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Türkiye İş Kurumu olarak izlediğimiz politikalar ve uygulamalar neticesinde kadın 
istihdamı ve kadınların işgücüne katılım oranlarının artırılması konusunda başarılı 
sonuçlara imza atmaya devam ediyoruz. Kadınların istihdama kazandırılmasındaki 
asıl  amacımız, niceliksel artışın yanı sıra daha nitelikli işlere erişimlerini de sağlamaktır. 

Kurum olarak işsiz veya daha iyi şartlarda iş arayan, meslek edinmek ve mesleğini 
değiştirmek isteyen kadınlarla yaptığımız bireysel görüşmeler yoluyla iş arayan 
kadınları uygun işlere, meslek edinmek isteyen kadınları ise kurs ve programlara 
yönlendiriyor; işgücü piyasası, iş ilanları ve meslekler hakkında da bilgilendiriyoruz. 
İş arama kanalları, öz geçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri gibi önemli noktaları 
da barındıran iş arama süreçlerinde destekler sağlıyoruz.

İŞKUR’dan aldığı destekle iş hayatında başarıya adım adım yürüyen kadınların her 
biri bizim için birer gurur kaynağıdır. Bu ekte sadece bir kısmına yer verebildiğimiz 
“İŞKUR’la Başaran Kadınlar”ın hayaline kavuşmak isteyen bütün kadınlara cesaret 
vermesini ve yol göstermesini temenni ediyoruz. 

GÜÇLÜ TÜRKİYE 
İŞ’TE KADIN, 

İŞKUR’LA
BAŞARAN
KADINLAR
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GIRIŞIMCILIK EĞITIM 
PROGRAMI 

Kayseri
ASUMAN ÖZTÜRK 
ÇAĞLIKANTAR

“HAYALLERİMİ 
HAYATA GEÇİRİRKEN 
İŞKUR’UN 
DESTEKLERİ CAN 
SUYU GİBİ GELDİ”

“Hayatım boyunca emeğim ve alın terimle çalıştım. 
Emekli olduğumda da evde oturmanın zamanı 
boşa harcamak anlamına geldiğini fark ettim. 
Farklı bir alanda yeni şeyler üretmek için arayış 
içindeydim. Önce hayal ettim sonra İŞKUR ve 
KOSGEB destekleri sayesinde kendi gıda markamı 
oluşturdum.”

İnsan bunları dinlerken bile kafasında birçok şey kendiliğinden 
biçimleniyordu.

İşimi kurduktan hemen sonra yine İŞKUR’a müracaat ederek 
eleman desteği istedim. İŞKUR’dan istihdam için yönlendirilen 
elemanıma 5 ay boyunca eğitimler vererek daha kalifiye hâle 
gelmesini sağladım. İŞKUR, bu süre zarfında çalışanımın ücretini 
karşıladı. Böylece ekonomik olarak daha dik durabildim. Gıda 
sektöründe bir kadın girişimci olarak “ASU’DAN” markasını bu 
desteklerle kısa zamanda büyüttüm.  

Biri gıda mühendisi olmak üzere üç elemanım var İŞKUR’un 
bana kattıkları olmasa belki de hayallerimi hayata geçirme fırsatı 
bulamayacaktım.  

Dijital satış kanalları sayesinde bir hayal ile başlayan ASU’DAN 
macerası, yurt dışına ürün satışı yapacak kadar büyüdü. Bugün 
ürünlerimiz Londra’ya bile ulaşabiliyor. Yurt içindeyse neredeyse 
Türkiye’nin tamamına satış yapabiliyoruz. Müşterilerimizle âdeta 
gönül bağı kuruyoruz ve her geçen gün ASU’DAN Doğal Gıdalar 
ailesini büyütüyoruz. Başta İŞKUR olmak üzere vesile olanlara 
teşekkürü borç bilirim.

1969 yılında ev hanımı bir anne ve öğretmen bir babanın üç 
çocuğundan biri olarak Kayseri’de doğdum. Eğitimimi de 
burada tamamladım. Endüstri Meslek Lisesinde tekstil eğitimi 
aldım ve henüz 18 yaşındayken iş hayatına atıldım. Yıllarca 
tekstil fabrikalarında dokuma işinde çalıştım. Emeğin ne kadar 
kıymetli olduğunu bu yüzden çok iyi bilirim.

Emekli olduktan sonra kendi başıma bazı şeyler yapmak 
istiyordum. Eşimin de teşvikiyle girişimcilik kursuna katıldım. 
Girişimcilik, başlı başına bir riskti benim için. Ben bu riski henüz 
kursa başladığımda olumlu yönde almış oldum. Eğitimde bize 
çok güzel bilgiler verdiler: “İş yeri nasıl açılır, markalaşmada 
nasıl bir yol izlenir, ürün nasıl pazarlanır, reklam nasıl yapılır?” 
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MESLEKI EĞITIM KURSU 

EBRU KELLEGÖZ

“İŞKUR İLE 
TANIŞTIM, 
HER ŞEYİN 
MÜMKÜN 

OLABİLECEĞİNE 
İNANDIM”

“Çaresizce iş aradığım bir dönemde, İŞKUR 
sayesinde hayal bile edemeyeceğim olanaklara 
kavuştum. Meslek sahibi oldum, hayata yeniden 
başladım.”

katılabileceğimi söylediğinde çok mutlu oldum. Bu kursların 
faydaları ve bana ileride sağlayacağı avantajlar konusunda 
bilgilendirdiklerinde daha da umutlandım ama aynı zamanda 
tedirgin de oldum. Ancak yakınlarımın desteği ve değerli İŞKUR 
çalışanlarının tecrübeleri sayesinde tedirginliğimi üzerimden 
atmayı başardım. Kurslara daha önce katılıp akabinde iş 
sahibi olan kişilerle tanıştıkça kendime olan güvenim, 
başarabileceğime yönelik umudum da arttı. Sonuç olarak tekstil 
dikim eğitimi kapsamında kurs görmeye karar verdim.

Eğitim sürecini başarı ile tamamladıktan sonra çalıştığımız 
iş yerinin bizlere daimî işçi statüsünde çalışma olanağı sunması, 
İŞKUR programlarının ve Mesleki Eğitim Kurslarının önemini bir 
kez daha göstermiş oldu. Başarılı olabileceğime ihtimal dahi 
vermediğim bir konuda her geçen gün daha da ustalaşarak 
ve büyük bir sevgi ile çalışıyor olmamın, çocuğumun istek 
ve taleplerine daha fazla karşılık verebiliyor olmamın, kendi 
ayaklarımın üzerinde durabilmemin mutluluğunu yaşıyorum. 
Kısa bir süre öncesine kadar umutsuzluk ve soru işaretleri ile 
dolu hayatımda bugün devletimizin ve İŞKUR’un sayesinde 
geleceğe çok daha mutlu ve umutlu bakabiliyorum.

1995 Ankara doğumluyum. Sekiz yaşında bir kız çocuğu 
annesiyim. Eşimden ayrıldıktan sonra ailemin yanına geri 
dönmüştüm. Hem onlara yük olmamak hem de kızıma 
daha iyi eğitim imkanı sağlamak adına geleceğimi gözden 
geçirdim. Maddi özgürlüğümü elime almak, çocuğum için 
kendi ayaklarımın üzerinde durmak yeni hedeflerimdi. Çalışmak 
istiyordum; ancak herhangi bir meslek sahibi değildim. Sadece 
ortaöğretim mezunuydum, iş hayatına yabancıydım ve 
dolayısıyla tecrübesizdim. Bütün bunlar iş aradığım her gün 
aşılması gereken engeller olarak karşıma çıkıyordu. 

Bu süreçte çaresizce iş ararken aklıma devletimizden destek 
alabilmek amacıyla İŞKUR’a başvurma fikri geldi. Aydın Çalışma 
ve İş Kurumu İl Müdürlüğü çalışanları, iş arayan vatandaşlara 
sundukları hizmetlerden biri olan Mesleki Eğitim Kurslarına da 
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GIRIŞIMCILIK EĞITIM 
PROGRAMI 

Rize
EMINE ÇOLAK  

“TUTKU 
DUYDUĞUM 
SANATI, HAYATIMI 
KAZANDIĞIM 
MESLEĞİME 
DÖNÜŞTÜRDÜM”

“Gelecekte bugün gerçekleştirdiklerimden daha 
büyük projeleri hayata geçirmek ve daha çok 
kişiye istihdam sağlayarak ülke ekonomisine katkı 
sunmak istiyorum. İŞKUR’un yaktığı meşaleyle 
daha çok kadının yolunu aydınlatmak en büyük 
hedefim. Umarım kadınların kendilerine örnek 
aldığı güçlü bir işveren olabilirim.”

eğitimi sayesinde atıldığım ticaret hayatına dair bilgilerimle 
birleştirip iş yeri hayalime dönüştürmeye başladım.

Sektörde düğün fotoğraflarını, tamamı kadınlardan oluşan bir 
ekiple çekebilen bir fotoğrafçı yoktu. Ben de böyle bir özelliğe 
sahip olan iş yerimi kurdum ve ek olarak kına gecesi, bebek 
fotoğrafçılığı gibi yan alanları da konsepte dâhil ederek hitap 
ettiğim kitleyi genişletip müşteri portföyümü büyüttüm.

İşimi çok seviyorum. Mutlu başlangıçlara şahit olarak 
müşterilerimin bu anını ölümsüzleştirmek tarif edilemez bir 
duygu. Daha çok çevre edinip daha büyük kitlelere ulaşmak, 
mesleğime kendimden de bir şeyler katarak güçlü bir marka 
oluşturmak, başka kadınlara örnek olmak en büyük arzum.  

Bence başarmak salt çalışmaktan fazlasını gerektirir. Tutku, azim 
ve inanç… Elbette doğru adımlar atmak için İŞKUR gibi vizyon 
sahibi kurumların destekleri de çok önemli. Devletimizin destek 
ve teşvikleri biz kadınların her zaman arkasında. Daha güçlü 
kadınlar, daha güçlü yarınlar diyorum. İş hayatına atılacak olan 
herkese başarılar diliyorum. İş yeri açmama vesile olan İŞKUR’a 
buradan bir kez daha teşekkür ederim.

Bir kuyumcu dükkânında katalog çekimleri ve tasarımcılıkla 
uğraşıyordum. Fotoğrafçılık alanında Ara Güler, Özer Kamburoğlu 
gibi önemli isimlerden fotoğrafçılık eğitimleri aldım. Bu alanda 
doğa fotoğrafçılığından, insan portresi ve moda çekimlerine 
hatta defile fotoğrafçılığına kadar birçok farklı tecrübe edindim. 
Artık ayaklarımın üzerinde durmaya karar verdiğimde kendi 
markam ve dükkânımda yoluma devam etmek istedim. 

İş yeri açma isteğim yolumu İŞKUR ile kesiştirdi. Aldığım 
danışmanlık hizmeti neticesinde Girişimcilik Eğitimi Programına 
yönlendirildim. Amacım fotoğrafçılık hobimi Rize’de benzeri 
olmayan bir ticarethaneyle kazanca çevirmekti. Akabinde o 
güne dek elde ettiğim donanım ve tecrübelerimi girişimcilik 
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Canakkale

IŞBAŞI EĞITIM PROGRAMI 

EYLEM MENGI

“ÖNCE 
İŞ KULÜBÜNE 
DAHA SONRA 

İŞBAŞI EĞİTİM 
PROGRAMINA 

KATILDIM”

Çanakkale Dardanel Önentaş Gıda AŞ’de İnsan 
Kaynakları Elemanı olarak çalışıyorum. Ağrı’dan 
Çanakkale’ye uzanan ve İŞKUR’un desteğiyle 
zorlukların üstesinden gelmeyi başardığım hayat 
hikâyem zaman zaman bana da sıra dışı geliyor.   

başladığım İEP’e geçirdiğim sağlık problemi nedeniyle devam 
edemedim. Sağlığıma kavuştuktan sonra İŞKUR’un Dardanel 
Gıda ile iş birliğinde İşbaşı Eğitim Programı düzenleyeceğini 
öğrenince ayağıma gelen fırsatı değerlendirerek hemen 
başvurumu yaptım. Program kapsamında hem mesleki tecrübe 
kazandım hem de İŞKUR benim ücretimi karşıladı. Programı 
başarıyla tamamladıktan sonra firmada İnsan Kaynakları 
Uzmanı olarak göreve başladım. 

Şu anki görevim ise Dardanel ile İŞKUR arasında bir köprü 
vazifesi görmek. İŞKUR ile iş birliğinde düzenlediğimiz kurs ve 
programları düzenli takip ediyor, firmamıza yeni elemanlar 
kazandırmak için çalışıyorum. 

İşbaşı Eğitim Programlarını tamamlayan katılımcılarımızın 
büyük bir kısmını şirketimizin kadrosuna alıyoruz. Hepsi 
önce tıpkı benim gibi katılımcıyken sonrasında çalışma 
arkadaşlarımız oluyorlar. Bu bir iş ve istihdam döngüsü 
yaratıyor. Her yeni dönemi büyüyen bir kalkınma hareketliliği 
olarak görüyorum. İŞKUR’a bu başarının ateşini yaktığı için ne 
kadar teşekkür etsem azdır.

1991 Ağrı doğumluyum. 2010 senesinde Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü kazanınca babam 
elimden tutup beni Çanakkale Biga’ya getirdi. Üniversitedeyken hem 
okudum hem de Biga’da bir kafede garson olarak çalıştım. Eğitim 
sürem boyunca aklımda Çanakkale’ye yerleşme düşüncesi yoktu. 
Kafede bir arkadaş grubunda eşimle tanıştım. O da öğrenciyken 
yarı zamanlı palyaçoluk yapıyordu. Şu an bir telekomünikasyon 
firmasında müdür olarak çalışıyor. Ne büyük bir tesadüftür ki o da 
bir İşbaşı Eğitim Programı (İEP) katılımcısı. İŞKUR, yaşamımızın bir 
noktasında hayat boyu yer aldı, hâlâ da öyle. 

İŞKUR ile ilk tanışmam İş Kulübünde aldığım eğitim ile oldu. 
Bu eğitimin ardından Türk Telekom ile başlatılan İşbaşı Eğitim 
Programına katıldım.  Türk Telekom’da Muhasebe kısmında 
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GIRIŞIMCILIK EĞITIM 
PROGRAMI 

Yalova
FATMA TÜRE 

“YOLA ÇIKMADAN 
BAŞARAMAZSINIZ”

“Erkek egemen bir sektör olan tarımda, bir kadın 
olarak verdiğim hizmetle sektörde aranan, saygı 
duyulan, fikri sorulan biri olmaktan son derece 
mutluyum.”  

ve tecrübeye sahip olduğum file, çuval, ip, halat, silaj filmi 
gibi tarım ve ambalaj sektöründe kullanılan ürünlerin satış 
pazarlamasını yapmak amacıyla kendi işimi kurdum ve bu 
süreçte ilk ihracatımı gerçekleştirdim. 

Şirketimi kurduğum andan itibaren İŞKUR’dan İlave İstihdam 
Desteği aldım ve çalışanımın sigorta primlerini İŞKUR 
karşıladı. İlerleyen dönemlerde 3. çalışanımda da İşbaşı Eğitim 
Programından faydalanmak istiyorum. İşini büyütürken 
teşvikleri kaçırmak istemeyenlere İŞKUR’un web sayfasını takip 
etmelerini tavsiye ediyorum. 

Adım attığım her köyde, her kasabada, bir cumhuriyet kadını 
olarak kadınlara ve kız çocuklarına örnek olmak en büyük 
hayalimdi. Her adımda bunu gerçekleştiriyor olmak başarıya 
giden yolda en büyük motivasyonumdur. Ülkemizin geleceği ve 
refahı için tarım ve hayvancılık adına yapılacak çok şey olduğuna 
inanıyorum. Tutkulu bir tarım gönüllüsü olarak bunun bir parçası 
olabilmekten çok mutluyum ve güzel ülkemin tüm kadınlarına 
“Hayallerinizi gerçekleştirmekten korkmayın, harekete geçin. 
Yola çıkmadan başaramazsınız!” demek istiyorum.

1980 Eskişehir doğumluyum. 17 yıl özel sektörde çalıştıktan sonra 
bazı sebeplerle işten ayrıldım ve uzun yıllardır çalışan bir kadın 
olarak büyük bir boşluğa düştüm. “Artık toparlanmalıyım ve 
kendi ayaklarım üzerinde durmalıyım, bir yerden başlamalıyım” 
derken İŞKUR’un web sitesini ziyaret ettim ve Girişimcilik Eğitim 
Programı başlığı altında “Kendi işinizi kurmanıza yardımcı 
olalım.” cümlesiyle harekete geçmeye karar verdim. Daha önce 
çalıştığım şirketlerde İşbaşı Eğitim Programı, engelli istihdamını 
destekleyen İŞKUR’un çeşitli hizmetlerinden faydalanarak 
istihdam sağlamıştım. 

Çalışma hayatım boyunca aldığım görev ve sorumluluklarla işin 
her kademesinde bulundum. Birçok birime destek verdiğim 
için üretimden yönetime, satın almadan satış pazarlamaya, 
planlamadan lojistiğe, ithalattan ihracata kadar farklı tecrübeler 
edindim. Üretimini ve pazarını iyi bildiğim, yeterli bilgi, birikim 
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Kastamonu

GIRIŞIMCILIK EĞITIM 
PROGRAMI

HAMIDE SEKECEK 

“İŞKUR’UN 
PROJELERİNİ ELDEN 

ELE TAŞINMASI 
GEREKEN BİR 
MEŞALE GİBİ 

GÖRÜYORUM” 

“İşletmemde kadın istihdamına ağırlık veriyorum. 
Çalışanlarımın yaklaşık yüzde 90’ı kadınlardan 
oluşuyor. Özellikle deneyimi olmayan, çalışmaya ve 
ekonomik özgürlüğe ihtiyacı olan ev hanımlarına 
işe alımlarda öncelik veriyorum.”

düzenlediğini haber verdi ve bu eğitime katılarak kendi işimi 
kurma ile ilgili ilk adımlarımı atmaya başlamamı tavsiye etti. 
Bunun üzerine 2013 yılında İŞKUR’un düzenlediği Girişimcilik 
Eğitim Programına katılarak sertifika aldım. 2016 yılında yaklaşık 
30-40 bin TL sermayemize hibe ve kredi desteğini katarak 
7 çalışan ile iş yerimizi açtık.

O günden beri işletmemiz hızını artırarak faaliyetlerine devam 
ediyor. Bu kısa zaman zarfında çalışan sayımızı 7’den 116’ya 
yükselttik. İş yerimizi açmadan önce Girişimcilik Eğitim Programı  
ile bizi destekleyen İŞKUR, sonrasında İşbaşı Eğitim Programları 
ile desteğine devam etti. 2016 yılından bu yana İŞKUR ile 9 
ayrı İşbaşı Eğitim Programı düzenledik. Gelecekte işletmemizi 
büyüterek organize sanayi bölgesinde bir yere taşımayı 
planlıyorum ve çalışan sayımızı 150’ye çıkarmayı amaçlıyorum.

İŞKUR’un bu projelerini elden ele taşınması gereken bir 
meşale gibi görüyorum. Bu yüzden çevremdeki kadınlara 
karşı sorumluluk hissediyorum. İşletmemin patronu olmakla 
özümden bir şey kaybetmedim. Hâlen işçiyim, işimin peşinde 
koşuyorum. Kadınlarımız kendilerine güvensinler, cesaret 
göstersinler, sabretsinler, başarsınlar istiyorum.

Memur bir baba ve ev hanımı annenin 3 çocuğundan biri olarak 
1978 yılında dünyaya geldim. Lise öğrenimimi tamamladıktan 
sonra hayat şartlarından dolayı eğitimime devam edemedim. 
1995 yılında 17 yaşında iken bir tekstil atölyesinde çalışmaya 
başladım. 21 yıl boyunca çeşitli tekstil atölyelerinde farklı 
görevlerde çalışarak kendimi geliştirdim ve ütü/paketleme 
bölüm şefliğine kadar yükseldim. İşçi olarak çalıştığım 
atölyelerde işin inceliklerini öğrenerek önce kalfalık, sonra ustalık 
belgelerimi aldım. Eşim ile de çalıştığım atölyede tanıştım. O da 
benim gibi tekstil ile ilgili her kademede çalışarak işini öğrenmiş 
ve kendini geliştirmişti. 

Eşimin ve patronumun yönlendirme ve teşvikleri ile kendi iş 
yerimizi kurma düşüncesi zamanla zihnimde yer etmeye başladı. 
2013 yılında patronum İŞKUR’un Girişimcilik Eğitim Programı 
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GIRIŞIMCILIK EĞITIM 
PROGRAMI 

Antalya 
MAZLUME ÇAKAR 

“BİRAZ 
CESARET, 
BİRAZ HAYAL 
GÜCÜ”

“İŞKUR ve KOSGEB gibi kurumların teşviki 
sayesinde hayatımda farklı bir pencere açıldı.”

olmalı, zeytinleri kendimiz kurmalıydık, unumuz köy unu 
olmalı, hatta değirmenden temin edilmeliydi. Araştırmamız 
bitmiş, detaylar şekillenmişti, hatta çalışma arkadaşlarımız bile 
ayarlanmıştı. 

İnancımın zayıfladığı hatta “Yapamam!” dediğim anlar da 
olmuştu ama gerek sevdiklerimin desteği gerekse İŞKUR ve 
KOSGEB gibi kurumların teşviki sayesinde hayatımda farklı bir 
döneme kapı açmayı başardım.  Şu an sıcak, samimi, huzurlu bir 
kahvaltı bahçem var. Emeğimle, alın terimle çekip çeviriyorum. 
Yaptığım işi seviyorum. İster yerli ister yabancı olsun tüm 
misafirlerimiz istedikleri saatte gelip kahvaltı yapmaktan 
memnun oluyorlar.  

Uzun bir süre önce başlayan kendi işimin sahibi olma hayalim, 
İŞKUR programlarının da desteği ile 3 yıldır sahibi olduğum 
kahvaltı bahçemde devam etmekte. Hedefim doğru zamanda 
Antalya’nın farklı semtlerinde şubelerle daha fazla misafire 
ulaşarak Sarı Demlik Kahvaltı deneyimini yaşatmak.

Ülkemizde özellikle kadınlarımızın yapmak istedikleri işle ilgili 
hayallerini ertelememeleri gerektiğini düşünüyorum. Biraz 
cesaret, biraz hayal gücü yetecektir.

1972 Antalya doğumluyum ve 2 kızım var. İlk iş deneyimim 
eşime destek olmak amacıyla onun yanında çalışmamla başladı. 
Bu arada uzun zamandır kendime ait bir iş yeri açma hayalim 
vardı. Çevremizde eksik olan hangi işi yaparsam daha başarılı 
olurum diye araştırıyordum. Bu sırada eşim sağlık problemleri 
yaşadı ve bundan dolayı işlerine daha az zaman ayırmak zorunda 
kaldı. Bu durum kendi işimi yapmamı zorunlu hâle getirdi ve bu 
bildiğim bir iş olmalıydı. Yakın çevrem ve dostlarım, kahvaltı 
hazırlamaktan ne kadar keyif aldığımı bilirler.  Antalya civarında 
tüm gün kahvaltı hizmeti veren bir işletme olup olmadığını 
araştırdık, yoktu. Tüm gün sadece kahvaltı veren kendi işletmemi 
açabilirdim. Fikrimi yakınlarımla paylaştığımda kesinlikle hayata 
geçirmem konusunda desteklerini esirgemediler. Sevdiğim ve 
bildiğim işi yapmak başarımı da destekleyecekti.

Benzer iş yerlerinde sunulandan daha özel ve doğal ürünlerle 
yola çıkmalıydım. Yöresel ürünler hakkında bilgi toplamaya 
başladık. Peynirler, ballar, sofraya gelecek reçeller ev yapımı 
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Istanbul

ENGELLI VE ESKI HÜKÜMLÜ 
HIBE PROGRAMI

NAGIHAN YETIM

“İŞKUR SAYESİNDE 
ÇOCUKLUK 

HAYALİMİ 
GERÇEKLEŞTİRDİM”

“Hem çalışarak aileme maddi destekte 
bulunuyorum hem de teşvikler sayesinde 
çalıştırdığım elemanımla istihdama katkı 
sağlıyorum.”

Girişimcilik Eğitim Programı ile ilgili bilgileri gördüm. Konuyla 
ilgili detayları öğrenmek üzere İstanbul Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürlüğü Büyükçekmece Hizmet Merkezine gittiğimde 
danışmanım engelli hibe desteklerinden bahsetti ve benim 
de bu desteklerden yararlanabileceğimi söyledi. Girişimcilik 
kursunu tamamladıktan sonra, İŞKUR’un engelli hibe desteğine 
başvurumu yaptım ve kabul edildi. Böylece kısa bir süre 
içerisinde iş yerimi açabildim.

Şu an çok mutluyum, hem çalışarak aileme maddi anlamda 
destek oluyorum hem de teşvikler sayesinde çalıştırdığım 
elemanımla istihdama katkı sağlayabiliyorum. Psikolojik olarak 
ise kendimi daha iyi hissediyorum. Ev hanımı iken nöropati 
hastalığımdan dolayı çok ağrılarım oluyordu. İşe başladıktan  
sonra bu ağrılarım belirgin şekilde azaldı. 

Kadınlarımızın iş hayatında daha fazla olması gerektiğine 
inanıyorum. Bu konuda komşularıma, akrabalarıma ve yakın 
arkadaşlarıma örnek olduğumu düşünüyorum. Benim gibi 
kendi işini kurmak isteyenler ne kadar zorluk yaşarsa yaşasın, 
vazgeçmesinler. Özellikle, devletimizin bu konuda verdiği 
teşvikleri takip etsinler. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığımıza ve İŞKUR Genel Müdürlüğüne duyarlılıkları ve 
hassasiyetleri için çok teşekkür ederim.

1980 yılında Silivri’de dünyaya geldim. Evli ve 2 çocuk 
annesiyim. Diyabet hastalığından dolayı yüzde 57 oranında 
engelim var. Kendi işimi kurmadan önce ev hanımıydım. 
Daha çok çocuklarımla ilgileniyordum. Küçüklüğümden beri 
en büyük hayalim, kendime ait bir iş yeri açmaktı. Çocuklarım 
okula başladıktan sonra bu hayalimi gerçekleştirmeye 
karar verdim. Özellikle arkadaşlarım ve akrabalarım, 
hastalığımdan ve çocuklarıma olan sorumluluğumdan dolayı 
çalışmamı istemediler. Sanırım engel durumumu düşünerek 
başaramayacağıma kanaat getirdiler ama hiçbirine kulak 
asmadım ve asla pes etmedim. 

Silivri’de eşimle bana ait olan bir dükkânımız vardı. Burada 
hem bakkal hem de ev yemeklerinin satıldığı bir kafe açmaya 
karar verdim. Ancak bu iş hayalimi kendi imkânlarımla 
gerçekleştirmem mümkün değildi. İşimi kurma noktasında 
bana yardımcı olabilecek teşvik programlarını internet 
üzerinden araştırmaya koyuldum ve İŞKUR’un internet sitesinde 
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GIRIŞIMCILIK EĞITIM 
PROGRAMI

Bursa
SEÇIL AKTAŞ

“KARİYER 
PLANLAMASI 
YAPARKEN İŞKUR 
SAYESİNDE KENDİ 
İŞİMİ KURDUM”

“Tek başına ayakları üzerinde duran bir kadın 
olmak özellikle iş hayatında oldukça zor. Bir 
girişimci için işletmesini büyütmek bir annenin 
bebeğini büyütmesinden farksız. Aynı duygularla, 
aynı anaç hislerle yaklaşmanız gerekiyor.”

Kendi işimi kurduktan sonra hayat standartlarımda iyileşmeler 
oldu. Gayrimenkul yatırımları yapabildim. Onun dışında çalışma 
saatlerinin esnek olması, kendi işimi kendim planlayabilmem, 
zamanı koordine edebilmem diğer avantajlarımdı. Ayrıca iş yeri 
sahibi olma sorumluluğu da oluştu. Gerek fuarlar gerekse fabrika 
montajları ile eskisine göre çok daha yoğun bir iş yaşamım var 
artık.

Şirketimizde iş güvenliği üzerine satışı ve kurulumu yapılan 
ürünümüz ezici, kesici makinelerde yasa gereği zorunlu olan bir 
ürün. Denetimlerin etkin bir şekilde yapılması durumunda tüm 
Türkiye’de daha bilinir bir ürün olması ve iş kazalarında yaşanan 
uzuv kayıplarının azalması temennimizdir. Bir sonraki aşama 
olan önümüzdeki 5 yıllık planlamada bu cihazı yurt dışına ihraç 
etmek istiyoruz. İşlerimiz süreç içerisinde biraz daha oturdu 
ve geleceğe daha güvenli bakabiliyoruz. Kurmayı planladığım 
satış ekibi hayata geçtiğinde İŞKUR programlarından daha aktif 
olarak faydalanmak da hedeflerimiz arasında.

Girişimci olmayı düşünen, kafasında bir iş fikri bulunan kişiler 
öncelikle cesaretlerini toplamalılar. Tavsiyem ilk adımı atmak için 
çok düşünmemeleri ve sonrasında İŞKUR’un programlarından 
mümkün mertebe faydalanmaları.

Kendi işimi kurmadan önce bir şirkette yönetici olarak 
çalışıyordum. 11 yıllık süre sonunda bu şirket ile vizyonlarımızın 
örtüşmemesi sebebiyle yollarımızı ayırdık. 6 aylık iş arama 
sürecimde ayrıldığım iş yerindeki unvanımdan daha üst düzeyde 
pozisyonlara başvuru yapmama rağmen 3 ayrı iş başvurusundan 
da niteliklerimin beklentilerinden fazla olduğu gerekçesiyle 
reddedildim. Daha önce idari işler yöneticisi, çevre yönetimi, iş 
sağlığı ve güvenliği yönetimi gibi unvanlarım olmuştu. 

İnternetten yapmış olduğum araştırmalar sonucu, ILO-İŞKUR 
Projesinden haberdar oldum. Projeye dâhil olabilmek için 
hemen başvurdum. İlk olarak İŞKUR tarafından verilen girişimcilik 
eğitimimi tamamladım. İŞKUR’un bu projesiyle birlikte işimi 
kuruyor olmam daha sağlam temeller atıp girişimci olarak var 
olmama katkı sağladı.  
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Denizli

ENGELLI HIBE DESTEK 
PROGRAMI

SEVAL TANAY

“BEN 
BAŞARDIM, TÜM 

KADINLARIMIZ DA 
BAŞARABİLİR”

“Çevremdeki birçok kişi bana “Bu işe girme 
yapamazsın” dedi. Ben yapabileceğime 
inanıyordum. Risk aldım ve başardım. İyi ki 
kalbimin ve aklımın sesini dinlemişim. Artık 
çocuklarıma harçlık verebiliyorum.”

Beş büyükbaş hayvan alarak başladığım işime şimdi sekiz 
büyükbaş hayvan ile devam ediyorum. Çevremdeki birçok 
kişi bana “Bu işe girme yapamazsın” dedi. Ben yapabileceğime 
inanıyordum. Risk aldım ve başardım. İyi ki kalbimin ve aklımın 
sesini dinlemişim. Tabii her şey İŞKUR’un güven veren desteği 
sayesinde oldu.

İleride hayvanlarımın sayısını artırarak daha büyük bir çiftlik 
kurmak gibi hedeflerim de var. Bu işe başlamadan önce iki göz 
odalı, küçük bir evde çocuklarımın cebine harçlık koyamadan zor 
şartlarda yaşıyordum. İŞKUR bana hibe desteği sağlayarak yeni 
bir hayat sunmuş oldu. Şimdi evimi düzenledim. Çocuklarımın 
cebine harçlık koyabiliyorum. Çalışıyorum, üretiyorum, 
kazanıyorum, evimi geçindirebiliyorum. Bir kadın olarak 
başkalarına muhtaç olmadan yaşayabiliyorum. Hayatla olan 
savaşımda mücadele ruhumu ve öz güvenimi hiç kaybetmedim. 
En zor zamanımda bile üç çocuğumun geleceği için umudumu 
yitirmedim. Eminim benim gibi zorluklar yaşayan kadınlar 
vardır. Girişimde bulunsunlar, denemekten korkmasınlar. Ben 
başardım, tüm kadınlarımız da başarabilir. Sadece öz güven, 
sabır, umut, azim ve inanç yeterli. Gerisi kendiliğinden geliyor. 
Devletimize ve İŞKUR’a çok teşekkür ediyorum.

13 yaşımda kalp yetmezliği nedeniyle engelli durumuna 
düştüm, 15’im de evlendim. 23 yaşıma geldiğimde iki çocuklu 
genç bir anne olarak yaşama tutunmaya çalışıyordum. 
Çocuklarıma bakabilmek için gündelik işlerde bile çalıştım. Bu 
süreçte ikinci evliliğimi yaptım. Bir çocuğum daha oldu. Geçim 
sıkıntısı nedeniyle köye taşınmak zorunda kaldık.

2018 yılında bölgemizdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfına yardım alabilmek için gittiğimde İŞKUR’un engelli 
vatandaşlar için bir hibe destek programı olduğunu öğrendim. 
Heyecanla Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne gittim. 
Beni bilgilendirdiler. Öncelikle girişimcilik kursuna katıldım. 
Projemi hazırladım. Aralık 2018’de bu proje kapsamında 
hayvanlarımı temin ettim. Yaklaşık bir yıldır hayvancılıkla 
uğraşıyorum. 
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GIRIŞIMCILIK EĞITIM 
PROGRAMI

Konya
ŞEYDA ÖZDEMIR

“GELECEK ADINA 
HAYALLERİME 
SINIR 
KOYMUYORUM”

“Çalışma hayatında kendisini bir başkasının 
vizyonuna ve potansiyeline sıkıştırmayıp 
özgürlüğüne düşkün olanlara; ne üreteceğine, 
nasıl ve nerede üreteceğine, nereye satacağına 
kendisi karar verip riske giren girişimcilere 
İŞKUR’un desteklerini takip etmelerini ve mutlaka 
kendilerine bir şans tanımalarını tavsiye ediyorum.”

Konya İl Müdürlüğünce verilen eğitimi tamamladıktan 
sonra yurt dışında son derece popüler olan ama Konya’da 
pastanelerde sadece yan ürün olarak üretilen butik çikolata 
imalatı yapmaya karar verdim. “Bu işi yapabilir miyim, 
yapamaz mıyım?” noktasında çok tereddüt yaşadım. 
Sonuçta dikkat gerektiren, riskler barındıran çok zorlu bir 
süreç beni bekliyordu. Bu aşamada eşim bana çok destek 
oldu. Projemi KOSGEB’e sunarak iş yerimi açtım. Model 
aldığım birisi hiç olmadı; hep kendim olmak, her zaman 
özgün kalmak istedim. 

Gelecek adına hayallerime sınır koymuyorum ama öncelikle 
kendi markamı kurarak uluslararası standartlarda çikolata 
üretmek istiyorum.

Çalışma hayatında özgürlüğüne düşkün olan, ne 
üreteceğine, nerede üreteceğine, nereye satacağına kendisi 
karar verip riske giren girişimcilerimize İŞKUR’un desteklerini 
takip etmelerini ve mutlaka kendilerine bir şans tanımalarını 
tavsiye ediyorum.

Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra çeşitli iş arayışlarım oldu. 
Bir süre gayrimenkul sektöründe çalıştım. Daha sonra bir firmada 
satın alma sorumlusu oldum. Başkasının yanında çalışmaktan 
mutlu olamayacağımı anlayınca kendi işimi kurmaya karar 
verdim.

Mezun olduktan sonra iş arama sürecinde İŞKUR’un sağladığı 
desteklerden haberdar olmak için internet sitesini yakından 
takip ederdim. Kendi işimi kurma fikri oluşunca ne yapmam 
gerektiği konusunda arayışa girdim. Benim için en önemli 
güçlük, finansman bulmaktı. Yine İŞKUR’un sitesinden 
Girişimcilik Eğitim Programını öğrendim ve başvurdum. 
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Antalya

ENGELLI VE ESKI HÜKÜMLÜ 
HIBE DESTEĞI – MESLEKI 

EĞITIM KURSU

ZENNURE EDIZDAĞ 

“İNANARAK 
İMKÂNSIZ 

GÖRÜNENİ 
BAŞARIYA 

ÇEVİREBİLİRSİNİZ”

“İş planı hazırlarken resmî işlemlerdeki başarımı 
ayrıca pazarlama, satış gibi konularda herhangi 
bir sorun yaşamıyor oluşumu İŞKUR’un 
eğitimlerine bağlıyorum. Mesleki eğitim belgem 
sayesinde müşterilerime işimin ehli olduğumu 
belgelendirebiliyorum.” 

Teorik ve pratik eğitimleri içeren ve 4 ay süren meslek kursunu 
da tamamlayıp “Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan 
İşverenlerden İdari Para Cezası Olarak Tahsil Edilen Tutarları 
Kullanmaya Yetkili Komisyon Hakkında Yönetmelik” kapsamında 
projemi hazırlayarak İŞKUR’a sundum. Tahsis edilen parayla 
işletmemi kurup ihtiyacım olan halı yıkama makinesi ve yer 
yıkama robotlarını aldım. 

Antalya’nın Tekirova ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin bin 
adet koltuğunu yıkamam ve kendimi ilk işimde ispat etmem 
bir hafta sürdü. Bu ilk işin ardından diğer otellerden de talepler 
gelmeye başlamıştı. İşletmelerin referansları ile otel odaları, 
halıları, camları, restoran ve havuzlarının temizlik işlerini de 
aldım. 

Eşimden ayrı olduğum için çocuklarıma hem anne hem de 
babalık yapıyor, onları okutabilmek için var gücümle çalışıyorum. 
Meslek edinmemde ve işimi kurmamda emeği geçen İŞKUR 
personeline çok teşekkür ediyorum. Çalışabilecek yaşta ve 
güçte olan herkese İŞKUR’un sunduğu fırsatları takip etmelerini, 
danışmanlarla direkt temas hâlinde olmalarını tavsiye ediyorum. 
İmkânsız görüneni inanarak başarıya çevirebilirsiniz.

1974’te Kars’ın Sarıkamış ilçesinde dünyaya geldim. 8 sene 
önce Antalya’ya taşındık. İşgücü piyasasında değişik alanlarda 
çalıştıktan sonra, daha fazla katma değer yaratmak üzere “Kendi 
işimi yapamaz mıyım?” diye düşünürken 2016 yılında İŞKUR’un 
kendi işini yapmak isteyenlere yönelik düzenlediği girişimcilik 
kurslarını duydum ve hemen başvurumu yaptım. Eğitimimi 
tamamlamama rağmen ne iş kuracağıma karar verememiştim. 
Turizm alanında tecrübem olduğu için yine İŞKUR’un düzenlediği 
temizlik ve kat hizmetleri kursunu duydum ve başvurdum. Bu 
kursu bitirirsem hem elimde geçerli bir mesleki eğitim belgem 
olacaktı hem de bu alanda teorik bilgiler edinerek kendi işimin 
sahibi olabilecektim.  
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