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İŞKUR’la
Hayallerini Gerçeğe Dönüştüren

Engelli Girişimciler

Zehra Zümrüt Selçuk /
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ngelli doğmak ya da engelli olmak
bireyin kendi seçimi değildir.
Bizlere düşen, aslında herkesin bir
engelli adayı olduğunu göz önünde
bulundurarak kendimizi onların yerine koymak
ve onların sorunlarına bu hassasiyetle
yaklaşmaktır.
Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın
öncülüğünde 16 yıldır devam eden değişim
süreci, engelli vatandaşlarımıza yönelik
ülkemizdeki bakış açısının, zihniyetin kökten
değişmesine büyük katkı sağlamıştır.
Engellilerimizin insan onuruna yaraşır bir hayat
sürdürme haklarını güvence altına almak
adına önemli gelişmeler kaydettik. Engelli
vatandaşlarımıza yönelik sosyal politikalarımızı
hayata geçirirken yardım eksenli değil, hak
eksenli bir anlayış benimsedik.
İnsanı merkeze almayan hiçbir politika,
hiçbir strateji dünyaya refah, huzur ve adalet
getirmez anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz.
Engelli vatandaşlarımızın bizim gerçeğimiz,
bizim bir parçamız olduğunu kavramak
ve buna göre tavır geliştirmek zorunda
olduğumuzu biliyorduk. Yaptığımız çalışmaları
bir lütuf olarak değil, uzun süredir eksikliği
hissedilen hakların sahiplerine teslim edilmesi
olarak görüyoruz.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI

İŞKUR “Engelli Hibe Desteği Projesi”
sayesinde, engellilerimizin çalışma hayatının
her alanında etkin olabileceği konusunda
toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz.
“Kendi işinin patronu, hayallerinin kahramanı
ol!” sloganı ile yüzlerce engelli vatandaşımıza,
hayallerini gerçekleştirme noktasında aracı
olduk. Üzerimize düşen sorumluluğu yerine
getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Biliyoruz ki kendi işini kurmak; engelli
bireylerin bir gelir sahibi olmalarının ötesinde
sosyal ilişkileri, kişisel doyumu, mutluluğu
ve aile ilişkileri gibi pek çok faktörü olumlu
etkileyen büyük bir itici güçtür. Ülkemiz için
umut ışığıdır.
Başarılarıyla hepimizin göğsünü kabartan
engelli girişimcilerimize teşekkür ediyorum.
Ülkemizdeki milyonlarca engelliyi temsilen
bu hikâyelerde yer alan her bir engelli
vatandaşımızın azim ve kararlılıklarıyla bizlere
örnek olup ilham vereceğine dair hiçbir
şüphem yok.
Fiziki engelin değil, asıl olarak kalplerdeki,
zihinlerdeki engelin sorun olduğunu her
fırsatta anlatmaya devam edeceğiz.
Unutmamalıyız ki asıl engel sevgisizliktir. Bu
engeli aşabilenler, tüm zorlukları göğüsleyerek
hayat denen o büyük sınavı başarıyla geçerler.

Cafer Uzunkaya /

T

ürkiye’nin son 16 yılına damgasını vuran,
reformcu ruhun en önemli unsurlarından
biri de şüphesiz İŞKUR’dur. Kurumumuz
sürekli gelişen kapasitesi ve iş gücü

piyasasındaki etkili hizmetleriyle Türkiye’nin
geleceğine ilişkin güçlü bir vizyon ortaya
koymuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip

Erdoğan’ın da öncülük ettiği “Milli İstihdam

Seferberliği” kampanyalarıyla gücümüze güç

kattık. Özellikle engelliler, kadınlar ve gençlerle
ilgili atılan adımlarla dünyaya örnek olduk.

Yazılan başarı hikâyelerine yenilerini eklemek için
yeni hedefler koymaya devam ediyoruz.
Anayasa’nın da verdiği güçle istihdam
politikamızda engelli vatandaşlarımıza

yönelik pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Engelli

vatandaşlarımıza daha iyi bir hayat sağlamak,

engelli vatandaşlarımızın iş imkânlarını arttırmak,
İŞKUR’un üstlendiği sorumluluğu hakkıyla

yerine getirmek için tüm imkânlarımızı seferber
ediyoruz. Engellilerimizin kendi ekonomik

gücüne sahip olması, işe ve iş yerine uyumunun
sağlanmasına yönelik projeler geliştirdik.

İşkur genel mÜDÜRÜ

Ayrıca, engelli vatandaşlarımızın iş gücü
piyasasında daha nitelikli hale gelmelerine
katkı sağlayacak olan mesleki eğitime yönelik
destek teknolojilerine de yöneldik.
Hayata geçirdiğimiz önemli programlardan
biri de “Engelli Hibe Desteği Projesi”dir.
50 bin TL’ye kadar destek sağladığımız, bin
75’i kabul edilen projeler için ise 41 milyon
836 bin TL kaynak tahsis ettik.
Aldıkları hibe desteği ile birbirinden başarılı
işlere imza atan engelli vatandaşlarımıza
yürekten teşekkür ediyorum. Kimi en iyi
bildiği işi yaptı, kimi de yılladır hayalindeki
ekmek kapısını İŞKUR sayesinde araladı. En
önemlisi ise kendi işinin patronu olmanın ve
üretime katkı vermenin mutluluğunu yaşadılar.
Bu kitapçıkta, sayısı binleri aşan başarı
hikâyelerinin sadece bir kısmı yer alıyor.
İŞKUR’un desteği ile her geçen gün yeni
başarılar yazılacaktır. Türkiye’deki bütün
ailelerimizi, hayatın her alanında engellilerle
birlikte aktif olarak hayatını sürdüren bir
konuma getirmeden hiçbirimiz durmayacağız,
dinlenmeyeceğiz.
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Hacer Saynak
Muğla

ORGANİK SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE
MARKA OLMAK İSTİYORUM
“Organik besin üretiminin önem kazandığı bu dönemde organik süt ve süt ürünlerine de talep
arttı. Hijyenik şartlarda üretim sağlayıp katkısız ve güvenilir organik süt ve süt ürünlerimizi
alıcılarımıza ulaştırmak ve bu alanda aranan bir marka olmak istiyorum.”
1986’da Muğla’da dünyaya geldim.
Ortaöğretim mezunuyum. 2007’de
evlendim ve bir çocuğum var.
Endokrin sisteminden kaynaklı yüzde
48 oranında engelim bulunuyor.
Çocukluğumda ailem hayvancılık
yapmıştı. Bu sebeple hayvan
yetiştiriciliğine az da olsa aşinalığım
vardı; fakat öğrenimimi tamamlayınca
çalışma hayatına başka alanlarda
başladım. Marketlerde tanıtım
elemanı olarak ve eczanede kalfa
olarak çalıştım. Zorlu çalışma şartları
sebebiyle var olan rahatsızlığım daha
da ilerledi. Bu sebeple çalışma şartları
daha uygun olan işlerde arayışım
başladı.
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Bu süreçte Muğla Çalışma ve İş
Kurumu İl Müdürlüğü’nün davet
mesajıyla katıldığım seminer ile
engellilerin kendi işini kurmasına
yönelik hibe desteği hakkında
bilgilendirildim. Akabinde proje
hazırlayarak “Kendi işimi kurabilir
miyim” diye düşündüm. Eşimin
desteği ile projeye başvurmaya
karar verdim. Eşim de daha önce
hayvancılıkla ilgilendiğinden
büyükbaş hayvancılığı daha kolay
yapabileceğimizi gördük ve kendime
duyduğum güvenim tazelendi.
İşletme açılışımız ile ilgili süreci
planladık. Öncelikle İŞKUR iş birliği
ile işletmecilik üzerine eğitim alarak
“Girişimcilik” sertifikamı aldım.

2018 yılının 1. dönemi için projemizi
hazırladık. Proje kapsamında
büyükbaş hayvan alıp elde ettiğimiz
süt ve süt ürünlerini pazarlamayı
hedefliyorduk. Projemiz onaylandıktan
sonra hayvanlarımızı ve süt sağma
makinemizi satın alıp işletmemizi
hayata geçirmiş olduk. İşimize
ailecek dört elle sarıldık. Bu işe
yeni başladığımız için önceliğimiz,
hayvanlarımızı sağlığa uygun şartlarda
bakıp beslemek ve üretimimizi en
üst seviyeye getirebilmektir. İlerleyen
süreçte ise süt ürünlerimizin çeşitlerini
artırarak semt pazarında, organik
ürün satış stantlarında pazarlamayı
ve geniş kitlelere ulaştırmayı
hedefliyoruz.

Ercan Deli

Denizli

1966 Denizli Çivril doğumluyum. Bir kız
çocuğu babasıyım. Yüzde 52 engelli raporum
var. Fotoğrafçılığa 1975 yılında, dayımın
yanında siyah beyaz fotoğrafçılık yaparak
başladım. 1987 yılında dayımın yanından
ayrılarak seyyar fotoğrafçılık ve kamera
çekimi yaparak mesleğimi devam ettirdim.
Kaymakamlık’tan İŞKUR’un hibe desteğini
duydum. Yine bu destekten faydalanabilmem
için girişimcilik eğitimi almam gerektiğini
öğrendim. Girişimcilik eğitimimi tamamlayıp
KOSGEB’den girişimcilik sertifikamı alarak
İŞKUR’a proje başvurusunda bulundum.
Projem kabul edildi ve Dumlupınar ilçesinde
ilçenin ilk fotoğraf dükkânını açmış oldum.

DEVLETİN BİZE
SUNDUĞU İMKÂNLARI
ARAŞTIRMALI VE
DEĞERLENDİRMELİYİZ
“İlçenin ilk fotoğrafçısıyım. Yıllardır seyyar
olarak bu işi yaparken İŞKUR sayesinde kendi
iş yerimi açtım. Böylece hem ilçe halkına hizmet
vermeye hem de il dışından da iş almaya
başladım.”

Bu proje sayesinde düzenli bir işim ve gelirim
oldu. İlçenin ilk fotoğrafçısı olarak hem var
olan müşteri potansiyelimi arttırdım hem de
vatandaşa hizmet etme fırsatı buldum. Ayrıca;
bu proje bana teknolojiden geri kalmayarak
kendimi geliştirme fırsatı da verdi. Siyah
beyaz fotoğrafçılıkta filmleri banyo etmekle ve
rötuşları tek tek elle yapmakla uğraşıyordum.
Bir iş yeri açıp dijital fotoğrafçılığa geçince
teknolojinin gelişmesi ve işin gereği
sonucunda bugüne kadar kullanmayı hiç
bilmediğim bilgisayarı öğrendim ve artık
fotoğrafçılıkla ilgili rötuş vb. tüm işlemleri
bilgisayarla yapıyorum.
Gelecekteki hedefim; bu işi daha da
geliştirmek ve iş yerimi büyütmek. Ayrıca
fotoğrafçılığın yanı sıra bir düğünü baştan
sona hazırlayıp sunabilen (düğün yemeği,
gelin masası süsleme, sünnet masası
süsleme gibi) bir organizasyon şirketi kurmak.
Engellilere çağrıda bulunuyorum. Onlar
da İŞKUR’a proje başvurusunda bulunup
kendi işlerini kurabilirler, başka yerde çalışıp
daha az gelir elde etmek yerine kendi işinin
patronu olup daha çok gelir elde edebilirler.
Devletimizin sunmuş olduğu bu tür imkânlar
varken bu destekleri takip etsinler ve
muhakkak değerlendirsinler.
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TÜM DEZAVANTAJLARIMI
AVANTAJA ÇEVİRDİM
“Engelli, üstelik ev hanımı bir kadın olarak asla “benden geçti” diye düşünmedim. İş
hayatına verdiğim uzun araya rağmen “Engellilere Yönelik Hibe Desteği Projesi”ni duyunca
çok heyecanlandım. Hemen girişimcilik kursuna gittim, projemi hazırladım, iş yerimi açtım.
Bu süreçte elbette zorluklar yaşadım. Ama insan bir şeyi gerçekten isterse önüne çıkan
hiçbir engel onu yıldıramaz.”

Hatay

Hatice Ceren
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1976 yılında Hatay’ın Antakya
ilçesinde doğdum. Çocukken
vurulan bir iğne yüzünden
ortopedik olarak yüzde 40 engelim
bulunuyor. Ticaret lisesinden
mezun olduktan sonra özel bir
şirkette uzun yıllar muhasebe
elemanı olarak çalıştım. Eşim ile
tanışıp evlendikten sonra Hassa
ilçesine yerleşmiştim. Evlilik ve
çocuklar derken iş hayatından
uzun bir süre uzak kaldım.
Çocukları büyüttükten sonra tekrar
iş hayatına atılmak istedim. Bu
isteğimi eşimle paylaştım; o da
bana tam destek verdi. Eşimin
manevi desteğini alarak Hatay
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
ile Doğu Akdeniz ABİGEM iş
birliği ile düzenlenen girişimcilik
kursuna başvurdum. Başvurum
kabul edilince çok mutlu oldum.
Çok çalıştım, kursu başarı ile
tamamlayarak sertifikamı aldım.
Girişimcilik kursunda öğrendiklerim
ve “Engellilere Yönelik Hibe

Desteği Projesi” ile kendi

işimin patronu olabileceğimi

düşündüm. Hatta bu iş yerini

açarken hayalimde çalışanların

hepsinin kadın olması vardı. Şu

an benimle beraber bir aşçı kadın
çalışmakta. İlerde bu sayının

daha çok artmasını istiyorum.

Kadınların ayaklarının üstünde

durarak pes etmeden hayallerini
gerçekleştirmelerini ve kendi iş
yerlerini açmalarını istiyorum.

İş kurarken en önemli şeyin maddi
kaynakları dikkatli kullanmak;

ama ondan da önemlisi asla pes

etmemek olduğunu düşünüyorum.
Şimdiki hedefimde işi daha da
büyütmek, ekmek fabrikasına

dönüştürmek, İŞKUR’un sağladığı
meslek edindirme kurslarından

faydalanarak elemanlar yetiştirmek
var. Hatta şu an yanımda çalışan
eleman yine İŞKUR’un İşbaşı

Eğitim Programı ile başladı ve hala
yanımda çalışmaya devam ediyor.

Mahmut Efe

Yozgat

1971 yılında Sarıkaya’da doğdum. 2 yaşında
iken geçirdiğim çocuk felci rahatsızlığı
sebebiyle ortopedik engelli oldum. İlkokul
mezunuyum. Bugüne kadar hep ailemin
desteği ile işler yaptım. Genel anlamda,
ailemle birlikte tarım ve hayvancılık işleri
ile uğraştım. Kendi işimi kurmak istedim
ancak maddi imkânsızlıklardan dolayı
bunu yapamadım. Kendi işimi kurmak için
sürekli bir arayış içinde idim. Öğretmen
olan yeğenim, bir gün basından İŞKUR’un
hibe desteğini duymuş. Bana söyledi, ben
de araştırdım ve iş kurmak isteyen engelli
kişilere 50 bin TL hibe desteği verildiğini
öğrendim. İş kurmak için gereken maddi
desteğin kaynağını artık bulmuştum.

KENDİ İŞİMİN
PATRONU OLDUM
İŞKUR’un hibe desteğini basından duydum.
Kendi işimi kurmak için beklediğim
imkâna kavuşmuştum. Projemi sundum ve
çok kısa bir sürede onaylandı.

Kendi köyümde ne tür bir iş yapabilirim diye
araştırmalar yaptım. Eskiden beri köyümüze
başka illerden gelip arıcılık yapan insanları
görüyordum, bu da bende merak uyandırdı
ve araştırmaya başladım. Kendi köyümde
yapabileceğim en cazip işlerden birinin
arıcılık olduğunu fark ettim. O dönemde
Sarıkaya Halk Eğitim Müdürlüğü’nün
düzenlediği arıcılık kursuna gittim. Kurs
bitiminde arıcılık belgemi aldım. Daha sonra
Sarıkaya’da açılan Girişimcilik Kursu’na
katılarak girişimcilik belgesini de aldım.
Arıcılık üzerine hazırladığım projemi, Yozgat
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne
verdim. Bir süre sonra İŞKUR’dan arayarak
projemin kabul edildiğini söylediler.
İŞKUR’un verdiği hibe desteği ile işletmem
için gerekli olan kovanları ve bal arılarını
satın alarak işletmemi kurdum. Engellilere
sağladığı bu destekten dolayı İŞKUR’a çok
teşekkür ederim. İŞKUR’un sayesinde hem
kendi işimin patronu oldum hem de hayalimi
gerçekleştirdim.
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ENGELLERİMİ “PAMUK ŞEKERİ”
YAPARAK AŞTIM
“Küçük yaşlarda geçirdiğim rahatsızlık sebebiyle çocukluk yıllarımı doya doya
yaşayamamıştım. Şu an kurduğum işin çocuklarla birebir ilgili olmasının sebebi belki de
budur. Çocukların severek tükettiği şekerleri, hijyen kuralları çerçevesinde onlar daha da
mutlu olabilsinler diye büyük bir zevkle üretiyorum. Onların gözlerinde gördüğüm mutluluk
işimi ilk günkü heyecan ile yapmamı sağlıyor.”

Tokat

Ünal Konat
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1976 yılında Tokat’ın Erbaa
ilçesinin Değirmenli kasabasında
çiftçilikle uğraşan ailenin beş
çocuğundan birisi olarak dünyaya
geldim. Beş yaşında geçirdiğim
kas-iskelet sistemi rahatsızlığından
dolayı yüzde 54 ortopedik
engelliyim. Ailemin maddi
sıkıntılarından dolayı eğitimimi
yarım bırakmak zorunda kaldım ve
liseyi ikinci sınıfta terk ettim.
Evliyim ve beş çocuğum var.
Babamın köyde yetiştirdiği sebze
ve meyveleri ilçe pazarında
satarak geçimimi sağlıyordum.
Bir gün pazar yerinde pamuk
şeker standını görünce acaba
ben de bu işi yapabilir miyim diye
düşündüm. Kendi imkânlarımla
pamuk şekeri, elma şekeri ve
horoz şekeri yapımını araştırdım.
Bu iş yerini açmadan önce, işi
öğrenme aşamasında iki çuval
şeker harcadım. Ama sonunda
yapımını öğrendim. Bu iş üzerine
iş yeri açmayı hayal ediyordum
ancak sermayemin olmaması ve
ihtiyaç duyduğum finans desteğini
sağlayamadığım için iş yeri açma
hayalimi gerçekleştiremiyordum.
Finansman destek arayışlarım

devam ederken, eşimin Tokat
Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğü’nün sosyal medya
hesabında okuduğu “Engelli ve
Eski Hükümlülere Yönelik Proje
Destekleri” haberi hayatımı
değiştirdi. Biz çocukken bu
şekerlere Erbaa’da ulaşma
imkânımız fazla yoktu. Ancak ÜNKO Şekerleme firması bugün en az
ilk günkü aşk ile çocukların pamuk
şekerine daha kolay ulaşması
ve çocukların mutlu olması için
üretimine devam ediyor. İnsan
yeter ki hayal kursun ve bir şeyi
başarmak istesin. Başarma isteği
asla engel tanımıyor.
2015 yılında Girişimcilik Eğitim
Programı’na katılarak girişimcilik
sertifikamı aldım. Hemen
sonrasında “Engelli Kendi İşini
Kurma Projesi” kapsamında
Tokat İŞKUR’a başvurdum.
2016 yılında İŞKUR desteğiyle
kurduğum ÜN-KO Şekerleme
firması ile şu an Tokat’ın Erbaa,
Reşadiye, Niksar ve Amasya’nın
Taşova ilçelerinde pamuk şekeri,
horozlu şeker ve elma şekeri satışı
gerçekleştiriyorum.

Veli Deniz Paksoy

İzmir

1983 İzmir doğumluyum. Gazi Üniversitesi Moda
Tasarım Öğretmenliği mezunuyum. Mezun olduktan
sonra tekstil sektöründe çalıştım. Bu süre zarfında
giysi tasarımında kendimi geliştirme imkânı buldum.
Ama bu sektörde yoğun tempoda çalışmak benim
gibi engelli bir birey için kolay değildi. Kendimi
kısır bir döngüde hissediyordum ve yeteneklerimin
zamanla köreldiğini fark ettim. Bu sebeple grafik
ve web tasarımı konusunda eğitim alarak kendimi
geliştirmeye karar verdim.
İŞKUR’un hibe desteğinden, eşim sayesinde
haberdar oldum. “Ev-Ofis” şeklinde bir proje
hazırladık. Benim gibi engel durumu dışarıda çalışma
şartlarına uymayan ve çalışmak isteyen bireyler için
ideal olan projem kabul edildi.

İŞKUR SAYESİNDE
“EV-OFİS”
PROJEMİ HAYATA
GEÇİRDİM
“Engelli bir birey olarak özel sektörde çalışmanın
ne kadar zor olduğunu bizzat yaşayarak
öğrendim ve İŞKUR aracılığıyla “Ev-Ofis” olarak
desteklenen kendi işimi kurma projem ile hayatım
kolaylaşırken hayallerimin ötesinde bir gelir ve iş
sahibi oldum”

İŞKUR hibe desteğini almadan önce çoğunlukla TV
karşısında ya da internette geçirdiğim zamanımı artık
bir şeyler üretmek için kullanıyorum. Bu bana o kadar
büyük bir keyif veriyor ki çalışma saatlerim oldukça
esnek hale geliyor. Sabah çok erken saatlerde
kalkarak gece çok geç saatlerde işi bıraktığım oluyor.
Birçok firma ile ambalaj tasarımı, web sitesi tasarımı,
fotoğraf çekimi ve sosyal medya yönetimi gibi
konularda çalışmaktayım. Bu firmalar arasında çok
büyük olanlar, dünyada ve Türkiye’de tanınan markalar
da bulunmaktadır. Fakat henüz kendi tasarladığım bir
ambalajı prime time’da yayımlanan bir reklam filminde
görme hayalim gerçekleşmedi. Bir sonraki hedefim bu
hayalimi gerçekleştirmek olacaktır.
İŞKUR Engelli Hibe Desteği; istihdama katılmanız,
daha aydınlık bir geleceğe umutla bakmanız ve
kendi ayaklarınız üzerinde durmanız için harika
bir fırsat. Benim girişimcilere verebileceğim tek
tavsiye, girişimcilik faaliyetini yürüteceği sektörü
bütünüyle göz önünde bulundurarak yapacakları işi
gerçekten severek yapıp yapmayacaklarını çok iyi
sorgulamalarıdır. Eğer bir işi severek yapıyorsanız
başarı da beraberinde çok rahatlıkla yakalanacaktır.
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Murat Demirci
Kastamonu

İŞKUR SAYESİNDE ÇOCUKLARIMA
İYİ BİR GELECEK HEDEFLİYORUM
“Çevremde erişebildiğim herkese, özellikle benim gibi iş bulmada zorluk çeken engellilere,
İŞKUR’un sağladığı imkânları, yaptığım çalışmaları, hayallerimi gerçeğe dönüştüren
yolculuğu anlatıyorum. Devletimize, biz engellilere sağladığı katkı ve imkânlardan dolayı çok
teşekkür ediyorum.”
1984 yılında Kastamonu Küre’de
doğdum. Lise öğrenimim sırasında
öğretmenlerimden biri tahtaya bakarken
görme zorluğu çektiğimi fark etmesi
üzerine doktor kontrolüne gittim.
Doktor tedavimin Kastamonu’da
mümkün olmadığını büyük bir
hastaneye gitmem gerektiğini söyledi.
Ancak maddi imkânsızlarından
nedeniyle tedaviye gidemedim.
Hastalığım hızla ilerledi, görme
yeteneğimi yitirmeye başlayınca liseden
ayrılmak zorunda kaldım.
İstanbul’a tedavi için gittiğimde
hastalığımın teşhisi konuldu.
Gözlerimde Tavuk Karası (gece körlüğü)
vardı. Burada bir süre tedavime
devam ettim fakat sosyal güvencemin
olmaması, maddi yetersizliklerden
dolayı tedavimi yine yarıda bırakmak
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zorunda kaldım. Şu an yüzde 62 görme
engelliyim. Okulu bıraktıktan sonra
köyümde orman kesimi ve nakliye
yapan kişilerin yanında çalışmaya
gayret etsem de engelim sebebiyle
fazla bir getiri sağlayamadım. Aile
büyükleri evlilik çağım gelince beni
evlendirip mutlu bir yuva kurmamı
sağladı. İki çocuğum oldu.
İlçemizdeki bir arkadaşım, yerel
gazetede İŞKUR’un engellilerin
istihdamı için kişilere hibe desteği
sağladığının yazıldığını söyledi. Bunun
üzerine hemen Kastamonu Çalışma
ve İş Kurumu İl Müdürlüğünü telefonla
arayarak destek hakkında detaylı
bilgi aldım. Yaklaşık 3 yıl önce yine
bir yakınımın tavsiyesi ile Girişimcilik
Kursu’na gitmiş ve sertifikamı almıştım.
Sertifikamın olması benim için büyük bir

avantajdı. Vakit kaybetmeden projemi
hazırlayıp İŞKUR’a başvurumu yaptım.
Projem çok kısa bir sürede onaylandı.
Bu proje sayesinde ileriye bakma
imkânımız oldu, bir işletmeye ve aynı
zamanda 4 adet ineğe sahip olduk,
hatta bir ineğimiz buzağıladı. Bugüne
kadar içecek sütümüz dahi yokken
artık evimize süt girmeye başladı. Bu
bile bizim için çok önemli. Benim
köyden başka gidebilecek bir yerim
yok, bu sebeple burada hayvancılığı
geliştirerek sayılarını artırmayı, köyümde
hayvancılık yaparak çocuklarımın
iyi birer tahsil yapmalarını ve kendi
hayatlarını kazanmalarını hedefliyorum.
Tüm gayretim, çabam çocuklarımın
vatanımıza milletimize faydalı birer kişi
olmalarını, onların geleceğe güvenle
bakabilmelerini sağlamaktır.

Hüseyin Taş

Muğla

1968 yılında Hatay Samandağ’da dünyaya geldim.
14 yaşında geçirdiğim kaza sebebiyle yüzde 48
engelim bulunuyor. 1995 yılında ailemle birlikte
Marmaris’in Bozburun köyüne taşındık. 3 yıl sonra
evlendim. Şu an üç oğlum var.
Engel durumum sebebi ile düzenli bir iş hayatım hiç
olmadı. Balıkçılık ile geçimimi sağlıyordum. 2012
yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Muğla
İl Müdürlüğünden balıkçılık üzerine sertifika aldım.
2016 yılında düzenli bir iş arayışım olduğu sırada
arkadaşlarımdan İŞKUR’un kendi işini kurmak
isteyen engelli vatandaşlara yönelik hibe desteği
olduğunu öğrendim. Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğüne giderek görevli personelden konuyla
ilgili bilgi aldım. Daha sonra proje başvurusu için
gerekli olan Girişimcilik Eğitim Sertifikası’nı aldım.

HİBE DESTEĞİ
İLE TEKNEM
OLDU
“Yıllarca başkalarının yanında balıkçılık
yaparak ailemin geçimini sağladım. Şimdi
ise İŞKUR’un engellilere yönelik hibe
desteği sayesinde kendime ait bir teknem
oldu. Çoğu zaman eşim ve çocuklarım
da bana yardımcı oluyor. Hep beraber
çalışmak bizi birbirimize daha çok
bağladı.”

Bozburun’da balıkçılık yaparak ailemin geçimini
sağlamak ve daha önce tecrübem olan bu alanda
kendi işimi kurarak ayaklarımın üzerinde durmak
istedim. Tekne sahibi olmanın balıkçılık yaparken
daha avantajlı olduğunu düşündüğüm için
İŞKUR’dan bu konuda destek istedim. 2016 yılının
ikinci proje döneminde kurum personeli ile birlikte
projemi hazırladım ve ikinci el bir balıkçı teknesi ile
ağ, ağ dolabı, kurşun, halat ve mantar gibi balıkçılık
malzemeleri alırken hibe desteğinden faydalandım.
Ekonomik açıdan tek başıma altından kalkmamın
zor olduğu bir durumda hibe desteği sayesinde
kendi işimin patronu olabildim. Şimdi ise kendi
çabamla bu işi sürdürebileceğime ve imkânlarımı
artırabileceğime inanıyorum. Bu işi yaparken
eşim ve çocuklarımın da bana yardım etmesi bizi
birbirimize bağlıyor, ekmeğimizi birlikte denizden
çıkarmak ayrı bir mutluluk veriyor. Bozburun’un
sezonluk bir belde olmasına ve beldedeki balıkçılığın
ise belirli dönemlerde yapılmasına rağmen kendi
işimi yapıyor olmaktan çok mutluyum. Bu destek
için devletimize çok teşekkür ediyorum.
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Mükerrem Çakı r
Düzce

“ÇALIŞAN VE ÜRETEN”
BİR KADINIM
“Yaşadığım rahatsızlıklar sebebiyle sağlıklı bir birey iken engelli oldum. Fakat asla pes
etmedim. Hem engelli hem kadın olmanın verdiği zorluklarla savaşarak tüm bunların
hayallerimin önüne geçmesine izin vermedim.”
1961 Düzce Kaynaşlı Dipsizköyü
doğumluyum. Uzun süredir devam
eden sağlık sorunlarımdan dolayı
yürümekte zorluk çekiyordum. Şimdi
koltuk değneği ile yürüyebiliyorum.
Maddi sıkıntılarımızdan dolayı
evime katkı sağlamak gayesiyle

yıkama ve mobil olarak ev, iş yeri

temizliği yapma projesi idi. Birinci

müracaatımda projem onaylanmadı,
ben hayalimden vazgeçmedim ve

eksikliklerimi tamamlayarak tekrar

başvurdum. Projemin onaylandığını

İŞKUR çalışanlarından öğrendiğimde

iş bakmaya başladım. İş ararken

çok mutlu oldum.

televizyonda Cumhurbaşkanımızdan

En büyük hayalim olan iş yeri açma

engellilere iş kurmaları halinde hibe
verileceğini öğrendim. İŞKUR’a
başvurdum ve girişimcilik eğitim
programına katıldım. Uzun zamandır
hayalini kurduğum kendi iş yerimi
açabilmek ümidiyle İŞKUR tarafından
desteklenen kendi işini kurma
projesine başvurdum. Projem oto

12

çalışmalarına hemen başladım ve

hayalimi gerçekleştirerek kendi işimin
patronu oldum. Oto yıkama ve mobil
olarak ev, cami, iş yeri temizliği

yapıyoruz. Yorgan yıkama makinesi
alarak işlerimi daha da ilerletmeyi

planlıyorum. Çalışmalarımda oğlumun
ve eşimin desteğini alıyorum.

TOKİ’den ev almak için peşinatı
yatırabilecek parayı biriktirdim ve
kendi evimi aldım. İş yapmak için
kullandığımız aracımızı yeniledim.
Kazancımız çok şükür bize yetmeye
başladı. Sağlık durumu benden
daha iyi olan insanlara örnek oldum.
Çalışmak için mazeret değil çözüm
üretilmesinin ne kadar gerekli ve
önemli olduğunu; engelli, çalışan,
üreten, kadın bir birey olarak
göstermeye çalıştım. Sağlığım
elverdiği sürece işlerimi büyütmeyi ve
vatanıma milletime faydalı örnek bir
insan olmayı hedeflemekteyim. Bize
bu imkanı sunduğu için devletimize
ve Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğüne çok teşekkür ederim.

Osman Karabı yı k

Amasya

Amasya’da dünyaya geldim. Evli
ve iki çocuk babasıyım. Meslek
yüksekokulundan mezun oldum. Okuldan
mezun olduktan sonra kaza sonucu sağ
kol dirsek altı ameliyatı geçirdim. Zorluklar
yaşasam da umudumu kaybetmemek,
hayata tutunmak için her zaman çaba
gösterdim. İŞKUR’la kaydım 3 yıldır
vardı. Her zaman olduğu gibi internetten
İŞKUR’un web sayfasından kendime
göre iş ararken engellilere yönelik kendi
işini kurma projesini gördüm. Bu proje
kapsamında bir şeyler yapabileceğimi
düşündüm. Okul dışı günlerde ve yaz
tatillerinde babamın bisiklet ve motosiklet
tamirhanesinde babama yardımcı olmak
için çalışıyordum.
Amasya merkezde ve çevre illerde, engelli
bireyler için akülü tekerlekli sandalye
tamirhanesi olmadığını, araç kullanan
arkadaşların araçlarını yaptırmak için
başka şehirlere gönderdiklerini öğrendim.
Bu işi yapabileceğimi düşünerek Amasya
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne
başvurdum. Proje detaylarını, hangi
aşamalar olduğunu öğrendim. Hazırlanma
aşamasında İŞKUR personelinden her
zaman destek aldım.

SADECE İŞ
KURMADIM,
AYNI ZAMANDA
BAŞKALARINA
DA İŞ İMKANI
SAĞLADIM
Genç arkadaşlarıma sesleniyorum: Bir
meslek öğrenin. Devletimiz yardımcı oluyor,
araştırın, girişimci ve cesaretli olun.
Kendinize güvenin.

İş yerimi açtıktan sonra her şey çok hızlı
gelişti. Zaman ilerledikçe adımı duyup
çevre illerden gelen müşterilerim oldu.
Üstelik iş yerimde sigortalı olarak eleman
çalıştırmaya bile başladım. Böylece bir
zamanlar iş arayan engelli bir birey iken
şimdi istihdama katkıda bulunma imkânına
sahip oldum. Bundan sonraki süreçte
işimi büyüterek ikinci dükkânımı açmayı
planlıyorum.
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Kamil İlgezdi
Çorum

ENGELLİ OLUNCA HAYATA
KÜSMEDİM
“Geçirdiğim trafik kazası sonrası engelli bir birey olunca hayata küsmedim. İŞKUR’un “Engelli
Hibe Desteği” ile kendi işimi kurarak hayalimi gerçeğe dönüştürdüm. Girişimcilik sertifikamı
aldım. Kaza öncesinde yürütmekte olduğum yöneticilik görevinin sağladığı tecrübe ile hayata
daha sıkı tutundum.”
38 yaşında evli ve iki çocuk
babasıyım. Çorum’da dünyaya
geldim. Eğitim hayatımdan sonra
çeşitli şirketlerde yöneticilik yaptım.
Fakat 4 yıl önce geçirdiğim trafik
kazası sonucu sol ayağıma protez
takıldı. Kaza sonrasında hayatım
tamamen değişti. 2015 yılında
İŞKUR’un Girişimcilik Eğitim
Programı’ndan haberdar olmam,
hayatımda yeni bir dönüm noktası
oldu. Girişimcilik eğitimini başarı
ile tamamlayarak sertifika almaya
hak kazandım. “İŞKUR’la Yeniden
Nefes Almak” isimli proje ile hibe
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desteğinden yararlanarak bir adet

lazer kesim makinesi aldım. Leblebisi
ile meşhur olan Çorum’da leblebi

üreticilerine yönelik hediyelik kutu

üretimi yaptığım bir atölye kurdum.
Yaptığım tasarımları, müşterilerim
çok beğeniyor. Sadece Çorum

ile sınırlı kalmayıp 23 ilimize daha

çeşitli tasarımlar geliştirerek hizmet
veriyoruz.

da el attım. Şu an Bursa Büyükşehir
Belediyesinin ahşap bayrak işini
üstlendim. Hatta Çorum merkezde
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve
Araştırma Hastanesi yanında kebap
salonu açtım. İşsiz bir insanken
İŞKUR projesi ile 8’i kebap salonunda,
4’ü hediyelik eşya dükkânında olmak
üzere toplam 12 işsiz vatandaşımızı
istihdam eden bir işveren konumuna

Şu an ikinci bir iş yeri daha açtım.

geldim. Ortopedik engelli bir birey

tasarımlarla birçok belediyenin de

olup hayata tutunmaya çalışan kişilere

İşime dört elle sarıldım. Yaptığım

olarak başarımın benim gibi engelli

ilgisini çektim. Öyle ki farklı alanlara

örnek olması en büyük isteğim.
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Kırşehir

1974 yılında Kırşehir’de doğdum. Evli ve
iki çocuk babasıyım. Yurt dışı seyahatlerim
sırasında ilham aldığım Dış Cephe Temizlik
işini kendi ülkemde icra etmek istedim.
Bu azim ve inançla yola koyuldum.
Yaptığım araştırmalar sonucunda İŞKUR’la
tanıştım. İŞKUR’dan aldığım bilgiler
doğrultusunda hedeflerime her geçen
gün daha da yaklaşabilme cesaretini
buldum. 2015 yılında Kırşehir Çalışma ve
İş Kurumu İl Müdürlüğünün düzenlediği
girişimcilik eğitimine katıldıktan sonra
işletmemi açtım. Girişimcilik kursunda
almış olduğum bilgileri tecrübelerim ve
insan ilişkilerimle birleştirerek kısa zamanda
küçümsenemeyecek bir mesafe katettim.
Faaliyet gösterdiğim alanın şehrimizde
tek olması en büyük avantajımdı. Ama
bu durum aynı zamanda çeşitli riskleri de
barındırmaktaydı.

ÜLKE
GENELİNDE
HİZMET VEREN
BİR FİRMA
KURDUM
“2015 yılında İŞKUR’un Engellilerin Hibe
Desteği Projesi kapsamında işletmemi açtım.
Ülkemiz genelinde açılan güneş enerjisi
panellerinin temizliğini yapıyorum ve
işletmem her geçen gün büyümeye devam
ediyor.”

Hayallerimi gerçeğe dönüştürmeme katkı
sağlayan İŞKUR’a ne kadar teşekkür etsem
az olur. Engelli vatandaşlarımıza tavsiyem
kendilerine en yakın İŞKUR kapısını
çalmaları. Orada görecekleri ilgi hayatlarını
olumlu yönde değiştirmede kendilerine
ilk adım olacaktır. Şunu açık yüreklilikle
söylemeliyim ki vakit kaybetmeden bir an
önce bir yerlerden başlamak gerekiyor.
İstihdam ettiğim arkadaşlarımla aynı ailenin
fertleri gibi olmamın verdiği mutluluğu
kelimelerle ifade edemiyorum. Bu mutluluğa
ulaşmama katkı sağlayan İŞKUR ailesine
çok teşekkür ediyorum.
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İŞKUR
ARTIK ÇOK DAHA
YAKININIZDA VE
YANINIZDA
İŞKUR’A ERİŞİMİ
KOLAYLAŞTIRDIK
Kurumumuz; hizmet kalitesi ve çeşitliliği ile işsizlikle
mücadelede etkin rol oynayan, işgücü piyasasında
öncü ve saygın bir kurum olma vizyonunu, teknolojik
yenilikleri yakından takip ederek ve anında uygulamaya
koyarak gerçekleştirmeyi ilke edinmiştir.
İŞKUR’a kayıtlı iş arayan ve işverenlerin kullanımına
sunulan; İŞKUR Web Sitesi, İŞKUR İnternet Şubesi,
mobil uygulamalar ve online diğer hizmetler modern
Bilgi Teknolojilerine uygun olarak geliştirilip tüm
vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.

www.iskur.gov.tr

