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Sekiz nüfuslu bir ailenin çocuğu olan İsmet hanım,evin en büyük kızıymış.Babası askeri bir
kurumda çalıştığı için maddi durumları çok iyiymiş. 1970’de ailesi ile beraber Diyarbakır’a
göç ederek,Bağlar semtine yerleşmişler.
İlkokul,ortaokul ve liseyi Diyarbakır’da bitirmiş İsmet hanım.Hayallindeki mesleğe kavuşmak
istermiş hep,bayanların en çok tercih ettiği mesleği yani öğretmen olmayı istiyormuş ama
olmamış,ne kadar denediyse de başaramamış.Sınavları kazanamayınca iş kurmak istemiş,
kendi işini.Okul bittikten sonra kitap pazarlama işine başlamış ve başarılı olmuş.Güzel bir
hayat sürmüş o günlerde.Bir süre sonra eşiyle tanışmış,eşi eğitim fakültesinde öğrenciymiş o
zamanlar.Evlendikten sonra kitap dükkanını kocasına teslim ederek evde oturmaya başlamış
İsmet hanım ama kocası kitap pazarlama işinde başarılı olamayınca iflas etmiş.
Daha sonra kocası eğitimi tamamlayarak meslek hayatına atılarak,öğretmenlik yapmaya
başlamış.Yine güzel giden bir hayatın temellerini atmış,her şeye yeniden başlamışlar ama ne
yazık ki eşi mesleğe başladıktan iki yıl sonra kalp krizi geçirerek vefat etmiş ve acı
dolu,sıkıntılı,zor günler başlamış İsmet hanım ve iki çocuğu için.Zaman geçtikçe eşi olmadan
süren hayatlarına alışmaya başlamışlar ve onlar için yeniden başlamış hayat mücadelesi…
İsmet hanım,yeniden kitap pazarlama işine başlamış ama bu ancak bir yıl sürmüş.Kendisine
yeni bir iş kurmak istemiş ve hastanede daha sonra bir bankasında temizlik görevlisi olarak
çalışmış.Ama işler onun istediği gibi gitmiyormuş,İsmet hanıma göre bunun sebebi ise dul
olmasından ve herkesin ona kötü gözle bakmasından kaynaklanıyormuş ve bu onu çok
rahatsız ettiği için temizlik işiyle uğraşmayı bırakmış.Kendi birikimleriyle yeni bir iş kurması
gerektiğini düşünürken Mikrokredi projesiyle tanışmış İsmet hanım.İlk etapta başarılı
olamamaktan ve kredi borcunu ödeyememekten korkmuş ama korkuları Mikrokredi’den
yararlanmak için atılımda bulunmasına engel olamamış.Birikimleri ve Mikrokredi’den aldığı
krediyi birleştirerek,kozmetik işiyle uğraşmaya başlamış.
İşlerinin şu anda çok iyi gittiğini belirten İsmet hanım,iki çocuğunu bölge yatılı okulunda
okutarak,onlara daha iyi bir gelecek hazırlamanın planlarını kurmakta.İsmet
hanım,Mikrokredi’nin,çocuklarını hayata bağlaması açısından çok iyi bir fırsat olduğunu
belirterek böyle bir projede yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtiyor ve şu anda
hayattan beklentisinin,çocuklarına iyi bir gelecek kurabilmek olduğunu söylüyor.
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