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Zahide Arı 1986 doğumlu, ortaokul mezunudur. KOSGEB’in girişimcilik desteğinden 
faydalanarak Silifke’de tesettür giyim üzerine faaliyet gösteren ÖZNİSA GİYİM’i açmıştır. 
Zahide Hanım resmi bir kurumda sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşme süresi 
dolduğundan iş akdi bitmiş ve işsiz kalmıştır. Bu dönemde işyeri açmaya karar vermiş fakat 
sahip olduğu kısıtlı sermaye işyeri açma konusunda devlet desteğini zorunlu hale getirmiştir. 
Devlet destekleri hakkında Silifke Ticaret ve Sanayi Odası’ndan bilgi almış, odanın KOSGEB 
birimi ile irtibata geçip, oda tarafından 11 – 13 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenen 
KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Kursu’na katılarak devlet desteği almış ve 
işletmesini kurmuştur. Bu süreci Zahide Hanım şu şekilde anlatmaktadır;

“Silifke’de resmi bir kurumda sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşme sonu 
itibariyle işsiz kaldım. Türkiye’de işsizliğin ciddi bir sorun olması, çalışanların da hak ettikleri 
ücretleri alamamaları beni kendi işimin patronu olma konusunda azimlendirdi. Silifke’de 
tesettür giyim üzerine yeterli firma bulunmaması beni bu sektörde işletme açmaya yöneltti 
fakat sahip olduğum kısıtlı sermaye ile bunu yapabilmem imkansızdı. Devletin işyeri 



açacaklara destekleri olduğunu duyuyordum fakat detaylı bilgi sahibi değildim. Silifke Ticaret 
ve Sanayi Odası’na giderek bu konuda bilgiler aldım. KOSGEB girişimcilik desteğinin benim 
için çok uygun olduğunu fark ettim. Odanın KOSGEB biriminden detaylı bilgiler ve koşullar 
hakkında bilgiler alarak oda tarafından her yıl rutin olarak düzenlendiğini öğrendiğim 
KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Kursu’na katıldım. 11 – 13 Kasım 2016 tarihlerinde 
katıldığım kursun akabinde işletmemi açtım ve iş planım KOSGEB Mersin Müdürlüğü’nce 
onaylandı. İş planı hazırlama sürecinde kurstan ve Silifke Ticaret ve Sanayi Odası’ndan 
gereken tüm bilgi ve desteği aldım. KOSGEB’ten kayıt, demirbaş ve kira giderlerim için 
toplam 41.000 TL hibe desteği aldım. Şu an Silifke Ticaret ve Sanayi Odası üyesiyim. Bu 
süreçte bana destek veren Silifke Ticaret ve Sanayi Odası’nın tüm birimlerine ve devletime 
teşekkür ederim.”


