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EV HANIMLIĞINDAN PATRONLUĞA UZANAN BİR BAŞARI HİKAYESİ

Teslime Asuman Okur 1969 doğumlu, iki çocuk annesi, ilkokul mezunudur. Eşinin 
emekli maaşı dışında geliri bulunmayan Asuman Hanım, ev hanımı iken Silifke Ticaret ve 
Sanayi Odası tarafından düzenlenen KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ne katılarak 
temel girişimcilik bilgilerine sahip olmuş, ayrıca KOSGEB’in yeni iş yeri açacaklara yönelik 
girişimcilik desteğinden yararlanmaya hak kazanmıştır. Akabinde halı satışı üzerine mağaza 
açmış ve KOSGEB’in 50.000 TL’lik hibe desteğinden yararlanmıştır. Bu destek sayesinde 



işletmesinin kısa vadedeki maliyetlerinin gelirlerinden fazla olduğu süreci zorlanmadan 
atlatmıştır. Asuman Hanım, örnek bir kadın girişimcidir. Gelin bu başarı hikayesini bir de 
Asuman Hanım’ın dilinden dinleyelim…

“Ben 1969 doğumlu, iki çocuk sahibi, ilkokul mezunuyum. Eşimin emekli maaşı 
dışında gelirimiz bulunmamakta, ayrıca kızımın da öğrenci olması sebebiyle kısıtlı bütçemizle
evin giderlerini karşılamakta epey zorlanmakta idik. Eve ev hanımlığı dışında katkı sağlamam
gerekiyordu, fakat bunun için ya iş bulup çalışmam ya da bir işyeri açmam gerekiyordu. Bir 
halı mağazasında iş buldum ve 5 ay kadar çalıştım. Bu süreçte hem halıcılık piyasasını 
gözlemledim hem tecrübe kazandım hem de devletin iş kuracaklara yönelik desteği olup 
olmadığı hakkında araştırmalara koyuldum. Silifke Ticaret ve Sanayi Odası’nda KOSGEB 
Temsilciliği olduğunu öğrendim ve bu birimden KOSGEB destekleri hakkında bilgi aldım. 
Silifke Ticaret ve Sanayi Odası’nın 18 Kasım – 21 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlediği 
girişimcilik kursuna katıldım. İşletmemi açtıktan sonra iş planı hazırlama sürecine girdim. Bu 
süreçte odanın KOSGEB biriminden bilgi desteği aldım. Hazırladığım iş planı KOSGEB 
tarafından onaylandı ve işletmemin kayıt giderleri, demirbaş giderleri ile kira ve personel 
giderleri kalemlerinde KOSGEB’den 50.000 TL hibe desteğinden yararlandım. Bu destek 
sayesinde yeni kurulan bir işletmenin en sancılı dönemi olan ilk iki yılı sorunsuz şekilde 
atlattım ve işletmemi büyüttüm. Şu anda dört personelin çalıştığı bir işletme halini aldım. 
Silifke Ticaret ve Sanayi Odası üyesiyim ve odanın kadın girişimciler biriminde görev 
almaktayım. Ev hanımı iken bana iş kadını olma yolunda yadsınamaz desteği olan Silifke 
Ticaret ve Sanayi Odası’na ve emeği geçen bütün çalışanlarına teşekkür ederim.”

 


