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Sorun ne?
Engellilerin istihdam edilmesi:%40 ve üzerindeki engel yüzdesine sahip engelli 

bireyler iş bulmakta güç çekmektedir. 

• İş aramasındaki alternatiflerin kısıtlı olması,

• Kariyer sitelerinde sadece engelli genel başvuru olması ve bu ilanların sayısının 

az olması,

• İşkur’un erişilebilir olmaması:, 

• şkur tarafından her hafta engelli toplantısı düzenliyor bu toplantıya işkur’a kayıtlı 

şirketler geliyor ve stand açıyor engelli bireyler burada başvuru yapıyor fakat 

bazı engelli bireyler buraya ulaşmakta güçlük çekiyor işkur’un bulunduğu 

bölgenin yokuş olması,görme engelliler için yerde kabartmaların 

olmaması,kaldırımlarda araçların park edilmesi



Kullanıcı / Etkilenen kim?

%40 ve üzeri engel oranına sahip iş arayan engelli bireyler



Çözüm yaklaşımı ne?

Bir mobil aplikasyon 

Bu aplikasyon: mobil tabanlı eşleşme platformu olacak. İş arayan engelli bireylere istihdam 

sağlamak için yetenek ve işverenleri eşleştirecek. Bu eşleştirmeler için kullanıcı tarafından 

girilen engel bilgileri, lokasyon, süre, gibi bilgileri filtreleyecek. İş arayanlar ve iş verenlerin 

açık pozisyonlarını güncel olarak listeleyecek



Benzer / mevcut çözümler neler?

• Engelsizkariyer.Com: Bireysel işler yer almıyor, sadece 

Kurumsal Firmalar İle anlaşmalı, kariyer rehberliği sunuluyor.

• Eskariyer:  Bireysel iş başvurusu yapılamıyor. Sadece kurumsal 

firmalar ile anlaşmalı ve bireysel işler yer almıyor, firmalara 

danışmanlık veriliyor.



İletişim / Pazarlama yöntemleri?

• En başta haftalık düzenlenen işkur toplantılarına gelen 

engelliler,okulların engelli öğrenci kulüpleri,stk’lar,İSEM,fizik

tedavi merkezleri ile iletişime geçilip aplikasyonun sunumu 

yapılarak uygulamanın tanıtımı yapmak



Amaçlar için ortaklıklar?

Engelliler ile ilgili çalışma yapan STK’lar, fizik tedavi merkezleri, İSEM, İŞKUR, 

engelsizim.com, üniversitelerin engelli birimleri



Proje ihtiyaçlarına erişim / Tedarik?

Engelli girişimci hibe desteği,imece platformu,sosyal girişimcilik 

yarışmaları



Sürdürülebilir finans yapısı?

1-Engellilerin sigortasını devlet karşılıyor firmalara engelli çalışan 
sağladığımızda sigortasız bir işçi sağlıyoruz o yüzden işe giren her 
engelli bireyin yıllık sigorta ücretinin 10/1 ni kurumdan ücret olarak 
almak

2-Bireysel işlerden işverenden %20 komisyon alınması

3-Firmalardan alınan sponsorluk

4-Premium paket:

5-Uygulama için saha satışları



Projemiz aynı zamanda BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 

‘8.5. 2030’a kadar gençler ve engelliler de dâhil bütün kadın ve erkeklerin tam ve üretken 

istihdama ve insana yakışır işlere erişimlerinin sağlanması ve eşit işe eşit ücret ilkesinin tam 

olarak benimsenmesi’ maddesine de uymaktadır. 
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