendi
katkısı için bu kural geçerli değildir. Bu durumda yüklenici tarafından en geç beş işgünü
içinde yazılı olarak il müdürlüğüne bilgi verilir.
Projelerde kaynak tahsis edilen demirbaşların, Kurum demirbaş kayıtlarına
alınmaksızın Komisyon adına kayıt altına alınması, takibi ve diğer hususlarda
Yönetmeliğin 12. maddesinin dört ve beşinci fıkraları dikkate alınır. İl müdürlüğünce
demirbaşlar altı aylık sürelerle yerinde görülerek raporlanır (EK-5) ve raporlar
Komisyona sunulmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir. Üç yıllık süre sonunda
demirbaşlar, tüm hakları ile yükleniciye bırakılır. Yükleniciye bırakılan demirbaşlarla
ilgili olarak il müdürlüğünce Komisyona sunulmak üzere Genel Müdürlüğe yazılı bilgi
verilir. Söz konusu demirbaşların 3 yıl süre içerisinde amacına göre kullanılmadığının
tespit edilmesi halinde, demirbaşlar ile ilgili nihai kararı, Komisyon verecektir.
7- Tanınırlık
Yüklenici, projenin başladığı ilk gün itibarıyla ve proje kapsamındaki tüm
faaliyetlerde Kurumun tanınırlığına ve görünürlüğüne ilişkin önlemleri almak ve bu
çerçevedeki iş/işlemleri yürütmekle sorumludur. Kurum personelince ve Denetim
Kurulunca yapılacak çalışmalarda yüklenicinin tanınırlık ve görünürlük konusunda
yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği kontrol edilecektir.
Bu hususlara ilave olarak projeye ilişkin herhangi bir şekilde yazılı, görsel, işitsel,
sanal ve benzeri yollarla haber, bildiri, duyuru, çağrı vb. yapılması durumunda projenin
finansmanının Kurum ve Komisyonca sağlandığı hususuna görülür ve anlaşılabilir
şekilde değinilecektir.
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Tanınırlıkla ilgili olarak yüklenici tarafından yerine getirilmek üzere, projenin
uygulandığı açık veya kapalı mekânlarda, faaliyet süresince levha, pano, afiş vb.
araçlarda ayrıca yazılı ve görsel bütün materyalde İŞKUR logosuna ve “Türkiye İş
Kurumu” ibaresine ve “Bu proje, İş Kanunu gereğince engelli / eski hükümlü çalıştırmayan
işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları ile finanse edilmektedir.” ifadesine yer
verilecektir.
Yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmesi şartı ile tanınırlık için yüklenici, il
müdürlüğünün izni ile farklı tanıtım materyali kullanabilir.
Yüklenici, Kurum ve Komisyon tarafından kullanılmak üzere proje ile ilgili yazılı
ve görsel materyallerin (fotoğraf, video gibi) ikişer örneğini ara ve nihai rapor ile birlikte
il müdürlüğüne teslim eder. İl müdürlüğü kendisine teslim edilen örneklerin birisini
Genel Müdürlüğe gönderecektir.
Yüklenici ve işbirliği yapılan kuruluşların buradaki kuralları uygulamaması veya
gerektiği gibi uygulamaması sonucu Kurumun maddi/manevi zarar görmesi veya zarar
görme ihtimalinin doğması halinde Kurum, ilgili materyallerin toplatılması da dâhil
bütün tedbirleri alabilir. Bu durum nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar ve
sorumluluk yüklenicilere aittir.
Tanınırlık işlemleri, Genel Müdürlük tarafından tanınırlık konusunda yayımlanan
kılavuz ve benzeri belgelerdeki kurallara uygun olarak yürütülecektir.
Bu yükümlülüğün sözlü ve yazılı uyarılara rağmen yerine getirilmemesi veya
eksik getirilmesi halinde Komisyon kararı ile projenin durdurulması, iptali, yeni
projelerin belirli süre ile kabul edilmemesi, varsa ödemelerin yapılmaması veya geri
alınması gibi yaptırımlar il müdürlüğünce uygulanabilir. Yaptırım uygulanan
durumlarda il müdürlüğü Komisyona sunulmak üzere Genel Müdürlüğe yazılı bilgi verir.
8- Ürünlerin değerlendirilmesi
Projeler kapsamında üretilen tanıtım ve hediyelik eşya niteliği taşıyan ürünler,
yürürlükteki mevzuata uygun olmak kaydıyla ulusal ya da uluslararası kurum ve kuruluş
temsilcilerine hediye olarak verilmek veya sergilenmek üzere Genel Müdürlük
tarafından istenilmesi halinde yükleniciler tarafından bedelsiz olarak teslim edilir.
9- Hüküm Bulunmayan Haller
Projelerin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütler söz konusu Yönetmelik, bu
Genelge, Komisyon ilke kararları ile başvuru rehberinde yer alan hükümler dikkate
alınarak çözüme kavuşturulur. Hüküm olmayan hallerde öncelikle Aktif İşgücü
Hizmetleri mevzuatı olmak üzere Kurum mevzuatı dikkate alınır.
Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim.

EKLER
12345-

Dr. Nusret YAZICI
Genel Müdür

Tip Değerlendirme Raporu
Tip Taahhütname
Tip Sözleşme
Tip Ara/Nihai Rapor
Tip Demirbaş Raporu
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EK-1: Tip Değerlendirme Raporu
Tip Değerlendirme Raporu
Projenin Adı
Proje Sahibinin
Adı/Unvanı
Konusu

Engel Grubu
Amacı

Uygulanacağı
İl/İlçe
Proje hakkında
Yapılan
Değerlendirme
ve Açıklamalar

Değerlendirmeyi
Yapan Kişi AdıUnvanı
Değerlendirme
Tarihi
İmza
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EK-2: Tip Taahhütname

TAAHHÜTNAME
Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını
Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik2 kapsamında oluşturulan Komisyona
sunulmak üzere hazırlanan ve …………3 Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne
sunulan………………………………..isimli proje kapsamında söz konusu Yönetmeliğin 10/2.
maddesi gereğince herhangi bir üst kuruluşa üye olmadığımızı beyan ederim4.
Yetkili Kişinin
Adı Soyadı
T.C. Kimlik No
İletişim Bilgileri
İmzası
Mühür/Kaşe

Tarih

2

09/01/2014 tarih ve 28877 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
İl adı yazılacaktır.
4
Herhangi bir Üst kuruluşa bağlı olduğunuzun tespit edildi takdirde proje red/iptal edilerek tüm masraflar yasal
faiziyle geri alınır.
3
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EK-3: Tip Sözleşme/Protokol
TİP SÖZLEŞME/PROTOKOL5

Sözleşme No

Sözleşme İmza Tarihi

Komisyon Karar Tarihi

Komisyon Karar Sayısı

Madde 1- Taraflar
Bu sözleşmenin tarafı olan, …………….. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile proje
Yüklenicisi olan ……………… aşağıda belirtilen şartlarda anlaşmışlardır.
Bu sözleşmede, ………………………….….. adresinde yerleşik .............. Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğü Sözleşme Makamı, …………………. adresinde yerleşik ………… Yüklenici olarak
anılacaktır.
Yüklenici adına her türlü işlemin yapılmasında aşağıda adı, unvanı ve imzası bulunan
........................................................... yetkilidir.
Taraflara ilişkin iletişim bilgileri aşağıdadır.
Sözleşme Makamının
Adı
İdarenin tebligata esas adresi
Telefon numarası
Faks numarası
Elektronik Posta Adresi
Yüklenicinin
Adı ve soyadı/Ticaret Unvanı:
Yetkili kişisinin adı-soyadı ve unvanı
Vergi Kimlik Numarası (tüzel kişiler
için)
SGK Numarası (tüzel kişiler için)
Tebligata esas adresi
Bildirime esas Telefon numarası
Bildirime esas Faks numarası
Bildirime esas Elektronik Posta Adresi
Taraflar yukarıda belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Tebligat
adresi değişen taraf, adres değişikliğini yedi iş günü içinde yazılı şekilde iadeli
taahhütlü/elden karşı tarafa tebliğ etmediği takdirde, en son bildirilen adrese yapılacak
tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde
yapmak şartıyla, posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da
birbirlerine bildirimde bulunabilirler.
5

İl müdürlüğü tarafından ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak üzere, proje konusu iş ve işlemlerin
yürütülmesi için gerekli olan hak ve yükümlülükleri ihtiva etmek amacı ile bu sözleşme maddelerinde değişiklik,
ekleme ve çıkarma yapılabilir. Proje süresince ek sözleşme yapılması da mümkündür.
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Madde 2- Amaç
Sözleşmenin amacı, “Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen
İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik” çerçevesinde
kurulan Komisyonca değerlendirilip kabul edilen projenin, proje amaçları
doğrultusunda yürütülmesi, proje içerisinde yer alan kurumlar arasındaki görev ve
yetkilerin belirlenmesi, projelerin denetim ve izlenmesi ile proje sonuçlarının
raporlanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Madde 3- Kapsam
Sözleşmenin konusu olan proje türü aşağıda işaretlenmiştir.
Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler
Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine ilişkin projeler
Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik
projeler
Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlayan mesleki eğitim ve
rehabilitasyon projeleri
Diğer
Madde 4- Dayanak
Bu sözleşme, 09.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Engelli ve
Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya
Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik ve Genelgesi ile 12.03.2013 tarih ve 25585 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği ve Aktif İşgücü
Hizmetleri Genelgelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Madde 5- Süre
Proje …….. tarihinde başlar ……… tarihinde sona erer.6
Taraflar sözleşme konusu iş ve işlemlerin sona erdirilmesi amacı ile sözleşme süresini
ilave maliyet artışı oluşturmamak şartı ile uzatabilirler. Süre uzatımları ek sözleşme ile
yapılır ve bir örneği Komisyona sunulmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir.
Madde 6- Bütçe ve Ödemeler
Proje toplam bütçesi .............................................TL olup Komisyon tarafından karşılanan
miktar vergiler ve diğer mali yükümlülükler dahil olarak brüt …………… TL’dir.
Komisyon tarafından uygun görülen giderler aşağıdadır7:
Yüklenicinin kendi kaynakları ile yapacağı harcamalar hariç olmak üzere Komisyon
tarafından uygun görülen giderler dışında hiçbir gider için harcama yapılamaz.
6

Mesleki eğitim kursuna ilişkin projelerde kursun fiili gün sayısı günlük azami eğitim saati ve diğer hususlara
sözleşme makamınca yer verilecektir.
7
Bu bölüme sözleşme makamı tarafından Komisyonca uygun görülen (kursiyer zaruri gideri ile iş kazası ve
meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası prim ödemeleri hariç) ödemeler aylık ve toplam olarak ayrıntılı bir
şekilde yazılacaktır. Örnek Temrin malzeme 1500 TL x 5 Ay=7.500 TL gibi.
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Madde 7- Tarafların yükümlülükleri
Sözleşme tarafları, Komisyon tarafından kaynak tahsis edilen projenin belirtilen amaçlar
çerçevesinde yürütülmesi kapsamında; dördüncü maddede belirtilen mevzuat ve ilgili
diğer mevzuatta yer alan hükümlere uygun olarak yerine getirmekle yükümlüdür.
Sözleşme makamı Komisyon tarafından uygun bulunan ödemeleri mevzuat çerçevesinde
zamanında ödemekle ve projenin uygulanması için her türü tedbiri almakla sorumludur.
Yüklenici ise, proje faaliyetlerine ilişkin uygulama takvimi ve ayrıntılı bütçelerin
hazırlanması; proje faaliyetlerinin uygulama takvimine uygun şekilde yürütülmesi; proje
bütçesinin proje amaçları çerçevesinde etkin ve verimli kullanılması ve proje başlama,
izleme ve değerlendirme ile proje ara ve nihai raporlarının hazırlanarak sözleşme
makamına iletilmesinden ve tanınırlık kurallarına uymakla sorumludur.
Yüklenici ve varsa işbirliği yapılan kuruluşların kuralları uygulamaması veya gerektiği
gibi uygulamaması sonucu Kurumun maddi/manevi zarar görmesi veya zarar görme
ihtimalinin doğması halinde Kurum, ilgili materyallerin toplatılması da dâhil bütün
tedbirleri alabilir. Bu durum nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar ve
sorumluluk yükleniciye aittir.
Yükümlülüklerini yerine getirmeyen yüklenicilere sözlü ve yazılı uyarılar sonrasında söz
konusu Yönetmeliğin 11. maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde işlemler yapılır.
Yüklenici tarafından proje uygulaması esnasında proje yararlanıcısı kişilerden ne ad
altında olursa olsun hiç bir şekilde ücret alınamaz veya proje için her hangi bir araçgereç alımı yapılması istenemez. Projede görevli kişi ve kursiyerlere Kurum tarafından
yapılan ödemelerden hangi adla olursa olsun Yüklenici kendisine pay alamaz. Aksi
durumun tespiti halinde sözleşme hükümlerine aykırılık halindeki işlemler uygulanır.
Madde 8- Projelerin İzlenmesi ve Denetlenmesi
Projenin gelişimini görmek, yapılan faaliyetlerin sonuçlarını değerlendirmek ve
yapılacaklar hakkında bilgi sahibi olmak amacı ile proje süresinin ilk yarısının sonunu
takip eden on beş gün içinde ara rapor ve projenin bitişini takip eden en geç on beş gün
içinde ise nihai rapor yüklenici tarafından hazırlanarak il müdürlüğüne teslim edilir. İl
müdürlüğünce uygun görülmesi halinde rapor teslimi için geçerli olan süreler iki katına
kadar uzatabilir.
İş bu sözleşmeden kaynaklanacak ihtilafların çözümünde, sözleşme makamının
bulunduğu il mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.
Sözleşmenin Ekleri
Madde 9- Aşağıda yer alan mevzuatlar8, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup,
tarafları bağlar. Taraflar bu sözleşme ile birlikte aşağıda belirtilen mevzuatları da
sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul etmektedirler. Bu sözleşme, aşağıda
bahsedilen mevzuatta yer alan hükümlerle birlikte uygulanacağı için genel hususları
ihtiva etmektedir. Sözleşmede yer almayan hükümler için bu dokümanda yer alan
hükümler geçerlidir.
Engelli Ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para
Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik

8

www.iskur.gov.tr adresinde “Mevzuat” bölümünde yer almaktadırlar.

11

Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden İdari Para Cezası Olarak
Tahsil Edilen Tutarları Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu ile Çalışma Usul
ve Esasları Hakkında Genelge
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği ve Aktif İşgücü Hizmetleri Genelgeleri
Madde 10- Hüküm Bulunmayan Haller
Sözleşmelerin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütler söz konusu Yönetmelik ve
Genelge, Komisyon ilke kararları ile başvuru rehberinde yer alan hükümler dikkate
alınarak çözüme kavuşturulur. Hüküm olmayan hallerde öncelikle Aktif İşgücü
Hizmetleri mevzuatı olmak üzere Kurum mevzuatı dikkate alınır.
Madde 11- Yürürlük
On bir maddeden oluşan bu sözleşme/protokol, sözleşme makamı adına İl Müdürü ile
Yüklenici adına proje sahibi arasında ..../..../201… tarihinde imzalanması ile yürürlüğe
girmiştir.

Sözleşme Makamı

Yüklenici

……….. Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürü adına
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EK-4: Tip Ara/Nihai Rapor9
Proje Hakkında Bilgiler
Adı
Kabul edildiği Komisyon
Numarası
Resmi Başlama Tarihi
Süresi
Konusu
Hedef Engel Grubu
Amacı
Hedefleri
Yapılan Faaliyetler
Yapılacak Faaliyetler
Uygulamada
karşılaşılan sorunlar ve
sonuçları
Uygulandığı yer
Elde Edilen Sonuçlar
İstihdama İlişkin
Katkılar
Diğer Açıklamalar
Komisyon ve/veya
İŞKUR’dan beklentiler
Tanınırlık ile ilgili
hususlar
Değerlendirmeyi Yapan
Kişi Adı-Unvanı
Değerlendirme Tarihi
İmza
Ekler (varsa)

9

Bu rapor, tip formattır. Yüklenici tarafından raporda belirtilen hususlara ilişkin ayrıntılı açıklamalar ile projenin
geldiği aşamanın ortaya konulması gereklidir. Projeye ilişkin yazılı ve görsel materyaller ile üretilen ürünler var
ise bir örneğinin eklenmesi gereklidir.
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EK-5: Demirbaş Raporu
DEMİRBAŞ RAPORU
Engelli Ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden İdari Para Cezası Olarak Tahsil
Edilen Tutarları Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu İle Çalışma Usul Ve Esasları
Hakkında Yönetmelik10 kapsamında oluşturulan Komisyonun ../../201.. tarih ve ……..
sayılı kararı ile oluşturulması için ………………. TL kaynak tahsis edilen
……………………………………………………...………………………. isimli proje kapsamında alımı
yapılan aşağıda özellikleri belirtilen demirbaşlar yerinde görülerek tutanak altına
alınmıştır.
Sıra

Adet

Cinsi

Seri No

Belge Alış
Tarih/No

Diğer Ayırt
Edici
Özellikleri
(Varsa)

Tarih :
Yer

:

Kurum Yetkilisi Adı Soyadı/Unvanı

10

Yüklenici Yetkilisinin Adı Soyadı

09/01/2014 tarih ve 28877 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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