ÜYE ADI: Azize KARATAŞLI
EŞİNİN ADI: Ramazan KARATAŞLI
MERKEZ ADI: Üçtepe Toprağı Olmayan Kadınlar Merkezi
MERKEZ NUMARASI: 05/K(Bismil Şubesi)
GRUP NUMARASI: 001
ÜYE NUMARASI: 1064
ALDIĞI KREDİ MİKTARLARI: 300,00 YTL, 500,00 YTL, 800,00 YTL, 800,00 YTL
KREDİ DAĞITIM TARİHLERİ: 03/10/2003, 14/05/2004, 01/04/2005, 26/01/2006
ÇEKTİĞİ KREDİ SAYISI: 4
KREDİ KULLANIM AMAÇLARI:
1.Kredi : El işi,Tülbent
2.Kredi: El işi, Tülbent, Çocuk Elbisesi Ticareti.
3.Kredi: Koyun Besiciliği
4.Kredi: Koyun Besiciliği,Ticaret.
DÜŞÜNCELER: Azize KARATAŞLI,Bismil Üçtepe Köyünde oturan bir Mikrokredi
Üyesi.Projenin Bismilde aktivitelerine başladığı 2003 yılından beri Mikrokredi Projesinin
içinde.3 yıl içerisinde 4.kez Kredi alarak bugün çok güzel bir sermayeye sahip bir
Üyemiz.Azize Hanım, ilk önce 300,00 YTL Kredi çekerek Mikrokredi Projesine katılmış.Bu
miktar onun Kendi işini kurması için yeterli bir miktar olmuş.Orlon,ip,gibi gerekli

malzemeler alarak küçük fakat Ona göre büyük iş dünyasına atılmış. Yaptığı ürünleri Köy
içerisinde veya Komşu köylerde sipariş üzerine pazarlıyor ve belirli bir gelir elde
ediyordu.Haftalık olan taksilerde hiçbir zorluk yaşamamış ve her hafta toplantılara
katılmıştır.Zaman geçtikçe bir şeyler yapmanın verdiği gururla 2.Kredisini Kredi Miktarını
arttırarak çekiyordu.Bu kez 500,00 YTL çekiyor ve El emeği ürünlerine Çocuk elbisesi
ticaretini de ekleyerek iş hacmini büyütmeye çalışıyordu.Köylerinin

büyük bir köy

olması,komşu köylere yakın olması ve ulaşımının kolay olması Onun işini biraz daha
kolaylaştırıyordu.Yine bu Kredisini de hiçbir sorun yaşamadan kar elde eder ödüyor ve Kredi
miktarının arttırılması için Şube Ofisine başvuruyordu.Azize KARATAŞLI 3.Kredisini
01/04/2005 tarihinde bir önceki Kredisinden 300,00 YTL lik artışla 800,00 YTL olarak alıyor
ve artık işini büyütmeyi düşünüyordu.Köylerinin yapısı Tarım ve Hayvancılığa uygun olduğu
için artık Koyun Besiciliği yapmayı düşünüyordu.Belirli sayıda kuzu alıp bunları yetiştirip
satmak ve bu şekilde para kazanmayı düşünüyordu.Nitekim eşinin ve çocuklarının da
yardımıyla tecrübeli oldukları bu işte Mikrokredinin de yardımıyla çok güzel kar elde
ediyordu.Artık elinde kendisinin oluşturduğu bir sermaye olan Azize Hanım son Kredisini
yine Koyun Yetiştiriciliği için 800,00 YTL alarak halen kullanmaktadır.Haftada 20,00 YTL
düşük taksitlerle Kredisini ödüyor ve çocuklarının geleceğine yönelik bir yatırım
yapmaktadır.Azize Hanım için Mikrokredi bir dönüm noktası olmuş.Finansal desteğin yanı
sıra öğrenmiş olduğu 10 öneriyi Günlük hayatında uygulamaya çalışıyor ve Çocuklarına
huzurlu bir gelecek bırakmayı hedefliyor.300,00 YTL ile başlayan bu Küçük Girişimci
Üyemiz şimdiye kadar 2,400,00 YTL kredi çekmiş,ödemelerini yapmış ve Ailesinin geçimine
çok büyük katkılarda bulunmuştur.Daha da önemlisi Yoksulluğun bir kader olmadığının ve
istenirse Fakir bir Kadının 300,00 YTL ile neler başarılabileceğinin çok güzel bir kanıtıdır.
Esat AKGÜL
Türkiye Grameen Mikrokredi Projesi
Bismil Şubesi
Şube Müdürü

