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Engelli Kadınlar ve Kadın Girişimciliği 

Engelli  Kadın Kavramı 

 

 

 

 

 

 

 

Kadın Girişimciliğinin Tanımlanması 

Kadın girişimciler, bir işi başlatan, organize eden ve yürüten bir kadın veya bir grup 
kadın olarak tanımlanabilir. Kısacası, kadın girişimciler, bir iş girişimini düşünen, onu 
başlatan, üretim faktörlerini organize eden ve birleştiren, işletmeyi işleten ve riskler 
alan, işletmede yer alan ekonomik belirsizlikle ilgilenen kadınlardır. 

Hindistan Hükümetine göre, “Bir Kadın işletmesi; sermayenin en az % 51'i oranında 
kadın girişimciye ait olduğu ve en az % 51 oranında kadınlara istihdam sağlayan, bir 
kadının sahip olduğu ve kontrol ettiği bir girişimdir”. 

J. Schumpeter'e göre, "Yenilik yapan, işi aktif olarak başlatan veya sonradan 
sahiplenen kadınlara kadın girişimciler denir." 

Dünyadaki girişimcilik faaliyetlerinin 1 / 3'ünden fazlası kadın girişimciler tarafından 
yürütülüyor. Ekonomik ilerleme, eğitime daha iyi erişim, kentleşme, liberal ve 
demokratik kültürün yayılması ve toplum tarafından tanınması nedeniyle Hindistan'da 
kadın girişimciliğinde bir sıçrama oldu. Hindistan'da kadın girişimcilerin büyümesini 
desteklemek için özel teşvikler oluşturuldu. Startup India ve Standup gibi programlar 
da kadınlar arasında girişimciliği teşvik etmek için özel bir durum oluşturuyor. 

Kademeli ama istikrarlı bir şekilde, dünya çapında kadın girişimciler, kendilerine 
yapılan birçok övgü ile başarılı girişimciler olarak ortaya çıktılar. Örn. Amerikalı bir 
girişimci, televizyon sunucusu ve medya yöneticisi olan Oprah Winfrey, eğlence ve 
sosyal etki alanındaki olağanüstü çalışmaları nedeniyle 2013'te Başkanlık Özgürlük 
Madalyası'nı aldı. 

 

 

 

Kadınlar neden girişimci olur? 

Engelli kadınlar, Avrupa'daki toplam kadın nüfusunun% 16'sını oluşturuyor, bu da 
AB'de yaklaşık 40 milyon engelli kadın ve kız çocuğu olduğu anlamına geliyor. 
Engelli kadınlar, sosyo-ekonomik dezavantajlar, sosyal izolasyon, kadına yönelik 
şiddet, zorla kısırlaştırma ve kürtaj, toplum hizmetlerine erişim eksikliği, düşük 
kaliteli barınma, kurumsallaşma, yetersiz sağlık bakımı ve topluma aktif olarak 
katılamama dahil olmak üzere hayatın her alanında ayrımcılıkla karşı karşıyadır. 

Kaynak: Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi 

 

 

 

 



 

1. Ekonomik olarak bağımsız olmak 

2. Kendi işini kurmak 

3. Toplumda kimlik oluşturmak 

4. Emek verdikleri alanda mükemmelliğe ulaşmak  

5. Kendilerine güven inşa etmek 

6. Risk üstlenme yeteneği geliştirmek 

7. Toplumda eşit statü talep etmek 

8. Daha fazla özgürlük ve hareketlilik sağlamak  

Engelliler İçin Girişimciliğin Faydaları 
İnsanlar, birçok nedenden ötürü serbest mesleğe eğilim gösterebilir. Bazıları zorunlu 
olarak serbest mesleğe girerken, çoğunluğu bağımsızlık ve özerklik kazanmaya, iş-
yaşam dengesini iyileştirmeye, iş faaliyetlerinden memnuniyetlerini artırmaya, 
gelirlerini ve diğer maddi faydalarını artırmaya çalışmaktadır. Bu nedenler, engelli 
girişimciler için de önemli bir etkiye sahip olsa da, muhtemelen farklı faktörler 
tarafından motive edilmektedirler. Girişimciliğin en büyük faydalarından biri, 
işverenlerin engellilere yönelik yaptığı ayrımcılığa maruz kalmadan engelli kadınların 
işgücü piyasasına giriş sağlamasıdır. İşveren ayrımcılığı en fazla zihinsel ve fiziksel 
engelleri olanlara yönelik olarak yapılmaktadır. Serbest meslek, engelli kadınlar için 
aktif işgücü piyasasına katılım, bununla birlikte sağlanan gelir ve yaşam standardı için 
tek fırsat olabilir. Engelliler için serbest meslek sahibi olmanın bir diğer önemli 
avantajı, iş temposunda, çalışılan saatlerde ve iş yerinde daha fazla esneklik sağlayarak 
engellilik durumu ile çalışma hayatı arasında daha iyi bir uyum sağlamasıdır. Ayrıca, 
girişimcilik kişiye engellilik durumuna göre işgücü piyasasına katılabilme ve mümkün 
olduğu ölçüde sosyal ve ekonomik olarak aktif olma fırsatı sağladığı için kendi kendini 
güçlendirme duygusu sağlayabilir.  
 

İlham veren girişimci: Veronica Hedenmark, İsveç 

Veronica Hedenmark, İsveç'in Göteborg şehrinden bir girişimcidir. Engelli çocuklara, 
gençlere ve yetişkinlere kişisel yardım sağlamada uzmanlaşmış üç şirket kurmuştur. 
Veronica, kırılgan kemiklerle karakterize konjenital bir kemik hastalığı olan 
Osteogenesis Imperfecta ile doğdu. 9 yaşına geldiğinde, 152 kemik kırığı geçirmişti. Bu 
duruma rağmen, Veronica çok sosyal bir yetiştirme tarzına sahipti ve devlet okuluna 
gitmekten zevk alıyordu. Bununla birlikte, liseden mezun olduktan sonra Veronica, 
tüm arkadaşlarının üniversiteye gitmek ya da yabancı ülkelerde çocuk bakıcısı olarak 
çalışmak için yer değişikliği yapmasını izlemekle yetinmek zorunda kalmış ve hayatında 
bir sonraki adımı nasıl atacağı konusunda kararsız kalmıştı. 



 

Sosyal Sigorta Ofisi ona asla çalışamayacağını ima ederek erken emeklilik maaşı teklif 
ettiğinde Veronica'nın kafası karışmış ve hakarete uğramıştı. Bu teklifi kabul etmek 
yerine, toplumda aktif bir katılımcı olarak kalmaya daha kararlı hale geldi. Erkek 
arkadaşı engele sahip olmak ve engelli olmak arasındaki farkı anlamasına yardımcı oldu 
ve bu onun hayata bakış açısını değiştirdi. 

 İlk önce bir şirket kurmak istedi. 1996 yılında engelli olanlara yardım etmek ve onlara 
ilham vermek için VH Assistants'ı kurdu. Bu şirketin başarısıyla, daha sonra 
çalışmalarının ölçeğini ve kapsamını genişletmek için VH Action ve VH Kids'i kurdu. 
Bugün şirketlerin İsveç genelinde 600'den fazla çalışanı bulunmaktadır. 

Başarılı işler yürütmenin yanı sıra, Veronica engelli insanlar için başarılı bir 
savunucudur ve aranan bir konuşmacıdır. 2008'de İsveç İşletme Bakanı'nın büyükelçisi 
olarak atandı ve Göranpriset Ödülü için finalist oldu. 2009'da Kral'ın genç liderler ödülü 
olan Compass Rose'u kazandı ve Business World dergisi tarafından 40 yaşın altındaki 
En Güçlü 100 liderden biri olarak seçildi. 

Engelli Kişilerin Bir İş Kurarken Karşılaştıkları Zorluklar 

Tüm girişimcilerin karşılaştığı iş başlangıcındaki genel zorluklarla yüzleşmenin yanı sıra, 
engelli girişimcilerin girişimcilik faaliyetlerine girme ve bunları sürdürme konusunda 
belirli engellerle karşılaşması muhtemeldir. Muhtemelen bu engellerden bazıları, bazı 
engelli gruplarının yaşam şanslarına ciddi sınırlar getiren çok köklü sosyal-yapısal 
kısıtlamalardır. 
Bu engeller aşağıda sıralanmıştır: 
 
--Güven eksikliği ve sınırlı hayaller - engelli insanlar bir iş fırsatını belirlemekte, bu iş 
fikrini geliştirmekte ve mevcut destek altyapısıyla anlamlı bir şekilde ilgilenmekte 
güçlük çekebilir ve bu da iş kurma ile ilgili düşük güven düzeylerine katkıda bulunur. 
Bu, genellikle yeni başlayanların cesaretini kıran aile ve arkadaşların destekleyici 
olmayan tutum ve davranışları ile daha da karmaşık hale gelmektedir. Bu zorluk, 
özellikle zihinsel sağlık sorunları olanlar için geçerlidir. 
 
--Fayda tuzağı - anketler, genellikle başka bir gelir elde edildiğinde düzenli sosyal 
yardım gelirinin teminatını kaybetme korkusu olduğunu göstermektedir. Engelli 
nüfusun sosyal yardımlara uygunluk bilinci eksiktir ve bu eksiklik serbest mesleğin 
'riskli' olarak algılanmasına katkıda bulunur. 
 
--İlgili işe ilişkin bilgi ve becerilerin eksikliği - engelli kişiler, sınırlı düzeyde ilgili eğitim 
ve istihdam deneyimi nedeniyle genellikle iş yönetimi, yasal ve finansal beceri ve 
bilgiden yoksundur. 
  
 --Başlangıç sermayesine erişim - engelli insanlar, sınırlı kişisel mali kaynaklar 
(tasarruflar, ev sahipliği) nedeniyle yeni iş başlangıçlarında finansal açıdan zorluk 
yaşarlar ve bu da kısmen yetersiz eğitimden ve engelli çalışanların düşük ücretli 
mesleklere odaklanmasından; uzun vadeli fayda alındıktan sonra düşük kredi 
notundan; bankalar tarafından ilgisizlik / ayrımcılığa maruz kalmaktan; hibe ve kredi 
kaynakları hakkında erişilebilir bilgi eksikliğinden kaynaklanır. 



 

 
-- Tüketici ayrımcılığı - üretilen mal ve hizmetlere olan talebin yanı sıra serbest mesleğe 
verilen ödüller (onaylar) azaltılarak engelli kadınlar müşteri ayrımcılığı nedeniyle 
caydırılabilir, 
 
 --Artan işgücü maliyetleri - bazı engelli girişimcilerin, engelli olmayan pek çok kişinin 
kendi başlarına yapabileceği görevleri üstlenmelerine yardımcı olmak için asistan 
tutmaları gerekir (örneğin, malları taşımak, bilgisayar yazılımına veri girmek, vb.), bu 
da işgücü maliyetlerini arttırır ve rekabet açısından dezavantajlı duruma düşülmesine 
neden olur. 
 
--Uygun iş destek hizmetlerinin eksikliği - Engelli bireylerin doğasından kaynaklanan bu 
eksikliğin birkaç boyutu vardır.  
 
Birincisi, iş danışmanları genellikle engelliler için bir kariyer seçeneği olarak serbest 
mesleği önermekte isteksizdir ve bazen onları aktif bir şekilde caydırmaya çalışır. Bu 
tür görüşler, danışmanların belirli koşullardan ve/veya destek alanların yeteneklerinin 
yanlış algılanmasından kaynaklanan faaliyet kısıtlamalarına ilişkin yetersiz veya 
basmakalıp anlayışlarının yanı sıra engellilerin iş kurma ve yönetirken karşılaştıkları 
risklerin düşünülmesinin bir sonucu olabilir. 
 
İkincisi ve en önemlisi, eğitim her zaman bireysel ihtiyaçlara göre tasarlanmamıştır ve 
bu nedenle belirli program alıcıları için sınırlı değere sahiptir. Bazıları için, tekrar eden 
koşullar veya stresli durumlarda, uzun bir süre boyunca desteğin sağlanması 
gerekebilir. Bazı destek alıcıları arasında, fon sağlayıcıların, yardım alanlara uzun vadeli 
destek sağlamaktan ziyade bir sonraki vakaya hızla geçme baskısıyla karşı karşıya 
kaldığı yönünde bir algı da vardır. 
 
Üçüncüsü, destek hizmetleri belirli formatlarda (ör. Braille) mevcut olmayabilir, bu da 
destek hizmetini engelli nüfusun belirli kesimleri için erişilemez kılar. Bu muhtemelen 
mevcut desteklerin farkındalık düzeyini de etkileyecektir. 
 
Dördüncüsü, desteğin sağlandığı tesisler, hareketliliklerini etkileyen koşullar ve 
engelleri olan kişiler için erişilebilir olmayabilir. Dahası, bu engel, hareketlilik güçlüğü 
çekenlere yönelik destek merkezlerine gidip gelmeyle ilgili zorluklarla da artabilir. 
 

Yaşayan girişimciler genellikle kendilerini bir fırsatı değerlendirebilen veya yenilikçi 
olarak görmedikleri için daha düşük büyüme istekleri vardır ve kendilerini "girişimci" 
gibi terimlerle özdeşleştiremeyebilirler. 

Altıncı olarak, engellilik ve engelliliğin çeşitliliği, bazı engelli girişimcilerin kendilerini 
"engelli" olarak algılayamayacakları ve engelliliğe özgü hizmetler yerine ana akım 
altında desteklenmeyi tercih edebilecekleri anlamına gelir. 

Belirli engelli gruplarının Avrupa işgücü piyasalarında çok sayıda dezavantajla karşı 
karşıya olduğuna dair kanıtlar vardır. Engelliliğin, toplumdaki savunmasız alt grupları 
etkileme olasılığı daha yüksektir; örneğin yaşlılık, yoksulluk ve engellilik yaşayan 



 

insanlar, sosyal dışlanmanın birçok çeşidiyle ve işgücü piyasasının dezavantajlarıyla 
karşı karşıya kalabilirler. Nitekim, yaşlı, etnik azınlık ve göçmen olan engelli kadınlar 
işgücü piyasasında daha büyük dezavantajlarla karşı karşıya kalacaklardır. 
Girişimciliğin önündeki engelliliğe bağlı zorluklar, cinsiyet, etnik köken ve yaş 
engellerinin yanı sıra sosyoekonomik bağlamlardan mahrum olmakla da artabilir. 

 

İlham veren girişimci: Yiota Michaelidou, Kıbrıs 

Yiota Michaelidou, Kıbrıs Limasol'da bir girişimcidir. Geleneksel Kıbrıs unlu mamulleri 
üreten Paradosiakes Dimiourgies adlı bir pastacılık ve unlu mamüller atölyesi işletiyor. 
Yiota, kariyerine anaokulu öğretmeni olarak başlamıştır, ancak hobi olarak fırıncılık ve 
pastacılık gece derslerine katılmıştır. Kariyerine başladıktan kısa bir süre sonra, evde 
iki çocuğunu büyütürken unlu mamül yapımına daha fazla zaman ayırma fırsatı 
bulmuştur. Bu sıralarda Yiota’da, merkezi görmeyi etkileyen ilerleyici bir göz hastalığı 
olan ve maküler retinopatinin bir türü olan Stargardt Hastalığı semptomları görülmeye 
başlamıştır. Bu hastalık, son yıllarda görüşünü, yalnızca büyük yazıları okuyabileceği 
veya kapalı devre televizyon kullanarak okuyabileceği noktaya indirmiştir. Ayrıca 
bilgisayarını çalıştırmak için özel büyütme yazılımı kullanmaya başlamıştır.  

Yiota, bu hastalığa rağmen, pastacılık sevgisini sürdürmeye devam etti ve bir 
pastanede iş aradı. İş fırsatları bulmada başarılıydı ama sakatlığından dolayı kötü 
muamele gördüğünü hissettiği için asla uzun süre kalamıyordu. Bu ona kendi işini 
kurma fikrini verdi. Sağlık ve güvenlik gereksinimlerinin yanı sıra görme ihtiyaçlarını 
karşılamak için ebeveynlerinin evinde bir atölye inşa ettirdi. Örneğin, ocak ve 
karıştırma kabı çok sayıda ve zıt renklerdeydi. Bu yeni atölye, iki otele, bir anaokuluna 
ve birkaç kişiye hizmet veren bir deneme işletmesi olarak başladı. Yoğun dönemlerde 
Yiota’nın annesi, saat başı çalışan diğer kadınlarla birlikte yardım sağlıyordu. Girişimin 
başlangıcından etkilenen bir sosyal hizmet uzmanı, Yiota'nın işini büyütmesine 
yardımcı olmak için ona işletme ve bilgisayar kurslarına katılmasını önerdi. Yiota, bir 
ihtiyaç değerlendirmesinden geçti, sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından engelliler için sunulan küçük işletme eğitimine katıldı. İşini kurarken attığı 
ilk adımlardan biri, daha fazla müşteriye hizmet verebilmek için büyük miktarlarda 
dondurulmuş ürün depolamak amacıyla iki endüstriyel dondurucuya yatırım 
yapabilmek için hibe başvurusunda bulunmaktı. Yiota halen işini büyütmeye devam 
ediyor ve görme engelli kişiler için Kıbrıs'ın geleneksel lezzetlerinden oluşan bir yemek 
kitabı üzerinde çalışıyor. 

 

Özet - Pratik Yönergeler 

Engelli kadınlar; yetersiz yatırım, özellikle girişimcilik bilgisi açısından yetersiz eğitim, 
erkeklerin kadınların eğitim ve deneyim eksikliğinden dolayı başarısız olacaklarına dair 
önyargıları, kadın girişimciliği konusunda rol model bulunmaması, girişimcilikle ilgili 
prosedür bilgisi eksikliği, ailedeki ataerkil yapı, geleneksel cinsiyet rolleri, rol çatışması, 



 

çocukların sorumlulukları ve ev işleri, müşterinin engelli girişimci kadınlara yönelik 
olumsuz fikirleri, kariyer danışmanı desteği eksikliği vb. nedenlerle girişimcilikte 
başarılı olamamaktadırlar. Bununla birlikte, başarılı bir iş yürütmek; başarı, bağımsızlık, 
saygınlık açısından bireyin kişisel gelişimini olumlu yönde etkileyeceği için girişimcilik 
faaliyetlerinde bulunmanın engelli kadınları sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak olumlu 
etkilediği de aşikardır. 

Bireylerin girişimcilik becerileri hem iç hem de dış faktörlerden etkilenir. Bu becerilerin 
gelişimi açısından hem bireysel özellikler hem de toplumsal koşullar çok önemlidir. 
Öncelikle girişimcilik becerileri ile yakından bağlantılı olan bireysel özellikleri 
inceleyebiliriz. 

1) Hayalleri olmalı ve onları gerçeğe dönüştürmek için çalışmalılar. 

2) Orijinal fikirler üretebilmeli ve kalıpların dışında düşünebilmelidirler. 

3) Yenilikçi fikirlerle müşterileri memnun etmenin yeni yollarını bulabilmelidirler. 

4) İlk adımı atacak cesarete sahip olmalılar. 

5) Girişimcilik sürecinin her aşamasında sorunları çözecek yeterliliğe sahip olmalılar. 

6) İyimser olmalı ve fırsatların farkında olmalıdırlar. Bu, herhangi bir durumda olası 
herhangi bir avantajı tam olarak belirleyebilmek demektir. 

7) Kendilerine güvenmeleri, hedeflerine ulaşabileceklerine inanmaları ve 
sorumluluktan korkmamaları gerekir. Ancak, aşırı özgüven durumunda eleştirileri 
kabul etme veya daha iyi fikirlere açık olma konusunda sorunlar çıkacağı için gerçekçi 
olunması da gerekir. 

8) Kadınların kendini yenilgiye uğratmaması önemlidir. Kısaca açıklamak gerekirse; 
kadınlar genellikle kariyer gelişimi açısından aşamayacakları bir "cam tavan" olduğunu 
hissederler ve bu genellikle kadınların başarılarını kendi çabalarından ziyade şansa 
atfetmelerine neden olan "sahtekar (imposter) sendromu" ile birlikte hissedilir. Diğer 
yandan, kadınlar ev içerisindeki sorumlulukları tamamen kendi başlarına yerine 
getiremediklerinde bu sorumluluklarının sadece kendilerine ait olduğunu 
hissetmemeli veya kendilerini suçlu hissetmemelidir. 

9) Güçlü bir iç kontrol odağına sahip olmalıdırlar. Kontrol odağı, insanların yaşamları 
üzerindeki kontrolü nasıl kavramsallaştırdıklarını ifade eder. Güçlü bir dış kontrol 
odağına sahip olanlar, yaşadığı olayları dış faktörlerin belirlediğine inanırken, güçlü bir 
iç kontrol odağına sahip olanlar, geleceklerinin büyük ölçüde kendi yaptıkları seçimler 
tarafından belirlendiğini hissederler. Güçlü içsel kontrol odağının bir sonucu olarak, 
başarılı girişimciler aynı zamanda daha proaktif, yenilikçi ve yeni sorumluluklar 
üstlenmeye istekli olma eğilimindedir. 

10) Belirsizlikle başarılı bir şekilde başa çıkabilmeleri gerekir. Diğer bir deyişle, belirsiz 
koşullarda bile sorumluluk almaya istekli olmalıdırlar. 



 

11) Risk almaktan kaçınmamalıdırlar. Tüm girişimcilik faaliyetleri; sosyal, psikolojik, 
kişinin sağlığı veya kariyeri ile ilgili bir şekilde risk almayı gerektirir. Bununla birlikte, 
başarılı girişimciler, mantıksız kararlar vermekten kaçınmak için risk almaya karar 
vermeden önce araştırma yapar, avantajları ve dezavantajları düşünür ve sürecin her 
aşamasını planlar. 

12) Strese dayanıklı olmalı ve gerektiğinde stresi yönetebilmelidirler. Aksi takdirde, 
girişimciliğin getireceği bazı riskler kaygı, yorgunluk, zihinsel yorgunluk vb. ile 
sonuçlanabilir. 

13) Hem kısa hem de uzun vadeli planlar geliştirip uygulayabilmelidirler. 

14) Zamanlarını doğru yönetmeli ve fayda-maliyet analizleri yapmalıdırlar. 

15)İletişim becerilerine hakim olmalıdırlar. Diğer bir ifadeyle, başkalarını ikna ve 
motive edebilmeleri için hem güvenilir hem de canayakın olmalıdırlar.          

 Girişimcilerin başarısını olumlu etkileyen gerekli toplumsal ve diğer dış 
faktörleri de inceleyebiliriz. Diğer bir deyişle, ekonomik ve teknolojik altyapılar, kültür, 
eğitim, aile ve sosyal çevre ile yasal, siyasi ve idari yapılar, girişimcilik söz konusu 
olduğunda çok önemli belirleyici faktörlerdir. 

1) İstikrarlı bir ekonomik yapı ve rekabetçi bir iş ortamı, girişimciliği destekler. 

2) Ticari ürünlerin geliştirilmesinde, inovasyon ve inovasyonun uygulanabilmesi için 
teknolojik altyapı önemlidir. Ayrıca, teknolojinin gelişmesi ve ilerlemesindeki rolü 
önemli olan araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin daha fazla desteklenmesi ve 
ilerletilmesi gerekir. 

3) Başarılı bir girişimcilik için gerekli olan risk alma ve inovasyon gibi eğilimler, tüm 
kültürlerde kabul edilmeyebilir/desteklenmeyebilir. 

4) Girişimci olmak için eğitim sistemi çok önemlidir. Nitekim, ezberci öğrenimi teşvik 
etmek yerine, girişimciliğe katkısı olacak yaratıcılık ve bireysel yeteneklerin 
geliştirilmesi için destek olunmalıdır. 

5) Aile hayatı ve sosyal çevre girişimciliği etkiler. Diğer bir ifaeyle, ailede ve toplumda 
öğrenilen tutumlar, davranışlar, değerler ve beklentiler bir bireyin girişimci ruhunu 
etkiler. Bu nedenle, çocukların hayatlarının her alanında keyfi kurallara uymaya 
zorlanmaması ve çocuklara hem ailenin hem de toplumun kendilerini özgürce ifade 
etmeleri için alan sağlaması önemlidir. 

6) Risk almak, hırslı olmak, yeterli olmak ve liderlik edebilmek yerine kadınların 
bağımlı, duygusal ve öznel davranışlar sergilediklerine ilişkin önyargılı görüşlere son 
verilmelidir.  

7) Kurslar, eğitim, atolye vb. gibi girişimcilikle ilgili mevcut fırsatların daha çok 
duyulması sağlanmalıdır. 



 

8) İş bulma kurumu tarafından engelli kadınların girişimcilik alanında bağlantı kurabilecekleri 
bir websitesi kurmalıdır. 

İş bulma kurumu tarafından engelli bireyleri girişimcilik alanıyla buluşturmak amacıyla 
bir web sitesi oluşturulmalıdır. Girişimcilik alanıyla iş bulma kurumu girişimcilik alanıyla 
buluşturmak giriş sitesi oluşturulmalıdır. 

9) Engellilerin daha kolay erişilebilmeleri için girişimcilik kursları çevrimiçi olarak da 
organize edilmelidir. 

10) Engelli kadınlarla çalışan kariyer danışmanları, girişimcilik alanında eğitim 
almalıdır. 

11) Girişimcilikle ilgili destekleyici yasal, siyasi ve idari yapılar, yeni girişimleri ve 
yenilikleri kolaylaştırır. Örneğin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli 
bireylerin kendi işlerini kurmalarını destekleyen Engelliler İçin Hibe Desteği Projesi'nde 
Türkiye İş Kurumu'na destek veriyor. Türkiye İş Kurumu, başarılı başvuru sahiplerine, 
girişimcilik sertifikası ve uyguladıkları meslekte ustalık sertifikası dahil olmak üzere 
belirli koşulların yerine getirilmesi koşuluyla Türkiye'de 50.000 TL hibe vermektedir. 

12) Hibe miktarı her yıl enflasyona göre artırılmalı çünkü hibenin girişimcilik için yeterli 
olmadığı düşünülmektedir. 

13) Engelli kadınların başka ihtiyaçları da olduğu için hibe daha çok onlara verilmelidir. 
Örneğin, Türkiye'deki KOSGEB engelli kişilere girişimcilik için sağlıklı insanlara nispeten 
daha fazla hibe vermektedir. 

14) Engelli kadınların herhangi bir yatırımı olma olasılığı düşük olduğu için mikrofinans 
sistemi geliştirilmelidir. 
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