
Mikro Kredi ve Nevzat Yalçıntaş 
 
Yoksulluk; esas olarak zeka noksanlığı veya tembellik gibi şahsi bir problem olmayıp, 
ancak yapısal bir sorun olan sermaye yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. 
 
2002 yılının başında, Türkiye nüfusunun %2.4’ü “Aşırı Yoksul” diye tanımlanan ve 
geliri günde bir doların altında kalan gruba dahildir. Nüfusun %18’nin ise, uluslararası 
yoksulluk sınırı kabul edilen günlük 2 dolarlık gelir seviyesinin altındadır. 
 
Yoksulluk, dünyanın ve ülkemizin en önemli sorunlarından birisi haline gelmiş olup, 
yoksullukla mücadele için çeşitli yaklaşımlar geliştirilmiştir. 
 
Bu yaklaşımlardan en başarılısı, yaygın ve etkin olarak dünyanın yaklaşık 111 
ülkesinde uygulanan mikro kredi yaklaşımıdır. Ülkemizde yoksullukla mücadele 
çerçevesinde; Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, Diyarbakır Valiliği ve Grameen Trust’ın 
işbirliği sonucu, mikro kredi “Türkiye Grameen Mikro Kredi Projesi (TGMP)” adı 
altında 11 Haziran 2003 tarihinde Diyarbakır’da uygulanmaya başlanmıştır. 
 
İşsizlik her toplumun belasıdır. Sanayileşmiş uluslar bile herkese iş sağlayamazlar. 
Mikro Kredi; iş yapma fikri olup, gelir getirici bir faaliyette bulunmak üzere, küçük bir 
başlangıç sermayesine ihtiyacı olan yoksullara imkan verilmesi projesidir. 
 
Dünyanın temel bankacılık ilkesi şöyledir: “ne kadar paran varsa, o kadar para 
alırsın” ve “paran yoksa para alamazsın.” 
 
Ahlaki ve hukuki olmak kaydıyla; “daha fazlaya sahipsen, daha fazla elde edebilirsin” 
prensibi yanında, “ne kadar aza sahipsen o kadar daha fazla önceliğin olacaktır” 
prensibi de uygulanmalıdır. 
 
Sadece güvene dayanan, teminatsız ve kefilsiz küçük sermaye şeklindeki mikro 
kredi, yoksulların kendi kendilerine yoksulluktan kurtulmaları için etkili bir stratejidir. 
 
Yoksulluk; insanları, sanki iş yapamaz ve insiyatifi olmayan olarak gösterir. Ancak, 
kendilerine kredi verildiğinde yeniden yavaş yavaş hayata dönerler. 
 
Mikro Kredi Sistemi ile kişiye yemesi için bir balık vermezsiniz. Onlara nasıl balık 
tutulmasını da söylemezsiniz. Bunların ötesinde olan, balık tutmak için ağ veya kayık 
kiralamasını veya almasını sağlarsınız. 
 
İnsanların yaradılışında bir kabiliyetlerinin olduğuna inanıyoruz. Bu kabiliyete hayatta 
kalma kabiliyeti diyebiliriz. Mikro kredi sistemi, insanımızın atıl kapasitesinin açığa 
çıkarılmasını sağlayacaktır. 
 
Mikro kredi uygulamasında ailenin direği kadınlara öncelik verilmelidir. Bu programla 
aynı zamanda, yuvayı yapan kadınların ve ailelerinin güçlenmesine de katkıda 
bulunulacaktır. 
 
Toplumlarda “Yoksul kadınların hiçbir becerileri yoktur. O yüzden, yoksul kadınlara 
yönelik programlardan söz etmenin bir yararı yoktur.” “Yoksullar mantıklı 
değerlendirmeler yapamayacak kadar aç ve çaresizdirler.” gibi yanlış düşünceler 
oluşmuştur. Mikro Kredi Projesi ile “Kadın, eline en ufak bir fırsat geçtiğinde, 
yoksulluktan kurtulmak için olağanüstü bir mücadele verir.” düşüncesi kanıtlanmıştır. 
Diyarbakır ve Batman’da bir buçuk yılı aşkın bir sürede 1400 fakirin fakiri kadınımıza 
920.859 YTL kredi kullandırılmış ve %100 geri dönüş sağlanmıştır. 



Yoksulluğun azaltılmasında kullanılacak mikro kredinin amaçları şöyle belirtilebilir: 
 

• Klasik yollarla kredi elde edemeyeceklere, 
 

• Yoksulluğu, gelir dağılımındaki adaletsizliği ve işsizliği azaltacak şekilde, 
 

• Ailesi ve kredi alan için, kendi kendine gelir getirici bir faaliyet yapılmasını 
sağlayarak, ekonomik ve sosyal kalkınmayı gerçekleştirmektir. 

 
Böylece; 
 

• Ekonomik krizin muhtaç nüfus üzerindeki etkisinin azaltılması, 
 

• Yoksulların gelir elde etme ve istihdam fırsatlarının arttırılması ve 
 

• Yoksul hanelerin kendi geçimlerini sağlayacak işleri kurabilmeleri ve 
sürdürebilmeleri hedeflenmektedir. 

 
Mikro Kredi Sistemi; grup dayanışmasına ve sosyal sorumluluk esasına 
dayandığından, toplumda; hoşgörü ve uzlaşmaya imkan vererek, birlik ve 
beraberliğin oluşmasına ve istihdamın arttırılmasına katkıda bulunmaktadır.  
 
Cumhuriyet’in 100’üncü yılı olan 2023 yılından önce, yoksulluğun olmadığı ve 
müzeye kaldırıldığı bir Türkiye hedeflenmelidir. Bu hedefe ulaşma yolunda imkanları 
dahilinde tüm hayırseverler destek vermelidir. Bu bilince sahip insanlardan biride; 
yoksullukla mücadeleye gönül vererek maddi manevi desteğini esirgemeyen değerli 
insan Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’tır. 
 
Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş ile yaptığım görüşmelerde özellikle fakirlerle ilgili projeyi 
kendisine anlattığımda konuyla çok ilgilendi. Bu projeyle ilgili olarak başta ABD ve 
İngiltere olmak üzere 11 değişik ülkenin üye temsilcilerinin katılımıyla Türkiye’de 
yoksulluğun azaltılması amacına yönelik olarak “Yoksulluğun Azaltılması için Mikro 
Kredi Uluslararası Konferansı”na mikro kredi fikrinin babası ve dünyaca ünlü Prof. Dr. 
Muhammed Yunus’u Türkiye’ye davet edeceğimden bahsedince Profesörü kendisinin 
ağırlamak istediğini bildirdi ve kendisi yurtdışında olduğu için oğlu Murat Yalçıntaş’ı  
gerekli organizasyonların yapılması için görevlendirdi. 
 
Diğer taraftan Diyarbakır’da finans sıkıntısı çektiğimizi söyleyince fakirin fakiri 
vatandaşlarımızın iş sahibi yapılması hususunda yine çok ince davranarak 10.000.- $ 
maddi katkı sağladı. Ve böylece fakirliğin giderilmesini amaçlayan projemize maddi 
anlamda da destek vermiş ve konuya duyarlılığını bir kez daha göstermiştir.  
 
Ayrıca Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş köşesinde yazdığı makalelerle de mikro krediye 
destek vererek mikro kredi projesinin kamuoyunda tanınmasını ve hayırseverlerin 
projeye katkıda bulunmasını teşvik etmektedir. 
 
Örneğin Sayın Yalçıntaş Dünden Bugüne Tercüman gazetesindeki köşesinde yazdığı 
bir makalesinde projemizden şu şekilde bahsetmiştir: “Ramazan ayı bir iki gün sonra 
başlıyor. Bütün milletimize, yurt dışında vatanımızın ve Türklüğün ayrılmaz parçası 
olan soydaşlarımız ve İslâm alemine hayırlı, uğurlu olsun. İnşaallah çok bereketli ve 
sevinçli bir Ramazan ayı geçiririz. 

Bu ayda Müslümanlar sadece aç ve susuz kalmak için oruç tutmazlar ve fakat 
nimetlerden mahrum kalmanın nasıl bir şey olduğunu bizzat kendi bedenî 



varlıklarında hissettikleri için, toplumun yoksul kesimindeki insanların durumunu 
daha iyi idrak ederler. Hisleri arınır, merhametleri artar, kalpleri yumuşayarak yardım 
istekleri harekete geçer. Bu yardım duyguları ne kadar organize bir kanalda 
gerçekleştirilirse etkisi o kadar fazla olur. 

İşte bu "organize edilmiş yardım" prensibini çok iyi bilen, vicdan ve merhamet 
sahibi kıymetli dostum Diyarbakır Milletvekili Prof. Dr. Aziz Akgül Bey, bir süreden 
beri geliştirmiş olduğu sağlam bir projeyi yoksullara dönük olarak uygulamaktadır. 
Projenin esasını "Kendi Hesabına Çalışma" teşkil etmektedir. Başarı ile yürütülen 
bu projenin tarifi şu şekilde formüle edilmiştir: 

"Her şeyi devletten bekleyen ve her zaman başkasına dayanmaya alışmış bir 
zihniyeti ortadan kaldırırken, işsizlerin kendi hesabına çalışabilmelerini sağlamak için, 
geri ödenen ve hayat suyu olan küçük bir başlangıç sermayesi sağlanmaktadır." 

Görüldüğü gibi işini kurmak isteğinde olan işsiz kişilere sağlanan iş kurma sermayesi 
onlara gelir ve istihdam getirmektedir. Şimdiden alınan iyi neticeleri sizlere 
anlatacağım. Aziz olasın benim değerli kardeşim.” 

Sayın Nevzat Yalçıntaş’a, yoksulluğun ortadan kaldırılması hedefimize ulaşmamızda 
gerek köşesinde yazdığı makalelerle gerekse maddi katkılarıyla Mikro Kredi Projesini 
hem maddi hem manevi yönden destekledikleri için teşekkürü bir borç bilirim. 


