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

17 Mayıs 1992 tarihinde geçirmiş olduğumuz elim trafik 
kazası sonucu eşim Ayten Coşkun hanımefendiyi 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 sığınarak, sevenlerimi-
zin duaları ve destekleriyle bugünlere 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 14 Mayıs 2010 tarihinde Ayten Coşkun Başpınar-
Kemaliye Mikrokredi şubesine ilaveten oğlum Yüksek Mühendis Osman Yıldırım Coş-
kun ve torunum Mustafa Sina Zaim’in katkı ve destekleriyle İDV İş Dünyası Vakfımı-
za yapmış olduğumuz şartlı bağış kapsamında bu kez 27 ocak 2012 tarihinde İstanbul 
Eyüp Ayşe Işıl (Coşkun) Zaim şubesinin açılışını gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

Kuruluşunda ve başarıya ulaşmasında başta Prof. Dr. Muhammed Yunus’a, Prof. Dr. 
Aziz Akgül’e, vakıf yönetici ve görevlilerine, İstanbul Valiliğine, Eyüp Kaymakamlığına, 
Belediye Başkanımıza, Muhtarlarımıza, ve Şube Müdüremize ayrıca bütün emeği ge-
çenlere şahsım ve ailemiz adına şükranlarımızı sunarız.

Ayşe Işıl (Coşkun) Zaim Mikro Kredi şubemizde 31 Ocak 2016 tarihi itibariyle 592 
dar gelirli hanım krediden yararlanmış bulunmaktadır.

Hazırlanmış olan bu kitapçıkta örnek girişimcilikleriyle kendi işlerini kurarak onuruyla 
yaşayan 39 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 EYÜP” çalışmaları yürü-
tülmektedir. 

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

Eyüp’de avuç açma kültürü yerine, insan onuruna yakışan şekliyle, mikrogirişimcili-
ğin öncülüğünü yaparak, Kemaliye’de yoksulluğun müzeye kaldırılmasına liderlik yapan 
Sayın Ali Coşkun ve Ailesine sonsuz şükranlarımızı sunarız.

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

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı

SUNUŞ
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Ordu’da doğdum. Evliyim ve iki  
çocuğum var. Maddi zorluklar çev-
resinde yaşayan bir ailem var. Evde 
5 kişi olmamız, sadece eşimin ça-
lıştığı parayla geçinmemizi zorlaştı-
rıyordu.

Hem eşime hemde çocuklarımı-
za daha iyi bir gelecek sağlayabil-
mek ve rahat bir hayat sürdürebil-
mek için, benimde bir takım işler 
yaparak hayata daha sıkı tutunmamız gerekiyordu. 

Aklımda başlattığım ve sonradan faaliyete geçirdiğim işler oldu. İlk ola-
rak, nasıl bir iş yapmam gerektiğini düşündüm ve hem evde hemde eve 
yardımcı olmak için el işi oya ve şal süslemeleri yapmaya karar verdim. 

Çevreme baktığım sırada komşularımla beraber çene çalmak yerine, 
bir araya gelip yazma, toka, oya yapmaya başladık. Fakat bunların mal-
zemelerini almak bizi çok zor duruma soktu. Bunuda aşacağımızı düşün-
dük ve mikrokrediyle tanıştık. Mikrokredi bu konuda bize oldukça yardım-
cı oldu. Bütün prosedürler tamamladığında 1.000 TL mikrokredi aldık ve 
bu bizim işimiz için başlangıç için yeterli bir miktardı.

Bunun için ilk önce aileme arkadaşlarıma ve tabiki mikrokrediye son-
suz minnettarız. Teşekkürler Ayşe Işıl Coşkun (Zaim) Eyüp Mikrofinans 
Şubesi.

Arzu ÇALIŞKANCI
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1971 yılında, İstanbul’da doğ-
dum. İki çocuk annesiyim. Çocuklar 
büyüdükçe geçimimiz zorlaştı. Evin 
geçimine yardım etmek için, bende 
çalışarak ev bütçesine katkı sağla-
mak istedim. Gözleme yaparak ge-
çimimize katkı sağladım. Arkada-
şım ile birlikte programlı bir şekilde 
işletmeye çalışıyoruz. İşlerimiz iyi 

olduğu dönemde sermaye olarak çok sıkıntıya düştük .  

 
Tam bu anda ise, mikrokredi sistemini duyduk ve 5 kadın olarak başvuru-
muzu yaptık. Bir haftalık bir eğitim sürecinden sonra, mikrokredi sistemi-
ne dahil olduk. İlk mikrokredilerimiz olan 1.000 TL’yi aldık.

Mikrokrediyi iyiki bulduk. Şuanda sermaye düşüncesi diye bir şey aklı-
mızda yok. Çünkü biliyoruz ki mikrokredi var teşekkürler mikrokredi Ayşe 
Işıl Coşkun (Zaim) Eyüp Mikrofinans Şubesi iyi ki varsınız ve iyi ki bizi bu 
sisteme dahil ettiniz . 

Aynur AĞLAR
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1976 yılında, İstanbul’da doğ-
dum. üç çocuk annesiyim. Canlı çi-
çek, gül satarak geçimimi sağlayıp 
evime katkıda bulunuyorum.

Mikrokrediyi çalışanların saha 
çalışması esnasında öğrendim. 
Grubumu kurarak mikrokrediye 
başvurumu yaptım. Eğitimlerimizi 
gördükten sonra girişlerimiz yapıldı ve ilk mikrokredim olan 1.000 TL’yi 
geçen yıl aldım.

Sermayemi değerlendirip hemen gidip çiçeklerimi aldım. Kızlarımla 
satışlara başladık. En zor zamanımızda mikrokredi yardımımıza koştu.

Ayşe HALLAÇ
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1972 yılında, Adana’da doğdum. 
Evli ve iki çocuk annesiyim.

Yıllarca tekstil ile uğraştım. Hurç 
üreten bir atölyede işe girdim. Bu-
radaki mesai arkadaşlarım ile yine 
kendi işlerimizi de dönüşümlü yap-
maya başladık. Ancak sermaye 
bulmamız ve kumaş almamız gere-
kiyordu.

Arkadaşlardan biri daha önceden mikrokredi kullanmış ve bize anlata-
rak sermaye sıkıntımızı giderebileceğimizden bahsetti. Arkadaşın daha 
önce kredi kullandığı Eyüp Mikrofinans şubesine başvurduk.

Aldığımız eğitimlerden sonra kredilerimizi alarak bizde mikrokredi ai-
lesine dahil olduk.

Mikrokrediden aldığımız destek sayesinde malzemelerimizi çok rahat 
tedarik ediyoruz. Şuan elde ettiğimiz gelir hepimizi geçimini kolaylaştır-
maktadır.

Ayşe KARACA
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1948 yılında, İstanbul’da doğ-
dum. Beş çocuğum var. Eşim ser-
best meslekle uğraşıyor. Dört toru-
num var. Evimiz kalabalık olduğun-
dan, yıllarca çalıştım. Önceden ka-
yınvalidem ve kayınpederimde bi-
zimle birlikteydi. Şimdi vefat ettiler, 
çocuklarım ile birlikte yaşamakta-
yız.

Çalışmaktan hiç yorulmam, mevsimine göre her ürünün satışını yapa-
rım. Ayakkabı, kıyafet satmışlığım oldu. Kimi dönem terlik satışı yaptım. 
Meyve, sebze sattım. Sermayem neye müsaitse onu satarak geçimimi-
ze yardım ettim.

Kış ayları zor olur. Herkes geçim sıkıntısı yaşar. Yine böyle bir dönem-
de mahalledeki komşuların tahsilat günlerine denk geldim. Mikrokredi ça-
lışanlarına sordum, anlattılar. Anlattıkları gibi bize yardımcı oldular. Ne 
yapmamız gerektiğini anlattılar.

Bende üye olarak ilk mikrokredimi 1.000 TL olarak aldım. Mikrokredi-
den faydalanmaya her zaman devam ediyorum. Emeği olan herkese çok 
teşekkür ederim.

Ayşe KOCAELİ
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1974 yılında, İstanbul’da doğ-
dum. İki çocuk annesi bir bayanım.  
Ailemin geçimini biraz daha rahat-
latmak için benimde çalışmam ge-
rekiyordu. Altı arkadaş olarak Tup-
perware malzemeleri ticareti işine 
girdik.

Ancak, sermaye ve dükkan mas-
rafları ağır geldiğinden dolayı; bir 

çözüm, bir çıkış yolu bulmak zorundaydık. Bu çözüm ve çıkış yolu için, 
Mikrokredi ve ailesi ile tanışmış olduk. Görüşmeler sonucunda bir hafta-
lık bir eğitim süreci geçirdik.  Eğitim sonucunda ise, hem birbirimize ver-
diğimiz güven ve hem de bizim hırsımız sonucu, 2014 yılında ilk mikrok-
redimiz olan 1.000 TL‘yi aldık ve bu bize ilaç gibi geldi.

Bu aileye katıldığımız için çok şanslıyız.

Aziz ÖKÇÜN
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1985 yılında, Adana’da doğdum. 
Ailem ile birlikte Adana’da yaşar-
ken, evlenip  İstanbul’a geldim. İki 
çocuk annesiyim. Çocuklar büyü-
dükçe ev geçimimiz zorlaştı. 

Evin geçimine yardım etmek için 
bende çalışarak ev bütçesine katkı 
sağlamak istedim. Evlere ve iş yer-
lerine temizliğe gitmeye başladım. 
Evimizin geçimine katkı sağlamak için elimden gelen her şeyi yaptım.

Mikrokredi üyesi olan arkadaşımdan mikrokrediyi duydum ve birlikte 
grup kurarak bizde mikrokredi kullandık. Satın aldığım temizlik ürünle-
rindende sattım. Mikrokredi kullandığım için mikrokrediyle tanıştığım için 
çok memnunum.

Bahar DİNÇ
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1969 yılında, İstanbul’da doğ-
dum. Üç çocuk annesiyim. Ev ye-
mekleri ve tatlılar yaptığım küçük 
bir dükkanım var. Dükkanımız evi-
miz gibi oldu artık. Sabah eşim işi-
ne gidiyor bizde çocuklarla dükka-
na geliyoruz. Okullar açıksa çocuk-
lar okula ben işimin başında oluyo-
rum. Eğer okullar tatilse çocukla-
rımda bana yardım ediyor.

Aile büyüklerimizin yardımıyla açtığım dükkanımda her zaman toz 
pembe dönem geçirmedim. Sermaye sıkıntısı yaşadığım, malzeme al-
makta zorlandığım zamanlarım oldu. Özellikle kış aylarında.

Yine sermaye sıkıntısı yaşadığım bir zamanda arkadaşlarımdan mik-
rokrediyi duydum. Hemen mikrokredi Eyüp şubesine başvurdum. Grup 
halinde başvurmamızı istediler. Çok samimi olduğum arkadaşlarımla 
grup kurduk ve eğitimlerimiz başladı. Eğitimlerimiz sonunda ilk mikrokre-
dilerimiz olan 1.000 TL’lerimizi aldık ve haftalık ödemeye başladık.

Çok mutluyum böyle bir sisteme dahil olduğumuza. Teşekkürler mik-
rokredi. 

Birgül KARAYEL
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1992 yılında, Adana’da doğdum. 
İstanbul Eyüp Sultan'da ailem ile 
yaşıyorum. Mikrokredi sayesinde 
dört makinesi olan küçük bir teks-
til dükkanım var. Nişanlım ile bir-
likte orada çalışıp ailemin geçimini 
sağlıyorum. Dükkan bana ait ve bu 
dükkanı çok büyük sıkıntılarla aça-
bildim.

Henüz mikrokrediyle tanışmamıştım. Elimde bir mesleğim vardı. Teks-
til makineciliği yapıyordum. Fakat tek hedefim kendime bir iş kurmaktı.        
Sermayem yoktu olması da biraz imkansız görünüyordu. Birikim yapamı-
yordum. Makine alabilecek maddi gücüm yoktu. 

Çıkış yolları aramaya çalışırken komşumun birinin tavsiyesiyle mikrok-
rediye başvurdum. Eğitimlerimi aldım ve on gün sonra 2014 yılında 1.000 
TL’lik mikrokredimi aldım.

 Mikrokrediyle kendime bir makine aldım ve evde siparişler almaya 
başladım. İşimi evimin bir odasından yürütmeye başladım siparişlerim 
çoğaldı. Beş kez mikrokrediden kredi kullandım ve kendime küçük bir iş 
yeri kiraladım aynı zamanda üç makine daha aldım. Son olarak girişim-
ci kredimi kullandım ve dükkanımı büyüttüm. Şuanda aylık gelirim 2.500 
-3.000 TL civarındadır.

Burçak ÖZDEMİR
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1965 yılında, Adana’da doğ-
dum. Bir kız, bir erkek evlat annesi-
yim. Evliliğim süresince takıya olan 
merakımı keşfettim, kurslara gide-
rek hocalar yardımıyla bu merakımı 
mesleğe dönüştürdüm. Eşimden 
ayrıldıktan sonra, geçimimi sağla-
mak amacıyla işlerimi büyüttüm.
Ancak çoğu dönem sıkıntı çektim.

Yine sıkıntılı bir dönemimde mikrokrediyle tanıştım. Bende dahil olmak 
ve fırsattan faydalanmak istedim. Gerekli aşamaları atlatarak ilk mikrok-
redimi aldım. Haftalık olarak mikrokredimi geri ödedim.

Mikrokredi ayakta durmaya çalışan benim gibi bir çok kadına fırsat ka-
pısı oluşturuyor. Bu projede emeği geçen ve ayaklarımız üzerinde dur-
mamıza yardımcı olan herkese teşekkür ederim.

Ceylan GÜNER
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1983 yılında, İstanbul’da doğ-
dum. Evliyim, bir çocuğa var. Ma-
hallede komşular mantıma bayı-
lırlardı. Bir anda çok meşhur oldu. 
Mantı dükkanı açmak istedim, an-
cak elimde yeterli sermaye yoktu.

Sokağımızda mikrokredi alan 
komşularım vardı. Onlardan bil-
gi aldım çok mutlu oldum. Hemen 
Eyüp Şubesine başvurumu yaptım. Verilen eğitimden sonra mikrokredi-
lerimizi aldık.

Hayalimi gerçekleştirip ufak bir dükkan açtım. İçine malzemeler alarak 
işletmeye başladım.

Çok şükür işlerim şuandan çok iyi.

Benim ve ailemin yanında olan mikrokrediye teşekkür ederim.

Derya ÖZER
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1968 yılında, Adana’da doğdum. 
Evliyim ve 2 çocuğum var. Mad-
di zorluklar çevresinde yaşayan bir 
ailem var. Evde 5 kişi olmamız sa-
dece eşimin çalıştığı parayla geçin-
memizi büyük oranda zorlaştırıyor-
du.

Hem eşime hem de çocuklarımı-
za daha iyi bir gelecek ve rahat bir 

hayat sağlayabilmek için, benimde bir takım işler yaparak hayata daha 
sıkı tutunmamız gerekiyordu. 

El işi yaparak aile bütçeme katkıda bulunmaya çalışıyordum. Bu sıra-
da oturduğumuz yerde mikrokredi verildiğini öğrendik. Grup arkadaşla-
rım ile beraber mikrokrediye başvurduk.  Bir hafta eğitim gördük ve son-
rasında ilk mikrokredilerimiz olan 1.000 TL’yi aldık. Aldığımız kredilerle 
işlerimizi yapabilmemiz için gerekli olan malzemeleri temin ettik.

Mikrokredi bizler için umut oldu. Teşekkürler mikrokredi ailesi.

Dudu ATAGÜL
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1995 yılında, İstanbul Fatih’te doğ-
dum. Ailemle birlikte Karagümrük’te 
yaşıyorum.

Maddi olarak çok sıkıntılarla bü-
yüdüm. Ailemin maddi durumu uy-
gun olmadığı için çocukluğumdan 
beri çalışıyorum ve aileme destek 
oluyorum. 

On üç yaşımdan beri annemle 
babamla pazarlara çıkıp kıyafet satışı, parfüm, kemer, takı, toka daha 
doğrusu ne bulduysak satarak geçimimizi pazarcılıkla sağlarız.

Mikrokrediye çevremdeki insanların tavsiyesiyle başvurdum. Sıkın-
tı dönemimde  benim için bulunmaz bir fırsattı. Başvurumu yaptım ve 
bir hafta kadar eğitim sürecim oldu. Eğitim sürecinin ardından bir hafta 
gibi bir sürede mikrokredimiz onaylandı. İlk mikrokredim olan 1.000 TL’yi 
2014 yılında aldım. Ailece bize çok faydası oldu. Ürünlerimizi aldık pazar-
da satışlarımız devam ediyor. 2014 yılında ikinci mikrokredim olan 1.300 
TL’yi aldım. Mikrokredi bizler için umut oldu.

Rabia HALLAÇ
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1970 yılında, İstanbul’da doğ-
dum. Üç çocugum  var. Maale-
sef eşimin sabit bir işi yok. Serbest 
meslek olarak ne iş bulursa yapar. 
Eyüp Sultanın fakir bir mahallesin-
de oturmaktayım. Geçimimizi sağ-
lamakta çok sıkıntı çekiyoruz. 

Ben kanser hastasıyım ve bu 
hastalıkla hem hayatla savaşmak 

beni günden güne eritmektedir. Kafam dağılsın evime iki üç kuruşta girse 
Pazar paramı çıkartmak için el işi el emeği ürünler yapıp satmaya başla-
dım komşularıma.

Sermaye noktasında yetersizdim. Yüz liralık malzeme alsam elli lira 
kadar kari oluyordu bana. Haftalık pazar paramı çıkarmaya başladım. 
Ama çoğu zaman malzeme parası bulamadığımdan bir şey yapamıyor-
dum.

Mikrokredi kullanan komşularım vardı. Tavsiye ettiler. Başvurumu yap-
tım. Eğitimlerimi aldım. 2012 yılında ilk mikrokredim olan 1.000 TL’yi al-
dım. Mükemmel bir duyguydu benim için. Mikrokredi sayesinde umutla-
rım yeşerdi. Mikrokredimi aldım ve direk malzeme almaya gittim. Sipariş-
lerimi yaptım sattım ve ufak ufak kendimi çevirmeye başladım. Diğer yan-
dan mikrokrediden destek almaya devam ettim. 2013 yılında 1.500 TL 
olan ikinci mikrokredimi aldım ve aynı şekilde işime devam ediyorum. Bir 
uğraşım olması bana hastalığımı unutturuyor.

İnşallah daha çok gelir elde edeceğim ve savaşarak hastalığımı yene-
ceğim. Teşekkürler mikrokredi. Sayenizde yakında tuhafiye dükkanı aça-
cağım.

Meral ÖNCEĞİZ
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1964 yılında, İstanbul’da doğ-
dum. Karagümrük’te yaşıyorum. 
Evliyim ve dört çocuğum var.

Mikrokrediyle tanışmam komsu-
larım aracılığıyla oldu. Çok zor du-
rumdaydım ve ürün alıp satmam ve 
elimdeki parayı sermayeye çevir-
mem gerekiyordu. Bizler pazarcılık 
yaparak ailemizi geçindiren insan-
larız. Her daim sermayeye ihtiyacımız vardır. Mikrokredi bu noktada bize 
mükemmel bir kapı olmuştur.

Başvurumuz üzerine ilk mikrokredimi 2013 yılında 1.000 TL olarak 
kullandım. Sermaye yaptım ürün alıp satışı yapıyorum. Ailemin geçimi-
ni sağlıyorum. Zor durumdan kurtuldum. Artık kredi günüm dolduğunda 
mikrokredimi kullanıyor işlerimi büyütüyorum.

Önceleri küçük bir tezgahken şuanda büyük tezgahta satış yapıyorum. 
Ayrıca el işi ürünlerimide tezgahımda satıyorum. Hedefim kendime giyim 
dükkanı açmak. İnşallah mikrokredinin desteğiyle onu da yapacağım.

Gülay ADIGÜZEL
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1969 yılında, Adana’da doğdum. 
İstanbul Eyüp’te ikamet ediyorum. 
Geçimimi pazarcılık yaparak sağlı-
yorum. Giyim ve tupperware ürün-
lerini  satıyorum.

Mikrokrediden 2012 yılında aldı-
ğım 1.000 TL mikrokrediyi kendime 
sermaye olması için kullandım. Bu 
sermaye, beni o kadar çok rahatlat-

tı ki tezgahımı ürünlerle doldurdum. Görseli olan tezgaha tabiî ki müşte-
ride çok oluyor. Müşteri sayım arttı satışlarım daha iyi olmaya başladı.

Mikrokrediden ikinci kez kredi kullandım. Tezgahımdaki ürünleri çeşit-
lendirdim. Satışlarım şimdi çok iyi durumda. Kiramı düzenli olarak ödeye-
biliyorum. Aylık gelirim 1.500 TL civarına yükseldi. Hedefim aylık 3.000-
4.000 TL kazanmak.

Hedeflerime ulaşmak için mikrokredinin desteği çok önemli.

Figen ERSU
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1980 yılında, Adana’da doğdum. 
Evli ve 2 çocuk annesiyim. Eşim 
serbest meslekle uğraşıyor. Ken-
di mesleğim olan kuaförlüğe evlen-
dikten sonrada devam ettim. Bir ce-
sarete gelerek kendi dükkanımı aç-
maya karar verdim. Eşim ve aile-
min yardımıyla dükkanımı açtım. 
Fakat asıl maddi zorluğu bundan 
sonra yaşamaya başladım.

Arkadaşlar vasıtasıyla mikrokredi hakkında bilgi sahibi oldum. İs-
tanbul Eyüp şubesine başvurarak grup kurma gereğini yerine getir-
dim. Grubumu kurarak aldığım eğitim sonucu ilk mikrokredilerimizi  al-
dık. Şuan halihazırda altıncı mikrokredi desteğinden faydalanmaktayım.  
Gerçekten iş yapmak çalışmak isteyen herkesin yanında bir mikrokredi 
şubesi var. Edindiğim tecrübeler sayesinde herkese mikrokrediyi öneri-
yorum ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum.

Figen DOĞAN
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1965 yılında,  Tokat’ta doğdum. 
İstanbul Eyüp’te ikamet ediyorum. 
Bir kızım ve bir oğlum var. Kızım 
evli bir çocuğu var.  Eşim emekli 
ben ise ev hanımı olduğumu düşü-
nürken Tuppeware işini öğrendim 
. Ancak bu işe girebilmem için be-
nimde her bir birey gibi sermayeye 
ihtiyacım olduğundan dolayı araş-
tırmaya başladım.

Bana uyan ödeme şartları gayet uygun  mikrokredi ile tanıştım. İlk ola-
rak 2 haftalık bir eğitim sürecinden sonra, hem ailem için hem de bu ya-
şında insanın neler yapabileceğini dışarıya duyurabilmek için bu yola gir-
dim. Şuan işlerim, ailem ve mikrokredi arasında gayet düzgün bir ilişki 
var.

Bir kadının hayallerini gerçekleştiren mikrokredi her kadının hayalleri-
nide gerçekleştirebilir. Teşekkürler mikrokredi.

Fatma TAMBAŞ
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1981 yılında, İstanbul’da  doğ-
dum. Evliyim  ve iki çocuğum var. 
Terzi dükkanımı açmak ve malze-
me alabilmek için  çevremden ve 
komşularımdan  mikrokredi siste-
min  olduğunu öğrendim.

Mikrokredinin bu konuda bana 
yardım edebileceği ve benim mad-
di konuda rahatlayacağım büyük 
bir yardımı oldu. Eğer dükkanımı açamayıp malzeme alamazsam büyük 
bir iş kaçıracaktım ve o ay ciddi manada sıkıntıya girecektim. Hayalim 
olan bu dükkanı ve işi kuramadan bitirecektim. 

Mikrokrediye grup şeklinde arkadaşlarımla beraber başvuruyu yaptık.  
Bir hafta eğitim gördük ve sonrasında ilk mikrokredilerimiz olan 1.000 
TL'yi aldım. Dükkanımı ve malzemelerimi alıp siparişlerin dikimine baş-
ladık. Çok şükür dükkanım tıkır tıkır işliyor. Bir ara tekrar durumum kötü 
olduğunda mikrokredi sisteminde yarı kredi olduğunu duydum ve oradan 
tekrar 1.000 TL mikrokredi kullandım. Durumumu düzelterek işlerimi tek-
rar yoluna koydum .

Zor zamanımda yanımda olan mikrokrediye teşekkür ederim.

Esme AKARSLAN
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1966 yılında, İstanbul’da doğ-
dum. Ailemle yaşıyorum ve iki oğ-
lum bir kızım var. Arkadaşlarımla 
beraber bir ekip halinde çalışan ba-
yanım. Ekibimiz başında olan Nur-
dane hanım bize iş getirir, iş satı-
mını yapar ve bizimle beraber el işi 
yapar. 

İşlerimiz iyi olduğu dönemde ser-
maye olarak çok sıkıntıya düştük.  Nedeni ise aldığımız malzemelerin bi-
raz pahalı olmasından dolayı malzeme almak için bir sermaye bulmamız 
gerekiyordu. Tam bu anda ise mikrokredi sistemini duyduk ve beş kadın 
olarak başvurumuzu yaptık. Bir haftalık bir eğitim sürecinden sonra ise, 
mikrokredi sistemine dahil olduk ve işlerimiz düzene girdi. Daha çok para 
kazanarak aileme, kendime, eşime ve dostuma yardımcı olmaktayım. 

Mikrokrediyi iyiki bulduk, tanıdık ve bu sisteme dahil olduk. Şuanda 
sermaye düşüncesi diye bir şey aklımızda yok. Çünkü biliyoruz ki mikrok-
redi var. Teşekkürler Mikrokredi. İyi ki varsınız ve iyi ki bizi bu sisteme da-
hil ettiniz.

Emine SINANMIŞ

 

 

 



YOKSUL KADINA İŞ - EYÜP’DE MİKROGİRİŞİMCİLİK BAŞARI ÖYKÜLERİ

29

1976 yılında, Mardin’de doğ-
dum. Bir çocuk annesiyim. Evlen-
dikten sonra Eyüp'e  geldim. Evli-
liğim bittikten sonra buradaki düze-
nimi bozmadım. Ev yemekleri yap-
tığımız bir dükkanımız var. Arkada-
şımla birlikte programlı bir şekilde 
işletmeye çalışıyoruz. Yılın belli dö-
nemlerinde sermaye sıkıntısı yaşı-
yoruz.

Mikrokrediyi, Eyüp  şubesi personeleninden duyup öğrendim. Grubu-
mu kurarak bende faydalanmak istedim. Yine maddi sıkışıklık yaşadı-
ğımız bir dönemdi. Mutfağımıza yeni malzemeler alarak daha kaliteli iş 
yapmak istedim. 

Mikrokredi zor günlerimizi geçirmemize çok büyük fayda sağladı. Aldı-
ğım mikrokredi bu anlamda çok faydalı oldu benim için.

Projeyi ilimizde gerçekleştiren herkese çok teşekkür ederim.

Emel ÇİÇEK
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1952 Erzincan doğumlu 3 çocuk 
annesiyim. Eşim vefat etti. Çocukla-
rımın üçünü de evlendirdim. Eşim-
den emekli maaşı alıyorum ancak 
günümüz emekli maaşıyla ne kadar 
geçinilebilir ki? Gelirimi arttırmak 
amacıyla bir iş yapıp el emeğimi 
geliştireyim diye İSMEK kurslarına 
gittim. Amaç ilk önce vakit geçirmek 
olsa da, sonra çok güzel el emeği 

ürünler ortaya çıkardım. Bunları satmaya başladım ve gelir elde ettim. 
 
Kurstan arkadaşlarımızla mikrokrediyi keşfettik. Çok yakın olan sa-
mimi olduğumuz 5 kurs arkadaşımızla mikrokrediye başvur-
duk. ilk olarak 1.000 TL Mikrokredi aldık ve aldığımız 1.000 TL 
çok işimize yaradı. Ürünlerimizi arttırarak gelirimizi de arttırdık. 
 
Teşekkürler mikrokrediye.

Sevil ARMAĞAN
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1954 yılı İstanbul doğumluyum. 
3 çocuğum var. Çocuklarıma ve 
evime yalnız bakmaktayım. Mad-
di imkânsızlıklar içinde yaşıyorduk. 
Bende çocuklarımı büyütmek için 
eve katkı sağlamak amacıyla mut-
laka çalışmalıydım. 

İş başa düşmüştü sermaye ge-
rekti. Bir şeyler yapmam, para ka-
zanmam, evimin geçimini sağlamam gerekti. Sokağımızda mikrokredi 
alan komşularım vardı. Onlardan bilgi aldım ve çok mutlu oldum. Hemen 
Eyüp Şubesine başvurumu yaptım. Grup eğitimlerine başladım. Durumu-
mu anlattım anlayışla karşıladılar ve hemen kredim onaylandı. 

2014 yılının Aralık ayında ilk kredimi aldım. Pazarda satabileceğim ba-
yan kıyafet ürünleri aldım. Ertesi gün pazar çıkarak satışlarımı yapmaya 
başladım. İşim ilk gün meyvelerini vermişti. Satıştan kazandığım parayla 
bomboş olan buzdolabımı doldurdum. Artık her hafta pazara çıkıyor evi-
min geçimini sağlıyordum. 

Kullandığım bu kredi ile ürünlerimi çeşitlendirdim daha fazla mal ala-
rak satmaya devam ettim. Sonraki hedefim mahallemde küçük bir dükkân 
açmak. Mikrokrediye teşekkürler.

Hayat değiştirdiniz…

Selma CEYLAN

 

  



32

YOKSUL KADINA İŞ - EYÜP’DE MİKROGİRİŞİMCİLİK BAŞARI ÖYKÜLERİ

1983 yılı Adana doğumluyum. 
Evliyim ve 3 çocuğum var. Eşimle 
birlikte tekstil dükkânımızda çalışı-
yoruz. 

Mikrokrediyi tanımam da kom-
şularımın tavsiyesiyle oldu.
Dükkânıma malzeme almam gere-
kiyordu ve elimde sermayem yoktu. 
Eğer malzemeyi alamazsam, bü-

yük bir iş kaçıracaktım ve şu an beklide dükkânımı kapatıp eşimle bera-
ber işsiz olacaktık ve ciddi manada işim sıkıntıya girecekti. 

Üç dikim makinem vardı. Mikrokrediye grup olarak başvurumuzu yap-
tık. Bir hafta eğitim gördükten sonra, 1.000 TL kredi alarak başladım. Si-
parişlerim yetişmediğinden dolayı, düzenli ödeyerek ve toplantılara dü-
zenli katılarak 2.kredimide almıştım. Çok şükür dükkânımı iyi bir şekilde 
ilerletiyorum. İşler çoğalıp büyüdükçe bende büyüyordum. Dördüncü mi-
kokredimi 5.000 TL olarak çektim ve şuan gayet iyi durumdayım.              

Mikrokredi ile beraber bende mikrokredi gibi en ufaktan başlayıp zirve-
ye doğru bir yolculuğa çıkmıştım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Sevil YEŞİLYURT
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1972 yılı İstanbul doğumluyum. 
Evliyim 2 çocuğum var. Pazarcılık 
yapıyorum. Mikrokredi kullanmam-
daki amaç ürün almak için serma-
ye olarak kullanmaktır. Mikrokredi-
yi çalışanların saha çalışması es-
nasında öğrendim.

2012 yılında ilk olarak 5 kişilik 
bir grup arkadaşımla başvurumu-
zu yaptık. Başvurumuz kabul edildi. 5 pazarcı bayandık. Hepimizin ser-
mayeye ihtiyacı vardı. Eğitimlerimizi aldık kredimiz onaylandı. 2012 yılı 
Ağustos ayıda 1.000 TL’lik ilk mikrokredimi aldım.

Aldığım kredi ile hemen pijama, iç çamaşırı, bayan - erkek giyim ürün-
leri satın aldım. Pazara çıktım. Satışlarımı yaptım daha sonra tekrar tek-
rar mikrokrediden kredi kullanmaya başladım. Şuan son olarak 3.000 
TL mikrokredi kullandım. İşlerim güzel gidiyor. Evime çok katkım oluyor. 
Eşim serbest meslek olduğu için çoğu zaman iş yapamıyor. Evin giderle-
rini karşılıyor, evimin geçimine büyük oranda katkı sağlıyorum.

Sevtap HALLAÇ
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1976 yılı İstanbul doğumluyum. 3 
çocuğum var. Eşimin belli bir mes-
leği yok. Serbest meslek olarak ne-
reden iş gelirse ufak tefek geçimi-
mizi sağlamaya çalışıyorduk. Eşi-
me iş gelecekte para kazanacakta 
bizim günümüz geçecek karnımız 
doyacaktı. Maddi imkânsızlıklar 
içinde yasıyorduk. Bende çocukla-
rımı büyütmek için eve katkı sağla-

mak için mutlaka çalışmalıydım. Günler geçiyor maddi olarak çok büyük 
sıkıntılar yaşıyorduk. 

Eşimin okuması yazması yoktu. Kimliğini almışlar üzerine şirketler kur-
muşlar devleti dolandırmışlar. Neye uğradığımızı şaşırdık. Bu durumdan 
dolayı eşim suçsuzluğuna rağmen 4 yıl hapis cezası yedi. 

İş başa düşmüştü. Sermaye gerekiyordu. Bir şeyler yapmam, para ka-
zanmam, evimin geçimini sağlamam gerekiyordu. Sokağımızda mikrok-
redi alan komşularım vardı. Mikrokredi hakkında onlardan bilgi aldım.

Hemen Eyüp Şubesine başvurumu yaptım. Eğitim Verdiler bana. Du-
rumumu anlattım anlayışla karşıladılar ve hemen kredim onaylandı. 2011 
yılında ilk mikrokredimi alarak evimde ev yemekleri yapıp sattım. İşlerim 
ilk gün meyvelerini vermişti.   2012 yılında tekrar 1.000 TL mikrokredimi 
alarak müşteri potansiyelimi genişlettim. 

2013 yılında da aldığım 1.300 TL mikrokredi ile yemek çeşidimi arttır-
dım. Aldığım Mikrokredi desteğiyle çok şükür evimin geçimini sağlayabi-
lecek konuma geldim.

Sultan HIZLIGİTMEZ
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1968 yılı Adana doğumluyum. İs-
tanbul Eyüp’te yaşıyorum. Ailemle 
yaşıyorum. İki oğlum, 1 kızım var. 
Evimde elişi yaparak aile bütçeme 
katkıda bulunuyordum.

El işi malzemelerimi daha fazla 
kar elde etmek amacıyla toplu aldı-
ğım için sermaye sıkıntısı yaşıyor-
dum. Mikrokredi kullanan arkadaş-
larımdan mikrokrediyi duydum. Sermaye elde etmek amacıyla Eyüp Şu-
besine ulaşarak detaylı bilgi aldım. Grup şartını yerine getirerek grubumu 
oluşturdum ve mikrokrediden arkadaşlarımla birlikte faydalandım.

Dönüşümlü elde ettiğim birikimimle şimdi yavaş yavaş kendi serma-
yemi elde etmeye başladım. Arkamızda olan mikrokrediye teşekkürü bir 
borç bilirim.

Sündüz PARMAK
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1949 yılı İstanbul doğumluyum. 
6 çocuğum var. Eşim çalışmıyor. 
Çeyiz eşyaları satarak geçimimizi 
sağlıyorum.

Mikrokredi kullanmamdaki amaç 
ürün almakta sermaye olarak kul-
lanmaktır. Mikrokrediyi çalışanların 
saha çalışması esnasında öğren-
dim.

5 kişilik grup arkadaşımla başvurumuzu yaptık. Başvurumuz kabul 
edildi. Eğitimlerimizi aldık kredimiz onaylandı. İlk kredim olan 1.000 TL’yi 
aldım.

Hemen yeni malzemeler alarak satmaya başladım. Evin geçimini ken-
dim sağladığım için mikrokredi benim için en sağdık dosttan bile dosttur.

Teşekkürler mikrokredi…

Türkan BİNBOĞA
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1973 yılı Adana doğumluyum. 
İstanbul Eyüp’te ikamet ediyorum.  
Geçimimi Tupperware ürünlerini 
satarak yapıyorum. 

Bu projeye dâhil olmam ile ne-
ler yapabileceğimi çevremdekile-
re göstermekti. Mikrokredi saye-
sinde çevreme büyük bir örnek ol-
dum. Çok sıkışık dönemlerimdey-
ken mikrokrediye grup kurarak başvuruda bulundum. 

Mikrokrediden 2012 yılı Haziran ayında aldığım 1.000 TL’lik mikrokre-
di işlerimi yoluna koymamı sağladı.  1.000 TL bile bana büyük bir ilaç gibi 
geldi. Beni o kadar rahatlattı ve tekrar eski formuma kavuştum. Müşteri 
sayım arttı, satışlarım daha iyi olmaya başladı.

 Mikrokrediden ikinci kez kredi kullandım dükkanımda dekor değişikli-
ği yaparak bayanların alıcı gözle bakmasını sağladım ve buda benim için 
çok büyük bir etken oldu .

Satışlarım şuan çok iyi durumda. Kiramı düzenli olarak ödeyebiliyo-
rum. Aylık gelirim 2.000 TL civarına yükseldi.  Hedefim aylık 3.000 - 4.000 
TL kazanmak. Bu hedefe mikrokredinin desteğini alarak ulaşacağım. 

Türkan YAZICI
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1974 yılı Adana doğumluyum. 
Evli ve 2 çocuk annesiyim. İstanbul 
‘da ikamet ediyorum. Ailemle birlik-
te yaşıyorum. Maddi imkânsızlıklar 
içinde yaşıyorduk. Bende çocukla-
rımı büyütmek için eve katkı sağla-
mak için mutlaka çalışmalıydım. İş 
aradım, hem yaşımdan dolayı hem 
de elimde bir mesleğim olmadığı 
için bir türlü iş bulamadım. Bende 

evimde ev yemekleri yaparak çalışan insanlara yemek satmaya başla-
dım.

Sokağımızda mikrokredi alan komsularım vardı onlardan mikrokredi 
hakkında bilgi aldım. Hemen Eyüp Şubesine başvurumu yaptım. 

Aldığım kredi ile evimin alt katında ki boş dairede işlerimi büyüttüm. 
Şuan mikrokredi sayesinde düzenli müşteriye ve iyi bir gelire sahibim.

Zor anımda yanımda olan mikrokrediye teşekkür ederim.

Zekiye ÇATKAP
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1978 doğumluyum. Evli ve 2 ço-
cuk annesiyim. Ailemle birlikte ya-
şıyorum.

Yıllarca tekstil alanında çalıştım. 
Kendi işimi kurmak tek hayalimdi. 
Ancak yıllar boyu sermaye sıkıntı-
sı yaşadım. Ailemde ve çevremde 
bana bu konuda yardımcı olabile-
cek kimse yoktu.

Arkadaşlarımdan mikrokrediyi duydum ve bende faydalanmak iste-
dim. 5 kişilik grubumuzu oluşturarak bizde bu sisteme dâhil olduk. Aldığı-
mız kredi ile sermaye sıkıntımızın büyük bir kısmını giderdik.

Bize destek olduğu, sıkıntılı dönemimizde yanımızda olduğu için mik-
rokrediye ve Eyüp şube personeline sonsuz teşekkür ederiz.

Zuhal DELİORMAN
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1986 yılında, Afyonkarahisar’da 
doğdum. Evliyim bir çocuğum var. 
Eşimle birlikte gelinlik ve sünnet kı-
yafetleri dikim dükkanımızda çalışı-
yoruz.

Mikrokrediyle tanışmam komşu-
larımın tavsiyesiyle oldu. Dükkanı-
ma makine almam gerekiyordu ve 
elimde sermayem yoktu. Eğer ma-

kineyi alamazsam büyük bir iş kaçıracaktım ve o ay ciddi manada işim 
için sıkıntıya girecektim. Hatta dükkanı bile kapatabilirdim. İki dikim maki-
nası var tüm işlerimi yapabilecek diğer dikim makinem bozulmuştu işi ka-
çıramazdım. Mikrokrediye grup olarak başvurumuzu yaptık.

Bir hafta eğitim gördük ve sonrasında 2013 yılında ilk mikrokredim 
olan 1.000 TL’yi aldım. Ardından makinamızı aldık ve siparişlerin dikimi-
ne başladık. Çok şükür işlerimiz yolunda gidiyor. 2014 yılında 2.000 TL 
daha mikrokredi kullandım ve dükkanıma malzeme aldım.

Aylık gelirim 3.000 TL’yi buluyor. Zor zamanımda yanımda olduğunuz 
için teşekkürler mikrokredi.

Emine KEÇECİ
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1949 yılında, Adana’da doğdum. 
Dört çocuk annesiyim. Eşim vefat 
etti. Çocuklarımın hepsi evli ve 9 
torunum var. Eşimden kalan emekli 
maaşım var. Ancak ev kirası, ve di-
ğert harcamalar derken o maaştan-
da kıt kanaat geçiniyorum. Günlere 
giderek yada mahalledeki kadınla-
ra, evlenecek kızlara patik, el işi ya-
parak satıp ekmek paramı çıkarıyorum.

Komşular mikrokrediyi öğrenmişler. Bana da anlattılar. Benimde hoşu-
ma gitti duyunca. Birlikte mikrokredi Eyüp şubesine başvurduk.

Kredilerimizi aldığımda hemen gidip kendime yeni yünler, iplikler alıp 
stok yaptım. Şimdi alıp döndürdüğüm malzemelerimin paralarıyla yeni 
yeni ürünler yapıp satıyorum.

Kadınları yalnız bırakmayan mikrokrediye teşekkür ederim.

Fatma SÜREK
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1995 yılında, İstanbul’da doğ-
dum. Fatih Karagümrük’te yaşıyo-
rum. 3 yıllık evli 1 çocuk annesiyim. 

Bekarken evde annemle el işi 
yapar satardık. En azından kendi 
giderlerimizi karşılardık. 

Evlendikten sonrada el işi yapıp 
satmaya devam ettim. Satış yaptı-
ğım bir çevre oluşmuştu zaten. İs-

tekler devam edince bende yapıp satmaya devam ettim.

Mikrokredi hakkında bilgiyi tesadüfen üyeniz olan bir arkadaşımın ya-
nında gördüğüm mikrokredi  Eyüp şube çalışanlarından aldım.

Mikrokrediden bahsettiler. Bende grubumu kurarak mikrokrediden fay-
dalandım. Gelirime gelir kattım.

Gülseren ERTAŞ
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1964 yılında,  Tekirdağ’da doğ-
dum. Bir kız çocuğu annesiyim. Yıl-
larca sadece ev hanımı olarak ça-
lışmadım. 

Ancak bende bir iş yapıp el eme-
ğimi geliştireyim diye İSMEK kurs-
larına gittim. Amaç ilk önce vakit 
geçirmek olsada sonra çok güzel 
el emeği ürünler çıkardım ortaya. 
Bunları satmaya başladım ve gelir elde ettim.

Kurstan arkadaşlarımız ile mikrokrediyi keşfettik. Çok yakın olan sami-
mi olduğumuz 5 kurs arkadaşımızla mikrokrediye bizde başvurduk.

İlk olarak 1.000 TL mikrokredi aldık ve aldığımız 1.000 TL çok işimize 
yaradı. Ürünlerimizi arttırararak gelirimizide arttırdık. 

Gülseren SEZGİN
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1948 yılında, İstanbul’da doğ-
dum. Bekarım  2 oğlum var. Eşim 
vefat etti. Yıllarca ev hanımlı-
ğı yaptım. Ancak bende bir iş ya-
pıp el emeğimi geliştireyim diye 
İSMEK kurslarına gittim. Amaç ilk 
önce vakit geçirmek olsa da son-
ra çok güzel el emeği ürünler çı-
kardım ortaya. Bunları satma-
ya başladım ve gelir elde ettim. 

Kurstan arkadaşlarımızla mikrokrediyi keşfettik. Çok yakın olan samimi 
olduğumuz 5 kurs arkadaşımızla mikrokrediye bizde başvurduk. İlk ola-
rak 1.000 TL mikrokredi aldık ve aldığımız 1.000 TL çok işimize yaradı. 
Ürünlerimizi arttırararak gelirimizi de arttırdık.

Fatma Nev Hilal SERTALP
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1968 yılında, Mardin’de doğ-
dum. Bekarım ve 1 erkek evlat an-
nesiyim. Ailemin geçimini kendim 
karşılıyorum. Bir çok iş alanında 
çalıştım, emlakçılık yaptım. Şuan-
da Eyüp  merkezde bir iş hanında 
çay ocağım var. Çevre esnafla alış-
verişimiz var.

Mikrokredi hakkında bilgiyi tesa-
düfen üyeniz olan bir arkadaşımın yanında gördüğüm mikrokredi Eyüp 
şube çalışanlarından aldım. Mikrokrediden bahsettiler. Bende grubumu 
kurarak   mikrokrediden faydalandım. Çay ocağıma malzemeler alarak 
yiyecek çeşidide ekledim. Gelirime gelir kattım.

Muazzez GÜN
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Edirne doğumluyum. Beş ço-
cuk annesiyim. Eşim serbest çalı-
şıyor. Kimi zaman işleri güzel olu-
yor, kimi zaman kötü. Bende tarha-
na yapıp satarak ona yardımda bu-
lunuyorum.

Tarhana sattığım müşterilerim-
den mikrokrediyi öğrendim. Aklıma 
daha fazla malzeme alıp daha fazla 

tarhana yapıp satıp daha fazla gelir elde etme fikri geldi.

Mikrokredi Eyüp şubesi çalışanlarıyla tanıştım.Bana mikrokrediyi an-
lattılar.Grubumu kurup ilk kredilerimizi aldık.

Aklıma gelen fikri gerçekleştirdim,gelirimi arttırdım.

Teşekkürler mikrokredi.

Mürvet UYANIK
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1964 yılında doğdum. Evliyim 
ancak çocuğum yok. Yıllarca ev ha-
nımlığı yaptım. Bende bir iş yapıp 
el emeğimi geliştireyim diye İSMEK 
kurslarına gittim. Amaç ilk önce va-
kit geçirmek olsada sonra çok gü-
zel el emeği ürünler çıkardım orta-
ya. Bunları satmaya başladım ve 
gelir elde ettim.

Kurstan arkadaşlarımızla mikrokrediyi öğrendik. Çok yakın olan, 
samimi olduğumuz 5 kurs arkadaşımızla mikrokrediye bizde baş-
vurduk. İlk olarak 1.000 TL mikrokredi aldık ve aldığımız 1.000 TL 
çok işimize yaradı. Ürünlerimizi arttırararak gelirimizide arttırdık. 
 
Teşekkürler mikrokredi.

Nilgün BIÇAK
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İstanbul doğumluyum. 
Alibeyköy’de ikamet etmekteyim. 
Ailemle birlikte yaşıyorum.

İşim aslında bir çok bayan tara-
fından basit görülsede göründüğü 
kadar kolay değil. Sermayen ola-
cak, iş arkadaşların olacak, arka-
da sağlam sermayeli bir destek ola-
cak. Benimde tek eksiğim buydu 

sanırım ailem arkamda arkadaşlarım arkama aldım fakat sermaye de-
mek bu işin en önemli faktörüydü. Düşe kalka gittiğim bu yolda ise bir gün 
mikrokredi ile tanışma fırsatı yakaladım. Gittim bilgi aldım araştırdım. İki 
haftalık bir sürecinden sonra ise benim için sermayeyi düşünmek diye bir 
şey kalmadığını anladım ve bu sisteme bende dahil oldum. Şuan işlerim 
çok iyi ailemde arkamda mikrokredimde var.

Her şey için teşekkür ederim mikrokredi ve değerli Eyüp şube çalışan-
ları.

Nurdane ÜNLÜ
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Mikrogirişimciliği Sağlayarak, Yoksulluğun Bir Başkasına İhtiyaç Olma-
dan 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.

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. 
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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,

 (e) Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün 12.01.2009 tarih ve 
0053 sayılı yazısı.
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 (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 GrameenMikrofinans 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 GrameenMikrofinans 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.

• 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.
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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 
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. 
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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-
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.  
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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. 



YOKSUL KADINA İŞ - EYÜP’DE MİKROGİRİŞİMCİLİK BAŞARI ÖYKÜLERİ

55

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 ileti-
şim 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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AYŞE IŞIL COŞKUN (ZAİM)
EYÜP ŞUBESİNDE MİKROFİNANS

Eyüp’de 31Ağustos 2015 tarihi itibariyle 457 dar gelirli mikrogirişim-
ci kadına ulaşılmış olup toplamda 1.407.761.97 TL. kredi dağıtımı ve 
1,104,406,82 TL. kredi tahsilatı gerçekleştirmiştir. Şu anda aktif olarak 
kredi kullanan 278 üyesi bulunmaktadır. Verilen kredilerin geri dönüş ora-
nına baktığımızda %100’lük bir başarı görülmektedir. Ayşe Işıl Coşkun 
(Zaim) Eyüp Mikrofinans Şubesi sürdürülebilirliğini sağlayarak faaliyetle-
rine devam etmektedir.

Dağıtılan Mikrokredilerin Eyüp’lü 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: tica-
ret; kozmetik, 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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AYŞE IŞIL COŞKUN ( ZAİM )

EYÜP ŞUBE GÖRSELLERİ

Prof. Dr. M. Yunus - Prof. Dr. A. Akgül - Ali Coşkun
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AYŞE IŞIL COŞKUN ( ZAİM )

EYÜP ŞUBE GÖRSELLER
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AYŞE IŞIL COŞKUN ( ZAİM )

EYÜP ŞUBE GÖRSELLERİ
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AYŞE IŞIL COŞKUN ( ZAİM )

EYÜP ŞUBE GÖRSELLERİ
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AYŞE IŞIL COŞKUN ( ZAİM )

EYÜP ŞUBE GÖRSELLERİ
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AYŞE IŞIL COŞKUN (ZAİM) 
EYÜP ŞUBESİ

İLETİŞİM BİLGİLERİ
İslambey Mah. Hz. Halit Bulvarı Eyüp Kaymakamlığı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı No: 49 Kat: 2
Eyüp / İSTANBUL

Yetkili Kişi: Rıdvan KAPLAN

Telefon: 0 549 763 56 05

Skype : tgmp.eyupsubesi

E-mail: istanbul.eyupsube@tgmp.net
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