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İŞKUR’ALNA
BAŞAR
GENÇLER

Türkiye İş Kurumu olarak gençlerimize, işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan
mesleki becerileri kazandırmak ve gençlerimizin eğitimden iş hayatına geçişlerini
hızlandırmaya yönelik projeler üretmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bu
kapsamda imza attığımız projeler, gerçekleştirdiğimiz kurs ve programlar ile
sağladığımız destekler sayesinde yüz binlerce gencin istihdama kazandırılmasına
aracılık ettik ve etmeye de devam ediyoruz.
Aktif İşgücü Programlarımız çerçevesinde işgücü piyasamızın ihtiyaçlarına göre
gençlerimize özel kurslar, programlar geliştiriyor ve güncelliyoruz; özel sektörle de
bu programlar kapsamında iş birliklerimizi daha da artırmaya gayret ediyoruz.
İŞKUR’dan aldığı destekle hayallerini gerçeğe dönüştüren gençlerimizin başarı
hikâyelerinin ele alındığı bu çalışmanın; tüm gençlerimize yeni ve farklı bir bakış açışı
kazandırması, hayallerini gerçekleştirmek için emin adımlarla yürüyen gençlerimizin
başka gençlere de ilham olmasını diliyoruz.

GELECEĞİNİ

İNŞA EDEN
GENÇLERİMİZİ
DESTEKLİYORUZ!
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EZGİ
DENİZHAN

KAHRAMANMARAŞ
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI

FRANSA’DA KURDUĞUM
HAYALİ
KAHRAMANMARAŞ’TA
HAYATA GEÇİRDİM

“İnsanlar tarafından takdir edilmek, başarılı ve cesur
bir iş insanı olarak görülmek beni çok mutlu ediyor.
İŞKUR’un; insanın kendisine olan güvenini artıran, içeriği
ile geleceğini bilinçlendiren ve doğru yönlendiren bu gibi
programları artırması gerektiğini düşünüyorum.”

Fransa’da doğup büyüdüm. Hayranlık ve minnet
duyduğum canım annem hayatını bize adayarak
kardeşimle beni bir başına yetiştirdi. Fransa’da
yaşadığımızdan Anadolu geleneklerinde önemli yeri olan
akraba dayanışması gibi bir desteğimiz olmadı.
Biz kreşteyken, şeker hastası olan annem geçimimizi
sağlamak için hep işteydi. Kahramanmaraşlı olan annem
vesilesiyle Kahramanmaraş’ı ziyaret ettiğimde şehirle
aramda güçlü bir bağ hissettim ve burada iş kurmaya
karar verdim. Uluslararası ticaret bölümünden mezun
olmuştum ama daha sonra diyetisyenliğe merak saldım.
2018’de Fransa’da diyetisyenlik bölümünden mezun
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olup yeniden Kahramanmaraş’a geldim. Benim iş
kurma merakımı bilenler İŞKUR’un destek projelerinden
bahsettiler. Biraz araştırıp İŞKUR Girişimcilik Eğitim
Programına başvurdum.
Eğitim programından önce iş hayatı konusunda çok
tereddütlerim vardı. Bir yandan maddi olanaksızlıklar,
diğer yandan Türkiye’ye ve Türkçeye adaptasyon sorunları
kafamı kurcalayıp duruyordu. Ayrıca kurmayı planladığım
işin sağlık sektöründe olması nedeniyle KOSGEB’den
destek almamın mümkün olmadığını da öğrenmiştim.
Ancak İŞKUR Girişimcilik Kursu’nda edindiğim bilgiler
bana öyle bir güven aşıladı ki hayalimi her ne olursa
olsun gerçekleştirmeye karar verdim. Ben bu işi yaparım,
üstesinden gelirim dedim. Akabinde istikrarlı bir şekilde
imkânlarımı zorlayarak Aralık 2018’de açmış olduğum
iş yerimin ilk müşterisi şeker hastası olan annem oldu.
Uyguladığımız doğru beslenme yöntemi ile annem
insülini bıraktı. Günden güne müşteri portföyüm de
artmakta ve kurmuş olduğum iş yeri sayesinde ekonomik
durumu iyi olmayan bazı hastalarıma da yardım etme
imkânı buluyorum.
Bu kadarla yetinmeyerek yakın bir zamanda
Kahramanmaraş’ta sağlıklı yemeklerin yapıldığı kafe,
restoran tarzı bir yer açmayı düşünüyorum. Bir yandan
diyetisyenlik yapıp bir yandan da insanları sağlıklı
beslenmeye teşvik etmeyi planlıyorum. Böylece hem
insanların sağlığını düzeltecek hem de şehrimizin
ekonomisine destek olacağım. Benim gibi kadın
girişimcilere tavsiyem hiç pes etmesinler. Başarılı olursam
kazanacak çok şeyim var desinler. Yılmasınlar.

MURAT
DAŞTAN
İŞBAŞI EĞİTİMİNDEN,
OTO MEKANİKERLİĞİNE
İSTANBUL
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

“İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı ile Oto Bakım ve Onarım
(Oto Mekanikerliği) üzerine iş yerinde aldığım eğitimin
ardından istihdamın kapısını araladım. Şu anda hayal
ettiğim yerdeyim. Çalışmak istediğim meslekte ve çalışmak
istediğim firmadayım. Elbette başkaca hedeflerim de
var. Kendi işimde zaten belirli bir seviyeye ulaştım. Fakat
çalışmayı, öğrenmeyi bırakmaya da niyetim yok.”

1993 doğumluyum. İlkokulu Gülsuyu’nda okudum.
Sonra Küçükyalı Endüstri Meslek Lisesinde otomotiv
üzerine eğitim aldım. Üniversitede otomotiv
bölümünü bitirdim ve bir süre Düzce’de kiralama
işiyle uğraştım. Fakat bu istediğim bir iş değildi ve
İstanbul’a geri döndüm. Okul haricinde herhangi
bir iş deneyimim yoktu. Sadece küçükken sanayiye
giderdim. Yaz tatillerimi sanayide değerlendirirdim.

Hem Düzce’de eğitim görürken hem de İstanbul’a
döndükten sonra İŞKUR’un eğitim programlarını
takip ediyordum. Sürekli ilanları inceledim. Uzun
süredir bildiğim gördüğüm bir yer olduğu için şu
an çalıştığım bu firmaya gelip bilgi almak istediğimi
söyledim ve iş başvurusu yaptım. Daha sonra
İŞKUR ile bir anlaşmaları olup olmadığını sordum.
Çünkü İŞKUR’un düzenlediği kurs ve programları
duymuştum. Kısa bir görüşmeden sonra beni
İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne
yönlendirdiler. Gittim, görüştüm. İŞKUR’un desteğiyle
İşbaşı Eğitim Programı’ndan yararlandım. Programın
ardından burada işe başladım.
Benim bulunduğum firmada birçok arkadaşımız
İŞKUR aracılığıyla buraya girmiş bulunuyor ve bu
vesileyle çalışmalarına devam ediyorlar. Mesela şu
anda İşbaşı Eğitim Programında olan arkadaşlarımız
var. Bu arkadaşlarımız bu süre zarfında işlerini
öğreniyorlar; daha sonra bir aksilik çıkmazsa onlar
da kalifiye eleman olarak istihdam edileceklerdir.
Kısacası şunu çok rahat söyleyebilirim ki İŞKUR’un
istihdamın artırılması noktasında hizmetleri
yadsınamaz. İŞKUR’un bir avantajı da sokakta kapı
kapı iş aramak yerine sizi en doğru işe yönlendirmesi.
Açıkçası siz iş aramıyorsunuz, İŞKUR sizin yerinize
en doğru alternatifleri tarıyor ve sizi yönlendiriyor.
Bence bu uygulamalar, gençler için büyük bir nimet.
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SULTAN
TURHAN

DİYARBAKIR
MESLEKİ EĞİTİM KURSU

MESLEKİ EĞİTİM
KURSLARINDAN
KUYUMCU ATÖLYELERİNDE
İSTİHDAMA VARAN
YOLCULUK

“Kendini geliştiren hayatını güzelleştirir. Ben bunu
İŞKUR’un Mesleki Eğitim Kursuna katıldığımda anladım.
Değişmek isteyen bunu ancak gelişmeye heveslenerek
başarabiliyor. İmkânsızlıklar, zorluklar yok mu? Elbette çok
ama işinizi kolaylaştıran İŞKUR’un faaliyetleri de çok.”

1998 yılında Diyarbakır’da doğdum. 7 çocuklu bir
ailenin kızı olarak ilköğretimi tamamladıktan sonra
gerek çevresel faktörler gerekse ailemin maddi
imkânsızlıklarından dolayı eğitim hayalim devam
edemedi. Daha sonra 2009 yılında, ailemin de
desteğiyle, Sur Kaymakamlığının ilçe kadınları için
düzenlemiş olduğu mesleki eğitim atölye çalışmalarına
kursiyer olarak katılma şansı buldum.
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Sur Kaymakamlığının düzenlediği atölye çalışmaları
konusunda etraflıca bilgisi olmayan yakın çevremin ve
tanıdıklarımın ön yargılarını, Çalışma ve İş Kurumu iş
birliği ile hayata geçirilen Mesleki Eğitim Kursundan
elde ettiğim cep harçlığı sayesinde bir nebze olsun
kırmayı başardım. Bir yandan kurslara devam ediyor,
diğer yandan da çırak olarak yarım gün gittiğim
kuyumculuk atölyelerinde kendimi geliştirmeyi seviyor;
emek vererek, hak ederek para kazanma duygusunu
tadıyordum. İşçi bir babanın kızı olarak aileme katkıda
bulunmanın haklı gururu o güne değin yaşamadığım
bir duyguydu.
Ben Sultan Turhan, Diyarbakırlı Sultan… Belki
dünyadaki pek çok kişi için çok kolay elde edilebilecek
öz güven, bir işe yarama hissi, meslek edinmenin
gururu gibi duygulara İŞKUR sayesinde ulaştım.
Mesleki Eğitim Kurslarında öğrendiklerimi istikrar ve
azimle zaman içerisinde kendimi geliştirerek daha
çok erkeklerin istihdam edildiği ve nitelikli eleman
bulma noktasında zorluk çekilen kuyumculuk
atölyelerinde, üretim ve imalatta kalfalık yaparak
hayatımı kazanıyorum. Ustalık yolunda ilerleyip
akranlarıma ve benden daha küçük kardeşlerime örnek
olmak istiyorum. Yaşadığım mahallede, çalıştığım
atölyede kısacası beni tanıyan herkese mesleki eğitim
atölyelerinden aldığım kursları ve kendi paramı
kazanma seviyesine getiren yolculuğumu anlatıyorum.
Yöre kadınlarına rol model olarak yol göstermek
kendimden en büyük beklentim.

ÖMER FARUK
KESKİN
SEVDİĞİM BİR İŞTE
ÇALIŞMAK ÇOCUKLUK
HAYALİMDİ, İŞKUR BANA
BU KAPIYI ARALADI
“Çocukluğumdan beri en büyük hayalim severek
yapabileceğim, mutlu olacağım ve aileme daha iyi
şartlarda katkılar sunabileceğim bir işe sahip olmaktı.
Bu hayalime İŞKUR’un Eğitim Programları sayesinde
ulaştım.”

22 yaşındayım. Kocaeli İzmit Bekirpaşa’da annem,
babam ve ablamla birlikte yaşamaktayım. İzmit Nuh
Çimento Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi (Okulu)
mezunuyum. Okulumu bitirdikten sonra Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam
Merkezinde eğitim almaya başladım. Burada kişisel
gelişim ve yetenek alanlarında çok farklı içerikleri olan
öğretim faaliyetlerine katıldım. Fakat çocukluğumdan

KOCAELİ
MESLEKİ EĞİTİM KURSU

beri hayalini kurduğum bir işe girebilmek, kendi
paramı kazanabilmek, emeğimi ortaya koyup
kendimi gerçekleştirebilmek için bir meslek sahibi
olmam gerekiyordu.
Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa
düzenlediği Aşçı Yardımcısı Eğitimi kursundan
bu aşamada haberdar oldum ve derhâl katıldım.
Bu eğitim programına çok severek ve isteyerek
başladığım için birçok şeyi hemen özümseyip
öğrendim ve nihayetinde bir meslek sahibi oldum.
Artık iyi bir işe başlamamak için önümde herhangi
bir engel kalmamıştı.
Kurs sonunda kısa bir süre içerisinde aşçı yardımcısı
olarak Double Tree by Hilton Otel’de işe başladım.
Şu an çok mutluyum, burada mutfak bölümünde
çalışıyorum. Kahvaltılıklar hazırlıyorum; bardakların,
çatal-kaşık ve bıçakların sunumunu yapıyorum.
İşimle ilgili olarak buna benzer birçok sorumluluğum
daha var. İşimi olduğu kadar çalışma arkadaşlarımı
da çok seviyorum; onlar da beni çok seviyorlar. Hafta
tatillerinde bile çalışma ortamımı düşünüyorum; bir
an evvel tatil bitsin işime döneyim istiyorum.
Öncelikle bir meslek sahibi olmamda bana katkı
sağlayan İŞKUR’a, mutfakta işi öğrenmem ve
yapmam konusunda bana çok yardımları olan, bana
güvenen ve bu işi layık gören yöneticilerime, çalışma
arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.
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GİZEM
GÖNEN

BALIKESİR
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI

HAYALİMDEKİ ŞEKER
ATÖLYESİNİN KAPISINI
İŞKUR SAYESİNDE
ARALADIM

“Doğru işi seçtiysek, işimizi sevip tutkumuza güveniyorsak,
yılmadan deneyip, çalışıp çözüm üretebiliyorsak,
girişimcilik sonu belirsiz bir serüven olmaktan uzaklaşıyor.
İnandığınız bir iş fikri var ise yatırım yaptığınız en
zorlu zamanda size destek için bekleyen İŞKUR varken
hayallerinizi ertelemeyin.”

Bisiklete binmeyi yeni öğrenen bir çocuğu ayakta
tutan destek tekerleri vardır hani, İŞKUR’un Girişimcilik
Eğitim Programı da benim hayalimin destek tekerleri
oldu bir nevi. Bu süreçte asıl odaklandığım sorunların
aşılabilir olduğuydu. Birçok girişimcilik örneği okudum,
herkes benim gibiydi. Bir kriz anı ve ardından sorunun
ne olduğunun farkındalığına varıp çözüm üretme
aşaması... Model aldığım bir girişimci ya da iş yeri
olamadı bu yüzden. Baktığımda gördüğüm tek şey
doğru üretilmiş çözümlerdi.
Sorunlarıma göre ürettiğim çözümler ile yola çıkmamın
üzerinden 4-5 yıl geçmişti ki satışlarımın on katına
çıktığına sevinçten havalara uçarak şahit oldum.
Tabii artık yalnız değilim, çalışma arkadaşlarım da
var yanımda. İstihdam yaratabilmek sanırım girişimci
olmamın en mutlu edici yanlarından biri.

1990 doğumluyum. 22 yaşında Uludağ Üniversitesi
Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun oldum.
Mezuniyet sonrası her acemi akranım gibi bir süre
farklı iş yerlerinde yoğun ama hem kişisel hem de
mesleki olarak beni tatmin etmeyen işlerle uğraştım. Bir
süre sonra da İŞKUR ile tanıştım ve Girişimcilik Eğitim
Programından faydalandım. Her şeye bir anda tılsımlı
bir değnek dokundu sanki. Uzun yıllardır hayalini
kurduğum Gizem Şeker&Çikolata atölyesini 2013
yılında böylece hayata geçirdim.
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Üniversitede okurken aklımda sürekli, ileride severek
yapacağımı düşündüğüm butik çikolata üretimi fikri
vardı. O dönemlerde ufak tencerelerde yaptığım
yüzlerce deneme, yakınlarımın cesaret verici iltifatlarını
duymamı sağlamıştı. Şimdi 7. kuruluş yılını kutladığımız
şeker ve çikolata atölyemde bu lezzetleri kazan kazan
yapıp sevdiklerim ve müşterilerimle paylaşıyorum.
Başta söylediğim gibi insanların yüzüne yansıyan
sıcak gülümsemede, cefası bol olan bu yolu benim
için çiçekli bir patikaya dönüştüren İŞKUR’un payı çok
büyük. Onlara teşekkürü borç biliyorum.

NAFİ
KABAKOĞLU
DİNAMİK VE GİRİŞİMCİ
RUHUMA İŞKUR İLE
BERABER YÖN VERDİK

“Genç bir girişimcinin vizyonu nasıl genişletilir, ufku nasıl
açılır bunu İŞKUR sayesinde görmüş oldum. Bu değerli
Kurumun gelecek vizyonu, beni belki de hayatım boyunca
kendimi ait hissedemeyeceğim bir işte çalışmaktan
kurtardı.”

HATAY
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

Hayalim hep yazılım ile uğraşmaktı. Gündüz okula
gidiyor, gece ise yazılım yapmaya çalışıyordum. Takip
eden süreçte pek çok iş başvurusunda bulundum
ve çaldığım her kapı tecrübe sahibi olmadığım için
yüzüme kapandı. İş aramak için İŞKUR’a gidip İş ve
Meslek Danışmanlarıyla görüştüğüm sırada bana İşbaşı
Eğitim Programlarından bahsettiler. Zihnimde bir
ışık yandı. Bu program sayesinde 6 ay boyunca hem
deneyim kazandım hem de cep harçlığım ve genel
sağlık sigortam İŞKUR tarafından ödendi. Bu benim
için çok güzel bir tecrübe demekti ve asıl çalışmak
istediğim sektörü belirlememi sağladı.
Kısa süreli bir gümrük ve dış ticaret macerasının
ardından abimin de desteği ile ilerlettiğim yazılım ve
tasarım konusunda çeşitli projeler yaparak şimdiki
şirketim olan İz Bilişim’i açtım. Bu başarımın ilk ışığını
yakan İŞKUR’a ne kadar teşekkür etsem azdır.

1992 Hatay/Antakya doğumluyum. Bizim buralarda
bir çocuk 7 yaşına geldiğinde artık meslek öğrenmeli
diye bir ustanın yanına çırak verilir. Bu meslek bazen
aşçılıktır, bazen zanaatkârlık. Benim kaderimde de
berber çıraklığı varmış. Tabii eğitim hiçbir zaman
geri planda kalmadı. Üniversiteye kadar bir yandan
kuaförlük yapmak zengin bir hayat tecrübesi
edinmeme vesile oldu. Antakya Ticaret Meslek Lisesi,
Bilgisayarlı Muhasebeden sonra Süleyman Demirel
Üniversitesi, Dış Ticaret ve Açık Öğretim Fakültesi,
İşletme Bölümlerini (ön lisans) bitirdim.

İŞKUR’un İşbaşı Eğitim Programı ve değerli İş ve Meslek
Danışmanları olmasaydı, girişimci ruhum belki de hiçbir
zaman harekete geçemeyecekti.
Teknolojik gelişmelerin hızla ilerlediği ve bunu
yakalamanız için sektördeki açıkları çabucak görüp
ona göre projeler üretmeniz gereken, durmanızın
imkânsız olduğu çok dinamik olan bilişim sektöründe
hâlâ kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Genç
yaşta sevdiğim bir işin patronu olabileceğimi görmemi
sağlayan İŞKUR’a her gün minnet duyuyorum.
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BURÇAK
KESER

GAZİANTEP
MESLEKİ EĞİTİM KURSU

İŞKUR MESLEKİ EĞİTİM
KURSUNA KATILDIM,
KARİYERİME EMİN
ADIMLARLA BAŞLADIM

“Kariyerimi nasıl doğru yönlendirebilirim diye düşünürken
gereksiz zaman kaybı yaşamak istemiyordum. Hem mesleki
rehberlik alabileceğim hem de donanımıma kısa zamanda
artı değer katabilecek bir programa dâhil olabilsem diye
düşünürken karşıma İŞKUR Mesleki Eğitim Kursu çıktı.”

alanıma yönelmeye karar verdim. Bununla ilgili ne
yapabileceğimi düşünürken karşıma Gaziantep Çalışma
ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Güneydoğu Anadolu
İhracatçılar Birliğinin (GAİB) düzenlediği ve yeni nesil
ihracatçıların yetiştirileceği Dış Ticaret Uzmanlığı
Mesleki Eğitim Kursu çıktı. Bu benim için iyi bir fırsat
olabilirdi. Hemen başvuru yapmaya karar verdim ve
katılmaya hak kazandım.
Kurs süresince hem maddi kazanç sağladım hem de
kişisel gelişim, akreditif, dış ticarette ödeme ve teslim
şekilleri, pazarlama gibi istihdam edileceğim alanla ilgili
birçok konuda bilgi sahibi oldum.

1995 yılında Adana’da doğdum. Lisans eğitimimi
Çukurova Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümünde
tamamladım. Mesleki kariyerimi daha uzman bir
pozisyonda ilerletmem gerektiğini düşünerek şu an
devam ettiğim akademik eğitimim olan Alparslan
Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Yönetim ve
Organizasyon Programında yüksek lisansa başladım.
Lisans programını tamamladığımda eğitim
alanım dışındaki sektörlerde çalışmıştım. Fakat
daha sonra kariyer hedefim doğrultusunda kendi
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İŞKUR Mesleki Eğitim Kursunu başarıyla tamamladıktan
sonra Antep’in önde gelen halı firmalarından birinde
istihdam edildim. Fatura işleme, fatura kaydı, sipariş
takibi ve tedarikçi takibi gibi temel bazı aşamaların
uygulamasını yapmaktayım.
Beni en çok mutlu eden ise kariyer planım
doğrultusunda hedeflerime varabilmek, başka bir
deyişle mezun olduğum bölümle ilgili bir iş sahibi olma
hayalime İŞKUR aracılığıyla açılan Dış Ticaret Uzmanlığı
Mesleki Eğitim Kursu sayesinde ulaşabilmek oldu.
Mesleki olarak bir iş tecrübem olmamasına rağmen
bu program sayesinde kısa sürede büyük tecrübeler
edindim. Buna vesile olan Gaziantep Çalışma ve İş
Kurumu İl Müdürlüğüne teşekkür ederim.

BUĞRA
YAKA
KENDİ İŞ FİKRİMİ
UYGULAMANIN
MUTLULUĞUNA İŞKUR
SAYESİNDE ULAŞTIM
“Para elbet kazanılır ancak ticarette önemli olan, parayı
kazanırken aynı zamanda kendi yolunuzu da çizebilmek.
Kendi iş fikrimi uygulamanın, Çanakkale’de olmayan bir işi
yapmanın keyfini başka bir işe değişmem. Bu mutlulukta
İŞKUR’un benim gibi genç girişimcilere kazandırdığı
vizyonun hakkını vermem gerekir.”

Ben Buğra Yaka. 1990 Çanakkale doğumluyum.
Bartın’da Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünde
hem okuyup hem çalışıyordum fakat 3. sınıftayken
önemli bir karar alıp bu bölümü bıraktım. Tekrar sınava
girip Denizli Pamukkale Üniversitesi İşletme Bölümünü
kazandım. Hayalimde hep bir kahve dükkânı sahibi
olmak vardı. Doğru zamanı yakalamak ve sürecin
olgunlaşması için sabırla bekledim. Bu sırada okulum
bitti ve Çanakkale’ye döndüm. İş dünyasını tanımak

ÇANAKKALE
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI

adına bir otelde işe girdim ve dokuz ay çalıştım. Bu
süreçte iş fikrim ile ilgili 11 şehir gezdim, birçok insanla
konuştum ve araştırmalar yaptım.
İŞKUR’un Girişimcilik Eğitim Programını duymuştum.
Çanakkale İş Kurumu İl Müdürlüğüne gidip başvurumu
yaptım. İŞKUR kaydımı yaptırdıktan kısa bir süre sonra
eğitim için davet edildim. İŞKUR’dan aldığım Girişimcilik
Eğitimi sonunda iş planını hazırladım. Düşüncelerimi
olgunlaştırırken daha önce bu desteği alan kişilerle
görüştüm. Ardından dosyayı hazırladık ve neticesinde
Mart 2018’de hayalim olan dükkânı açarak iş hayatında
kendi ayaklarım üzerinde yürümeye başladım. Şu anda
Özbek Kahvecisinde her şey yolunda.
Dükkânımızdaki kahve kavurma makinesi sayesinde
Çanakkalelileri kahvenin çiğ hâliyle tanıştırdık ve
müşterilerimizin gözünün önünde imalat yapılan sıcak
bir ortam oluşturduk. Ana ürün kalemlerimiz kahve,
lokum, draje çikolata ve kuruyemiş. Sattığımız ürünler
bir nevi lezzet zinciri gibi düşünülebilir; kahvesini alan
drajesini de lokumunu da birlikte alıyor. Biz de onların
damaklarını şenlendirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Ben yaptığım her işten, konuştuğum her insandan hep
yeni şeyler öğrenmeye çalıştım. Bu anlayışla diyebilirim
ki bana bu vizyonu kazandıran İŞKUR ve değerli
müşterilerimiz, Özbek Kahvecisi markasının gerçek
sahipleridir. Hayalimi hayata geçirmeme yardım eden
İŞKUR’a bu vesileyle yeniden teşekkürlerimi iletmek
isterim.
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NURAY
ÖZKOÇ

KARAMAN
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI –
ENGELLİ KENDİ İŞİNİ KURMA DESTEĞİ

“Kadınların ve özellikle engellilerin
azimli ve inançlı olmaları hâlinde
kesinlikle başarılı olacaklarını
düşünüyorum.”

ENGELİME
DEĞİL
HAYALİME
ODAKLANDIM
2018 sonunda Karaman Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğü tarafından açılan Girişimcilik Eğitim
Programına katıldım. 2019’un ilk döneminde projem
kabul edildi ve 2019’un Temmuz ayında hep hayalini
kurduğum işyerimi açtım.
İş yerimi açtıktan sonra aile ekonomimize de katkı
sunmaya başladım. Çevrem genişledi, sosyal olarak
saygınlığımın arttığını gördükçe kendime güvenim
de yerine geldi. Belki aileme ve çocuğuma daha az
zaman ayırıyorum ama hem engelli hem de kadın
olarak bir şeylerin üstesinden gelebilmenin verdiği
zevki ve güveni hissetmek tüm aileme de olumlu
yansıyor. Sürecin başından bugüne dek çalışmaların
her aşaması heyecan vericiydi.
İş hayatında kendi ayakları üzerinde durmayı
başaran her cesur kadını model olarak görüyorum.
Kadınlar artık daha fazla iş hayatındalar, bunu
gözlemlemek heyecan verici.

Kısa süreli olarak mayalı ekmek dükkânlarında ve
marketlerde kasiyer olarak çalıştım. Onun dışında
hayatım boyunca ev hanımı olarak yaşadım.
İŞKUR’a kayıtlı olduğum için özellikle engelli personel
alımlarında SMS ile bilgilendiriliyordum. Böylece,
Kurumun hayata geçirdiği yeni uygulamalardan
çabucak haberim oluyordu. İŞKUR’un Engelli Kendi İşini
Kurma Desteği’nden de bu süreçte haberdar oldum.
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Öncelikli hedefim iş yerimi kalıcı ve sürdürülebilir bir
hâle getirmek. İşlerimin de oturmasıyla istihdamı
artırmaya dönük işçi alımı da yaparak hem başka
insanlara hem de ülkemizin ekonomisine ufak
da olsa bir katkı sağlamayı hedefliyorum. Kendi
içine kapanmış, umudu kırılmış bütün kadınlara
ve engellilere tavsiyem kendinize güvenin ve
devletimizin teşvikleri konusunda bilgi edinin. Şuna
inanıyorum ki mutlaka bir yol bulacaksınız.

TUĞÇE
IŞIK
BİZ GENÇLERE YENİ
İMKÂNLARI GÖRMEYİ
ÖĞRETİYORLAR

“Birkaç sene önce şu an hayatımı kazandığım mesleğin
kariyer yolunda ilerleyeceğimi söyleseler inanır
mıydım? Sanmıyorum. İŞKUR’un Mesleki Eğitim
Kursları biz gençlere sadece bir işin ustalığını değil,
hayal kurmayı da öğretiyor.”

1990 Giresun doğumluyum. Ön lisans eğitimimi Afyon
Kocatepe Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümünde
tamamladım. Akabinde Dikey Geçiş Sınavı ile Erzurum
Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümüne
yerleştim ancak lisans eğitimimi bazı sebeplerden
dolayı devam ettiremedim. Kaydımı dondurarak
memleketime geri dönüş yaptım. Daha önce staj

GİRESUN
MESLEKİ EĞİTİM KURSU

yaptığım Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde
sezonluk olarak çalışmaya başladım. Bu işte çalışma
sürem sona erdiğinde Giresun Çalışma ve İş Kurumu
İl Müdürlüğü tarafından ilimizde çağrı merkezi
sektöründe Mesleki Eğitim Kursu açılacağını duydum
ve araştırmaya başladım. İlgili başvurular ve görüşme
sonrasında kursiyer olarak eğitime başladım.
Sürekli yeni bilgiler öğrendiğim verimli bir kurs
sürecini takip eden zamanlarda çağrı merkezinde
çalışmaya başladım. Yaklaşık bir sene sonunda
destek eğitmenlik pozisyonuna seçilmeye hak
kazandım. Aynı dönemde takım liderliği pozisyonu
için de başvuru açılmıştı, ona da başvuru yaptım.
Yapılan sınav ve mülakatlar sonrasında takım
liderliği pozisyonuna uygun bulundum ve işe kabul
edilmemin üzerinden çok kısa bir süre geçmesine
rağmen takım liderliği görevime başladım. Bugün
hâlâ aynı görevimi sürdürmekteyim. Bu kadar kısa
bir dönem içinde sektörel kariyerimin bu hızda
ilerlemesini İŞKUR’un düzenlediği Mesleki Eğitim
Kursuna borçlu olduğumu düşünüyorum.
İŞKUR aracılığıyla açılan bu eğitim programı
sayesinde daha önce hiç iş tecrübem olmamasına
rağmen bu sektörün işleyişi ve çalışma prensipleri
hakkında uzmanlaştım ve iş sahibi oldum.
Buna vesile olan “Giresun Çalışma ve İş Kurumu
Müdürlüğü”ne teşekkürlerimi iletmek isterim.
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SEDA
KOÇAK

VAN
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI

GELECEK PLANLARIM
VARDI “UYGULAMALI
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ”
ONLARI GERÇEK YAPTI

“Genç bir kadın girişimci olarak hayallerini
kurduğum girişimcilik fikrinin gerçeğe
dönüşmesini Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine
borçluyum. Bu program hayallerimin gerçek
olmasını sağladı.”

kendi işinin patronu olarak anılmak ne kadar zordur
tahmin edilmez. Ama bu zorlu yolda bize bizden
çok inanan, hayallerimizi, umutlarımızı bizden çok
sahiplenen bir kurum olan İŞKUR ile yolum iyi ki
kesişti.
Girişimcilik, iş fikri geliştirme, iş planı oluşturma,
proje hazırlama, pazarlama, yönetim planı, finansal
planlama gibi konularda ufkumu açan bir eğitim
sürecine tabi oldum. İyi ki olmuşum diyorum bugün.
Kursu bitirip sertifikamı aldıktan sonra, estetiğin ve
zarafetin çok önemsendiği Van ilinde “Şık olmak ve
güzel görünmek her kadının hakkıdır.” düşüncesiyle
güzellik ve estetik merkezi açma hayalimi
gerçekleştirmek adına cesaret dolu bir adım attım.

Van’ın İpekyolu ilçesinde kendi iş yerini açan bir
kadın girişimci… İlk duyduğunuzda pek bir şey ifade
etmiyor olabilir. Van Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
ile KOSGEB’in iş birliği kapsamında düzenlenen
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Programına katılıp
sertifikamı aldığımda bu belge benim için üzerinde
ismimin yazdığı sıradan bir kâğıttan ibaret değildi.
Emekti, hayaldi, sonu mutlu biten bir cefaydı. Taşrada
genç bir girişimci hem de kadın bir girişimci olmak;
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İşletmemde önceliğim, kadın elinin değdiği
her işin nasıl da güzelleştiğini birinci elden tüm
müşterilerimize göstermektir. Bu yaklaşımımda
Van’da hizmet veren bir kadın girişimci olmamın
zorluğu ya da sorumluluğunu bilerek bizlere
kapılarını aralayan, her işi kolaylaştıran İŞKUR ve
KOSGEB gibi çok değerli Kurumlarımızın faaliyetlerini
ve gelecek vizyonlarını temsil ettiğimi düşünmemin
payı da çoktur. Güvenilir, güler yüzlü, umut veren,
mutlu eden bir işletme olma hassasiyetimde bu
sorumluluk bilinci öne çıkmaktadır.

FAZİLET
OĞUZ
ENGELİMİ İŞKUR’UN
DESTEĞİYLE YENDİM,
YARINA UMUTLA
YÜRÜYORUM
“Daha önce iş bulmakta sıkıntı çekerken şimdi İŞKUR
sayesinde kendi işimi kurup yanımda bir kişiyi daha
istihdam edebilmek, beni ne kadar mutlu ediyor
anlatamam. Hayranlık duyduğum annem, İŞKUR’un
desteğiyle kendi işimi kurarken beni özellikle motive edip
cesaretlendirdi. Önce kendisine sonra İŞKUR’a büyük bir
minnet borçluyum.”

SİİRT
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI ENGELLİ KENDİ İŞİNİ KURMA PROJESİ

önce hibe desteğimi alarak bayan kuaförü olarak
işletmemi açtım. Ayrıca, şu an yanımda bir kişiyi de
istihdam etmekteyim.
Programdan önce meslek lisesi kuaförlük
bölümünde okumaktaydım. Okula devam ederken,
yine İŞKUR engelli hibe desteğiyle kendi işini kuran
ablam Elif Oğuz’un yanında yaklaşık bir yıl kuaförlük
yaparak hem ona destek oluyor hem de mesleğimi
öğrenmeye çalışıyordum.
İŞKUR sayesinde kendi işimi kurduktan sonra
özellikle aileme yük olmaktan kurtuldum ve kendi
başıma bir şeyleri başarmaktan çok mutlu oldum.
Sosyal hayatım, arkadaş çevrem genişledi. Kendimi
bağımsız ve başarılı bir birey olarak görmeye
başladım. Bütün bunlar beni çok mutlu ediyor.
İşimi büyüterek güzellik merkezi açmak, daha fazla
kişi istihdam etmek gibi bir hayalim de var ve bu
fikirler bana artık hiç uzak gelmiyor. Çünkü kendime
güvenmeye başladım.

İŞKUR’un engelli hibe desteğinden benim gibi işitme
engelli olan ablam Elif Oğuz’un birkaç yıl önce
yararlanması ve kendi ayakları üzerinde durmaya
başlaması sayesinde haberdar oldum. İŞKUR’un
Engelli Kendi İşini Kurma Projesi’nden benim de
yararlanabileceğimi düşündüm ve bundan 9 ay

Kısa bir süre önce hayalimi gerçekleştirmek için
İŞKUR’un verdiği destekle bir adım atmıştım.
Ondan sonra her şey hayallerimin de ötesinde
gelişti. Dezavantajlı bireylere tavsiyem kendilerinin
de benim gibi hayallerinin peşinden gitmeleri
ve ayakları üzerinde durmaları olacaktır. Hiçbir
şeyin başarmanın azminin önünde duramadığını
göreceklerdir.
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