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Muhterem Efendim,
Mikro kredi, Bangladeş’te 2006 Nobel Barış Ödülünü alan muhteşem insan ve mikro
kredi fikrinin babası prof. Dr. Muhammed yunus tarafından 1976’da ilk defa
uygulanmasına rağmen, yaygın olarak bilinenin aksine, sadece fakir ülkelerde değil,
gelişmekte olan ve gelişmiş olan ülkelerde de uygulanmaktadır.
18 Temmuz 2003 tarihinde Diyarbakır’da Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın
6 dar gelirli kadının her birisine 500’er milyon lira(500 YTL) olmak üzere toplam 3
milyar liralık(3 bin YTL) çek vererek işsizlik ve fakirliğin azaltılması için başlattığımız
Türkiye Grameen Mikrokredi Projesinin DİYARBAKIR uygulamasında; 1 Kasım 2006
tarihi itibariyle,
•
•

4000 dar gelirli kadına
4 trilyon 500 milyar lira (4 milyon 500 bin YTL) kredi verilmiş ve

kadınlarımızın diğer aile bireyleri ile birlikte kendi kendilerine iş
kurarak KİMSEYE MUHTAÇ OLMADAN gelir temin etmeleri
sağlanmıştır. Böylece, aile fertleri ile birlikte Diyarbakır’da yaklaşık 30 bin kişi
mikro krediden yararlanmaktadır. Taksitlerin geri dönüş oranı %100’dür.
Eskiden Devlet Baba vardı. Şimdi AB Baba anlayışı oluşmaya başladı. Kendi gücünü
ve potansiyelini hareket ettirmeden, bir başkasına dayanma zihniyeti yanlıştır.
Bu bakımdan, dar gelirli olup da kendi işini kurmak isteyen İSTİSNASIZ
HERKESE mikro kredi vasıtasıyla iş kurma imkanı veriyoruz. Ancak,
yoksulluktan hem aile içinde hem de toplum içinde en fazla etkilenen grup
kadınlar olduğu için MİKRO KREDİ UYGULAMASINDA ÖNCELİK KADINLARA
VERİLMEKTEDİR. Böylece, insanların kendilerine inanmaları ve güvenmeleri
sağlanırken, önce küçük ve daha sonraki dönemlerde sermaye birikimi merdiveni
modeliyle artarak büyüyen bir sermaye yanında, alın terini de içine katarak geçimini
bir başkasına ihtiyaç duymadan sağlamak isteyen istisnasız herkesi mikro kredi
prensiplerine uymak şartıyla iş kadını veya iş adamı yapıyoruz.
Eğer dar gelirli ve geçimizi temin etmede zorluk çekiyorsanız, Lütfen en yakınınızdaki
MİKRO KREDİ MERKEZİNE GELİNİZ. SİZİNLE GÖRÜŞMEK VE SİZE KENDİ
İŞİNİZİ KURMA İMKANI SAĞLAMAK İSTİYORUZ.

VERDİĞİMİZ KREDİ ÇOK KÜÇÜK KREDİDİR.
ANCAK;

“AZA İKNA OLMAYAN, ÇOĞU HİÇ BULAMAZ”
Prof. Dr. Aziz Akgül
Diyarbakır Milletvekili ve
Türkiye İsrafı Önleme Vakfı
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Mütevelli Heyeti Başkanı

¾ MİKRO KREDİ NEDİR?
MİKRO KREDİ, dargelirli KADINLARIN kendi kendilerine gelir getirici
faaliyette bulunmalarına imkan sağlayan KÜÇÜK BİR SERMAYEDİR.
¾ MİKRO KREDİNİN AMACI NEDİR?
MİKRO KREDİNİN AMACI, Klasik yollarla (banka kredisi) kredi
alamayacak kişilere; yoksulluğu, gelir dağılımındaki adaletsizliği ve
işsizliği azaltacak şekilde, ailesi ve kredi alan için, kendi kendine gelir
getirici bir faaliyet yapılmasını, ekonomik ve sosyal kalkınmayı
sağlamaya
katkı
sağlayacak
SERMAYE
İHTİYACINI
KARŞILAMAKTIR.
Hibe şeklindeki yardımlar insan onurunu rencide eder. Ancak, herkes
borcunu zamanında geri ödemek kaydıyla, borca ihtiyaç duyabilir.
Bunun çekinilecek veya utanılacak bir yönü de yoktur.
¾ NEDEN MİKRO KREDİ?
Sermayesi olmayan ancak kendi işlerini yapmak isteyen dar gelirli
KADINLARIN sermaye ihtiyacını karşılar.
¾ MİKRO KREDİ HAYAT SUYUDUR
• Herkesin kaabiliyetinin işe dönüştürülebilmesi için bir hayat
suyuna, itici bir güce ihtiyacı vardır. Bu su da küçük sermaye
olan mikro kredidir. Çünkü işsizin ve fakirin sahip olmadığı en
önemli unsur paradır.
• İşsizliğin ve fakirliğin azaltılması için; uzun vadede ve makro
politikalar sonucu, yatırımların, üretimin ve ihracatın artırılması
gerektiğini herkes biliyor. Ancak, bu gelişmenin yanında, mevcut
borcun döndürülmesi kısır döngüsünden kurtulmanın yolu ve
neticeleri görülünceye kadar mikro uygulamalar da gereklidir. Bu
bakımdan, mikro kredi uygulaması çok önemlidir.
MİKRO KREDİNİN FELSEFESİ
¾ Kredi işlemlerinde, BEŞ kişilik grup dinamiği uygulanmakta olup,
teminat ve kefalet aranmamakta, icra ve mahkemeye asla
müracaat edilmemektedir.
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¾ Mikro kredide hiçbir şeyi olmayan dar gelirli, daima kredi almada
önceliklidir.
¾ Mikro kredi de felsefe; kredinin bir insan hakkı olduğudur. Ticari
bankalar tapuya, teminata ve kefalete yani kağıda kredi verirken,
mikro kredide insana kredi verilmektedir.
¾ TİCARİ BANKALARDAN KREDİ ALIRKEN, NE KADAR FAZLA
TEMİNATINIZ VARSA, O KADAR FAZLA KREDİ ALIRSINIZ.
MİKRO KREDİ DE İSE, “NE KADAR AZA SAHİPSEN, O KADAR
FAZLA ÖNCELİĞİN VARDIR” ANLAYIŞI HAKİMDİR.
İSTİHDAM OLUŞTURMA MALİYETİ VE KENDİ KENDİNE İŞ KURMA
Sanayide bir kişiye istihdam oluşturulabilmesi için ortalama 99 ila 142 bin
YTL l arasında bir yatırımın gerektiği bir ortamda, mikro kredi uygulaması
sayesinde, dar gelirli olup, küçük bir sermaye ile kendi işini kurmak
isteyen herkese iş kurma imkanı veriyoruz. Bu ifadenin, fakirliğin ve
işsizliğin yoğun olduğu ülkemizde ne kadar heyecan verici olduğunun
idraki içindeyiz.
¾ MİKRO KREDİ NE İŞE YARAR?
Mikro kredi, TEMİNATSIZ VE KEFALETSİZ olarak sermayesi
olmayan dar gelirlilerin kendi işlerini yapmalarına yardımcı olur.
¾ MİKRO KREDİDE PARA NASIL VERİLİR?
Mikro kredi, TEMİNATSIZ VE KEFALETSİZ kredi almak için, aynı
mahallede oturan benzer ekonomik ve sosyal şartlarda yaşayan BEŞ
KADININ bir araya gelmesi sonucu OLUŞTURULAN GRUP üyelerin
her birisine ayrı ayrı KREDİ VERİLİR.
¾ MİKRO KREDİDE PARA NASIL GERİ VERİLİR?
Türkiye Grameen Mikrokredi Projesinden para alındığı hafta içinde
mutlaka
yapılması
düşünülen
gelir
getirici
faaliyet
için
KULLANILMALIDIR.
Paranın bu şekilde kullanılmasından BİR
HAFTA SONRA, alınan kredi HİZMET MALİYETİ ile birlikte 46
HAFTADA VE HAFTALIK OLARAK geri ödenir. Taksitlerin tahsil
edilmesi için mikro kredi çalışanı mahalle veya köye gelir.
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MİKRO KREDİNİN MALİYETİ VAR MI?
¾ Mikro kredinin sürdürülebilir olması ve daha fazla kişiye
ulaşabilmesi yanında, çalışanların masraflarının ve işletme
giderlerinin karşılanması için, hizmetlerin karşılığı olarak bir
hizmet maliyeti alınmaktadır.
¾ Mikro kredide vatandaşların evine kadar gidilerek taksitler her hafta
toplanır ve kredi alanlara masraf yaptırarak yük olmamak için,
evlerinde su dahil hiçbir ikram kabul edilmez.
¾ HİZMET MALİYETİ NEDİR VE NE KADAR ALINIR ?
Türkiye Grameen Mikrokredi Projesinden para alındığında, mikrokredi
alan şahıstan yıllık olarak %15 HİZMET MALİYETİ ALINIR. Mikrokredi
kullanıcılarından alınan hizmet maliyeti; mikrokredi faaliyetlerinin
tanıtımı ve yürütülmesi yanında, personel giderleri, ulaştırma ve
haberleşme ile diğer işletme giderlerine harcanır. Hizmet maliyetinin
alınmasındaki temel amaç, MİKRO KREDİ FAALİYETİNİN
SÜRDÜRÜLEBİRLİĞİNİ SAĞLAMAKTIR.
¾ MİKRO KREDİDE PARA NASIL GERİ VERİLİR?
Türkiye Grameen Mikrokredi Projesinden alınan kredi miktarlarına
göre HAFTALIK TAKSİT ÖDEMELERİ şöyledir:
• 100 YTL mikro kredi için haftalık taksit, hizmet maliyeti ile birlikte
2.5 YTL’dir.
• 200 YTL mikro kredi için haftalık taksit, hizmet maliyeti ile birlikte
5 YTL’dir.
• 300 YTL mikro kredi için haftalık taksit, hizmet maliyeti ile birlikte
7.5 YTL’dir.
• 400 YTL mikro kredi için haftalık taksit, hizmet maliyeti ile birlikte
10 YTL’dir.
• 500 YTL mikro kredi için haftalık taksit, hizmet maliyeti ile birlikte
12.5 YTL’dir.
• 600 YTL mikro kredi için haftalık taksit, hizmet maliyeti ile birlikte
15 YTL’dir.
• 700 YTL mikro kredi için haftalık taksit, hizmet maliyeti ile birlikte
17.5 YTL’dir.
.
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• 1000 YTL mikro kredi için haftalık taksit, hizmet maliyeti ile
birlikte 25 YTL’dir.
¾ MİKRO KREDİ ALMANIN AVANTAJLARI NELERDİR?
• Kırsal kesimde yaşayan topraksız veya 50 dönümden az
ekilebilir toprağı olan köylüler ile şehirlerde bunun eşidi mal
varlığına sahip olanlar, eğer gerçekten çalışma arzusunda ve
kendi işlerini kurarak ilerletme fikrinde iseler, sermaye desteği
olarak algılanabilecek mikro kredi sisteminden yararlanarak
kendi işlerini kurabilirler.
• Yapacakları gelir getirici faaliyetler sonucu, dargelirliler; sağlıklı
beslenme, eğitimlerini geliştirme ve yaşadıkları çevreyi
değiştirme şansını yakalayabilirler.
¾ MİKRO KREDİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
• Mikro kredi kendi işini kurarak gelir getirici faaliyette bulunan
yoksullara destek vermeyi esas almıştır.
• Mikro kredide kefalet, teminat veya senet benzeri işlemler
istenmediği gibi icra takibi de yapılmaz. Mikro kredide esas olan
İNSANLARIN BİRBİRİNE GÜVENMESİ VE İNANMASIDIR.
• Bütün verilen paralar kredi olup, borç olarak verilir ve haftalık
taksitlerle hizmet maliyeti ile birlikte geri toplanır.
• Başlangıç kredi alan üye; aldığı krediyi zamanında öder, disiplinli
olarak toplantılara katılır ise, ikinci yıl kredisini arttırarak alma
şansına sahiptir.
• KREDİNİN bir insanlık hakkı olduğuna inanıyoruz.
• MİKRO KREDİYE kendiniz de en yakınınızdaki şubeye gelerek
başvurabileceğiniz gibi, rutin saha çalışmaları esnasında
mikrokredi görevlileri de evinize kadar gelerek size MİKROKREDİ
sistemini anlatabilir.
¾ MİKRO KREDİ KİMLERE VERİLİR?
• Mikrokredinin birinci görevi yoksul ailelerin kendi çabalarıyla
yoksulluktan kurtulmalarına yardımcı olduğundan, hedef kitlesi
yoksullar özellikle dar gelirli kadınlardır.

6

• Bireysel olarak kendi işlerini kuran mikrokredi üyeleri, grup olarak
değerlendirilirler. Mikrokredi grupları BEŞER KİŞİDEN oluşur.

¾ MİKRO KREDİNİN MİKTARI NE KADARDIR?
İlk yıl için öngörülen kredi tutarı 100 ile 700 YTL arasındadır ikinci yıl
kredisi ise 800 YTL den fazla değildir ve 3. yıl kredisi ise 1.000 YTL yi
geçmeyecek şekilde ayarlanmıştır.
Tabi ki bahsedilen kredi tutarları sadece yıllara göre değil iş hacmine,
işin gelişebilirliğine, üyenin ve grubun performansına da bağlı olarak
eski üyelere 2006 yılı içinde 3,000 YTL’ye kadar kredi verilebilir.
¾ MİKRO KREDİ BİR TİCARİ BANKA KREDİSİ MİDİR?
HAYIR. Yoksul insanların TİCARİ
bankalardan teminatsız ve
kefaletsiz kredi alma şansı yoktur. Ancak yoksul insanların da kendi
hayatlarını daha iyi şartlarda idame ettirme hakları vardır. Türkiye
Grameen Mikrokredi Projesi ise, dar gelirli kadınlara ekonomik faaliyet
yapabilmeleri için KÜÇÜK SERMAYE İMKANI SAĞLAR.
¾ MİKRO KREDİ İLE TİCARİ BANKA ARASINDAKİ FARK NEDİR?
• Ticari banka, kredi vereceği kişiden ipotek, teminat ve kefalet
ister. Halbuki, mikro kredi uygulamasında ise İPOTEK,
TEMİNAT VE KEFALET istenmez.
• Mikro kredi uygulamasında; mikro kredi çalışanları taksitlerin
tahsil edilmesi için her hafta mahalle veya köye giderek oradan
tahsilatı yaparlar. Ticari bankalarda ise, müşteriler bankaya
kadar gitmek mecburiyetindedir.
¾ MİKRO KREDİ UYGULAMASINDA BAŞLANGIÇ KREDİSİ NE
KADARDIR?
Mikrokredi uygulamasında; birinci yılda başlangıç kredisi olarak 100
YTL – 700 YTL arasında bir miktar verilir. Daha sonraki yıllarda
SERMAYE BİRİKİMİ MERDİVENİ yaklaşımıyla, mikrokredi alan
kişinin çalışma başarısına bağlı olarak kredi miktarı artırılır. Üstün
başarı gösterenlere “girişimci kredisi” verilir.
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¾ MİKRO KREDİ UYGULAMASINDA KAÇ ÇEŞİT KREDİ VERİLİR?
• Temel Kredi: Normal olarak mikro kredi almak isteyen dargelirli
kadınlara verilen ve 100 YTL – 700 YTL arasında değişen
miktarlardaki kredidir.
• Girişimci Kredisi: Temel krediyi alanlar arasından, ticari
potansiyel gösteren başarılı ve iş kadını olma yolunda önemli
adımlar atmış ve onu kanıtlamış olan mikrokredi kullanıcısı
kadınlara birinci yıldan sonra, her yıl en fazla 1000 YTL
artırılarak verilen kredidir.
• Mücadeleci Vatandaş Kredisi: Halen dilencilik yapmakta olan
kadın ve erkek ayrımı yapılmaksızın BÜTÜN DİLENCİLERE
verilen kredidir. 50 YTL’den başlayarak ve HİZMET MALİYETİ
alınmadan verilen kredide; geri ödeme yapılması, geri ödemenin
taksit zamanı ve miktarını mücadeleci vatandaş belirler.
Mücadeleci vatandaş, verilen krediyi geri ödemediği takdirde
kendisine yeni kredi verilmez. Verilen krediyi DİLENCİ PARASI
KULLANILMADAN TAMAMEN YAPTIĞI ÇALIŞMADAN ELDE
ETTİĞİ GELİRLE iade eden kişiye, %100 artırılan miktarda yeni
kredi verilir.
Bu krediden amaç, HİÇ KİMSEYİ DİLENCİ
OLARAK BIRAKMAMAKTIR.
¾ MİKRO KREDİ ALMAK İÇİN KEFİL VEYA TEMİNAT GEREKLİ
MİDİR?
• HAYIR. Mikro kredide kefalet, teminat veya senet benzeri işlemler
istenmediği gibi icra takibi de yapılmaz. Mikro kredide esas olan
İNSANLARIN BİRBİRİNE GÜVENMESİ VE İNANMASIDIR.
¾ MİKROKREDİNİN UYGULAMASI NASILDIR?
Kredi almak isteyen yoksul kadınlar 5 er kişilik gruplar oluştururlar.
Kendi güvendikleri, benzer yapıda gördükleri ve benzer geçmişe sahip
kişilerden oluşan grup bir hafta boyunca, günde bir saat olmak üzere
sürekli eğitimin ardından tüm koşul ve durumları öğrenirler ve durumu
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tam olarak öğrendikleri zaman grup olarak tanımlanır ve kredi almaya
hak kazanırlar.

¾ MİKRO KREDİNİN SÜRESİ NE KADARDIR VE GERİ ÖDEMESİ
NASILDIR?
Mikro kredi Verilen 1 yıllık olup, haftalık taksitlerle 46 haftada geri
alınmaktadır.
¾ MİKRO KREDİ İLE NELER YAPILABİLİR?
• Mikro kredi kullananlar; terzilik, sebze ve meyve yetiştirmek,
manavcılık, dikiş-nakış ve el işi, hindicilik, tavukçuluk gibi evcil
hayvan yetiştirmek ve satmak, bakkaliye, tatlıcılık, çamaşır yıkama,
iç çamaşırı satma, çocuk ve yetişkin elbisesi satmak, terlik satmak,
halı-battaniye satma, bisiklet kiraya vermek, buz üretmek, piko
yapmak, süt ve yoğurt satmak gibi çeşitli faaliyetler yapabilirler.
• Mikro kredi alanlar arasından örnek olarak kredi alan kadınlardan
birisi, 100 milyon kredi alıp, mahallesinde metre ile tülbent satıyor.
İş bulamayan bir ebe, 500 milyon lira kredi alıp mahallesinde sağlık
kabini kurdu. 500 milyon kredi alıp, bakkaliye ve manav dükkanı
açan yanında, 200 milyon alıp patlıcan serası kuran, 500 milyon
krediyle çamaşır makinesi alıp, lokantalardan eşi ve çocukları
tarafından toplanan örtü, önlük ve peçetelerin yıkanması ile
geçimini temin eden ve aldığı 500 milyon lira krediyle, evinde süs
bebekleri yapıp tuhafiyeye satan gibi yaklaşık 70 çeşit iş yapan
1100 iş kadını kredi kullandı.
• YILLIK 500 MİLYON LİRA KREDİ VERDİĞİMİZ DİYARBAKIR
BAĞLAR SEMTİNDE OTURAN BİR KADIN, EVDE ÜRETTİĞİ
SÜS VE ÇEYİZ EŞYALARINI TUHAFİYECİLERE SATARAK
AYDA BİR ASGARİ ÜCRET KADAR 300 MİLYON LİRA GELİR
ELDE EDİYOR. ELDE ETTİĞİ GELİRİN BİR BÖLÜMÜNÜ
KIZLARINI DERSHANEYE GÖNDERMEK İÇİN HARCADI. İKİ
KIZI DA ÜNİVERSİTEYİ KAZANDI.
¾ MİKRO KREDİ NEDEN SADECE KADINLARA VERİLİYOR?
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Yoksulluktan hem aile içinde hem de toplumda en fazla etkilenen
kişilerin kadınlar olduğu gerçeği dikkate alındığında, kadınların böyle
bir ortamdan kurtulmalarına destek sağlamak maksadıyla, MİKRO
KREDİ SADECE KADINLARA VERİLMEKTEDİR.
Ancak, ERKEKLER DE MİKRO KREDİDEN YARARLANABİLİRLER.
Erkek; annesi, eşi, kız kardeşi, halası veya teyzesi gibi bir kadınla
birlikte mikro kredi alabilir. Bütün şartlarda krediyi alan kadın olacaktır.
Ancak, erkek kadın tarafından alınan mikro krediden faydalanabilir.
¾ MİKRO KREDİ ALINMASININ NE FAYDASI VAR?
Kadının alacağı mikro kredi sayesinde, ev kadınlığından iş kadınlığına
geçiş sağlanmaya başlanır. Kadın, artık ailesinin gelirine katkı
sağlayan bir kişi konumuna gelirken, çocukların daha iyi yetişmeleri,
eğitilmeleri ve beslenmelerine de yardımcı olur.
¾ MİKRO KREDİ HAKKINDA NASIL VE NEREDEN
ALINABİLİR? BAŞVURULAR NEREYE YAPILIR?

BİLGİ

Mikro kredi merkezine kendiniz de gelerek başvurabildiğiniz gibi, rutin
saha çalışmaları esnasında mikro kredi çalışanları da evinize kadar
gelerek size mikro kredi sistemini anlatabilirler.
¾ ZENGİNLEŞME SÜRECİ VE DAR GELİRLİ HERKESE KENDİ
HESABINA ÇALIŞMA İMKANI
• Hukuka ve ahlaka uygun zenginleşme süreci uzun ve zor bir
yolculuk olup, büyük bir irade, iş yapabilme azmi, kendine güven
ve disiplinli olmayı gerektirmektedir. Verdiğmiz krediyi bazan az
görenler, kredi kullananların kazançlarını ve gayretlerini
gördüktün sonra, kendilerine de mümkünse verilmesi konusunda
ısrar ediyor. Mikro kredi ile bugünden yarına çok kısa sürede
zenginleşme süreci olmaz. Ancak, sabırla ve uzun vadeli olarak
insanlar fakirlik sınırının üzerine çıkabilir ve zenginleşebilirler.
• Bu bakımdan, dar gelirli olup da kendi işini kurmak isteyen
herkese iş kurma imkanı veriyoruz derken, küçük bir sermaye
ile başlayarak ve alın terini de içine katarak geçimini bir
başkasına ihtiyaç duymadan sağlamak isteyen istisnasız herkesi
mikro kredi prensiplerine uymak şartıyla iş kadını veya iş
adamı yapıyoruz.
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• Herşeyi Devletten bekleyen, şimdi de herşeyi AB’den bekleyen
bir zihniyeti ortadan kaldırmak için verdiğimiz bir haftalık
eğitimle, kendi kendine bir başkasına ihtiyaç duymadan nasıl iş
sahibi olunabileceğini öğretiyoruz. İnsanlara hangi işi
yapacaklarını öğretmiyoruz. Buna gerek de yoktur.
¾ Allah’ın her insana verdiği bir yetenek vardır. Biz o yeteneğin
açığa çıkarılarak ondan yararlanılmasının yollarını gösteriyoruz.
Böylece, kazanmak için insanların devletin desteğinden önce,
kendi kendilerine güvenmelerini ve kendi gizli potansiyellerini
ortaya çıkmalarının gerektiğini öğretiyoruz. Ayrıca, başkasına
bağımlılık veya başkasına dayanma zihniyetinin ortadan
kaldırılmasına yardımcı oluyoruz.

¾ EKONOMİK
YANLIŞTIR

FAALİYETTE

BULUNABİLECEKLERE

HİBE

• Ekonomik bir faaliyette bulunma potansiyeli olan şahıslara
sosyal yardım adı altında hibe yardım yapılması yanlıştır.
Gereksiz hibe şeklindeki uygulamalar, insanları miskinliğe
sürüklerken, daima bir yerlere dayanma zihniyetinin de köklü bir
şekilde toplumda yerleşmesine sebep olur. Devlet baba ve şimdi
de moda olan ab baba anlayışlarından mutlaka kurtulmalıyız.
• Yatalak, hasta, yaşlı ve iş yapamaz özürlü gibi gerçekten hiçbir
ekonomik faaliyette bulunma potansiyeli olmayanlara, hibe
şeklinde yardım yapılması hem insanidir hem de ahlakidir. Bu
şekildeki yardım; durumu iyi olan şahısların, toplumların,
kuruluşların ve devletin sosyal görevlerinden bir tanesidir.
Bunun dışında kalan herkesin; genç, yaşlı, erkek, kadın, özürlü,
gazi, köylü ve şehirlinin kendi işini kurması teşvik edilmeli ve bu
yönde zihniyet değişikliği yapılması için mikro kredi uygulaması
çok uygundur.
¾ DÜNYA NE YAPIYOR?
• Birleşmiş milletler, 192 ülkenin katılımıyla 2005 yılını Mikro Kredi
Yılı ilan etti. Mikro kredi, Bangladeş’te 2006 Nobel Barış
Ödülünü alan muhteşem insan ve mikro kredi fikrinin babası
Prof. Dr. Muhammed yunus tarafından 1976’da ilk defa
uygulanmasına rağmen, yaygın olarak bilinenin aksine, sadece
fakir ülkelerde değil, gelişmekte olan ve gelişmiş olan ülkelerde
de uygulanmaktadır.
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• Mikro kredinin en iyi uygulayıcıları arasında abd ve avrupa
ülkleri gelmekte olup, mikro kredi gelişmiş ve gelişmekte olan
111 ülkede uygulanmaktadır. ABD’de mikro krediyi eski ABD
Başkanı Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton, Valiyken Arkansas’ta
ve daha sonra Başkanlık döneminde ABD’nin büyük kentlerinin
kenar mahalllerinde uyguladılar. Hillary Clinton, bunu yazdığı
“Living History(Yaşayan Tarih)” isimli kitabında açıklamaktadır.
• Dünyada yaklaşık 100 milyon insan mikro kredi kullanmaktadır.
Bunların ortalama 5 kişilik aile büyüklüğüne sahip olduğu
varsayıldığında, dünyada yaklaşık 500 milyon kişi mikro
krediden yararlanmaktadır..
• Türkiye cumhuriyeti devleti, birleşmiş milletlerin yoksulluğun
2015 yılına kadar %50 azaltılması hedefinin altına imza atmıştır.
Hibe şeklindeki yardımlarla insanlar fakirlik ve açlık sınırının
üstüne çıkarılamaz. Bu bakımdan, radikal politika değişikliği
yapılarak, kendi kendine iş kurmayı esas alan ve daha onurlu bir
iş yapma ve borç alma biçimi olan mikro kredi Türkiye’de
yaygınlaştırılmalıdır.
İŞSİZLİK NASIL ÖNLENEBİLİR?
¾ Çağımızda diğer ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de hem kamu
hem de özel sektörde istihdam oluşturulması giderek
zorlaşmaktadır. Bu bakımdan, dünyada uygulanmakta olan en iyi
istihdam oluşturma politikası insanların kendi kendilerine işlerini
kurmalarına yönelik özendirilmeleridir.
¾ ABD bunu, fakirlere mikro kredi(başlangıç kredisi asgari ücret olan
$1,200’dır), biraz daha durumu iyi olanlara ise, SBA(Small
Business
Administration—Küçük
İşletmeler
Başkanlığı)
önderliğinde ve ticari bankacılık sistemini de devreye sokarak yeni
istihdam oluşturmaya yönelik girişimcilik kredisi verilmektedir.
Almanya ise, işsizlik fonunu kredi olarak işsizlere kullandırarak,
2003 yılında 142,000 kişiye kendi işini kurma imkanı sağlamıştır.
¾ Hazırladığımız ve TBMM’ye sunduğumuz “Mikro Finans
Kuruluşları Hakkındaki Kanun Teklifi” sayesinde fakirliğin ve
işsizliğin azaltılmasına yönelik olarak iki çeşit mikro finans kuruluşu
kurulabilecektir:
o Birincisi, mikro finans sektörüne girerek buraya yatırım
yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcılar ile ticari
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bankaların kurabilecekleri mevduat kabul eden mikro finans
kuruluşlarıdır.
o İkincisi ise, Edirne’den, Hakkari’ye, Muğla’dan Artvin’e kadar
Türkiye’nin her köşesinde işsizliğin ve fakirliğin azaltılmasına
yönelik olarak; vakıf, dernek, meslek kuruluşları, sendikalar, il
özel idareleri ve belediyeler tarafından kurulabilecek
genellikle kar amacı gütmeyen mikro finans kuruluşlarıdır.
Böylece, kendi kendine iş kurmak isteyen ancak teminat
gösteremeyenlere minimum bir finansman bulma imkanı
sağlanmış olacaktır.

13

