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Yüksel Hanım emekli ve altı çocuklu bir babanın üçüncü çocuğu olarak dünyaya
gelmiş.Babasının maddi problemlerinden ve o zamanlar yaygın olan kız çocuğu okula
gidemez zihniyetinden dolayı okula hiç gidememiş.Oysa okumayı ve öğretmen olmayı her
şeyden çok istiyormuş.On sekiz yaşındayken komşusu olan Mehmet Beyle severek
evlenmiş.evlilikten umduğu rahat bir yaşam ve mutlu bir yuvaymış.Ailesi bu evliliğe karşı
çıkmış ,Sevim Hanım diretince evlenmeyi başarmış ama ailesi bir daha Sevim Hanımla
görüşmemiş.Eşinin önceleri iyi olan durumu sağlık problemleri dolayısıyla bozulmuş.Eşi bir
psikiyatri hastası.Hastalığı dolayısıyla yedi yıl çalışamamış ve böylelikle evi geçindirmek ona
kalmış.Sevim Hanım bu süre içinde evlere temizliğe giderek ve yaptığı el işlerini satarak evini
geçindirmeye aynı zamanda hasta olan eşinin ilaçlarını temin etmeye çalışmış.Çok sıkıntı
çekmiş ama eşine ve çocuklarına olan sevgisi onu ayakta tutmuş.Aç kaldığı günler
olmuş,Ramazan ayında bir ay boyunca aç karına oruç tutmuş ve hiç kimseden yardım
görememiş.Sevim Hanımın iki çocuğu var,şimdi en büyük hayali onları okutup iyi birer işleri
olduğunu görmek.Bunun içinde Mikrokredi’ye ihtiyacı olduğunu belirtiyor ve Mikrokredi ile
tanışmasını şöyle anlatıyor;
“Bir gün Mikrokredi’de görevli bir bayan geldi ,komşu bayanlarla birlikte avluda toplandık ve
bize Mikrokredi’yi anlattı.Bu dönemler benim en zor dönemlerimdi.Anlatılanlar
doğrultusunda hemen bir gurup kurduk ve yedi gün eğitim aldık.Daha sonra beş yüz YTL
kredi aldım.Bu parayla toptan pul biber alıp, bir tanıdığımın yardımıyla pazarlarda seyyar
satıcılık yapmaya başladım.Şuan günlük kazancım on beş YTL.Bu iş sayesinde evlere
temizliğe gitmekten kurtuldum,daha önceleri çocuklarıma okul harçlığı veremezken onlara
harçlık vermeye başladım.Borcumu geri öderken hiç zorlanmadım çünkü taksitler çok
azdı.Daha sonra ikinci defa kredi aldım ve biberleri Antep’ten istetmeye başladım ve işime
devam ettim.
Şuan işlerim çok şükür iyi .Tek sorunum eşimin ve çocuğumun rahatsızlığı.Eşim genç olduğu
halde çalışamıyor.Çocuğumun sağlık problemi gittikçe artmakta,tedavisi için bin altı yüz
YTL’ye ihtiyacım var.Kazandığım ancak taksitlerimi ödemeye,kocamın ilaçlarını almaya ve
evin yiyecek ihtiyaçlarını karşılamaya yetiyor,yine de çok şükür iki yıl öncesine göre çok iyi
durumdayım.Sonuna kadar Mikrokredi’den yaralanacağım,işimi büyüteceğim,çocuklarımı
okutacağım,daha iyi bir yaşam sağlayacağım.Amacım;bir dükkan açıp,kahvaltılık ve baharat
çeşitleri satmak,bunu için de Mikrokredi’nin desteğine ihtiyacım var.”

