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ENGELLİ İSTİHDAMINDA
ÖNCÜYÜZ
Engelli vatandaşlarımızın bireysel ve toplumsal olarak
güçlenmeleri, iş gücü piyasasına girişlerin kolaylaştırılması,
istihdamda sürekliliklerinin ve sosyal güvencelerinin
sağlanması, girişimlerinin desteklenmesi için varız.
50 ve üzeri işçi çalıştıran iş yerlerinde zorunlu engelli istihdamının
gerçekleştirilmesinden sorumluyuz. Engelli istihdamını artıran
teşvikler uyguluyoruz.
2002'den bugüne; 410.359 engelli vatandaşımızı işe yerleştirdik.
2019'da uygulamasını başlattığımız Sanal İstihdam Fuarlarımızla
engelli vatandaşlarımızı internet ortamında işverenlerimiz ile
buluşturuyoruz.
2022'ye kadar bir önceki yıl çalışan sayısına ilave işe alınan her bir
engellinin prim ve vergilerinin tamamını 18 ay süreyle karşılıyoruz.
Özel sektör işverenlerimizin kota kapsamında ya da dışında
çalıştırdıkları bütün engellilerin sigorta prim işveren hissesi Hazine
tarafından karşılanmaktadır.
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İŞKUR’un sunmuş olduğu hizmetlerin başında İş ve Meslek Danışmanlığı
gelmektedir. “Her Engellinin Bir İş Koçu Olacak” anlayışıyla, İş ve Meslek
Danışmanlığı hizmetlerinin geliştirilmesi ve engelli bireylere yönelik
“İş Koçluğu” modeli uygulamasının hayata geçirilmesine ilişkin çalışmaları
2018 yılı itibarıyla Kurumumuz bünyesinde başlattık.

Engelli İş Koçluğu, engelli bireylerin istihdama geçişinde, istihdamda iken işe
uyumlarının sağlanmasında ve sürdürülebilir bir engelli istihdamı sağlanması

HER ENGELLİNİN
BİR İŞ KOÇU VAR

noktasında bütün dünyada etkin kullanılan bir yöntemdir.

İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetlerinin branşlara ayrılmasıyla birlikte 51 ilde
73 birimde Engelli İş Koçluğu hizmetini sunmaktayız. Engelli bireylerimizin
sürdürülebilir istihdamına katkı sunmak amacıyla Engelli İş Koçluğu
uygulamasının 81 ile yaygınlaştırma çalışmalarına devam ediyoruz.

İş arama becerileri ve
mülakat teknikleri eğitimi,

Mesleki yönlendirme,

Engelli İş Koçluğu
Hizmetleri
Kapsamında
Engelli Bireylere:

Aktif İşgücü Programlarına
yönlendirme,

Açık işler hakkında
bilgi verme,

Kamu veya özel sektörde
işe yerleştirme hizmetlerini
sunmaktayız.

Bu hizmetlere ilave olarak, engelli bireylerin ihtiyaç ve beklentilerini daha iyi tespit ederek iş
gücü piyasasına geçişlerine destek olup istihdamda kalmaları için izleme mekanizmaları
oluşturulmasına yönelik çalışmalarımıza devam etmekteyiz.
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2012'den bugüne 118 bin
616 engelli vatandaşımıza

DAHA ÇOK VE
İYİ İŞLER İÇİN
ENGELLERİ
KALDIRIYORUZ

Aktif İş Gücü Piyasası
Programlarımızla mesleki
nitelik ve iş tecrübesi
kazandırdık.

59 bin 587 engelli vatandaşımız Toplum Yararına Programlarımıza,

31 bin 946 engelli vatandaşımız Mesleki Eğitim Kurslarımıza,

11 bin 192 engelli vatandaşımız Girişimcilik Eğitimlerimize,

15 bin 891 engelli vatandaşımız İşbaşı Eğitim Programlarımıza katıldı.

ENGELLİ
İSTİHDAMI İÇİN
TEKNOLOJİ
DESTEĞİ
SAĞLIYORUZ

Engellilerin bir iş yerinde
istihdam edilmesine, işe
uyumuna, etkin ve güvenli bir
şekilde çalışmasına yönelik
teknolojileri destekliyoruz.
2014 yılından bugüne 40
Destek Teknolojisi Projesine
katkı sağladık.
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ENGELLİ HİBE DESTEĞİ İLE
GİRİŞİMCİ ENGELLİLERİMİZİN
YANINDAYIZ

Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi
nedeniyle iş gücü kaybının en az %40 olduğunu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları”
ile belgeleyen kişiler mevzuatımızda engelli olarak kabul edilmektedir.
Engelli Hibe Desteğinden yararlanmak isteyen engellilerin aşağıdaki şartları taşıması gereklidir:

Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle
kaybetmesi nedeniyle iş gücünün en az %40’ından yoksun olduğunu
“Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelendirebilmek,

İŞKUR’a engelli kaydı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,

Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı iş yeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi
itibarıyla proje konusu meslekte vergi kaydı ve son bir yıl içerisinde terk mükelleﬁ olmamak),

İş yerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,

Girişimcilik Eğitim Programı sertiﬁkasına sahip olmak.
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ENGELLİ HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI
E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINMAYA BAŞLANDI
Pandemi döneminde Engelli Hibe Desteğini, e-Devlet platformuna
taşıyarak online başvuru yapabilme imkânı sağladık.
Kendi iş yerini açmak isteyen engelli vatandaşlarımıza 65.000 TL'ye kadar
geri ödemesiz iş kurma desteği sunuyoruz.

¨

¨

Kuruluş İşlemleri Desteği

İşletme Gideri Desteği

Demirbaş Desteği

İş yeri kuruluşu için yapılan
resmî işlemler, onaylar, izinler,
ruhsatlar ve sigorta gibi
masraﬂar için belge karşılığı
olmak üzere en fazla 5.000 TL,

Sözleşme imza tarihinden
sonra 12 ay süre ile belge
karşılığı olarak işletme
giderlerinin (su, elektrik,
iletişim, ısınma, tanıtım ve kira)
en fazla %60’ını geçmeyecek
şekilde yıllık toplamda en fazla
15.000 TL,

Sözleşme imza tarihinden
itibaren 12 ay boyunca belge
karşılığı olmak üzere işletmenin
temel faaliyet alanı ile ilgili
makine, teçhizat, yazılım,
donanım gibi maliyetler için
vergiler dâhil en fazla 45.000
TL destek sağlamaktayız.

2014 yılından
bugüne kadar
2.832 engelli
vatandaşımız hibe
desteğimizle kendi
işinin sahibi oldu.

2014’E KIYASLA 2020’DE %689 ARTIŞ
2014

133

2015

286

2016

173

2017

187

2018

547

2019

589

2020

917
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Eskişehir
Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme
İşbirliği Protokolü (MEGİP)

“GELECEK PLANLAMAMDA
İŞKUR’UN PAYI ÇOK BÜYÜK”

Aysun ÇALKAYA
İşitme Engelli/Ürün Tasarımcısı

İsmim Aysun Çalkaya, 1997 doğumluyum. İşitme engelliyim.

işitme engelli ürün tasarımcılarından biriyim. Eğer İŞKUR

Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu Yapı

olmasaydı böyle bir gururu yaşayamayabilirdim. Aldığımız

Ressamlığı Bölümünden mezun oldum. Daha önce bir

eğitim ve ardından geldiğimiz son noktaya baktığımda şunu

mimarlık oﬁsinde tekniker olarak çalıştım.

görüyorum ki İŞKUR’un bu yaptığı engelleri ortadan kaldıran
örnek bir proje ve eminim bunun devamı da gelecektir.

Aldığımız Eğitimde Tüm İmkânlar
Bizler İçin Seferber Edildi
Üniversite devam ederken Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğü ile okulumuz arasında Mesleki Eğitim ve Beceri
Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında İstihdam

Bir işitme engelli birey olarak çalışmanın engelleri ortadan

Garantili Mesleki Eğitim Kursu düzenleneceğini öğrendim.

kaldırdığına inanıyorum. Öncelikle maalesef birçok engelli

İşitme engelli bir birey olarak bu kursu iş hayatına atılmada,

arkadaşımız kendileri için bir üniversitenin olduğunu

gelecek planlaması yapmada büyük bir fırsat olarak gördüm

bilmiyor. Ben hem okul eğitimimi hem işim ile ilgili

ve başvurumu yaptım. Uzun bir teorik eğitim aldık. Bu süre

eğitimlerimi aldım ve çalışıyorum. İşimi çok seviyorum. Şimdi

zarfında birçok teknik bilgiyi öğrenme fırsatımız oldu.

hayal ettiğimiz ve tasarladığımız ürünlerle insanların

Projeler yaptık, tasarımlar gerçekleştirdik. Eğitimin başından

hayatlarına dokunuyoruz. Neden herkes bir şeyler hayal

sonuna kadar tüm imkânlar bizler için seferber edildi. Eğitim

edip hayallerine ulaşmasın. Ben engelli arkadaşlarıma

içerisinde işitme engellilerin yolda tehlikelerden korunması

seslenmek istiyorum. İŞKUR’un yanlarında olduğunu

için oluşturduğumuz “Duyulan Şapka” projesini geliştirme

bilsinler ve azmetmekten asla vazgeçmesinler.

imkânı bulduk. Kurs sonunda istihdam edilerek Arçelik’te
çalışmaya başladık.

İŞKUR Engelleri Ortadan Kaldıran Bir
Projeye İmza Attı
Burada çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Teorikte
ne öğrendiysek pratikte uygulama fırsatı bulduk. Ülkenin ilk
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Hayal Ettiğimiz ve Tasarladığımız
Ürünlerle İnsanların Hayatlarına
Dokunuyoruz

Kayseri
Engelli Hibe Desteği

“İŞKUR CESARET ETMENİZE
YARDIM EDİYOR”

Hasan EROL
Kas İskelet Sistemi Engelli/Oto Lastik, Oto Yıkama

İsmim Hasan Erol. 1989 Kayseri doğumluyum. Lise

giderek başvurumu yaptım. Projemi hazırladıktan sonra

mezunuyum. 12 yaşında geçirdiğim bir traﬁk kazası

sundum ve projem kabul edildi.

sebebiyle sağ kolumu kaybettim. İlk başta kabullenemesem
de zamanla bununla yaşamaya alıştım. 20 yaşında
Kayseri’de organize sanayi bölgesinde bir mobilya

Engelli Olmak Zor Ama
Asla Çalışmaya Engel Değil

ﬁrmasında engelli kadrosunda vasıfsız olarak çalışmaya
başladım. 8 yıl kadar çalıştım. Daha sonra yaptığım işin ağır

Oto lastik ve oto yıkama dükkânını açtım ve kardeşim ile

olması ve beden işçisi olarak çalışmam nedeniyle işçilikten

birlikte çalışıyoruz. İlk başta kardeşimin de desteğiyle sadece

öteye bir şey olamayacağını düşünerek köyüme dönmeye

oto lastik değişimi ve oto yıkama işleri yapıyordum. Zamanla

karar verdim.

müşteri çevrem artınca akü bayiliği de aldım. En büyük
hayalim işletmemi büyütmek ve ilçemizde tercih edilen bir

İş İlanlarına Bakmak İçin İŞKUR’u
İncelerken Bambaşka Kapı Çıktı
Karşıma
Her ne kadar köyüme dönsem de hâlen çalışmayı çok

yer olmak. Engelli olmak birçok açıdan zor belki ama
çalışmaya asla engel değil. İŞKUR’un bu teşviki sadece
maddi açıdan düşünülmemeli. Baktığınız zaman İŞKUR
cesaretlenmenize yardım ediyor. Unutulmamalıdır ki cesaret
ve emekle her işin üstesinden gelmek mümkün.

istiyordum. Ara sıra iş ilanlarına bakıyordum. Bir gün
İŞKUR’un sitesinden iş ilanlarına baktığımda Engelli Kendi
İşini Kurma Projesi olduğunu gördüm. İş ilanlarına bakarken
bir anda bambaşka kapı çıktı karşıma. Kardeşim daha önce
oto lastikçide çalışıyordu ve ilçemizde bu işin eksikliğini
hissediyorduk. Zaman zaman biz yapabilir miyiz diye
düşünüyor fakat maddi imkânımız olmadığı için cesaret
edemiyorduk. İŞKUR’un bu projesi bizim için büyük fırsattı.
Hemen Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne
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Ankara
Engelli Hibe Desteği

“İŞKUR SAYESİNDE
HAYALİME ULAŞTIM”

Nesrin AŞIKOĞLU
İşitme Engelli/Tavuk Çiftliği

İsmim Nesrin Aşıkoğlu. 1968 Ankara doğumluyum. Evli ve 3

tüketicilere sevk ediyoruz. Çevremde gerçekten güzel ilgi

çocuk annesiyim. Çocukluğumdan beri işitme engelliyim.

var. Eşimle birlikte zamanımızın çoğunu burada geçiriyor

İlkokul mezunuyum. Gençliğimde ve evliliğimin ilk yıllarında

işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Çoğu insan örnek

aile ekonomisine katkıda bulunabilmek için kendimce bir

gösteriyor bizi, bu çok güzel bir duygu.

şekilde köy yumurtası üretimi gerçekleştiriyordum. Hayalim
hep doğal salma tavukçuluk yapmaktı.

Hayallerimden Asla Vazgeçmedim

Engelli Olmanın Başarmaya Engel
Olmadığının Farkında Olmalıyız
İŞKUR’un herkese yönelik destekleri var. Özellikle engelli

İmkânım yoktu elbet ama hayalimden hiçbir zaman
vazgeçmedim. İŞKUR ile 2008 yılında katıldığım bilgisayar
operatörü mesleğindeki kurs vasıtası ile tanışmıştım.
Ardından ambalajcı ve aşçı yardımcısı gibi mesleklerde de
eğitimler aldım. O dönemlerden İŞKUR’un birçok projesi ve
desteği olduğunu biliyordum. Biraz araştırdıktan sonra
engellilere yönelik hibe programları olduğunu gördüm.
Hemen başvurumu yaptım ve projem onaylandıktan sonra
desteği aldım.

İnsanlar Tarafından Örnek Gösterilmek
Güzel Bir Duygu
Güzel bir işim var. İŞKUR’un verdiği destek ile hayalim olan işi
yapıyorum. Bu mini tesiste doğal salma tavuklardan; sağlıklı
ve endüstriyel üretimden uzak yumur ta üretimi
gerçekleştirip akabinde hijyenik ortamda paketleyip günlük
olarak taze yumurtalarımızı talepte bulunan iş yerlerine ve
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vatandaşlarımız takip etmeliler ve hayallerinden
asla vazgeçmemeliler. Kendi imkânlarımla bu işi
yapamayabilirdim. Risk alamazdım diye düşünüyorum.
İŞKUR bana cesaret verdi ve başardım. Engelli olmak bir
şeyler başarmaya asla engel değil. Önemli olan bunun
farkında olmak.

Gaziantep
İşbaşı Eğitim Programı

“UMUTLARIMIN
TÜKENDİĞİ YERDE
İŞKUR ÇIKTI KARŞIMA”

Mustafa AKBAŞ
Kas İskelet Sistemi Engelli/Satış Temsilcisi

İsmim Mustafa Akbaş. 1983 Gaziantep doğumluyum.

kaybetmeden Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl

Anadolu Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık

Müdürlüğüne giderek Engelli İş Koçu’m ile görüştüm. Bana

Bölümünden mezun oldum. %50 oranında kas-iskelet

şu anda çalıştığım ﬁrmanın mülakatı olacağını ve bu nedenle

sistemi ile ilgili engelim bulunuyor. Bu nedenle iş

çağırdığını söyledi. Çok mutlu oldum. Aradığım fırsat

başvurusunda bulunduğum yerlerden maalesef hep elim

ayağıma gelmişti. Mülakata girdim ve 51 engelli arkadaşımız

boş dönüyordum. Yaklaşık 1 buçuk yıl işsiz kaldım. Bir süre

arasından seçildim. O gün kaybettiğim umutlarım tekrar

sonra ümidimi kaybetmeye başlamıştım ki karşıma İŞKUR

benimleydi ve 1 buçuk yıl süren işsizlik serüvenim son buldu.

çıktı.

İŞKUR ile hayallerime kavuştum.

İŞKUR’la Hayallerime Kavuştum

İş Görüşmeleri Olumsuz Geçen

Daha önce kaydım vardı. Engelli İş Koçum beni aradı ve o
gün tekrar ümitlerim yeşerdi diyebilirim. Hemen vakit

Biriyken İŞKUR Sayesinde Satış
Temsilcisi Oldum
Uzun yıllar iş ararken ve gittiği her yerden olumsuz sonuçla
dönerken şimdi çok güzel bir ﬁrmada satış temsilcisiyim. Bu
benim için büyük mutluluk.

İşimi arkadaşlarımı çok

seviyorum bir de para kazanmanın, aileme destek olmanın
mutluluğu var bende, tariﬁ imkânsız bir mutluluk. Buradan
benim gibi engeli bulunan arkadaşlarıma seslenmek
istiyorum. Mücadeleyi bırakırlarsa hayata yenilmiş olurlar.
Mücadeleyi bırakmasınlar. Hayat bir şekilde devam ediyor.
Hayatın belli gerçekleri var. Fakat bütün engellere rağmen
hayatı yaşamaya devam etmeliler. Çalışmak isteyen herkesin
iş bulabileceğini düşünüyorum. Her işsiz vatandaşımız
İŞKUR’un kapısını çalmalı. Umudunuz bittiğinde İŞKUR
sayesinde tekrar umutlanabilirsiniz.
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Samsun
İşbaşı Eğitim Programı

“ENGELİM ÇALIŞMA AZMİME
ENGEL OLAMADI”

Nuray BALTAOĞLU
Kas İskelet Sistemi Engelli/Konfeksiyon İşçisi

Ben Nuray Baltaoğlu, 1979 Samsun doğumluyum.

tecrübe edinmem sebebiyle altı ay program kapsamında

Beş aylık bebekken bir kaza sonucu iki ayağımı kısmen

çalıştıktan sonra istihdam edildim. Tek geçim kaynağımız

kullanamamaya başladım. Bu sebeple %45 bedensel

olan bu iş, hayatımı devam ettirebilmem ve çocuklarıma iyi

engelliyim. Çalışmayı hep çok istemişimdir fakat bu fırsata

bir gelecek sunabilmem adına verilmiş büyük bir fırsattı.

hiç sahip olamadım. Uzun zaman iş aradım. Birçok yere

Şimdi bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdim ve İŞKUR

başvurmama rağmen hep olumsuz geri dönüşler oldu.

sayesinde çocuklarım için gelecek planı yapabiliyorum. Bu iş

İŞKUR Hayatımda
Dönüm Noktası Oldu

geldi. Ben İŞKUR’un birçok insana bu fırsatı verdiğini

bana hem bedenen hem ruhen hem de madden çok iyi
görüyorum; birçok insan bu sayede evine ekmek götürüyor.
Bu konuda çok umutluyum ve daha çok insanın bu
İş arama sürecim devam ederken Samsun Çalışma ve İş

fırsatlardan yararlanacağını düşünüyorum. Ben bir kez daha

Kurumu İl Müdürlüğüne gittim ve İş Meslek Danışmanım ile

bana bu fırsatı sağladığı için İŞKUR’a teşekkür ederim.

görüştüm. Beni Pelin Triko ﬁrmasına yönlendirdi. Burada
İşbaşı Eğitim Programı kapsamında “Konfeksiyon İşçisi”
mesleğinde çalışmaya başladım. Herhangi bir mesleğim
olmamasına rağmen burada işi tam anlamıyla makine
başında öğrendim. İŞKUR’un bu projesi ve engelimi dert
etmeden çalışmam bana meslek kapısını açtı diyebilirim.

Çocuklarıma İŞKUR Sayesinde
İyi Bir Gelecek Sağlayacağım
Artık bir işim vardı, bir mesleğim vardı ve işi işbaşında
öğreniyordum. Bugüne kadar çalışmayı çok istememe
rağmen tecrübesiz olmam iş bulmama hep engel oluyordu.
Burada tecrübe kazandım. İşimi severek yapmam ve artık
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Tokat
Engelli Hibe Desteği

“İŞKUR’A
İŞ ARAMAYA GİTTİM
KENDİ İŞİMİN
PATRONU OLDUM”

Mustafa ERTÜRK
Sindirim Sistemi Engelli/Oto Aksesuar Satışı

İsmim Mustafa Ertürk. 1992 Tokat doğumluyum. Evli ve bir

başvurumu yaptım. Amacım yıllardır yaptığım mesleği kendi

çocuk babasıyım. Sinir sistemine bağlı %53 oranında

yerimde yapmaktı. Projem kabul edildi ve oto aksesuarı satış

engelim bulunmakta. Endüstri meslek lisesi bilgisayar

ve montajı ile ilgili iş yerimi açtım.

programcısı bölümünden mezun oldum. 7 yıl kadar oto
iş yerinde çalıştım. Daha sonra işten ayrıldım.

İŞKUR Sayesinde Kendimi
Daha Özgür Hissediyorum

Amacım Hep Kendi İşimi Yapabilmekti

Şimdi kendi işimin patronuyum. Özel sektörde çalışıyorsanız

İş arama sürecine başladım. Çeşitli platformlardan iş ararken

Sonuçta el işi ne olacağı belli olmaz. Bu yüzden kendimi

aksesuarı ve teyp satışı konusunda faaliyet gösteren özel bir

her şey iyi de olsa bir gün ayrılmak zorunda kalabilirsiniz.
Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne de gittim ve

şanslı hissediyorum ve iyi ki açmışım diyorum. İşçi olarak

bana uygun iş ilanları hakkında bilgi almak için İş ve Meslek

çalıştığım zamanlarda çok destek gördüm ve işverenlerimle

Danışmanı ile görüştüm. Görüşme sırasında danışmanım

hiç sorun yaşamadım fakat İŞKUR sayesinde kendi iş yerimi

İŞKUR’un Engellilere Yönelik Hibe Desteğinden bahsetti. Bu

açtım ve kendimi daha özgür hissediyorum. Ailemin ve

benim için güzel bir fırsat olabilir diye düşündüm. Konuyu

çevremin de desteğiyle işimi en iyi şekilde yapmaya

aileme açtım. Onların da desteğiyle projemi hazırlayarak

çalışıyorum.

Hedeﬁm İŞKUR Vasıtası ile
Bir Kişi İstihdam Etmek
Özellikle dünyayı kasıp kavuran COVID-19 sebebiyle biraz
işler durmuş gibi gözükse de pandemi sonrası işlerimin daha
da açılacağına olan inancım tam. Hedefim ise İŞKUR vasıtası
ile bir kişiyi istihdam etmek. Engelli olmanın bir şeyler
başarma konusunda asla engel olmadığını gördüm.
Herkesin hayatta hayal ettiği bir şeyler vardır. Herkesin bir
kez de olsa İŞKUR’un kapısını çalması gerektiğine
inanmaktayım.
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Aydın
Engelli Hibe Desteği

“İŞKUR İLE ANNE MESLEĞİM
İŞİM OLDU”

Murat SARI
Ortopedik Engelli/Manav Dükkânı

İsmim Murat Sarı 33 yaşındayım. Doğuştan ortopedik

sattığım ürünler hep organik. Meyveler, sebzeler çoğunu

engelliyim fakat hayatımın hiçbir anında ben bunu dert

kendim üretiyorum. Bu da tabii ki müşterilerimin

etmedim. Okumayı da çalışmayı da çok seviyorum. Her

memnuniyetine yol açıyor. Her sabah iş yerimi ilk günkü

ikisinden de vazgeçmedim. Şu anda açıktan üniversiteye

heyecanla açıyor her gün aynı tebessümle müşterilerimi

devam ediyorum. Yaptığım meslekle çok ilgisi olmasa da

karşılıyorum. İŞKUR olmasa belki de burayı açamazdım.

bilgisayarlı muhasebe bölümünde eğitim hayatım devam
ediyor.

İnsan İsterse Her Şeyi Başarabilir

Hayalim Kendi İşimin Patronu Olmaktı

Engelli olmam sebebiyle bazı olumsuzlukları yaşasak da pes

ve Bunu İŞKUR ile Başardım
Benim asıl mesleğim aşçılıktı. Daha önce aşçı olarak çalıştım.
Hayalimde hep kendi işimi kurma düşüncem vardı. Aşçılık da
yapabilirdim ama ben manav olmayı seçtim. Çünkü bu
meslek annemin mesleğiydi. Kendi manav dükkânımı açıp
anne mesleğini devam ettirmek istiyordum. İmkânlar
dâhilinde nasıl açabilirim diye düşünüp araştırırken İŞKUR’un
Engelli Hibe Desteği olduğunu öğrendim. Bu büyük bir
fırsattı benim için hemen Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlüğüne giderek süreç hakkında bilgi aldım ve
başvurumu yaptım. Bir süre sonra başvurum kabul oldu ve
anne mesleği olan manav dükkânını açarak kendi işimin
patronu oldum.

Kendi Ürettiğim Ürünleri Satıyorum
İşimi gerçekten çok severek yapıyorum. Hem eğitim hayatım
devam ediyor hem de çalışma hayatım. Benim burada
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etmeden çalışmaya devam etmek gerekir. İnsan isterse her
şeyi başarabilir. Ben özellikle engelli arkadaşlarıma
seslenmek isterim. Evde oturmasınlar. Mutlaka herkesin
yapabileceği bir iş vardır. Hele de öyle hayalleri olanlar
fırsatları mutlaka değerlendirmeli.

Burdur
Girişimcilik Eğitim Programı

“İŞKUR ZOR ZAMANIMDA
ELİMDEN TUTTU”

Abdullah KAPLAN
Solunum Sistemi Engelli/Hayvancılık

İsmim Abdullah Kaplan. 1970 Burdur doğumluyum.
Solunum sistemi nedeniyle %84 engelliyim. İlkokul

İŞKUR Sayesinde
Hayvancılık Yapıyorum

mezunuyum. Denizli’de bir tekstil ﬁrmasında çalışıyordum.
Traﬁk kazası geçirdim ve işimden ayrılmak zorunda kaldım.
Daha sonra her ne kadar iş arasam da kimse bana iş
vermedi. Ben de mecburen köyüme dönmek zorunda
kaldım. Uzun zaman köyde olduğum için işsiz kaldım.
Çalışmayı çok istiyordum ama köyde olmam sebebiyle iş
bulma şansım çok düşüktü. Hayvancılık yapmak istedim
fakat onda da imkânım olmadığı için nasıl yaparım diye

İŞKUR Girişimcilik Eğitim Programından haberdar oldum.
Hemen Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne
giderek süreç hakkında bilgi istedim. Ardından "Sürü
Yönetimi" eğitimi aldım ve sonra projemi hazırlayıp İŞKUR’a
sundum. Artık kendi işimi yapmak istiyordum. Beklemeye
başladım. Bir süre sonra projem kabul oldu. Şimdi İŞKUR
sayesinde hayvancılık yapıyorum.

araştırmaya başladım.

Olumsuzlukların
Arkasına Sığınmıyorum
Eğer İŞKUR olmasa ne yapardım bilmiyorum. Zor
zamanımda desteğiyle elimden tuttu. Günden güne
hayvanlarımı çoğalttım. Ailemin geçimini onlarla yapıyorum.
Kaza yaptıktan sonra iş bulamam diye düşündüm hep. Bir de
engelli olmam işimi daha da zorlaştırıyordu. Şimdi işlerim
çok iyi. Ben bütün engelli arkadaşlarımızın başarabileceğine
inanıyorum. Olumsuzlukların arkasına sığınmak yerine
başarabileceğimizin inancını taşımalıyız.
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