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İnsan olarak hayatımızı sürdürürken her konuda 
bizler tedbir almakla sorumluyuz, takdir ise Yüce Ya-
radanımıza ait. Yine de hiç bir tedbir Mevlanın Yüce 
takdirinin önüne geçemiyor.

17 Mayıs 1992 tarihinde geçirmiş olduğumuz elim 
trafik kazası sonucu eşim Ayten Coşkun hanımefendi-
yi ve biricik kızım Ayşe Işıl Coşkun’u kaybettik.

Büyük üzüntü ve acılarla yıkılmışken tek çıkış yolu 
olan Yüce Allah’ın (cc) lütfettiği “Allah sabredenlerle 
beraberdir” müjdesiyle bildirilen sabır nimetine sığına-
rak, sevenlerimizin duaları ve destekleriyle bugünle-
re gelebildik.

Ruhları şad, makamları cennet olsun.
  
Mikro Kredinin Dünya’da ilk fikir sahibi ve öncüsü Bangladeşli Nobel Barış Armağan 

Ödüllü Aziz dostum Prof. Dr. Muhammed Yunus’un bu hayırlı buluşuyla, yoksul ailelerin 
öncelikle de yoksul kadınların kendi işlerini kurarak başkalarına yük ve muhtaç olma-
dan hayatlarını sürdürebilmelerine vesile olan uygulama ile yüzlerce ülkede yüzbinler-
ce kadın kendi işini kurabilmiştir.

Bu insani hizmetin ülkemizde kurulması TİSVA Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Başka-
nı değerli arkadaşım Prof. Dr. Aziz Akgül’ün öncülüğü ile 5302 sayılı il özel idaresi ka-
nununun 6/a ve 64/c maddeleri kapsamında başarıyla gerçekleştirilmiş bulunmaktadır.

Rahmete vesile olması niyetimizle oğlum Yüksek Mühendis Osman Yıldırım 
Coşkun’un katkı ve destekleriyle 14 Mayıs 2010 tarihinde Ayten Coşkun Kemaliye-
Başpınar Mikrokredi Şubesini ve 27 ocak 2012 tarihinde İstanbul Eyüp Ayşe Işıl (Coş-
kun) Zaim şubesinin açılışını gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

Kuruluşunda ve başarıya ulaşmasında başta Prof. Dr. Muhammed Yunus’a, Prof. Dr. 
Aziz Akgül’e, vakıf yönetici ve görevlilerine, Erzincan Valiliğine, Kemaliye Kaymakamlı-
ğına, Belediye Başkanımıza, Muhtarlarımıza, ve Şube Müdüresi Hatice Mavuş’a ayrıca 
emeği geçenlere şahsım ve ailemiz adına şükranlarımızı sunarız.

Ayten Coşkun Mikro Kredi şubemizde 31 Ocak 2016 tarihi itibariyle 209 dar gelirli ha-
nım krediden yararlanmış bulunmaktadır.

Hazırlanmış olan bu kitapçıkta örnek girişimcilikleriyle kendi işlerini kurarak onuruyla 
yaşayan 50 başarılı hanımı tebrik ederken, kısa fakat ibret verici hayat hikayelerinin di-
ğer dar gelirli hanım kardeşlerimize de örnek olması ve cesaret vermesi temennilerimle 
başarılı çalışmalarının devamını dilerim.

Coşkun Ailesi Adına
Ali COŞKUN

58 ve 59 Hükümetler                                                                                 
Sanayi ve Ticaret Bakanı

ÖNSÖZ
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Yoksulluk, hibe şeklindeki yardımlarla çözülemez.  
Sadece çalışamayacak durumda olan yaşlı, hasta ve engellilere; bireysel olarak, 

toplum olarak ve sosyal devlet olarak, evlerine kadar giderek, her türlü nakdi ve ayni ih-
tiyaçları kişiler rencide edilmeden, “sağ elin verdiğini sol elin görmeyeceği şekilde” kar-
şılanabilir.  

Ancak, çalışabilecek durumda olan kişilere ise;  hibe yardımları yerine, küçük birer 
sermaye desteği vererek, onların bir başkasına avuç açmadan, kendi kendilerine gelir 
getirici faaliyetlerde bulunmaları ve birer mikrogrişimci olmaları sağlanmalıdır. 

Herkesin kabiliyetinin işe dönüştürülebilmesi için bir hayat suyuna ve itici bir güce ih-
tiyacı vardır. Bu su da, küçük sermaye olan mikrokredidir. Çünkü işsizin ve dar gelirlinin 
sahip olmadığı en önemli unsur sermayedir. 

İşsizliğin ve yoksulluğun azaltılması için, ekonomik büyümenin gerektiğini herkes bi-
liyor. Ancak, bu tek başına işsizliğin ve yoksulluğun bitirilmesi için yeterli değildir. Bunun 
yanında, dar gelirli vatandaşların birer mikrogirişimci olmaları da sağlanmalıdır.

Değerli işadamı ve sosyal girişimci, Sanayi ve Ticaret Eski Bakanı Sayın Ali 
Coşkun’un himayelerinde ve Coşkun Ailesi’nin sağladığı finansman sayesinde, 
mikrokredi vasıtasıyla “YOKSULLUĞUN OLMADIĞI BİR KEMALİYE” çalışmaları 
yürütülmektedir. 

Bu kitapçıkta, kendilerine sağlanan mikrokrediyi alıp, hayatlarını dönüştürmüş, üretim 
ve ticari faaliyetlerde bulunan mikrogirişimci bazı Kemaliyeli kadınlarımızın hikâyelerini 
bulacaksınız. 

Kemaliye’de avuç açma kültürü yerine, insan onuruna yakışan şekliyle, mikrogirişim-
ciliğin öncülüğünü yaparak, Kemaliye’de yoksulluğun müzeye kaldırılmasına liderlik ya-
pan Sayın Ali Coşkun ve Ailesine sonsuz şükranlarımızı sunarız.

Prof. Dr. Aziz Akgül
Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı

Türkiye GrameenMikrofinans Programı

SUNUŞ
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Alime KILTORBA 1988 yılında, 
İstanbul Üsküdar’da doğdu. Evlen-
dikten sonra Kemaliye ilçesine yer-
leşti. Evli ve bir çocuk sahibidir. 

Alime Hanım, Kadının çalışılarak 
ve çözüm üreterek aileye katkıda 
bulunulabileceğini gösteren bayan-
larımızdandır. Üyemiz başarısını şu 
sözlerle anlatmaktadır.

“İstanbul’da doğdum ve büyüdüm. Evlenerek kendi memleketim olan 
Kemaliye ilçesine yerleştim. Eşimin geliri yeterli gelmediği için, bende 
bazı bayanlar gibi evde çalışabileceğim bir iş aradım ve evde satılabi-
lecek kıyafet, kozmetik gibi ürünlerin satışını yapmaya başladım. Ancak 
ürün almak için nakit para gerektiğinden ve çevremden almak istemedi-
ğimden, daha önce bayanları desteklediğini duyduğum mikrokredi şube-
sinden bilgi almaya karar verdim.

Kemaliye Mikrofinans Şubesi elemanından toplantı esnasında gerek-
li bilgileri alarak, grup oluşturarak ilk kredimizi almaya başladık. Bu toplu 
para ürün almam konusunda beni rahatlattı ve nefes aldırdı.  Yapmış ol-
duğum iş çevre gerektirdiğinden bira sıkıntılı olsada aileme katkı sağla-
yabildiğim için mutluyum.

Mikrokredi Programından aldığım destek sayesinde çok kısa bir süre-
de sıkıntılarımızı yok edeceğimize inanıyorum. Emeği geçen herkese te-
şekkür ederim.”

Alime KILTORBA
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1964 yılında, Kemaliye’de doğ-
dum. Bekarım.  Annemi kaybettik-
ten sonra ağabeyimle beraber ya-
şamaya başladım. Bir süre çeşit-
li yerlerde tezgahtarlık işinde çalış-
tım, elişi sattım. Daha sonra kırta-
siye işleten arkadaşların sayesinde 
kırtasiyeye ortak olarak girdim ve 
yarımda olsa kendi işimi yapmaya 
başladım. 

Ağabeyim balıkçılık yaptığı için, çok fazla bir gelirimiz olmuyordu. Be-
nim çalışmam ve böyle bir işi yürütebilmem bizleri biraz olsun rahatlat-
tı. Kırtasiyede aynı zamanda bayanların örerek getirip bıraktıkları yöre-
sel ürünleride sergileyerek, hem onlara yardımcı oluyorum hem de ben 
kazanıyorum. 

Çocuklara yönelik oyuncak satışıda yapıyoruz. Ürün çeşitliliğinin çok 
olması farklı müşteri gruplarına hitabetmemizi sağlıyor. Bunun için ise 
toplu para gerekiyor.

2010 yılında Mikrofinans Programı ile tanıştım. Mahalleden bayanlar-
la bir grup oluşturarak kredi almak için başvurdum. 

2010 yılında 700 TL mikrokredi alarak azda olsa mal alımında kullan-
dım. 2011 yılında 700 TL ve 2.000 TL mikrokredi kullanarak toptan mal 
alımı gerçekleştirdi. 

2011 yılında girişimci kredisi kullanarak yine mal ve malzemelerimi al-
dım.  2013 yılında girişimci ve temel kredi ve ara çekim yaparak 1.000 
TL, 3.000 TL, 3.000 TL kredi kullandım, mal alımı vergiler ve giderlerim 
için harcadım. 2014 ve 2015 yıllarında da kredilerimi kullanarak işime de-
vam etmekteyim. 

Aliye EĞER
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1979 yılında, Erzincan ilinin Ke-
maliye ilçesinde dünyaya geldim. 
Evlendikten sonra Kemaliye’de kal-
dım. Kemaliye Kadınlar Derneğinde 
aktif olarak rol üstlendim ve İlçe ka-
dınlarının çalışmalarında ve yöresel 
ürün bazında onlara yardımcı ol-
dum ve devam etmekteyim.

Hedefim küçükte olsa bir iş bul-
mak veya kurmaktı, ancak olmadı. 
Kadınlar derneği olarak ve kişisel olarak, yöre kadınının üretmiş oldu-
ğu ürünleri alarak, fuarlar gibi topluluklara hem tanıtıp hemde satış yap-
maya başladık. Ancak, yaptığım iş için zaman zaman nakit paraya ihtiya-
cım oluyordu ve bulmakta sıkıntı yaşıyordum. İlçeye Mikrokredi Progra-
mı açıldığını ve tanıtım toplantısı yapılacağını duydum.

 Konuyla ilgili daha geniş bilgi almak için Kemaliye Şubesi personeli ile 
görüşerek, mahallemdeki bayanlardan beş kişiyle birlikte bir grup oluş-
turduk. Yedi günlük eğitimden sonra ilk kredimi aldım. Aldığım krediyle, 
daha önce almış olduğum ürünlerden parasını veremediklerimi vererek 
ve yeni ürünler alarak, hem aileme katkı sağladım, hemde Derneğe kat-
kı sağlayarak gelişimine yardımcı oldum.

Mikrokredi Programından aldığım destek sayesinde çok kısa bir süre-
de hayallerimi gerçekleştirdim. Emeği geçenlere teşekkür ederim.

Ayşe BİRLER
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1984 yılında, Kemaliye’de doğ-
dum. 2013 yılında eşimden bo-
şandım ve kardeşimin açmış oldu-
ğu kafeteryada birlikte çalışmaya 
başladık. Daha önce takı alıp sata-
rak aileme yardımcı olmaya çalışı-
yordum. Ancak, maliyeti yüksek ol-
duğu için zor oluyordu. Kardeşimle 
birlikte kafeterya işi yapmaya karar 
verdik ve şu an işimiz iyi gidiyor. Kı-

şın öğrenciler, yazında gelen turistler müşteri potansiyelimizi oluşturuyor.

2010 yılında,Mikrofinans Programı ile tanıştım. Mahalleden bayanlar-
la bir grup oluşturarak, kredi almak için başvurdum. 2010 yılında, 700 
TL mikrokredi alarak malzeme aldım ve takı işlerimi yapmaya başladım. 
Yaptığım ve aldığım ürünleri satabildiğim kadar sattım. 

2011 yılında, 1.500 TL mikrokredi çekerek, çeşidi biten takılarımı ve 
malzememi  tamamladım.  Kafeterya işine başlayınca, ihtiyacım oldu-
ğunda kredi çekmeye karar vererek tasarruf yapmaya başladım.  Mik-
rofinans Programından yararlanarak işime devam etmek ve ayaklarımın 
üzerinde kimseye ihtiyaç duymadan durmak istiyorum.

Neslihan GİLTEN
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1957 yılında, Erzincan iline bağlı 
Kemaliye ilçesinin Apçağa köyünde 
doğdum. Evli ve dört çocuk annesi-
yim. Köyde bulunan küçük bir bak-
kalımız var onun sayesinde geçimi-
mizi sağlıyoruz. İnsanlar genellikle 
veresiye alışveriş yaptıkları için, ba-
zen çok sıkıntımız oluyor. 

Bakkalımızı işletmenin yanında 
bahçe işleri, dut, pekmez gibi ürünleri de üretiyorum, bu ürünleri dükkanı-
mıza koyarak da satışını yapıyoruz. Kışın köy nüfusunun çok az kalma-
sı ve yapılan veresiye alışverişler nedeniyle çok nakit sıkıntımız oluyor.

2011 yılında, Mikrofinans Programı ile tanıştım.

Köyden bayanlarla bir grup oluşturarak kredi almak için başvurdum. 

2011 yılında, 2.000 TL mikrokredi alarak bakkala ürün alımı, bakkalın 
giderleri için harcadım. 

2012 yılında, yine 2.000 TL mikrokredi kullanarak ürün alımı, elektrik 
ve su gibi giderler için harcadım. 2012 yılında, girişimci kredisi hakkım 
doğduğu için 2.000 TL girişimci kredisi kullanarak bakkalın ürünleri ve gi-
derleri için harcadım. 2013, 2014 ve 2015 yıllarında kredilerimi sürekli 
hale getirerek işimizi sürdürmekteyiz. Mikrofinans Programından yararla-
narak işime devam etmek ve bakkalı ayakta tutmak istiyorum.

Bu programı kuranlara ve çalışanlarına teşekkür ederim. 

Ayten ÇAKMAKGİL
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Kemaliye’de doğdum ve büyü-
düm. Eşim arıcılık yapıyordu. Baş-
langıç olarak kendisine sadece yar-
dımcı oluyordum. Daha sonra, bu 
işi kendiminde yapabileceğine ka-
naat getirerek eşimle birlikte çalış-
tım ve işi öğrendim. Eşimin rahat-
sızlığı zamanlarında tek başıma 
arının bakımını yapabiliyordum. Bu 
kendime güvenimi arttırdı.

Hedefim arıcılık işini büyüterek, kovan, arı ve arı malzemeleri almaktı. 
Ancak, bunun için nakit paraya ihtiyacım vardı ve bulamadık. İlçeye Mik-
rokredi Programı açıldığını ve tanıtım toplantısı yapılacağını duydum.

Konuyla ilgili daha geniş bilgi almak için Kemaliye Şubesi personeli ile 
görüşerek mahallemdeki bayanlardan beş kişiyle birlikte bir grup oluştur-
duk. Yedi günlük eğitimden sonra ilk kredimi aldım. Aldığım krediyle önce 
çok pahalı olmayan acil ihtiyacımız olan arı malzemelerini aldık. Daha 
sonra kredimizin miktarını arttırarak, kovan ve diğer ihtiyaçlarımızı aldık 
ve işimizi azda olsa büyüttük.

Mikrokredi Programı’ndan aldığım destek sayesinde hayallerimi ger-
çekleştirdim. Ancak eşimin bağırsak kanseri olduğunu öğrenince, işimi-
zi küçültme ve sadece benim yapabileceğim düzeyde tutmaya çalıştık, 
Mikrokredi bu kötü zamanımızda da yanımızda olmaya devam etti. Eme-
ği geçenlere teşekkür ederim.

Bedriye HATİ
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1973 yılında, Kemaliye’de doğ-
dum ve büyüdüm. Evlendikten son-
ra Kemaliye’de kaldım. Eşim çaycı-
lık yapıyordu, başlangıç olarak ken-
disine sadece yardımcı oluyordum. 
Daha sonra bu kendiminde yapa-
bileceğine kannat getirerek eşim-
le birlikte çalışmaya başladım. Ek 
kazanç olarak, çay bahçesinde ço-
cuklara yönelik faaliyet arayışına 
girdim.

Hedefim çay bahçesi için hem ek kazanç sağlayacak bir küçük yatırım, 
hemde çocukların eğlenebileceği bir ortam oluşturmaktı. Ancak bunun 
için nakit paraya ihtiyacım vardı ve bulamadık. İlçeye Mikrokredi Progra-
mı açıldığını ve tanıtım toplantısı yapılacağını duydum.

Konuyla ilgili daha geniş bilgi almak için Kemaliye Şubesi personeli ile 
görüşerek mahallemdeki bayanlardan beş kişiyle birlikte bir grup oluştur-
duk. Bir haftalık eğitimden sonra ilk mikrokredim olan 700 TL mi aldım. Al-
dığım krediyle akülü bir araba alarak hem çocukların eğlenmesini sağla-
dım hemde diğer ihtiyaçlarımızı aldık ve işimizi azda olsa büyüttük.

Mikrokredi Programı’ndan aldığım destek sayesinde hayallerimi ger-
çekleştirdim. Emeği geçenlere teşekkür ederim.”

Dilek MERTCAN
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1979 yılında, Ankara’da doğ-
dum. Evli ve iki çocuk annesiyim. 
Evlenerek Kemaliye ilçesine gelin 
geldim ve Kemaliye İlçesinin Apça-
ğa köyünde oturuyorum. 

Hayvancılık yaparak geçimimi-
zi sağlıyoruz. Toplu alımlar yapa-
rak kurban bayramında satıyoruz, 
kasaplara keçi bazen de büyükbaş 
olarak kurbanlık veriyoruz. Ayrıca 

süt, peynir ve yünlerini de derlendirmeye çalışıyoruz, bayan olarak hay-
vanları dağa çıkaramayacağımız için bu işle eşlerimiz ilgileniyor, kışın 
hayvanlar dağdan inince de biz bayanlar ilgilenebiliyoruz. En büyük so-
run nakliye ve yem olduğu için bunları almak maliyetli oluyor.

2010 yılında,Mikrofinans Programı ile tanıştım. İlçede bayanlarla bir 
grup oluşturarak kredi almak için başvurdum. 2010 yılında, 700 TL, 2011 
yılında 700 TL ve 1.500 TL ara çekim,  kredi alarak yem alımında kul-
landım.  2012 yılında 1.500 TL ve 2.000 TL ara çekim yaparak yem alı-
mında kullandık, 2011 yılında 1.000 TL hayvancılık kredisi ve 2012 yılın-
da 2.000 TL hayvancılık kredisi kullandım, 2012 yılında 2.000 TL girişim-
ci kredisi kullandım ancak hayvancılık kredisi almak için onu kapattım ve 
hayvancılık kredimin bitmesinden sonra 2012 yılında 2.  Girişimci kredim 
olan 3.000 TL’yi aldım. 

Yem fiyatları ve nakliye çok masraflı olduğu için almış olduğumuz kre-
diler bunlara bile az gelmekte ama çok yararlı olmaktadır. İşimizi yürüt-
memizi sağlamaktadır. Mikrofinans Programından yararlanarak işime de-
vam etmek istiyorum.

Bize bu fırsatı veren yetkililere teşekkür ederim.

Emel AKYAVUZ
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Kemaliye’de doğdum ve büyü-
düm, evlendikten sonra Ankara’da 
kafeterya işini ailecek yürütüyorduk 
ancak işlerimizin bozulması ne-
deniyle köyümüze geri döndük ve 
hayvancılık yapmaya başladık. 

Ürettiğimiz keçilerin sütünü de-
ğerlendirerek doğal keçi sütünden 
dondurma yaparak satış yapmaya 
başladık ve kısa sürede tutunduk. 
Daha sonra Kafeterya açarak işletmeye başladık ve giderlerimiz arttığı 
için fon sıkıntısı yaşar hale geldik, hem hayvancılık yapmak hem de işlet-
meyi ayakta tutmak gerekiyordu.

Hedefim kafeteryayı büyütmek, hayvancılık işi için ek hayvan alımı 
yapmak ve giderleri karşılamak için nakit paraya ihtiyacım vardı ve bul-
mak imkansızdı. 

İlçeye Mikrokredi Programı açıldığını ve duydum.

Yedi günlük eğitimden sonra ilk kredimi aldım. Aldığım krediyle önce 
acil ihtiyacımız olan kafeterya giderlerini karşıladık, daha sonra kredimizi 
arttırarak, keçi alımı yaptık ve devam etmekteyiz.

Mikrokredi Programı’ndan aldığım destek sayesinde hayallerimi ger-
çekleştirdim. Mikrokredi her türlü şartlarda yanımızda olmaya devam etti. 
Emeği geçenlere teşekkür ederim.

Emine ÖZER
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1982 yılında, Kemaliye’de doğ-
dum. Evli ve iki çocuk annesiyim. 

Genellikle keçi besiciliği işi yapı-
yoruz, işimiz genellikle dağda oldu-
ğundan eşlerimizle birlikte bakımla-
rı için dağa çıkarak çalışıyoruz. 

Kurban bayramında hayvanları-
mızı satıyoruz. Kalanları ise eve ya-
kın yerlerde bulunan ahırlarımızda 
besliyoruz. En çok yem konusunda 

sıkıntı çekiyoruz yem pahalı olduğu ve peşin para istendiği için, nakit pa-
raya ihtiyaç duyuyoruz.

2010 yılında Mikrofinans Programı ile tanıştım. Köyden bayanlarla bir 
grup oluşturarak kredi almak için başvurdum. 2010 yılındai 700 TL, 2011 
yılında, 700 TL, 1500 TL ara çekim ve 1000 TL hayvancılık kredisi, 2012 
yılında, 1.500 TL ve 2.000 TL ara çekim, 2.000 TL hayvancılık, 2.000 TL 
girişimci kredisi kullanarak almış olduğumuz yem ve hayvanları taşıdığı-
mız için nakliye olarak kullandık. 

2013, 2014 ve 2015 yıllarında kredimi arttırarak giderlerimi karşıladım 
ve hayvan satın alarak işimizi daha rahat yürütmeye başladık. Mikrofi-
nans Programından yararlanarak işime devam etmek ve aileme yardım-
cı olmak istiyorum. 

Esma AKYAVUZ
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Kemaliye’de doğdum ve büyü-
düm. Eşim memur.  Ancak, ailesi-
nede yardım ettiği için,ek iş olarak 
arıcılık yapıyordu. Başlangıç ola-
rak, kendisine sadece yardımcı olu-
yordum. Daha sonra, işi öğrenince 
eşimle birlikte çalışmaya başladım. 
Birlikte bu işi çok güzel ve başarı-
lı bir şekilde yürütmeye devam edi-
yoruz. Gücümüzün yettiği yere ka-
dar da devam edeceğiz.

Hedefim arıcılık işini daha da büyüterek, kovan, arı ve arı malzemeleri 
almaktı. Ancak, bunun için nakit paraya ihtiyacım vardı ve bulamadık. İl-
çeye Mikrokredi Programı açıldığını duydum.

Mahallemdekikadınlardan beş kişiyle birlikte bir grup oluşturduk. Yedi 
günlük eğitimden sonra ilk kredimi aldım. 

Aldığım krediyle önce çok pahalı olmayan acil ihtiyacımız olan arı mal-
zemelerini aldık. Daha sonra kredimizin miktarını arttırarak, kovan ve di-
ğer ihtiyaçlarımızı aldık ve arıları vahşi hayvanlaın saldırısından korumak 
için elektrikli çit gibi zorunlu ihtiyaçlarımızı giderdik ve işimizi yapabilece-
ğimiz ölçüde büyüttük.

Mikrokredi Programı’ndan aldığım destek sayesinde hayallerimi ger-
çekleştirdim. Mikrokredi her zaman yanımızda olmaya devam etti. Eme-
ği geçenlere teşekkür ederim.

Fatma GÜNER

 



20

YOKSUL KADINA İŞ - KEMALİYE’DE MİKROGİRİŞİMCİLİK BAŞARI ÖYKÜLERİ

Ankara’da doğdum ve büyü-
düm. Babamın işleri bozulunca 
Kemaliye’ye yerleştik ve bahçe, 
hayvancılık gibi işlerle geçimimizi 
sağladık. Annem kendi adına dö-
nerci dükkânı açarak çalışma haya-
tına hepimizi dâhil etti. Ailecek çalı-
şarak bir başarı sağladık.

Hedefim aileme olabildiğince 
maddi ve manevi olarak destek ver-

mek. Dükkânımızı büyüterek farklı ürünler sunmaya başlamak için mad-
di desteğe ihtiyacımız vardı. Ancak bunun için nakit parayı kimseden bu-
lamadık. İlçeye Mikrokredi Programı açıldığını öğrendim

Köyümüzdeki bayanlardan beş kişiyle birlikte bir grup oluşturduk. 
Yedi günlük eğitimden sonra ilk kredimi aldım. Aldığım krediyle önce 
dükkânımızın malzemelerini aldık ve ürün çeşitlendirmesine gittik. Daha 
sonra kredimizin miktarını arttırarak, dönerin yanında, lahmacun gibi 
ürünlerde çıkarmaya başladık ve işimizi büyüttük.

Mikrokredi Programı’ndan aldığım destek sayesinde hayallerimi ger-
çekleştirdim. Ancak, ben okuduğum için tatillerde bizzat çalışabiliyorum. 
En önemlisi yanlarında olmadığım zamanlarda maddi destek sağlayabil-
diğim için mutluluk duyuyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederim.

Fulya AYDINLIK
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1983 yılında, Kemaliye’de doğ-
dum. Evli ve iki çocuk annesiyim. 
Eşimin köyde marangoz dükkanı 
var ama iş olmadığı için geçimimi-
zi hayvan besiciliği yaparak sürdü-
rüyoruz. Büyükbaş hayvan ve ta-
vuk besiciliği yaparak, alım satımı-
nı yapıyoruz, süt, yumurta ve pey-
nirini değerlendiriyoruz. Yem ve sa-
man alımı için genellikle toplu para-
ya ihtiyacımız oluyor bunu bankalardan istediğimiz zaman alamıyoruz ve 
sıkıntı yaşıyoruz.

2012 yılında, Mikrofinans Programı ile tanıştım. Köyde grup kuracak 
bayan olmadığı için mevcut gruplara başvurarak Mikrofinans programı-
na dahil oldum. 2012 yılında, çok ihtiyacımız olduğu için 2.000 TL mikrok-
redi kullanarak hayvanlarımıza yem ve saman alımı yaptık büyük oran-
da bu para bize yeterli olmasa da yardımcı oldu. İkinci kredim onaylan-
dı ve almak için bekliyorum. Kredi limitlerinin biraz daha yüksek tutulma-
sı en azından yıllık yem giderinin yarısını karşılayacak miktarda olması 
çok iyi olurdu fakat kurallar gereği bu birkaç yıl sonra olabilecek. Mikrofi-
nans Programından yararlanarak ve kredi limitimi yükselterek işime de-
vam etmek ve çocuklarımın daha iyi bir eğitim alarak onlara yaralı olmak 
istiyorum. 

Gülbahar OLGUNÖZ
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1976 yılında, Kemaliye’de doğ-
dum. Evli ve iki çocuk annesiyim.  
İşletmekte olduğumuz lokanta ve 
otel sayesinde geçimimizi sağlıyo-
ruz. Çok büyük bir işletme olmasa 
da eşimin kardeşleri ile ortak ola-
rak yürüttüğü bir işletme. Aynı za-
manda, bayanlardan aldığımız yö-
resel elişleri ve kendi ürettiğimiz ve 
ticaretini yaptığımız elişi, bakır gibi 

ürünleri lokantamızın yanında bulunan küçük dükkânda satışa sunuyo-
ruz. Hem yöre bayanlarına katkı sağlamış oluyoruz hem de yöresel ürün-
lerin kaybolmaması adına küçük bir katkımız oluyor. Kardeşim ve bir ar-
kadaşımla birlikte bu dükkânı yürütmeye çalışıyoruz. 

2010 yılında, Mikrofinans Programı ile tanıştım. Mahallemde bulunan 
arkadaş ve komşularımla bir grup kurarak üye olduk. Bir süre tasarruf 
yaptıktan sonra  2011 yılında, 700 TL kredi kullandım yöresel ürün mal-
zemeleri aldım. 2012 yılında, 1.500 TL, 2013 yılında, 1.000 TL kredi ala-
rak mal alımı için harcadım. İşimizi büyütmek ve bayanlardan daha fazla 
üretim yapmalarını isteyerek daha çok yöresel ürün çeşidini alıcıya sun-
mak istiyoruz. Mikrofinans Programından yararlanarak işime devam et-
mek ve aileme katkı sağlamak istiyorum. 

Hanife Radife Avcı, 1966 yılında, Kemaliye ilçesinde dünyaya gelmiş-
tir. Halen Kemaliye’de ikamet etmektedir. Evli ve iki çocuk sahibidir. İlko-
kuldan mezun olduktan sonra, bazı imkansızlıklar nedeniyle okuyama-
mıştır.

Hafize BOZKURT

 



YOKSUL KADINA İŞ - KEMALİYE’DE MİKROGİRİŞİMCİLİK BAŞARI ÖYKÜLERİ

23

Radife Hanım, kadın sabrıyla ve 
cesaretiyle bir aileyi ayakta tutabil-
me konusunda çok başarılı bayan-
larımızdandır. Üyemiz başarısını şu 
sözlerle dile getirmektedir.

  “Kemaliye’de doğdum ve bü-
yüdüm, evlendkten sonra eşimin 
işi nedeniyle önce İstanbul, sonra 
Arnavutluk, ve Ürdün gibi yerlerde 
ikamet ettim. 

Eşimin emekliliği ve de rahatsız-
lığı nedeniyle, farklı bir çevrenin so-
runlarımıza iyi geleceği düşüncesinden hareketle Kemaliye ilçesi’ne yer-
leştik. Ancak çözüm olmadığını görerek, kendime ait bir işimin olması ve 
çocuklarımın geçimini sağlayabilmek için, çay ocağı işletmeciliği yapma-
ya karar verdim, fakat elimde hiç param yoktu.

Hedefim çay ocağını devralarak işletmeyi ve eşimi de yanıma alarak, 
bir işle uğraşırsa kötü alışkanlığını kontrol altında tutarım düşüncesinden 
yola çıkarak araştırma yaptım. İlçe’ye Mikrokredi Programı açıldığını öğ-
rendim.

Mahallemdeki bayanlardan beş kişiyle birlikte bir grup oluşturduk. Yedi 
günlük eğitimden sonra ilk kredimi aldım. Aldığım krediyle dükkan kira-
sı, malzeme ve devir işlemlerini yaptıktan sonra, işimi biraz olsun yolu-
na koydum. Kredi miktarım yükselince, buzdolabıda alarak, çay ocağın-
da soğuk meşrubatta satmaya başladım. 

Ancak eşimin verdiği rahatsızlık nedeniyle işimi bırakmak zorunda kal-
dım. İlçede açılan arıcılık kursuna giderek arıcılık yapmaya başladım ve 
aldığım kredileri arıcılıkta kullandım. Ayrıca arılarımın bulunduğu bölge-
de sebzede yetiştirerek satıyorum ve ek gelir elde etmeye çalışıyorum.

Mikrokredi Programından aldığım destek sayesinde kısa bir sürede 
yapmak istediğim işlerimi hayata geçirdim ve ayakta kaldım, eşimi kay-
bettikten sonra, mücadeleme devam ettim ve arıcılık işini yapabildiğim 
yere kadar yapmayı düşünüyorum. Emeği geçen ve sebep olan herkese 
teşekkür ederim.”

Hanife Radife AVCI
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Hatice Aydınlık 1969, yılında Ke-
maliye İlçesinde dünyaya gelmiştir. 
Halen Kemaliye’de ikamet etmekte-
dir. Evli ve üç çocuk sahibidir. Lise-
den mezun olduktan sonra, maddi 
imkansızlıklar sebebiyle okuyama-
mıştır.

Hatice Hanım, ailesine destek 
verme ve ailece çalışılarak daha 
başarılı olunabileceğini kanıtlayan 
bayanlarımızdandır. Üyemiz başa-

rısını şu sözlerle dile getirmektedir.

 “Kemaliye’de doğdum ve büyüdüm, evlenerek Ankaraya gittim, yap-
mış olduğumuz esnaflık önceleri bize yeterli geliyordu, çocuklar büyüme-
ye başlayıp masrafları artınca vede yapmış olduğumuz iş kötüye gitmeye 
başlayınca sıkıntılar başgösterdi. Kemaliyeye dönerek hayvancılık yap-
maya başladık.

Hedefim esnaf olarak dükkan açabilmekti, eşimin ustalık sertifikaları 
vardı. Ancak, maddi imkanımız kısıtlıydı. İlçeye Mikrokredi Programı açıl-
dığı duydum.

Yedi günlük eğitimden sonra ilk kredim olan 700 TL mikrokredi aldım. 
Aldığım krediyle hayvan alımları yaparak bir müddet eşim ile birlikte hay-
vancılık yapmaya devam ettik. Daha önce, esnaflık tecrübem ve eşimin-
de döner ustalığı sertifikası olduğu için, kendi adıma dükkan açtım ve 
eşimle birlikte döner dükkanı çalıştırmaya başladık. İlçe’de dönerci dük-
kanı olmadığı için, kısa sürede müşteri kitlemiz arttı.

Mikrokredi Programından aldığım destek sayesinde çok kısa bir sü-
rede hayallerimi gerçekleştirdim. İşlerimiz yolunda gidiyor ve Mikrokredi 
Programının desteğinden hiçbir zaman vazgeçmiyorum. En büyük des-
teğim Mikrokredi. Emeği geçen ve İlçeye Şube açılmasını sağlayan Eski 
Sanayi ve Ticaret  Bakanı Sayın Ali Coşkun’a teşekkür ederim.”

Hatice AYDINLIK
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1986 yılında, Kemaliye’de doğ-
dum. Evli ve 1 çocuk annesiyim. 

Sebze üretimi yapıyorum ve eşi-
min demirci dükkânı için mal alımı 
ve müşteri hizmetlerini yürütüyo-
rum. Eşim iş için ilçe dışına çıktığı 
zaman gelen siparişler, teslim alı-
nacak mallar gibi işleri yürütmeye 
çalışıyorum. 

Demir malzemeleri nakliyesi ve 
fiyatı yüksek olduğu için, genellikle kışın malzeme alımı yapıyoruz çünkü 
fiyatlar neredeyse yarı yarıya düşüyor, fiyat aralığını takip ederek malla-
rın ucuz olduğu kış aylarını seçiyoruz. Toplu paraya ihtiyacımız olduğun-
dan fon sıkıntısı yaşıyoruz bankalardan kolay alınamadığı için de zor du-
rumda kalıyoruz.

2010 yılında, Mikrofinans Programı ile tanıştım. İlk mikrokredim olan 
700 TL ile sebze üretimi yaptım, 2011 yılında 1500 TL kredi alarak topra-
ğın kazılması ve işçi paraları için sebze üretiminde kullandım. 2012 yılın-
da demirci dükkânımızın fon sıkıntısı nedeniyle 3.000 TL ara çekim yapa-
rak dükkan malzemelerini aldık. 

2012 yılında, 3.000 TL ara çekim ve girişimci kredisi, 2014 yılında, 
5.000 TL temel ve girişimci kredisi kullanarak demirci dükkanının giderleri 
ve mal alımı için kullandık. Mikrofinans Programından yararlanarak yap-
mış olduğum işe devam etmek ve aileme yardımcı olmak ve katkı sağla-
mak istiyorum.

Mikrokredi programına, bizi başkalarından borç istemek ve banka gibi 
kefaletli işlerden kurtardığı için teşekkür ederim.

Karanfil AKYAVUZ
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Meryem Güvenç 1971 yılında, 
Malatya’nın Arapgir İlçesinde dün-
yaya gelmiştir. Halen Arapgir’de 
ikamet etmektedir. Evli ve üç çocuk 
sahibidir. 

Meryem Hanım, her şartta çalı-
şılarak ve çözüm üretilerek başarı-
lı olunabilineceğinin örneği olan ba-
yanlarımızdandır. Üyemiz başarısı-
nı şu sözlerle anlatmaktadır.

“Eşimin köfteci ve lokanta işletme sertifikası olduğu için, benim adıma 
dükkan açarak işletiyoruz. Yemekleri evimda yaparak dükkana taşıyorum 
ve eşim pişirerek satışa sunuyor. Zamanla çocuklarda olunca masraflar 
artmaya ve dükkan giderlerini karşılamakta zorlanmaya başladık.

Çevre ilçelerde çalışma yapan Kemaliye Mikrofinans Şubesi elema-
nından toplantı esnasında gerekli bilgileri alarak beş arkadaşımla bir grup 
oluşturarak ilk kredimizi almaya başladık. Bu toplu para dükkânımızı ra-
hatlattı ve bize nefes aldırdı. Malzeme ve dükkân kirası olsun diğer gider-
ler olsun rahat bir şekilde ödeme imkânı bulduk. 

Mikrokredi Programından aldığım destek sayesinde çok kısa bir süre-
de sıkıntılarımızı yok ettik. İşlerimiz yolunda gidiyor ve Mikrokredi Prog-
ramının desteğinden hiçbir zaman vazgeçmiyorum. Emeği geçen herke-
se teşekkür ederim.”

Meryem GÜVENÇ
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Ben Neslihan Oğurlu. 1979 
yılında, Erzincan’da doğdum. 
Erzincan’ın Kemaliye İlçesinde ya-
şıyorum. İki çocuk annesiyim. Belir-
li bir işimiz olmadığı için, ailenin ar-
tan maliyetlerini karşılamak zorlaş-
maya başladı. 

Eşimle hayvancılık işi yapma-
ya karar verdik, küçük bir mandıra-
sı olan tanıdığımızın yanında bu işi 
yapmaya başladık, küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştirip gerek kasap-
lara satarak gerekse süt ve yoğurt üretimi yaparak işimizi yürütmeye ça-
lışıyoruz.

2012 yılında. Mikrofinans Programı ile tanıştım. 2012 yılında 1.000 TL 
mikrokredi alarak ailemle birlikte yaptığımız hayvancılık işi için kullandım. 
2013 yılında ara çekim yaparak, 1.400 TL ve 2.600 TL olmak üzere iki 
kredi kullandım. 2015 yılına kadar kredilerimi alarak başkalarına muhtaç 
olmadan işimizi yürütmeye çalışıyoruz. Ek olarak yöresel elişleri de yapı-
yorum. Müşterisi çıkarsa satıyorum.

Mikrokrediye bize böyle bir hizmet verdiği için teşekkür ederim.

Neslihan OĞURLU
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Nilgün Akhan 1955 yılında, 
İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Ev-
lilik nedeniyle memleketi olan Ke-
maliye ilçesine yerleşmiştir ve 
Kemaliye’de ikamet etmektedir. Evli 
ve bir çocuk sahibidir. Lise mezunu-
dur.

 Nilgün Hanım, başarısını şu 
sözlerle dile getirmektedir.

 “İstanbul’da doğdum ve büyü-
düm, evlendikten sonra Kemaliye’ye yerleştim. Eşim serbest çalıştığı için 
zorluklarla karşılaşmaya başladık. Bir çay bahçesi devralarak, birlikte iş-
letmeye başladık. İşlerimizin iyi gitmemesi üzerine bir süre ara verdik. 
2015 yılında ise küçük çaplı bir lokanta devralarak işletmeye başladık.

Hedefim, başlamış olduğumuz işi genişleterek, insanlara daha iyi hiz-
met sunabilmek. Dükkanın giderleri çok olduğu ve nakit ihtiyacından do-
layı mikrokrediden yararlanmayıdüşünerek, Kemaliye’de bulunan Mikro-
finans Şubesine başvurdum.

Daha önce üye olduğumdan dolayı, işletmemin bulunduğu yerdeki 
merkezlerden bir gruba üye olarak programa yeniden dahil oldum. Kre-
dimi alarak yapmış olduğum işi genişletmek ve müşterilere daha kalite-
li bir hizmet sunmayı düşünüyorum. Aile olarak çalışmanın avantajlarını 
işimizde kullanıyorum.

Mikrokredi Programı’ndan aldığım destek sayesinde rahat bir nefes 
alacağıma inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

Nilgün AKHAN
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1986 yılında, Kemaliye’de doğ-
dum. Evliyim.  Eczanede çalışıyo-
rum, Aynı zamanda çeşitli ürünler 
getirterek satış yapıyorum ve geli-
rime katkı sağlamış oluyorum. Eşi-
min belirli bir işi olmadığı için, evi-
mizin giderlerini ben karşılamak zo-
runda kalıyorum. Eşim serbest ola-
rak hayvan alım satımı yapmakta-
dır. Kendisine maddi olarak destek 
vermeye çalışıyorum. Uygun olan İnternet sitelerinden de ürün getirterek 
satışını yapıyorum. 

2011 yılında, Mikrofinans Programı ile tanıştım. 700 TL mikrokredi 
alarak ürün alımı yaptım ve eczanede satmaya başladım. 2011 yılında, 
700TL ara çekim yaparak tasarrufuma yatırdım ve birikim yaptım. 

2012 yılında, 1.200 TL, 2013 yılında, 4.000 TL kredi kullanarak bayan-
lara yönelik ürünler aldım ve eczanede satışlarını gerçekleştiriyorum. 

Ürün alımı için toplu para kullanmam gerektiğinden fon ihtiyacım olu-
yor. Mikrofinans Programından yararlanarak işimize devam etmek ve evi-
min giderlerini karşılamak istiyorum. 

Nuran VANLIGİL
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1968 yılında, Üsküdar’da doğ-
dum. Dul ve iki çocuk annesiyim. 
Eczane işletiyorum. Eşimi bir trafik 
kazasında kaybettikten sonra haya-
tın bütün yükü bana kaldı ve baş-
langıçta çok zorlandım. Bir müd-
det ailemin yanına İstanbul’a taşın-
dım ve işimi orada yürütmeye baş-
ladım. İşlerimin iyi gitmemesi üze-
rine Kemaliye’ye döndüm ve ecza-

nemi Kemaliye’de yeniden açarak hayatıma devam ettim. 

Çok fazla nüfus sıkıntısı olan ilçede özellikle kışın gelirimiz oldukça 
düşük oluyor. Bankalar kefil, teminat gibi unsurlar öne sürerek kredi alımla-
rını zorlaştırdıklarından biz bayanlar olarak yeteri kadar yararlanamıyoruz.    

2011 yılında, Mikrofinans Programı ile tanıştım. Arkadaşları ve çalı-
şanlarımı da teşvik ederek üye olduk. 2011 yılında, 700 TL mikrokredi 
alarak eczaneye mal alımı için katkı sağladım. 

2012 yılında, eczaneye ürün alımı için 1.500 TL ara çekim yaptım. 
2012 yılında, girişimci kredisinden yararlanma hakkımı kullanarak 2.000 
TL girişimci kredisi kullandım. 2014 yılında, 4.000 TL temel ve girişimci 
kredisi kullanarak eczane giderleri için harcadım.

Ilçenin turizme açılması nedeniyle pansiyonculuk işine girerek, yöre-
sel evlerimizden birisini 2015 yılında restore ettirerek pansiyonculuk işi-
ne adım attım.

Biz bayanları her safhada destekleyen ve cesaretlendiren Mikrokredi 
Programına ve ilçemizde şube açılışı için önderlik yapan Sayın Bakanı-
mız Ali Coşkun’a çok teşekkür ederiz.

Nurcan ÖZÇELİK
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1978 yılında, Kemaliye’de doğ-
dum. Evli ve iki çocuk annesiyim. 
Belirli bir işim yok, okula gidemedi-
ğimiz içinde okuyamadık. Ailem ile 
birlikte hayvancılık yaparak geçi-
mimizi sürdürüyoruz. Eşim zaman 
buldukça amelelik yaparak ek gelir 
sağlamaya çalışıyor. Elimizde top-
lu para olmadığı için yem alımın-
da sıkıntı yaşıyoruz, istediğimiz her 
zamanda ise hayvanlara alıcı çıkmayabiliyor, böyle olduğu zamanlarda 
daha çok paraya ihtiyacımız oluyor.

2010 yılında, Mikrofinans Programı ile tanıştım. Köyden bayanlarla bir 
grup oluşturarak kredi almak için başvurdum. 2010 yılında 700 TL, 2011 
yılında 1.500 TL, 2.500 TL ara çekim ve 1.000 TL hayvancılık kredisi, 
2012 yılında 5.000 TL ve 3.000 TL ara çekim, 2.000 TL hayvancılık, 2.000 
TL girişimci kredisi kullandım. Daha sonra 2013 yılında 3.000 TL, 3.000 
TL girişimci ve temel kredimi alarak, tavuk alımı ve hayvanlarımızın yemi 
samanı ve nakliyesi gibi giderleri için harcadım.

Mikrofinans Programından yararlanarak işime devam etmek ve aileme 
yardımcı olmak istiyorum. Emek veren herkese teşekkür ederim.

Nurhan KARAHAN
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1972 yılında, Kemaliye’de doğ-
dum. Evli ve üç çocuk annesiyim. 
Eşimle birlikte işlettiğimiz fırıncı-
lık işi sayesinde geçimimizi sağlı-
yoruz. Fırına gitmediğim zamanlar-
da kurslara giderek elişleri öğreni-
yorum ve ek olarak elişi de yapa-
rak ek gelir sağlıyorum, kozmetik işi 
ile ilgilendim ancak zor olduğu için 
bıraktım. Fırının temizliği ile uğraşı-

yorum ve kasada durarak eşime yardımcı olmaya çalışıyorum. Nüfusu 
çok az ve fırın sayısı nüfusa göre çok olana bir ilçede yaşadığımız için fı-
rının giderlerini karşılamakta zorlanıyoruz.

2010 yılında Mikrofinans Programı ile tanıştım. Mahalleden bayanlar-
la bir grup oluşturarak kredi almak için başvurdum. 2010 yılında 700 TL 
kredi alarak yapmış olduğum kozmetik ve elişi için kullandım. 2011 yılın-
da 700 TL ara çekim yaparak elişi ve kozmetik ürünlerimin parasını öde-
dim. 2011 yılında 1.500 TL ara çekim yaparak kozmetik ürünlerimi getirt-
tim ve satmaya çalıştım. 2012 yılında 1.500 TL ara çekim yaparak elişi 
ve kozmetikte kullandım. 2014 ve 2015 yıllarında fırının tadilat ve gider-
leri için paraya ihtiyacımız olduğundan kredi amacımı değiştirerek temel 
ve girişimci kredisi aldım ve çalışma ortamımız daha düzenli ve temiz bir 
görünüme kavuştu.

Mikrofinans Programından yararlanarak işime devam etmek ve aile-
me yardımcı olmak istiyorum. Mikrokredi çalışanlarına teşekkür ederim.

Nurten ÖZPAN
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Selda Eyüpoğlu 1983 yılında, 
Adana’da dünyaya gelmiştir. Evle-
nerek Kemaliye ilçesine yerleşmiş-
tir ve Kemaliye’de ikamet etmekte-
dir. Evli ve bir çocuk sahibidir. 

Selda Hanım, birden çok iştede 
çalışılabileceğini gösteren başarı-
lı olmuş bayanlarımızdandır. Üye-
miz başarısını şu sözlerle ifade et-
mektedir.

 “Adana’da doğdum ve büyüdüm, evlendikten sonra eşimin Kemaliyeli 
olmasından dolayı Kemaliye’ye yerleştik. Eşim çay ocağı işletmeye baş-
ladı ve yanında yardımcısı olmadığı için zorlanıyordu. Ben zaman zaman 
yardıma gidiyordum. 

Çocuğumuz doğduktan sonra masraflar arttı ve bende eşime daha çok 
zaman ayırarak yardımcı olmaya başladım. Aynı zamanda, temizlik işi, 
ana sınıfı bakıcılığı gibi işler de bularak ek gelir sağlıyorum.

İlçe’de çalışma yapan Kemaliye Mikrofinans Şubesi elemanından, 
Programdan yararlanabileceğim bilgisini aldım ve gerekli bilgileri alarak 
beş arkadaşımla bir grup oluşturarak ilk kredimi aldım. Bu parayla mal-
zeme ve dükkan giderleri olsun rahat bir şekilde ödeme imkanı kavuştuk. 

Mikrokredi Programından aldığım destek sayesinde çok kısa bir süre-
de maddi açıdan rahatladık. İşlerimiz yolunda gidiyor ve Mikrokredi Prog-
ramının desteğinden vazgeçmeyi düşünmüyorum. Emeği geçen herke-
se teşekkür ederim.”

Selda EYÜPOĞLU
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1974 yılında, Erzurum ili Nar-
man ilçesinde doğdum. Evlenerek 
Kemaliye ilçesine yerleştim, Evli ve 
üç çocuk annesiyim. Eşimle birlikte 
hayvancılık yaparak ve eşimin ber-
ber dükkanı sayesinde geçimimizi 
sağlıyoruz. 

Keçi, inek ve tavuk gibi hayvan-
larımızı evimizin yanındaki ahırla-
rımızda besliyoruz. Kurban bayra-

mında satarak, süt, yoğurt, peynir, yumurta ve kaymak yaparak gelir elde 
ediyoruz. Yem alımında sıkıntı yaşadığımız zaman bankalar sık sık kredi 
vermediği için zor durumda kalıyoruz.

2010 yılında Mikrofinans Programı ile tanıştım. Köyden bayanlarla bir 
grup oluşturarak kredi almak için başvurdum. 2010 yılında 700 TL mik-
rokredi alarak yem alımı için kullandık, daha sonraki yıllardada kredile-
rimizi alarak yem olsun hayvanların nakliyesi olsun bu gibi giderlerimizi 
karşıladık. 

2014  ve 2015 yıllarında kredilerimi yenileyerek eşime de yardımcı ol-
mak için kredimin bir kısmını berber dükkanımızda kullandık. 

Bizlere ailecek böyle bir imkanı sundukları için Mikrokredi çalışanları-
na teşekkür ederim.

Serap ÇOBANOĞLU
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Ben Sevda Kılıç. 1980 Kema-
liye doğumluyum. Çocukken aile-
min Ankara’ya taşınması nedeniy-
le Ankara’da büyüdüm ve liseden 
sonra evlenerek memleketim olan 
Kemaliye ilçesine yerleştim. İlçede 
bulunan Yüksekokulda eğitimime 
devam ettim ve arıcılık bölümünü 
bitirdim. Bir çocuk annesiyim.

Aile işletmesi olan marketimiz-
de hep beraber çalışmaktayız. 2014 yılında, işlerimizi büyütmeye ka-
rar vererek hem dükkanımızı büyütmek, hem deürün çeşitliliğimizi artır-
mak amacıyla ek dükkan kiraladık ve çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 
Yaptığımız işin maliyeti yüksek ve nakit para gerektirdiğinden sürekli na-
kit ihtiyacımız bulunmaktadır.

2010 yılında Mikrokredi Şubesinin açıldığını ve bayanlara kredi verdi-
ğini öğrenerek harekete geçtim ve mahalleden bayanlarla grup oluştura-
rak 700 TL mikrokredi ile başladım. İhtiyacım olduğunda kredi kullanarak 
hem sıkıntıdan kurtulduk hem de nakit ihtiyacımızı karşıladık.

Programa devam ederek hem kredilerimi yükseltmek, elbirliği ile işimi-
zi yürütmek hem de çocuğumun eğitimi ile yakından ilgilenerek ona daha 
iyi bir gelecek hazırlamak istiyorum.

Bizlere bu imkanı tanıyan tüm çalışanlara teşekkür ederim.

Sevda KILIÇ
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1963 yılında, Kemaliye’de doğ-
dum. Evli ve iki çocuk annesiyim. 
Belirli bir işim yok. Okula gideme-
diğimiz içinde okuyamadık. Ev ha-
nımıyım. Elimden geldiğince, ufak 
tefek ev ve elişleriyle harçlığımı ve 
evimin ufak tefek giderlerini karşıla-
maya çalışıyorum. 

Kemaliye’nin kendine has ürün-
leri var. Koza, saçak, şemse gibi 
bunlar tığ ve simle yapılıyor. Bura-

da, genelde herkes yaptığı için, bu işi satış oranı da düşük oluyor. An-
cak, yazın yerli ve yabancı turistler geldiği zaman ne satabilirseniz karı-
nız o oluyor. 

Bende, kış yaz elimden geldiğince örmeye çalışıyorum ve yaz ayların-
da satmaya çalışıyorum. Bazen eş dosttan da alanlar oluyor. Malzeme 
alırken, her zaman eşimden para istemek istemiyorum. Az çok biriktire-
rek alımlarımı yapmaya çalışıyordum.

2010 yılında Mikrofinans Programı ile tanıştım. Mahalleden bayanlar-
la bir grup oluşturarak kredi almak için başvurdum. 

2010 yılında 700 TL kredi alarak malzeme aldım ve işlerimi yapmaya 
başladım.

 Yaptığım ürünleri satabildiğim kadar sattım ve  elime parada geçti. 
2012 yılında az malzemeye ihtiyacım olduğundan 300 TL kredi çekerek 
biten malzemelerimi tamamladım.  

2012 yılında ara çekim ve 2013 yılında 1.000 TL kredi kullandım mal-
zeme alımı yaptım ve havlu işi de yapmaya başladım, müşteri çıktığı za-
man satıyorum. İhtiyacım olduğu zaman kredi kullanıyorum, diğer za-
manlarda tasarruf yaparak birikim yapıyorum.

Bizlere hizmet verenlere teşekkür ederim.

Şadiye ERİMRE
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1982 yılında, Kalecik doğumlu-
yum. Evlenerek Kemaliye ilçesine 
yerleştim, Evli ve bir çocuk annesi-
yim. Eşimle birlikte hayvancılık ya-
parak geçimimizi sağlıyoruz. Keçi-
lerimizi baharda dağa çıkarıyoruz, 
inek ve tavuk gibi hayvanlarımızı 
ise evimizin yanındaki ahırlarımız-
da besliyoruz. Kurban bayramında 
satarak, süt, yoğurt, peynir, yumur-
ta ve kaymak yaparak gelir elde ediyoruz. Yem alımında sıkıntı yaşadığı-
mız zaman bankalar sık sık kredi vermediği için zor durumda kalıyoruz.

2010 yılında, Mikrofinans Programı ile tanıştım. Köyden bayanlarla bir 
grup oluşturarak kredi almak için başvurdum. 2010 yılında 700 TL kredi 
alarak yem alımı için kullandık, 2011 yılında 1.500 TL ara çekim yaptım 
ve 1.000 TL hayvancılık kredisi kullandım. 2011 yılında 2.500 TL ara çe-
kim yaptım. 2012 yılında 2.500 TL mikrokredi ve 2.000 TL girişimci kre-
disi, 2013 yılında toplam 5.500 TL mikrokredi kullanarak hayvanlarımızın 
yem alımları ve nakliyesi için kullandık.

Bizleri doğru yönlendiren ve cesaret veren çalışanlara teşekkür ede-
rim. 

Şehriban TÜRKER
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1972 yılında, Kemaliye’de doğ-
dum. Evli ve iki çocuk annesiyim. 
Evlenerek bir süre Kemaliye ilçe-
sinde ikamet ettim ve daha son-
ra İstanbula taşınarak bir müddet 
orda yaşadım. Eşimin işlerinin kötü 
gitmesi nedeniyle memlekete dö-
nüş kararı alarak Kemaliye’ye yer-
leştik. Bulabildiğim işlerde fabrika 
olsun, çay ocağı olsun çalışarak ai-

leme katkı sağlamaya çalıştım.

Eşimin arıcılık işi yapmaya başlaması ile kendisine yardımcı olmak 
adına yanında arıya giderek bu işi öğrendim. Yazın arılarımızla ilgilene-
rek gelir elde etmeye başladık. Daha sonra çay ocağı işletmeciliği işine 
girerek bütün bir yıl gelir getirecek iş edindik ve hem arıcılık hemde çay 
ocağı işletmeciliğini bir arada rahatlıkla yürütmeye başladık. Çocukları-
mızın da yardımıyla işlerimiz daha da kolaylaştı. Ancak her iki iş içinde 
nakit ihtiyacımız olduğunda parayı bulmak zor oluyordu. Bankaların faiz-
leri ise bizim için çok yüksekti. 

2010 yılında, Mikrofinans Programı ile tanıştım. İlçede bayanlarla bir 
grup oluşturarak kredi almak için başvurdum. 2010 yılında, 700 TL mik-
rokredi kullanarak programa dahil oldum. Ödemelerimi hiç aksatmadan 
yaptım ve Girişimci kredi hakkımı da kullanarak 5.000 TL’ye yükselttim. 
Mikrokredi sayesinde fon sıkıntısı yaşamadan işlerimizi yürütebilmekte-
yiz.

Programı kuranlara, Kemaliye İlçesine kadar gelerek bu hizmetin bize 
ulaşmasını sağlayanlara ve tüm çalışanlara teşekkür ederim.

Ümmügül DABAOĞLU
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1980 yılında Kemaliye’de doğ-
dum. Evli ve iki çocuk annesiyim. 
Eşim ile birlikte hayvancılık ya-
parak hayatımızı kazanmaktayız. 
Eşim rençberlik gibi günlük işlerde-
de çalışarak eve katkı sağlamaya 
çalışıyor.

Hayvanlardan elde ettiğimiz sütü 
satarak ve işleyrek, peynir, kay-
mak, yoğurt gibi ürünler elde ede-
rek satıyoruz. Elde ettiğimiz kazanç hayvanların yemi ve nakliyesine an-
cak yetmekteydi. Amacımız hayvan sayımızı bir tanede olsa arttırmaktı. 

2010 yılında Mikrofinans Programı ile tanıştım. mahalleden bayanlar-
la bir grup oluşturarak kredi almak için başvurdum. 2010 yılında 700 TL 
kredi aldım ve yem giderinde kullandım. 

Büyükbaş hayvan alımı pahalı oldu için kredimin yükselmesini bekle-
dim ve bu arada birikimde yaparak 2014 yılında kredimide kullanarak bir 
inek aldım. 

Üretimimiz arttı ve müşterilere satışlarımız aksamamaya başladı ve gi-
derlerimiz için hiç kimseden para istemeden işimizi yürütmeye devam et-
mekteyiz.

Zümrüt SÖYLER
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1982 yılında, Koşukavak’ta doğ-
dum. Bulgaristan’dan göç ederek 
Kemaliye İlçesine yerleştik. Ailemin 
bir işi olmadığı ve göç nedeniyle 
zor günler geçirdiğimiz için bir süre 
hayvancılık yaptık. Daha sonra İlçe 
merkezine yerleştik. Kozmetik ürün 
satarak azda olsa aileme katkı sağ-
lamaya çalışıyorum. Kendi giderle-
rimi kendim karşılayabiliyorum.

2010 yılında,Mikrofinans Programı ile tanıştım. 700 TL mikrokredi ala-
rak, yapmış olduğum kozmetik işi için ürün alımında kullandım. 2011 yı-
lında 700 TL Mikrokredi alarak yine malzemelerimi aldım. 2012 yılında, 
ara çekimde kullanarak toplam 1.500 TL kredi alarak ürün ve nakliye gi-
derleri için kullandım.

2015 yılına kadar ihtiyacım kadar kredi kullanarak işlerimi sorunsuz 
olarak yürüttüm ve yürütmeye devam etmek istiyorum.

Semiha GARİP
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1964 yılında, Kemaliye’de doğ-
dum. Evli ve iki çocuk annesiyim.  
Eczacı olan eşimle Ankara’da ec-
zane işletmekte iken maddi zorluk-
lar nedeniyle, memlekete dönmek 
zorunda kaldık. Eşim Arapgirli oldu-
ğu için eczane işletmemizi orda aç-
maya ve Arapgire yerleşmeye kara 
verdik. 

Maddi sıkıntımız olduğu için, 
büyük bir dükkan yerine küçük bir 
dükkan kiraladık. Çocuklarım ikiz oldukları için bir müddet eşime yardım-
cı olamadım. 

Çocuklarım büyüdükten sonra, eşimle birlikte hayat mücadelesine kal-
dığım yerden devam ettim. 

Ev ve dükkan kira olduğu için, maddi olarak zorlanıyorduk. Kış şartla-
rının ağır geçmesi ve maliyetlerin artması bizi zora soktu. 

Bankalardan alacağımız krediler ise çok fazla faiz uygulaması getiri-
yordu. Ben kendi çabamla ve kefilsiz, kimseye sorumluluk yüklemeden 
maddi zorluğumuzu aşmayı düşünmekteydim, tamda bu sırada Mikrofi-
nans Programı ile tanıştım.

2011 yılında Mikrofinans Programı ile tanıştım. 2.000 TL mikrokredi 
alarak yapmış olduğum eczanenin mal alımında kullandım. 2012 yılında, 
2.000 TL temel kredi ve 2.000 TL girişimci kredisi alarak dükkanın tadilat-
larında ve mal alımında harcadım. 

Mikrofinans Programı bizim gibi hem esnaf olan ve bayan olan çalı-
şanlar için çok büyük bir fırsat olarak ayağımıza kadar geliyor. Mikrofi-
nans Programından yararlanarak, işimize devam etmek ve çocuklarımı-
zı daha iyi şartlarda yetiştirmek istiyoruz. Programdan çalışan ve çalışma 
arzusu olan tüm bayanların yararlanmasını tavsiye ediyorum.

Bizler için çalışanlara teşekkür ederim.

Şükran ÇELİK
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1984 yılında, Koşukavak’ta doğ-
dum. Bulgaristan zulmü nedeniyle 
Bulgaristan’dan göç ederek Kema-
liye ilçesine yerleştik. Aile büyükle-
rimizin bir kısmı orda kaldılar. 

Ailemin bir işi olmadığı ve göç 
nedeniyle zor günler geçirdiğimiz 
için, bir süre hayvancılık yaptık, 
tarlalarda çalıştık. Daha sonra ilçe 
merkezine yerleştik. Gelirimiz ol-

madığı için iş aramaya başladım ve kozmetik işi yapan bayanlardan bu 
işi yapabileceğimi öğrendim. Ev ev gezerek satış yapmaya başladım fa-
kat çok yorucu ve maddi olarak zor olmaya başladı. 

Daha sonra bayanların çalıştığı kurumlara gitmeye başladım, orada 
bayanları toplu olarak bulabildiğim için daha rahat çalıştım. 

Ürün almada ve ürün nakliyesinde para sıkıntısı çekmeye başlayınca 
fon aramaya başladım. Bankalara gittim ama onlar kefil istedikleri için ba-
şarılı olmadım. İşime devam ediyorum. Aynı zamanda, bir fırında tezgah-
tar olarak işe başladım ve kendi giderlerimi karşılayabiliyorum azda olsa 
aileme katkı sağlamış oluyorum.

Fon sıkıntısı çektiğim ve bankalardan yararlanamadığım 2010 yılında 
Mikrofinans Programı ile tanıştım. 700 TL mikrokredi alarak yapmış oldu-
ğum kozmetik işi için ürün alımında ve nakliyesinde kullandım. 2011 yı-
lında, 500 TL ve ara çekim olarak 500 Tl kredi alarak yine malzemelerimi 
aldım. 2012 yılında, 800 TL mikrokredi kullanarak ürünlerimi aldım ve gi-
derlerim için kullandım.

Bizlere bu imkanı sağlayan tüm çalışanlara teşekkür ederim.

Zeynep GARİP
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1963 yılında, Kemaliye’de doğ-
dum. Evli ve 2 çocuk annesiyim. 
Kemaliye’de ikamet etmekteyim. 
Eşim şoför olarak çalıştı ve emek-
li oldu.

Çocuklarımızın okulu ve giderle-
rimizi karşılamak adına yöresel eli-
şi yaparak aile bütçesine yardımcı 
olmaktayım. Kemaliye yöresine ait 
pul ve simlerle işlenen başörtüleri, 
fularlar, namaz örtüleri ve farklı yerlerde kullanılmak üzere üretilen örtüle-
ri işleyerek gerek sipariş üzerine gerekse ilçe halkına ve ilçeye gelen tu-
ristlere satış yaparak kazanç sağlıyorum. 

İlçede bulamadığım için, malzemelerimi İstanbul veya çevre illerden 
getirttiğim için toplu olarak alım yapmam gerekmektedir. Bu toplu alıma-
lar içinde toplu para gerektiğinden sıkıntı yaşamaktaydım. Bayanlara eli-
şi için bile kredi veren Mikrokredi programını duymuştum. Ancak, ilçemiz-
de şubesi bulunmamaktaydı.

2010 yılında, Mikrofinans Programı ile tanıştım. Mahalleden bayanlar-
la bir grup oluşturarak, kredi almak için başvurdum. 2010 yılında, 700 TL 
mikrokredi alarak malzeme aldım ve işlerimi malzeme sorunu yaşama-
dan yapmaya başladım. 

Yaptığım ürünleri satabildiğim kadar sattım. Siparişlerimi zamanında 
yetiştirerek, daha çok müşteri edindim. Eşimden yardım almadan yapmış 
olduğum işi devam ettirebiliyorum ve ailemede katkı sağlayarak yardım-
cı oluyorum.

Şerife ERDOĞAN
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1979 yılında, İstanbul’da doğ-
dum. Öğrenim hayatımı İstanbul’da 
tamamladım. Kız Enstütüsünden 
mezun olduktan sonra, gelinlik ta-
sarımı ve dikimi yapan bir atölyede 
çalışmaya başladım. 2008 yılında, 
evlenerk memleketim olan Kemali-
ye işçesine yerleştim. İki çocuk an-
nesiyim. 

Çocuklarımın küçük olmasından 
dolayı, bir müddet çalışamadım. Biraz büyüdüklerinde ise çalışmak için 
başvurdum ve her sene Kıyafet tasarımı kursu vererek ve bayanlara elbi-
se tasarlayı dikerek çalışmalarıma devam ediyorum. 

Çalışmalarımızı sene sonunda defile yaparak ilçe halkına tanıtıyoruz. 
Bundan dolayı, müşteri ve kurs almak isteyen bayan sayımız artıyor.

Çalışmalarımda gerek kumaş ve aksesur alımları için para gerektiğin-
den mikrokredi programına başvurarak bu sorunumu çözmek istedim ve 
2010 yılında başvurumu yaparak 700 TL mikrokredi ile işlerimi daha ra-
hat yürütmeye başladım. 

İhtiyacım olduğu zaman kredi kullandımve ihtiyacım olmadığı zaman 
ise birikim yaptım. Düzenli ödemelerle ve kredilerimi yükselterek, şartlar 
uygun olduğu taktirde, dükkan açmayı düşünüyorum.

Seher MAVUŞ
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1982 yılında, Kemaliye’de doğ-
dum. Çocukluk yıllarımı babamın 
işi dolayısıyla Ankara’da geçir-
dim. Öğrenim hayatımı liseye ka-
dar Ankara’da tamamladım. Ba-
bamın emekli olması nedeniyle 
Kemaliye’ye yerleştik.

Babam emkliliğinden sonra 
Kemaliye’de taksicilik yapmaya 
başladı. Bende hem kendi giderle-
rimi kendim karşılamak hemde aile-
me yardımcı olmak adına bulduğum sekterlik gibi işlerde çalışmaya baş-
ladım. İlçe küçük ve iş sıkıntısı olması nedeniyle, ek gelir elde edebilce-
ğim işleri araştırmaya başladım. 

Halk eğitim kurslarına giderek, kasnakta boncuk işini öğrendim ve 
evde olsun çalıştığım yerde olsun üretim yaparak satmaya başladım. 
Malzeme alımları için paraya ihtiyacım olduğunda babamdan yardım alı-
yordum, ama benim amacım babama yardımcı olmaktı. İlçeye bayanla-
ra kredi veren Mikrokredi Şubesi’nin açıldığını öğrenince bilgi edinmeye 
karar verdim.

2010 yılında Mikrofinans Programı ile tanıştım. Mahalleden bayanlar-
la bir grup oluşturarak kredi almak için başvurdum. 

2010 yılında 700 TL mikrokredi alarak malzeme aldım ve elişlerimi 
yapmaya başladım. Yaptığım ürünleri malzeme sıkıntısı olmadan hem 
daha fazla sayıda yaptım, hem de toplantılar sayesinde ürünlerimi tanıt-
ma fırsatı bularak daha fazla satış gerçekleştirdim. 

Artık babamdan yardım almıyor, ben kendisine yardımcı oluyorum. 
Bundan büyük mutluluk duyuyorum.

Böyle fırsatları bizim ayağımıza kadar getiren tüm çalışanlara teşek-
kür ederim.

Berrin TELLİ
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1983 yılında, Ankara’da doğ-
dum. Öğrenim hayatımı liseye ka-
dar sürdürebildim. Daha sonra evli-
lik nedeniyle Kemaliye ilçesine yer-
leştim. Bir çocuk annesiyim. Bekar-
lık zamanlarımda takı yapımı, alımı 
ve satımı gibi işler yapmıştım. 

Ancak, ilçedeki nüfusun çok az 
olması nedeniyle, yaptıklarım elim-
de kalıyordu. Eşimin belirli bir işi-

nin olmaması ve giderlerimizi karşılamamsı nedeniyle, çok zor durum-
da kalıyorduk. Malzeme alamadığım için de ürün çıkaramıyordum. Müş-
terilerimden bazılarından Mikrokredi programını duyarak araştırmaya ka-
rar verdim.

2010 yılında Mikrofinans Programı ile tanıştım. Mahallede bayanların 
oluşturmuş olduğu gruba dahil olarak kredi almak için başvurdum. 

2010 yılında 700 TL mikrokredi alarak malzeme aldım ve takı işlerimi 
yapmaya başladım. Yaptığım ve aldığım ürünleri satabildiğim kadar sat-
tım. 

İlçede satamadığım ürünlerimi ise, aileme göndererek Ankarada on-
ların aracılığı ile sattırmaya başladım. Bütün sorunlarımızı çözmesede 
hem aileme katkıda bulunuyorum, çocuğumun eğitim masraflarını karşı-
layabiliyorum ve de elimde harçlığım olduğu için, eşime destek oluyorum.

Belgin DEMİRCİGİL
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1951 yılında, Malatya’nın Arap-
gir ilçesin’de doğdum. Evlenerek 
Kemaliye ilçesine yerleştim. Dört 
çocuğum oldu. Eşim çalışmadığı 
ve rençberlik yaptığı için hayatımı-
zı bahçelerden topladığımı dutları 
pekmez yaparak, pestil yaparak ve 
çerezlik dut olarak kurutup satarak 
gelir elde ediyorduk.

Eşim sigortalı olarak farklı işlere 
girip çıkarak emekli olmaya çalışıyor. Ben hala dut ve pekmez işini de-
vam ettiriyorum. Ancak gerekli olan malzemeleri komşulardan temin ede-
rek bu işi yapmaya çalışıyordum. Tepsileri, kazanları ve diğer malzemel-
leri her zaman bulamıyordum ve sıkıntı oluyordu. Komşularımdam çalı-
şan yada küçükte olsa üretim yapan bayanlara kredi verildiğini duydum.

İlççede bulunan Mikrokredi merkezine giderek bilgi aldım. Benim gibi 
üretim yapan bayanlarala bir grup oluşturarak 2011 yılında 700 TL mik-
rokredimi alarak malzemelerimin bir kısmını aldım ve kimseye ihtiyaç 
duymadan üretimime devam ediyorum. 

Kredimi azar azar yükselterek, ödeyebileceğim miktarda kredi kullana-
rak işime devam etmekteyim. Satışlarımdada pekmez almak isteyen in-
sanları bana yönlendirerek yardımcı oldukları için, ürünlerimi de daha ra-
hat satabiliyorum.

Hanım KARACA
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1981 yılında, Kemaliye’de doğ-
dum. İlkokuldan sonra ailevi neden-
lerden dolayı okuyamadım. 

Çalışmayı çok istememe rağmen 
hem eğitim bakımından, hem de il-
çenin küçük ve iş konusunda sı-
kıntılı olması nedeniyle bu isteğimi 
gerçekleştirememiştim. İlçede bir-
çok marangoz dükkanı olduğundan 
ve gelişen teknolojinin marangozlu-

ğu geri plana itmesinden dolayı işlerimiz sıkıntılı olarak yürümekteydi. 

Arılarımıza ise, malzeme alımını yeteri kadar yapamadığımız için ba-
kım yapamıyorduk ve çok az bir ürün elde ediyorduk. Fon sıkıntısı nede-
niyle, işlerimiz kötüye gidiyordu. Çevremdeki bayanlardan, Mikrokrediyi 
duyarak bilgi almak için başvurdum.

Fon sıkıntısı çektiğim ve bankalardan yararlanamadığım 2012 
yılında,Mikrofinans Programı ile tanıştım. 1.000 TL mikrokredi alarak 
yapmış olduğum arı işi ve eşimin işinde kullandım. Ancak aklım hala bir 
iş sahibi olmaktan yanaydı. 

Araştırmalar yaptım ve küçük bir dükkanda bayan giyimi üzerine satış 
yapmak için girişimde bulundum. Mikrokredi Şubesi ile görüşerek destek-
lerini aldım ve vermiş oldukları cesaret sonucunda dükkanımı açtım. İşle-
rimi almış olduğum krediler sayesinde döndürebilmekteyim. 

Hayalim olan çalışma hayatına atılmamda yardımcı olan ve desteğini 
esirgemeyen Mikrokredi çalışanlarına minnettarım.

Hanife GÖLBAŞ
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1973 yılında, Kemaliye’de doğ-
dum. Lise eğitimimi tamamladık-
tan sonra okuma fırsatı bulama-
dım. Evlenerek Kemaliye ilçesinde 
kaldım. İki çocuk annesiyim. 

Eşimin belirli bir işi olmadığı için, 
küçükte olsa bir dükkan açarak ai-
lece çalışabileceğimiz bir iş kura-
mak istedik ve küçük bir konfeksi-
yon dükkanı açtık. Eşim dükkanda 
saat tamiri, fotokopi gibi ek işlerde yaparak bana da yardımcı olmaya 
başladı ve ailecek işimizi yürütmeye başladık.

İlçede bulunmamaız ve büyük şehirlere olan uzaklık nedeniyle mal alı-
mında sıkıntı yaşamaya başladık. Mallarımızı İstanbul’dan alıyorduk. An-
cak, fon sıkıntısı ve nakliye maliyeti nedeniyle zor durumda kalmaya baş-
lamıştık.

Çevremde Mikrokrediden faydalanan esnafların yönlendirmesiyle, il-
çede bulunan şubeye giderek bilgi aldım.

2012 yılında çevremde oturan bayanlarla birlikte grup oluşturarak, kre-
dilerimi almaya ve işlerimi daha rahat ve sorunsuz yürütmeye başladım.

Bayanlar olarak bizlerin yanında olan ve kesintisiz destekleyen tüm 
çalışanlara teşekkür ederim.

Sevin TARLABAŞI
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1969 yılında, Çankırı’nın Kur-
şunlu ilçesinde doğdum. İlkokul-
dan sonra okumadım. Evlenerek 
Erzincan’ın Kemaliye ilçesine yer-
leştim. İki çocuk annesiyim.

Kemaliye ilçesinde küçük bir bü-
femiz bulunmaktadır. Çocuklarımı-
zın okul ihtiyaçları, dükkanın mal 
alımı, vergisi ve kirası gibi giderler-
de nakit ihtiyacı nedeniyle sıkıntılar 

yaşamaya başlamıştık. 

Çevremde bulunan esnaf bayanlardan Mikrokrediyi duydum ve eşi-
me bahsettim. Dükkan benim üzerime olduğu için, girişimci olarak baş-
vurdum.

Arkadaşlarımında bulunduğu gruplara dahil olarak 2014 yılında ilk kre-
dimi kullanarak sıkıntılarımızdan azda olsa kurtulduk. Düzenli bir ödeme 
ve takiple girişimci kredi hakkımıda elde ederek, kredilerimi yükselttim 
ve daha sorunsuz ve daha rahat bir ortamda çalışmaya devam ediyoruz.

Ayşe BİLEN
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1963 yılında, Kemaliye’de doğ-
dum. İlköğretimden sonra kız ço-
cuklarının çok okula gitmediği bir 
dönemde okuyamadım. Evlenerek 
Kemaliye’de kaldım. Üç çocuk an-
nesiyim. 

Eşim esnaflıkla uğraşmaktaydı. 
Ben kendisine bahçecilik, dut, pek-
mez gibi ürünler üretip satarak yar-
dımcı olmaya çalışmaktaydım. Eşi-
mi kalp krizi nedeniyle kaybedince, çocuklarımın geleceği için çalışmam 
gerektiğini anladım ve benim yapabileceğim bir iş bulabilmek için araştır-
malara girdim. 

Küçük bir çamaşır ve aksesur dükkanı açarak çalışmaya başladım. İl-
çenin nüfusu ve malzeme almak için nakit sıkıntısı nedenlerinden dolayı 
dükkanımı kapatmak zorunda kaldım.

Oğlum ekmek fırını dükkanı açmak isteyince, kendisini destekledim ve 
ailece çalışmaya başladık. Ancak kira, elektrik, su ve malzeme alımların-
da nakit paraya ihtiyaç duymaya başlayınca zorlanmaya başladık. Kom-
şularımdan bayanlara kredi verildiğini duyarak araştırma yaptım ve şube-
den gerekli bilgileri alarak, başvuruda bulundum.

Mahallemde bulunan gruba dahil olarak, 2012 yılında ilk mikrokredimi 
kullanarak işlerimizi yoluna koyduk. Girişimci kredi hakkımıda elde ede-
rek, malzeme alımımızı rahatlattık ve satışlarımızı arttırdık. Fırınımızın 
çarşıya uzaklığı nedeniyle, küçük bir dükkan kiralayarak, ekmeklerimizi 
oradada satmaya başladık. Ayrıca, bende börek, kek ve değişik ürünler 
yaparak satışa sunuyorum ve ek bir katkı sağlamış oluyorum. 

Ayşe DABAĞOĞLU
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1973 yılında, Kemaliye de doğ-
dum. Ailemin maddi sıkıntılarından 
dolayı okuyamadım. Evlendim, üç 
çocuk annesiyim.Kemaliye ilçesin-
de ikamet etmekteyim. Eşim şoför-
lük yaparak geçimimizi sağlamakta.

Yöresel elişleri yaparak küçük-
te olsa ev katkı sağlamaktaydım. 
2011 yılında Kemaliye Kadınlar 
Derneği’nin açmış olduğu yöresel 

bez dokuma projesine dahil olarak bez dokumayı öğrendim ve hala bu işi 
devam ettirmekteyim. Bu sayede hem bir iş öğrenmiş olduk hemde gelir 
elde etmeye başladık.

Dokuduğumuz ve satışa sunduğumuz ürünleri gerek ilçe halkına ge-
rekse gelen turistlere satarak küçümsenmeyecek bir gelir elde ediyoruz. 

Malzeme konusunda sıkıntı yaşayınca, Kadınlar Derneği’nin de yön-
lendirmesiyle Mikrokrediye başvurdum ve mevcut gruplardan, yakın olan 
bir gruba üye olarak kaydoldum.

2011 yılında ilk kredimi kullanarak malzeme alımı yaptım ve ürün çı-
karma konusunda sıkıntıya girmeden işimi yürütmeye başladım. Daha 
sonra, kullandığım kredilerin bir kısmını ürün alımında bir kısmını ise, ço-
cuklarımın eğiminde harcayarak başkalarından para bulmak gibi bir sı-
kıntıdan kurtuldum.

Saadet ERDAL
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1971 yılında, Arapgir’de doğ-
dum. Evlenerek Arapgir’de kal-
dım, iki çocuk annesiyim. Eğitimi-
mi Arapgir Meslek Yüksekokulunda 
tamamladım. Eşim serbest çalıştığı 
için maddi sıkıntı içinde bulunmak-
taydık.

Kaymakamlık binasında çay 
ocağı işletmesinin devrini alarak ai-
lecek orada çalışmaya başladık. 

Malzeme alımı, çalıştığımız yerin düzenlenmesi gibi giderleri karşıla-
yabilmek için bankadan kredi almayı düşündüğümüz sırada, arkadaşlar-
dan mikrokredi çalışmalarının ilçemizde de başladığını duydum. Banka-
dan vazgeçerek mikrokrediye başvurdum.

Arkadaşlarımında katılımıyla, 2013 yılında grup oluşturarak ilk mikrok-
redim olan 1.000 TL’yi aldım. 

Malzeme alımımı ve işyeri tadilatının bir kısmını ödedim. Kredimi dü-
zenli ödeyerek ve takip ederek arttırdım ve daha rahat bir çalışma orta-
mı elde ettim. İşyerimizi daha kullanışlı bir yer haline getirmeye devam 
ediyoruz. Bu konuda Mikrokrediden yararlanmaya devam etmeyi düşü-
nüyorum.

Nurgül BAYLAN
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1965 yılında, İstanbul’da doğ-
dum. Ortaokula kadar okudum ve 
bıraktım. Evlenerek Kemaliye ilçe-
sine yerleştim. Üç çocuk annesiyim. 
Eşim pastane işletmekte ve geçimi-
mizi bunula sağlamaktayız. Ancak 
usta bulmakta ve ustalarımızın ilçe-
de ikamet konusunda sıkıntı çıkar-
maları nedeniyle, sık sık ürün yetiş-
tirmede problem yaşamaktaydık.

İlçenin nüfusunun az olması nedeniyle, giderlerimizi karşılayacak sa-
tışlar yapamıyorduk. 

Pastaları ben yaparım düşüncesiyle işe koyularak, işin başına geçtim 
ve üretime başladım. 

Yakın çevremiz ve müşteriler tarafından beğeni alınca devam etme-
ye karar verdim. Ancak malzeme alımında ve kira gibi giderlerde sıkıntı-
mız devam etti.

Yakın arkadaşlarımın yönlendirmesiyle Mikrokrediye başvurdum. 2014 
yılında ilk kredimi kullanarak küçükte olsa bir rahatlık yaşadım. Disiplinli 
bir ödeme ve takiple kredimi arttırarak, 2015 yılında 5.000 TL mikrokredi 
kullanarak büyük ölçüde maddi sıkıntılarımızı giderdik. Bu güzel uygula-
mayı ilçemize kazandıran büyüklerimize minnettarım.

Fatma ATMACA
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1969 yılında, Kemaliye’de doğ-
dum. Ailemin okutmaması nedeniy-
le okuyamadım. Evlenerek Kemali-
ye de kaldım. İki çocuk annesiyim. 
Eşim kahvehanecilik yapmaktadır.  
Elinde olmayan nedenlerden dola-
yı, ailesi ile yeteri kadar ilgileneme-
mektedir.

Çocuklarımın geleceği için, dut 
toplamak, halı dokumak ve günde-
lik işlerde çalışarak onları okutmak için elimden geleni yapmaya çalışı-
yorum.

Halı dokumak için gerekli malzemeleri almam sorun olduğu için, borç-
la bu işi götürmeye çalışıyordum. Ancak olmuyordu. Çok sıkıntıya girme-
ye başladım. 

Çalışmaya gittiğim yerlerdeki bayanlardan Mikrokrediyi duyunca baş-
vuruda bulundum ve yakınımda oturan bayanlarala grup oluşturarak 2010 
yılında 700 TL olan ilk mikrokredimi aldım. Bir kısmını malzeme alımı için 
kullandım, bir kısmını ise çocuklarımın eğitimi için kullanarak harcadım. 

Bizim gibi birşeyler yapmak isteyen ancak hayatları zorluklarla dolu 
bayanlara yardımcı olmaya çalışan herkese teşekkür ederim.

Nurten DEDEOĞLU
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1978 yılında, Kemaliye’de doğ-
dum. Okumadığım için, evlenerek 
Kemaliye’nin Apçağa Köyünde kal-
dım. İki çocuk annesiyim. 

Eşimin belirli bir işi olamadığı ve 
günü birlik işlerde çalıştığı zaman-
larda elişi yaparak kendisine yar-
dımcı olmaya çalışıyordum. Ken-
disi lokantada mutfak işi için işe gi-
rince biraz olsun rahatlamıştık. Ço-

cuklar büyüyüp okula başlayınca giderlerimiz artmaya başladı ve yetişe-
mez duruma geldik.

Bahçeden topladığımız dutlarla pekmez, pestil vedut kurusu üretimi 
yaparak gelir elde etmeye başladık. Ancak, bahçelerin bakımı pahalı ol-
duğundan nakit para bulamıyorduk. Köydeki bayanlardan Mikrokrediyi 
duyunca başvurmaya karar verdim.

Köyde bulunan bayanlarala bir grup oluşturarak başvurumuzu yaptık 
ve 2010 yılında sisteme dahil olduk. Hem işlerimizi başkalarının malze-
melerine ihtiyaç duymadan yürütmeye başladık, hemde çocuklarımızın 
eğitimi için yardım almak zorunda kalmadık.

Fatma AYDINLIK
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1986 yılında Kemaliye’de doğ-
dum. Evli ve bir çocuk annesiyim. 
Belirli bir işim yok, okula gidemedi-
ğimiz içinde okuyamadık. Ev hanı-
mıyım elimden geldiğince ufak te-
fek ev ve elişleri ile harçlığımı ve 
evimin ufak tefek giderlerini karşıla-
maya çalışıyorum. 

Zamanında nakış kursuna gitti-
ğim için, nakış ve nakış ürünleri ya-
parak katkı sağlamaya çalışıyorum. Ancak, yazın yerli ve yabancı turist-
lere satış yapabilirsek, gelirimiz biraz daha iyi oluyor. Eşim markette ele-
men olarak çalıştığı için, benim küçükte olsa yapmış olduğum bu satışlar 
bize nefes aldırıyor.

Malzemelerimi almakta ve makine onarım ve bakımı için harcamala-
rımda zorlandığım zamanlarda mikrokredi ile tanıştım ve mahalleden ba-
yanlarla birlikte başvurduk. Eğitimimizi alarak, 2010 yılında 700 TL mik-
rokredi alarak malzeme aldım ve işlerimi yapmaya başladım. Yaptığım 
ürünleri satabildiğim kadar sattım ve  elime parada geçti. İlerleyen yıllar-
da programdan yararlanarak ürünlerimi işleyerek çoğaltmayı düşünüyo-
rum.

Ayşegül YAZICI
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1975 yılında, Arguvan’da doğ-
dum. Evli ve 2 çocuk annesiyim. 
Malatya Arapgir İlçesinde yaşıyo-
rum. Kuaförlük yaparak hayatımı 
kazanıyorum.

2011 yılında Mikrofinans Progra-
mı ile tanıştım. 2011 yılında 1.000 
TL mikrokredi alarak yeni açmış ol-
duğum Kuaför dükkanımın malze-
me ve tabela giderini karşıladım.  

2012 girişimci kredisi dahil 5.500 TL mikrokredi kullanarak dükkanımı de-
ğiştirdim. 

Aynı zamanda, kuaför dükkanının yanında parfümeri ve bijuteri dük-
kanıda açtım. 

2014 yılında Mikrokredinin telefon ve kart satışlarından yararlanarak 
telefon dükkanı açtım ve eşimi iş sahibi yaptım. Dükkanlar benim üzeri-
me olduğu için eşim çalışarak katkı sağlamaktadır. 

Dört sene önce neredeyse işsiz bir aile iken, bugün üç dükkan sahi-
bi girişimci bir bayan olarak işlerimi yürütmeye çalışıyorum. Ailece çalış-
manın ne kadar gerekli ve önemli olduğunu her seferinde vurgulayan ve 
beni , ailemi her şartta destekleyen Mikrokredi programı sayesinde haya-
tımız değişti.

Bizleri yalnız bırakmayan disiplinli ve istikrarlı çalışmayla çok iyi yerle-
re gelinebileceğini bizzat ispatlayan Mikrokredi çalışanlarının tümüne ne 
kadar teşekkür etsem azdır.

Naciye İNCESU
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Mikrogirişimciliği Sağlayarak, Yoksulluğun Bir Başkasına İhtiyaç Ol-
madan Azaltılması Modeli:

Türkiye GrameenMikrofinans Programı 

Neden Mikrokredi?

Toplumda yoksulluğun azaltılması sorunu, sadece hibe şeklindeki yar-
dımlarla çözülemez. 

Çalışamayacak durumda olan yaşlı, hasta ve engellilere evlerine ka-
dar giderek, her türlü nakdi ve ayni ihtiyaçlarının karşılanması bir insan-
lık görevidir.  Ancak, çalışabilecek dar gelirlilere ise, küçük birer serma-
ye verilerek, onların bir başkasına avuç açmadan kendi kendilerine 
gelir getirici faaliyetlerde bulunmaları sağlanmalıdır. 

Herkesin kabiliyetinin işe dönüştürülebilmesi için bir hayat suyu-
na, itici bir güce ihtiyacı vardır. Bu su da, küçük sermaye olan mik-
ro kredidir. Çünkü işsizin ve dar gelirlinin sahip olmadığı en önemli un-
sur sermayedir.   

Mikrokredi uygulaması

Mikrokredi işlemlerinde, beş kişilik grup dinamiği uygulanmakta olup, 
kişinin beyanı dışında evrak istenmemekte, teminat ve kefalet aranma-
makta, icra ve mahkemeye asla müracaat edilmemektedir. 

Mikrokredi uygulamasında, hiçbir varlığı olmayandar gelirli kadınlar, 
kredi almada diğerlerine nazaran daima önceliklidir. 

Mikrokredinin temel felsefesi; kredinin bir insan hakkı olmasıdır. Ti-
cari bankalar tapuya, teminata ve kefalete yani kâğıda kredi verirken, 
mikro kredide insana kredi verilmektedir. 

Ticari bankalardan kredi alırken, ne kadar fazla teminatınız varsa, o 
kadar fazla kredi alırsınız. Mikrokredi de ise, “ne kadar aza sahipsen, 
o kadar fazla önceliğin vardır” anlayışı hâkimdir.
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Mikrokredi süreci, otoyol üzerinde yapılan bir yolculuk gibidir. Mikrok-
redi otoyolunun üzerine çıkarılan her dar gelirli, hedefimiz olan yoksulluk 
sınırının üzerine çıkarılıncaya kadar destek devam eder. 

Bu anlayışla, Türkiye’de mikrokredi faaliyetleri başlatıldı. Türkiye Gra-
meen Mikrokredi Programı(TGMP)’nda mümkün olduğu kadar bütün iş-
lemlerin en üstün bilgi teknolojileri kullanılarak yapılması hedeflenmekte-
dir. Mikrokredi taksit tahsilatında Turkcellin desteğiyle, NFC (telefon ara-
cılığıyla tahsilat) teknolojisi uygulanmakta olup,  kağıt ve işlem zamanı is-
rafı azaltılmıştır.

Türkiye’de Nerede Uygulanıyor?

Prof.Dr. Muhammad Yunus’un dünyada öncülüğünü yaptığı ve 2006 
Nobel Barış Ödülü de alan ve Türkiye GrameenMikrofinans Progra-
mı çerçevesinde yürütülmekte olan mikrokredi uygulaması; 6 dar gelir-
li kadının herbirisine 500 TL olmak üzere, toplam 3.000 TL olarak verilen 
ilk çeklerle, Türkiye’de ilk defa Diyarbakır’da 18 Temmuz 2003 tarihinde 
başlatılmış olup, halen 69 ilde ve 111 şubede yapılmaktadır. 

Hukuki Altyapı

2004 yılında, dönemin İçişleri Bakanı Sayın Abdülkadir Aksu’nun ön-
derliğinde gerçekleştirilen Yerel Yönetimler Reformu kapsamında, İl Özel 
İdaresi Kanunun 6/a ve 64/c maddeleri çerçevesinde kullanılan fonlar ve 
sağlanan bağışlarla mikrokredi uygulaması yapılmaktadır. 

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı; illerde uygulamakta olduğu mikrokredi fa-
aliyetlerini, aşağıdaki kanun ve genelgelere istinaden, İl Valilikleri ve Be-
lediyeler ile düzenlenen protokol marifetiyle yürütmektedir:

(a) 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 6/a ve 64/c maddeleri, 

(b) İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 26.05.2005 gün 
ve 2005/55 sayılı genelge,

(c) Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün 08.02.2007 tarih ve 
0228 sayılı yazısı,

(d) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 21.02.2007 tarih ve 
1058 sayılı yazısı,
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 (e) Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün 12.01.2009 tarih ve 
0053 sayılı yazısı.

 (f) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 29.01.2009 tarih ve  
880 sayılı yazısı.

 (g) Valilikler ile yapılan protokol.

Bu protokollere dayanarak; Türkiye Grameen Mikrofinans Programı 
vasıtasıyla mikrokredi uygulamasının Türkiye’nin her tarafında yaygın-
laştırılması hedeflenmektedir. 

Nobel ödülü sahibi Prof. Dr. Muhammad Yunus ile Türkiye’de müşte-
rek olarak yürütülmekte olan Türkiye Grameen Mikrofinans Programı’nın 
uygulanması ile ilgili olarak ilgili Valiliklere aylık raporlar sunulmaktadır. 
Uygulama sonuçları haftalık, mali raporlar ise aylık olarak, www.tgmp.net 
isimli sitemizde yayınlanmaktadır.   

Ne kadar mikrokredi verildi?

Türkiye GrameenMikrofinans Programı kapsamında, 31 Ağustos 2015 
tarihi itibariyle, 69 ilde ve 111 şubede, hiçbir teminat ve kefalet istenme-
den, tamamen güvene dayalı olarak, 51.339aktif üyeye kredi dağıtımı ya-
pılmış ve toplamda bu güne kadar 448.226.162,00TL mikrokredi veril-
miş olup, vadesi gelen mikrokredilerde%100 geri dönüş oranı sağlan-
mıştır.

Alınan Ödüller

Türkiye dâhil, yaklaşık 200 ülkede uygulanmakta olan Grameenmik-
rokredi uygulaması; 

• 2006 yılında Nobel Barış ödülü almıştır.

• 24 Mart 2008 tarihli Time dergisinin kapağında ilişikte verildiği gibi, 
“Dünyayı Değiştiren 10 Fikirden Biri Olarak” açıklanmıştır. 

• 2 Aralık 2008 tarihinde Nobel Ödülü sahibi Muhammed Yunus 
ile Türkiye’de müştereken yürüttüğümüz Türkiye Grameen Mikrokredi 
Programı’nın Kahramanmaraş uygulaması 47 ülkenin üyesi olduğu Avru-
pa Konseyine sunulan 600 proje içerisinden Avrupa Birliği ödülü almıştır.
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• Turkcell işbirliği ile yürüttüğümüz ‘‘Ekonomiye Kadın Gücü’’ pro-
jesi 2013 IPRA Altın Küre Ödülleri’nde dünyanın en başarılı kurumsal 
sosyal sorumluluk projesi seçildi ve IPRA Büyük Ödülü’ne layık görüldü.

TİSVA Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu

Türkiye GrameenMikrofinans Programını yürüten Türkiye İsrafı Önle-
me Vakfı’nın Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyeleri Şöyledir:

1. Prof. Dr. Aziz Akgül, Başkan, 22. Dönem Milletvekili, Öğretim 
Üyesi, İşadamı,

2. Nedim Öztürk, Başkan Vekili, 23. Dönem Milletvekili, Eski Turizm 
Bakanlığı Müsteşarı, İş adamı, DHL İcra Kurulu Üyesi,

3. Ülker Güzel, Üye, 24. Dönem Milletvekili, Eski Dış Ticaret Müs-
teşar Yardımcısı,

4. Selahattin Çelik, Üye, Hukukçu, Danıştay Onursal Daire Başkanı

5. Doç. Dr. Fetin Rüştü Yıldız, Üye, İstanbul Okmeydanı Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Öğretim Üyesi

6. Ahmet Kaya Bağ, Üye, Spintek İletişim A.Ş ve RICON Mobile 
Genel Müdür ve İcra Kurulu Başkanı

Halen 69 ilde ve 111 mikrofinans şubesinde uygulanmakta olan Tür-
kiye Grameen Mikrokredi Programının uygulayıcısı olan Türkiye İsrafı 
Önleme Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanı, Üyeleri, Mütevelli Heye-
ti ve Denetim Komitesine herhangi bir ücret veya benzeri bir ödeme 
yapılmamaktadır. Vakıf yöneticileri, asıl işlerinin yanında, bu faali-
yeti insanlığa hizmet olarak ve GÖNÜLLÜ bir sosyal sorumluluk gö-
revi olarak yapmaktadır. Bu husus, www.tgmp.net isimli sitemizdeki “de-
netim raporları” altında sunulan uluslararası bağımsız denetim kuruluşu 
PricewaterhouseCoopers’in denetim raporunda da teyit edilmiştir. 

Dar gelirli kadınların daha onurlu bir şekilde kendi kendilerine gelir ge-
tirici faaliyetlerde bulunmalarına yardımcı olacak şekilde ve Nobel Ba-
rış Ödülü sahibi Prof. Dr. Muhammad Yunus ile birlikte uygulamakta olan 
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Türkiye Grameen Mikrofinans Programı çerçevesinde yeni mikrokredi 
şubeleri oluşturarak, TÜİK verilerine göre yaklaşık 10 milyon yoksul kişi 
ve yaklaşık 3 milyon 200 bin aileye ulaşmak mümkün olacaktır. Böylece, 
Türkiye’de yoksulluğun onurlu bir şekilde azaltılmasına önemli katkı sağ-
lanabileceği değerlendirilmektedir. 

Mikrosigorta

Diğer taraftan, son Van depreminden etkilenerek, halen TGMP üyesi 
olan 65.000’den fazla mikrokredi üyesi girişimci kadını haftada 25 kuruş, 
ayda 1 TL ve yılda 12 TL’ye 10.000 TL’lik bir paket poliçeyle;

• Kazaya bağlı vefat,

• Her türlü kaza

• Deprem, sel, yangın ve 

• Terörü 

kapsayacak şekilde, Türkiye’de ilk defa MİKROSİGORTA uygulaması; 
Nobel Barış Ödülü sahibi Prof. Dr. Muhammad Yunus ve Türkiye genelin-
den gelen temsilci mikrogirişimci kadınların da katılımıyla 16 Aralık 2011 
günü, Büyükkaya Uluslararası Sigorta Brokerliği ile Güneş Sigorta’nın 
sponsorluğunda başlatılmıştır. 

Örnek olarak, Trabzon Mikrokrofinans Şubesi’nin bir üyesi trafik kaza-
sında vefat ettiğinden ve kendisinin mikrosigortası olduğundan, geride 
kalan kocası ve 3 çocuğu veraset ilamında belirtilen oranlarda hak sahi-
bi olarak, poliçenin teminatı olan 10.000 TL’yi alarak sıkıntıları bir nebze 
hafifletilmeye çalışılmıştır. 

Mİkrokonut Sigortası

Mikrokredi üyelerimizin, mikrosigortadan ayrı olarak, haftada 25 kuruş, 
ayda 1 TL ve yılda 12 TL’ye 10.000 TL’lik bir poliçeyle konutları da güven-
ceye alınmaktadır. 

Bireysel Emeklilik

Bilindiği gibi 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik ta-
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sarrufuna %25 lik Devlet katkı payından dar gelirlileri de yararlandırmak 
ve tasarruf kültürüne mikrokredi üyesi kadınlarımızı ve ailelerini de teşvik 
etmek amacıyla, ayda 10 TL’ye 10 yıl boyunca ödeme yapıp 56 yaşına 
geldiklerinde emeklilik aylığı alabilmeleri için zemin hazırladık. Bu amaç-
la, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ve Vakıf Emeklilik A.Ş bu uygulamayı baş-
latmış bulunmaktadır.  

Sosyal Girişimcilik Modeli

Sosyal İşletmecilik, insanlığı tehdit eden yoksulluk, eğitim, sağlık, tek-
nolojiye erişim ve çevre gibi sorunların üstesinden gelmek için, kar mak-
simizasyonunu değil, sosyal faydayı maksimize eden bir iş modelidir. 
Ulaşılabilir fiyatlarda ürün ve hizmet aracılığıyla ya da dar gelirli insanlara 
bir işletmede ortaklık vererek ve kar paylaşımlarına müsaade ederek, var 
olan sosyal sorunu çözmeyi hedefler. Sosyal işletmecilik, sadece başlan-
gıç sermayesini geri öder ve karını sosyal işletmeciliğin hedefleri doğrul-
tusunda veya sosyal hedeflerini büyütmek için yatırım yapar.

Kendi hesabına çalışmayı özendiren ve daha onurlu bir iş yapmaya 
imkân veren mikrokredi uygulaması Türkiye’de bütün illerde ve bütün il-
çelerinde yaygınlaştırılmalıdır. Bunun için TİSVA, Mikro Sosyal İşletme’yi 
kurmuş ve mikrokredi üyelerine gelirlerini aylık en az 2.000 TL’ye çıkar-
maları hedefi için ürün çeşitleri sunarak daha fazla ticaret yapmaları des-
teklemektedir. Bu programa Turkcell, KVK, Penti, Görgel, Kivahan gibi 
farklı şirketler desteklemektedir. 
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İstatistiksel Bilgiler 

1) TGMP Şube sayısı

2)  TGMP Üye Sayısı
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3)  TGMP Kredi Dağıtımı

4) TGMP Mikrogirişimcilerin Yaptıkları İşler
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MİKROKREDİ SÜREÇLERİ
SAHA ÇALIŞMASI

Mikrokredi’de asıl iş saha çalışmasıdır. Özellikle dar gelirli kadınların 
yoğun olduğu bölgelerde, mikrokredi programının anlatılması amacıyla 
yapılan çalışmadır. Bu mikrokredi’nin temel çalışmasıdır. 

Saha çalışması yapılırken;

• Mikrokredi’nin ve kuralların anlatılması, 

• Grup oluşturmaya çalışmak, oluşturulan gruplara 3 günlük eğitim ver-
mek, 

• Ev ve işyeri ziyaretleri, 

• Üyelik kabul formlarının doldurulması, 

• Haftalık toplantıları düzenlemek v.b. faaliyetler saha çalışmaların-
dandır.
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GRUP SEÇİMİ

Yapılan saha çalışması sonucunda oluşturulmuş gruplar, TGMP’nin 
“Grup Oluşturma Kurallarına” göre kurulmuş olmalıdır. Bu noktada ge-
rek Saha Sorumlusu gerekse Şube Yöneticisi  çok dikkatli olmalıdır. Grup 
eğitimine başlarken; 

• TGMP’ye kredi başvurusunda bulunacak olan adayın aklında bir iş 
fikrinin olması gerekmektedir.

• Bir iş fikri olan kadınlar  5 kişilik grup oluşturur.

• Grubun bütün üyeleri aynı mahalle/köy sakini olmalıdır. 

• Grup birbirini anlayan, aynı ekonomik durum içerisinde bulunan ve 
birbirlerine karşılıklı saygı ve güven duyan insanlardan oluşmalıdır.

• Yakın akrabaların (örneğin, anne, kız kardeş, gelin, kayınvalide vb.) 
grup oluşturması mümkün değildir.

• Üyelerin evleri tek tek görülmeli, birbirleriyle olan ilişkileri dikkate alın-
malı ve en önemlisi mikrokredi’nin hedeflediği insanlar olup olmadıkları 
araştırılmalıdır. 
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GRUP EĞİTİMİ

• Saha Sorumlusunun 3 günlük grup eğitimine gereken hassasiyeti 
göstermesi gerekir. Zira bu eğitimde, üyenin program ile ilgili her türlü te-
reddüdü çözülmelidir. 

• Grup eğitimi, Saha Sorumlusunun üye adaylarını, üye adaylarının 
da programı tanıması açısından son derece önemlidir. Saha Sorumlusu, 
eğitim esnasında üyeler hakkında doğru bilgilere ulaşmaya çalışmalıdır. 

• Üyelerin kiracı olup olmadıkları, kiracıların kaç yıldır burada oturduk-
ları, üyelerin birbirlerine güven duyup duymadıkları gibi hususları dikkat-
le takip etmeli ve “TGMP Grup Oluşturma Kurallarına” göre grubu oluş-
turmalıdır. 

• Saha Sorumlusu  3 günlük eğitim programında her gün için belirle-
nen konulara göre hareket etmeli ve mümkün olduğunca üyelerin eğitim-
den sıkılmamalarını sağlamalıdır.

Grubun eğitim boyunca eksiksiz olması zorunludur. Zira grup tam ola-
rak tamamlanmadan eğitim verilemez.
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TÜRKİYE GRAMEEN MİKROFİNANS PROGRAMI’NDA GRUPLA-
RA UYGULANAN ZORUNLU EĞİTİM PROGRAMI

Grup eğitiminde önce her grup üyesi adayının evİ ziyaret edilmeli ve 
grup üyesi seçimine özen gösterilmelidir. TGMP’de Saha Sorumlularının 
uygulayacakları eğitim programı aşağıda belirtilmiştir:

 

Birinci Gün:
1. Tanışma
2. Mikrokredi nedir?
3. Mikrofinans nedir?
4. Neden Mikrokredi?
5. Mikrokredi'nin kökeni
6. Grup oluşturmanın kuralları
7. Grup üyelerinin sorumlulukları
8. Grup başkanı ve sekterlerinin görevleri

İkinci Gün:
1. Bir önceki gün hakkında görüş alışverişi
2. Kredi alım prosedürlerinin tartışılması
3. Üyelerin sigorta yapılma süreçleri
4. Kredinin alım ve dağıtım sistemi
5. Geri ödeme sistemi ve diğer hesap

           uygulamaları
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Üçüncü Gün:
1. Bir önceki gün hakkında görüş alışverişi
2. Kredi alım prosedürlerinin tartışılması
3. Paranın kullanımı, biriktirilmesi,

           hizmet bedeli, bütünlüğü ve disiplini,
4. Kredinin alım ve dağıtım sistemi
5. Geri ödeme sistemi ve diğer

           hesap uygulamaları
6.  Grup başkanının ve sekreterinin

            grup üyeleri tarafından seçimi 
7. Alınan kararlar hakkında görüşme yapılması ve imzalar
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ÜYELİK FORMLARININ DOLDURULMASI

Form-1: Grup Üyelik Başvuru Formu 

• Kredi başvurusu yapılabilmesi için bir grubun oluşturulması ve bu 
grubun 3 günlük bir eğitime tabi tutulması gerekmektedir. 

• Saha Sorumlusu tarafından 3 günlük eğitimin 2. gününde merkezde 
1’nolu form doldurmalıdır. 

• Bu form tüm grup üyelerinin üyelik başvurusunu ve kişisel bilgilerini 
içerir. Form üyelerin kendi ikamet ve adreslerinde  gözlem yapılarak ek-
siksiz bir biçimde doldurulmalıdır. 

• Özellikle TC kimlik numarası, ev adresi ve iletişim bilgileri hatasız 
ve eksiksiz bir biçimde doldurulmalıdır. 
 

        FORM 1 ÖN YÜZÜ      FORM 1 ARKA YÜZÜ
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Form-2: Borçlanma Teklifi Merkez Başvuru Formu
Form 2, borçlanma teklif formudur. 
• Üyelerin istedikleri kredi miktarı Merkez Şefi tarafından Saha Sorum-

lusuna önerilerek bu formda yer alır. 
• Üyenin aldığı krediyi ne amaçla kullandığının belirtildiği bu form Saha 

Sorumlusu tarafından merkez toplantısından hemen sonra ve üyeler ta-
rafından imzalanır.     

• Formda yer alan bilgiler eksiksiz ve hatasız bir biçimde doldurulma-
lıdır.

Form-2: Borçlanma Teklifi Merkez Başvuru Formu
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Form-3: Borç Para Dağıtım ve Taahhüt Belgesi
• Üyenin kredi başvurusundan kredi alım aşamasına kadar düzenle-

nen formlara ( Form1, Form2 ve Form3) üye kendi el yazısı ile ismini ya-
zarak imza atması zorunludur. 

• Bilgiler eksiksiz ve hatasız bir şekilde mavi tükenmez kalem ile dol-
durulmalıdır. Form 3 kesinlikler karalanmamalıdır. 

• Form doldurulurken herhangi bir hata durumunda o satıra çizgi çeki-
lerek iptal yazılır. Alttaki satıra bilgiler tekrar yazılır. 

• Saha Sorumlusu kredi alacak üyeye kefil olarak orada bulunan 2 
üyenin huzurunda kredisini takdim eder. 

• Üyelere kredi kullanımı hakkında gerekli açıklama ve uyarılar bir kez 
daha yapılır.

• Ayrıca üyenin kredi dağıtım formuna beraber geldiği kefillerin isimle-
ri de kontrol edilmelidir. 
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KREDİ DAĞITIM SÜRECİ
• Verilen eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından, kredi almaya 

hak kazanan grup üyeleri kredilerini almaktadır. 
• Kredinin dağıtımından önce kredinin dağıtımı için gerekli olan bütün 

evraklar (Form-2: Borçlanma Teklifi Merkez Başvuru formu merkezde ve 
Form-3: Borç Para Dağıtım ve Taahhüt Belgesi) şubede doldurularak ha-
zır hale getirilmelidir.

• Saha Sorumlusu haftalık toplantıda öneri doğrultusunda kredinin kul-
lanım amacı ve miktarı hakkında üyeler ile görüştükten sonra bu durumu 
Şube Yöneticisine sunar. 

• Şube Yöneticisi, Temel Kredi alımında ilk 26 haftalık ödemesini dü-
zenli bir şekilde tamamlayan üyenin talebi üzerine, üyenin ödemiş olduğu 
kredi miktarına eşit krediyi üyeye verme ve onaylama yetkisine sahiptir.

• Kredi şube ofisinde dağıtılır. Şube Yöneticisi krediyi üyelere Saha 
Sorumlusunun ve diğer üyelerin kefilliğinde teslim eder.  
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KREDİ TAHSİLÂT SÜRECİ
• Mikrokredi programından alınan bütün krediler haftalık veya iki hafta-

lık taksitlerle geri ödenir.
• Kredi kullanılmasından bir hafta sonra, alınan kredi hizmet maliyeti 

ile birlikte 46 haftada eşit taksitler halinde geri ödenir.
• Her hafta üyeler tarafından günü, saati ve yeri belli olan en fazla 45 

dakika süren ve en az 1, en fazla 8 gruptan oluşan merkez toplantıların-
da, yetkili Saha Sorumlusu tarafından kredi tahsilâtı yapılır.

• Kredi tahsilâtları merkez evlerinde yapılır. Şubede kesinlikle tahsilât 
yapılamaz.

• Türkiye GrameenMikrofinans Programından kredi alındığında, mik-
rokredi alan üyeden yıllık olarak %10 hizmet bedeli alınır. Buna ilaveten 
% 5 BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) alınır. 

• Grup üyelerinin birinin veya birkaçının toplantılara zamanında katıl-
maması veya hiç gelmemesi, taksitlerini eksik ödemesi veya ödememesi 
vb. durumlarda ilgili grup üyelerinin tamamı programın sağladığı hizmet-
lerden faydalanamayacaktır.
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İŞ KONTROLÜ
• Kredinin doğru şekilde kullanımı 

ve kontrolü mikrokredi’nin önemli bir 
bölümünü teşkil etmektedir.

• Mikrofinans programı adına ge-
rek Saha Sorumlusu, gerekse Şube 
Yöneticisi kredinin doğru insanla-
ra ve doğru amaçlar için verilmesi-
ne dikkat etmek durumundadır. Çün-
kü mikrokredi’de esas hedef dar ge-
lirli kadınlardır.

• Mikrofinans Şubesinde hizmet 
veren personel, dağıtmış olduğu her 
kredinin ne şekilde kullanıldığını bil-
mek ve kontrolünü yapmak zorunda-
dır. 

• Üyelere verilen kredinin ahlaka 
ve kanuna uygun olması gerekmek-
tedir. 

• Kredi kullanım kontrolü, Şube Yöneticisi ve ilgili Saha Sorumlusu ta-
rafından rutin aralıklarla yapılmalıdır. 

• Her Saha Sorumlusu haftanın bir günü uygun bir saatte ve planlı bir 
şekilde üyeyi ziyaret ederek iş ve işyeri kontrolünü yapmalıdır.
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KEMALİYE AYTEN COŞKUN EĞİN – BAŞPINAR 
ŞUBESİNDE MİKROFİNANS

Kemaliye’de 31Ağustos 2015 tarihi itibariyle 119 dar gelirli mikrogi-
rişimci kadına ulaşılmış olup toplamda 1.361.246,97TL kredi dağıtımı ve 
1.136.622,91 TL kredi tahsilatı gerçekleştirmiştir. Şu anda aktif olarak kredi kul-
lanan 86 üyesi bulunmaktadır. Verilen kredilerin geri dönüş oranına baktığımız-
da %100’lük bir başarı görülmektedir.Kemaliye Ayten Coşkun Eğin - BaşpınarMik-

rofinans Şubesi sürdürülebilirliğini sağlayarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Dağıtılan MikrokredilerinKemaliye’li MİKROGİRİŞİMCİ kadınlarımızın 
iş yapma kapasitelerinde çok büyük bir cesaret ve azim yarattıklarını gör-
mekteyiz ve söz konusu kredi kapasitesinin önümüzdeki yıllarda artaca-
ğını öngörüyoruz.

Şubenin kredi sunduğu dar gelirli kadınlar bu kredilerle genelde: ticaret; koz-
metik, elişi, hayvancılık ve tarım gibi işlere yönelmektedirler.

Sektörel Dağılım Tablosunda Yer Alan Sektörlerin Açıklaması 
Aşağıdaki Gibidir.
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HAYVANCILIK

Tarım sektörünün bir alt kolu olarak; gerek ürünleri gerek güçleri ile yarar 
sağlayan evcil hayvanların bakılması, yetiştirilmesi, beslenmesi gibi işleri 
içeren bir iş koludur. İnek Besiciliği, Keçi Besiciliği, Tavuk Besiciliği gibi…

TİCARET

Kazanç sağlamak amacıyla mal alıp mal satmaktır. 

Takı Satımı, Havlu Satımı gibi…

ELİŞİ YAPIMI

İnsan ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetleri elde etmek amacıyla 
gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür. 

Dikiş Nakış, Havlu Kenarı Üretimi, Şapka Yapımı gibi…

TARIM

Tarım, bitkisel ve hayvansal ürünler elde etmek amacıyla toprağı işle-
meyi ve hayvan yetiştirmeyi içeren etkinliklerdir.

Elma Yetiştiriciliği, Patates Yetiştiriciliği, Çay Yetiştiriciliği gibi…

KOZMETİK

İnsan ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olarak üretilen veya organize 
edilen faaliyetler bütünüdür.

Kozmetik Ürün Yapımı, Kozmetik Ürün Satımı gibi…
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KEMALİYE AYTEN COŞKUN
EĞİN – BAŞPINAR ŞUBE GÖRSELLERİ

Prof. Dr. M. Yunus - Prof. Dr. A. Akgül - Ali Coşkun
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KEMALİYE AYTEN COŞKUN
EĞİN – BAŞPINAR ŞUBE GÖRSELLERİ
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KEMALİYE AYTEN COŞKUN

EĞİN – BAŞPINAR ŞUBE GÖRSELLERİ
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KEMALİYE AYTEN COŞKUN
EĞİN – BAŞPINAR ŞUBE GÖRSELLERİ
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Erzincan - Kemaliye
Ayten Coşkun

Eğin - Başpınar Mikrofinans 
Şubesi İletişim Bilgileri

Kemaliye Hükümet Konağı Zemin Kat No:1

Kemaliye/ ERZİNCAN

Yetkili Kişi: Hatice Mavuş

Telefon: 0 544 673 72 06

Skype :tgmp.kemaliye.subesi

E-mail: erzincan.kemaliyesube@tgmp.net


