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2010 Avrupa Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma ile Mücadele Yılı kapsamında yoksulluğun azaltılması 
ve toplumsal dayanışmanın artırılması için Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel 
Müdürlüğü tarafından 13-15 Ekim 2010 tarihlerinde İstanbul’da “Yoksullukla Mücadele Stratejile-
ri” konulu uluslararası bir sempozyum düzenlenmiştir. Bu Sempozyum, yoksullukla mücadelede 
ulusal ve uluslararası sosyal politika stratejilerinin belirlenmesine önemli katkılarda bulunmuştur.

1986 yılından bu yana Türkiye’de sosyal yardım alanında temel aktör olarak doğrudan faaliyet gös-
teren, çeşitli sosyal yardım uygulamalarıyla hizmet veren, gelir dağılımının iyileştirilmesinde ve 
toplumsal refah düzeyinin yükselmesinde önemli bir rolü olan Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Genel Müdürlüğü, bu alanda çeşitli faaliyetler yürütmekte olup, diğer kamu kurumları, 
üniversiteler, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde çalışmaktadır. 

Bu uluslararası organizasyon ile kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve uluslara-
rası organizasyonların temsilcilerinin bir araya getirilmesi; yoksullukla mücadele konusunda bilgi 
ve deneyimlerin paylaşılması; sosyal yardımlar ve yoksulluk sorununun çözümüne yönelik yeni 
modellerin ve araştırmaların tartışılmasının sağlanması; yoksullukla mücadele konusunda yürü-
tülen politikalar ile uygulamaların tartışılması ve ulusal-uluslararası işbirliği imkânlarının geliştiril-
mesi hedeflerine ulaşılmıştır.

“Yoksullukla Mücadele Stratejileri: Deneyimler ve Yeni Fikirler” Sempozyumumuza gerek sunum 
yapmak, gerekse katılımcı olarak yer almak amacıyla ülkemizden ve tüm dünyadan kamu ku-
rumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, enstitüler, yerel yönetimler, uluslararası örgütler 
ve bağımsız araştırma kuruluşlarından yüzlerce bildiri ve katılım talebi gelmiştir. Sempozyuma 
gösterilen bu ilgi, belirlenen hedeflerle uyumlu yoksulluk yönlü ulusal ve uluslararası ortam ve 
çevrenin varlığını da ortaya koymuştur. Bilim ve Danışma Kurulumuzun incelemeleri sonucunda 
kabul edilen bu bildiriler, Haliç Kültür ve Kongre Merkezindeki 3 ayrı salonda 3 gün devam eden 
“Yoksullukla Mücadele Stratejileri: Deneyimler ve Yeni Fikirler” sempozyumundaki 15 panelde 
Türkçe/İngilizce simültane çeviriler eşliğinde kıymetli katılımcıların dinleme ve değerlendirmele-
rine sunulmuştur. 

Birleşmiş Milletler (BM), İslam Konferansı Örgütü (İKÖ), Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkın-
ma Programı (UNDP) gibi uluslararası kuruluşlar, Avrupa, Amerika ve dünyanın birçok ülkesinden 
kamu kurumları, enstitüler, üniversiteler, akademiler ve STK’lardan gelen uluslararası katılımcılarla 
birlikte, ülkemizden de kamu kurumları, yerel yönetimler, STK’lar, akademisyenler ve araştırmacı-
lardan oluşan geniş bir katılımcı yelpazesiyle sempozyum gerçekleştirilmiş, Sempozyuma yurtiçi 
ve yurt dışından yaklaşık 1000 davetli katılmıştır. 

Sempozyuma yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde bu yoğun ilgi,  bir yandan etkinliğin bilimsel 
ve akademik düzeyini yüksek tutarken, öte yandan zengin bir kültürel ortamın ve tecrübe payla-
şımının da önünü açmıştır. Sempozyumdaki paneller de, birbirinden önemli konu ve içeriklerle 
gerçekleştirilmiştir. Yoksullukla Mücadelede Deneyimlerinin Paylaşılması konulu paneller; bize 
dünyanın dört bir yanındaki yoksullukla mücadele alanındaki düzenleme, uygulama ve projeleri 
bir arada sunmuştur. Bu alanda faaliyet yürüten, akademik çalışmalar yapan tüm kesimlere eşsiz 
bir deneyim paylaşımı sunarken, uygulamalar arası karşılaştırma yeni ufuklar ve projelere kapı 
açma olanağı sağlamıştır.

Ülkemizde sosyal yardım alanında en kapsamlı ve organize kurum olan Başbakanlık Sosyal Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu bu uluslararası organizasyonla 
ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve birikim paylaşımına oldukça önemli düzeyde katkıda bu-
lunduğunu, yoksullukla mücadele alanında yeni bir sinerjiye yol açtığını görmekteyiz. Başarılı ge-
çen uluslararası bir sempozyumun ardından da bu Sempozyumun bildiri kitabının, yoksulluğun 
ve her türlü yoksunluğun olmadığı bir Türkiye’ye ve dünyaya ulaşabilme amacına hizmet etmesini 
diliyorum.

        Hayati Yazıcı
        Devlet Bakanı

TAKDİM





ÖNSÖZ

İnsanlık tarihi boyunca, karşılaşılan birçok sorun bireysel düzeyi aşıp toplumsal düzeyde etkilerini 
göstermiş, bunlara yönelik en etkili çözümler de, toplumsal düzeyde ve tüm kesimlerin katılımı, 
emeği, özverisi, bilinci ve duyarlılığı ile gerçekleşmiştir. Bu toplumsal sorunlardan bir tanesi de 
kuşkusuz yoksulluk ve yoksullukla mücadeledir. Yoksulluk hemen hemen tüm toplumlarda gö-
rülmekle birlikte, bütünüyle ortadan kaldırılması tarih boyunca söz konusu olamamıştır. Sorunun 
büyüklüğü, birçok boyutlarının, nedenlerinin olması, tüm toplumsal kesimler üzerinde etkisini 
-doğrudan veya dolaylı- göstermesi, getirilecek çözümlerin de aynı düzeyde olmasını sorunun 
tüm boyut ve yönlerini kapsamasını gerekli kılmaktadır. 

Küreselleşen bir dünyada her türlü toplumsal, teknolojik, ekonomik, yönetsel, kültürel gelişmeler, 
etkilerini artık ulusal ve bölgesel düzeyi aşarak küresel düzeyde gösterirken, bu gelişmelerle bağ-
lantılı olarak toplumsal sorunlar da etkilerini, sonuçlarını küresel düzeyde göstermektedir. 

Günümüzde yoksulluk sorunu küresel gelişmelerden etkilenen, doğurduğu sonuçlarla da artık 
tek tek toplumları değil, tüm dünyayı etkileyen bir düzeye ulaştığından, sorunun çözümünün de 
küresel düzeyde olması gerekliliğini ortaya koymaktadır.   

Bu açıdan, çalışma alanı doğrudan yoksullukla mücadele olan Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Genel Müdürlüğü olarak, Bakanımızın önderliğinde Uluslararası bir Sempozyum dü-
zenlemeye karar verdik. Avrupa Birliği tarafından 2010 yılının Avrupa Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma 
ile Mücadele Yılı olarak ilan edilmesini de fırsat bilerek yine Avrupa Parlamentosunca 2010 Avrupa 
Kültür Başkenti olarak ilan edilen İstanbul’da 13-15 Ekim 2010 tarihleri arasında gerçekleştirdik. 

 “Yoksullukla Mücadele Stratejileri: Deneyimler ve Yeni Fikirler” Sempozyumunun amacı; hükü-
metler, yerel yönetimler, ilgili kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile üniversitelerin ve ulus-
lararası organizasyonların temsilcilerini bir araya getirmek suretiyle, yoksullukla mücadele konu-
sunda bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını, sosyal yardımlar ve yoksulluk sorununun çözümüne 
yönelik yeni arayışların tartışılmasını sağlamakla yerine getirilmiştir. 

Toplumsal olduğu kadar insani bir konu olan, günümüzde küresel önem ve etkileşime sahip olan 
yoksulluk ve yoksullukla mücadeleye karşı toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşturacak 
sosyal bir proje niteliğinde olan bu sempozyumun ana temalarını aşağıdaki gibi belirledik:

 • Yoksulluğun azaltılmasında yeni fikirler ve yeni eğilimler,
• Yoksulluğu azaltmada bireyin kapasitesinin geliştirilmesi,
• Yoksulluğu azaltmada işbirliği,
• Yoksulluğu azaltmada etkili programlar tasarlamak,
• Yoksulluğu azaltma programlarının etki değerlendirmesi.
Tüm dünyadan gelen katılımcıların kendi ülkelerine ilişkin deneyimlerinin paylaşıldığı, bireysel, 
kurumsal yeni fikirlerin tartışıldığı bilimsel ve kültürel bir platformun oluştuğu Sempozyumda, 
yoksulluk alanında çalışan;

• Farklı disiplinlerden bilim insanları,
• Araştırmacılar,
• Kamu ve özel sektörde görev yapan yerli ve yabancı üst düzey yöneticileri, uzmanları ve uygu-
lamacılar,
• Uluslararası kuruluş temsilcileri,
• Sivil toplum kuruluşları temsilcileri,
bir araya getirilerek yoksullukla mücadeleye yönelik ulusal ve uluslararası düzeydeki işbirliği artı-
rılmıştır.

Sempozyumun yoksulluk eksenli ana temaları kapsamında yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda 
Sempozyum katılım talebi ve başvuruları aldık. Dünyanın dört bir yanından, uluslararası kuruluş-
lardan sempozyuma yönelik bu yoğun ilgi bizleri organizasyon sürecinde motive ederken, ulus-
lararası düzeyde yoksullukla mücadele alanında bilimsel ve kültürel bir etkinliğe ciddi bir ihtiyaç 
duyulmakta olduğunu da göstermiştir. Sempozyuma 32 farklı ülkeden 221 bildiri özeti başvurusu 
kabul edilirken, bunların içinde 22 ülkeden 111 bildiri başvurusu kabul edilmiş ve Sempozyumda 



sunulmuştur. Sempozyuma bildiri ile katılım başvurularının yerli ve yabancı düzeylerinde yoğun-
luğu - Sempozyum Bilim Kurulu’muzun hakemlik sürecinde işlerini zorlaştırmakla birlikte- “Yok-
sullukla Mücadele Stratejileri: Deneyimler ve Yeni Fikirler” Sempozyumunun akademik seviye ve 
bilimsel kalitesinin de üst düzeyde gerçekleşmesini sağlamıştır.
“Uluslararası Yoksullukla Mücadele Stratejileri Sempozyumu”, çeşitli ülkelerdeki yoksullukla mü-
cadele yaklaşımlarını paylaşmak adına önemli bir fırsat teşkil etmiştir. “2010 Avrupa Yoksulluk ve 
Sosyal Dışlanma ile Mücadele Yılı” kapsamında, yoksulluğun azaltılması ve toplumsal dayanışma-
nın artırılması amacıyla gerçekleştirilen sempozyuma 111 bildiri sahibinin yanı sıra 1000’in üzerin-
de katılımcı konuya ilişkin görüş ve çalışmalarını paylaşmış, değişik bakış açılarının birlikte değer-
lendirilmesine olanak sağlanmıştır.
Sempozyuma 22 ülkeden 45 yabancı misafir bildiriyle katılırken ülkemizden de 66 bildiri sem-
pozyumda yer almıştır. 15 oturumun bulunduğu sempozyum süresince 3 ayrı salonda simultane 
tercüme ile birlikte 111 bildirinin 70’ine sunum imkânı sağlanmıştır. 
 SEMPOZYUM İLE ULAŞILAN HEDEFLER
Sempozyumda ulaşılan hedefleri şöyle sıralayabiliriz: 
I- Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen bu organizasyonla yoksullukla mücadele alanındaki küresel 
tartışmalara ülkemizin de dahil edilmesi,
II- Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ile üniversitelerin ve uluslararası organizasyonların 
temsilcilerinin, araştırmacıların bir araya getirilmesi,
III- Yoksullukla mücadele konusunda bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasının, sosyal yardımlar ve 
yoksulluk sorununun çözümüne yönelik yeni arayışların tartışılmasının sağlanması, 
IV- Yoksullukla mücadele konusunda yürütülen politikalar ile uygulamaların tartışılmasına ve ulu-
sal-uluslararası işbirliği imkanlarının geliştirilmesine katkıda bulunulması,
V- Yeni yoksullukla mücadele stratejileri ve uygulamalarının oluşturulmasına yönelik ulusal ve 
uluslararası bilgi altyapısının oluşturulması. 
SEMPOZYUM PANEL KONULARI VE İÇERİKLERİ
Sempozyumda yoksullukla mücadelede deneyimlerin paylaşılması konusu iki ayrı panelde ele 
alınmıştır. Bu panellerde, dünyanın dört bir yanında yoksullukla mücadele alanındaki düzenleme, 
uygulama ve projeler bir arada sunulmuştur. Bu alanda faaliyet yürüten, akademik çalışmalar ya-
pan tüm kesimlere kendi deneyimlerini paylaşma olanağı sunulurken, uygulamalar arası karşılaş-
tırmalarla yeni ufuklar ve projelere kapı açma olanağı  da sağlanmıştır. 
Sempozyumda yoksulluğun azaltılmasında yeni fikirler ve yeni yaklaşımlar başlıklı panellerde ise 
bu alanda yaşanan yeniliklere yer verilmiş olup, teorik ve akademik düzeyde tartışma ve bilgi pay-
laşımına zemin oluşturulmuştur. Bu panellerde; sosyal bilimlerde önemi giderek artan bir kavram 
olan sosyal sermayenin yoksullukla mücadelede oynayabileceği role de dikkat çekilmiştir. 
Sempozyum boyunca daha birçok önemli konu panellerde gündeme alınıp, farklı boyut ve ba-
kış açılarıyla ortaya konulmuştur. Yoksulluğun çocuklar ve kadınlar üzerindeki etkileri Çocuk ve 
Kadın Yoksulluğu panellerinde enine boyuna tartışılırken,  yoksulluğun mekansal düzlemdeki 
farklılaşması Kırsal yoksulluk ve Kentsel yoksulluk panellerinde katılımcıların değerlendirmesine 
sunulmuştur. Mikro kredi uygulamaları da sosyo-ekonomik boyutlarıyla ayrı bir panelde tartış-
maya açılmıştır. Yoksullukla mücadelede bilgi iletişim teknolojilerinin rolü adlı panelde bilgi ileti-
şim teknolojilerinin bu alanda nasıl kullanıldığını farklı ve ümit verici uygulamalar üzerinden ele 
alınmıştır. Yoksullukla mücadelede temel aktör olan kamu kurumlarının bu alanda oynadıkları rol, 
toplumsal-ekonomik-yönetsel-kurumsal ve tarihsel yönleriyle kamu kurumları ve yoksulluğun 
azaltılması panelinde değerlendirmeye sunulmuştur. Kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, ulus-
lararası kuruluşların ulusal ve uluslararası işbirliğinin yoksullukla mücadelede oynadıkları rol ve 
gelecekte oluşturabilecekleri yeni işbirliği düzeyleri yoksulluğu azaltmada yerel-ulusal ve ulusla-
rarası işbirliği panellerinde değerlendirilmeye ve tartışılmaya sunulmuştur.
Üç gün süren sempozyumda, 15 panel ve 70 sunumla yoksullukla mücadele alanında ortaya 
konulan çıktılar, SYDGM Genel Müdürü’nün Başkanlığında İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Hasan Canpolat, Hindistan Kırsal Kalkınma Bakan Yardımcısı Amita Sharma,  TESEV İyi Yönetişim 
Program Direktörü Fikret Toksöz, İngiltere Yoksulluk İttifakı Direktörü Peter Kelly’nin katıldığı son 
gün yapılan “Genel Değerlendirme” oturumunda ele alınmıştır. 
Yerli ve yabancı katılımcıların bu akademik ve kültürel organizasyonun önümüzdeki yıllarda da 
tekrar edilmesi istek ve temennileri ile Genel Müdürlüğümüze yaptıkları teşekkürleri, sempozyu-
mun faydalı ve verimli geçtiğinin bir göstergesi olarak görmekteyiz.



Sempozyum sonrasında Sempozyum Bildiri Kitabı hazırlanırken, sunulan bu değerli bildirileri ka-
lıcı hale getirerek, sempozyuma katılan veya katılamayan yoksullukla mücadele alanındaki ulu-
sal ve uluslararası paydaşlarla en iyi ve anlaşılır biçimde paylaşmayı amaç edindik. Bunun için de 
“Uluslararası Yoksullukla Mücadele Stratejileri: Deneyimler ve Yeni Fikirler Sempozyumu”nda Su-
nulan Tüm İngilizce bildirilerin Türkçeye, tüm Türkçe bildirilerin de İngilizceye çevrilmesine karar 
verdik. Bu tercüme faaliyeti; uzun zaman, emek ve dikkat isteyen bir çalışma olması ve Sempoz-
yum Bildiri Kitabı’nın Sempozyumdan birkaç ay sonra yayınlanmasına yol açacak olması pahasına 
gerçekleştirildi. Bu süreçte çevrileri yapılan tüm bildirilerin kontrollerini ve gerekli düzeltmelerini 
yoğun bir çalışma temposunda titizlikle gerçekleştiren Genel Müdürlüğümüz Mütercim-Tercüma-
nı Başak Akın’a teşekkür ediyorum. Sonuçta hem Türkçe hem de İngilizcesi tüm bildiriler için bir-
likte var olan Sempozyum Bildiri Kitabı ortaya çıkmış oldu.
“Uluslararası Yoksullukla Mücadele Stratejileri: Deneyimler ve Yeni Fikirler Sempozyumu” Bildiri 
Kitabının yoksullukla mücadele alanı için oldukça başarılı geçen bir bilimsel ve kültürel organizas-
yonun çıktısı olarak,  Sempozyumla öngördüğümüz hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmasını 
diliyor, bu değerli akademik çalışmayı sizlerin hizmetine sunuyoruz.

        Aziz YILDIRIM
       Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
        Genel Müdürü
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MİKRO KREDİ UYGULAMASI: 
MERSİN ÖRNEĞİ

Yrd. Doç. Dr. Neriman AÇIKALIN 
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nerimanacikalin@yahoo.com  

Özet 

Bu çalışma, toplumsal değişim projesi olarak, Mersin’de mikro kredi uygulamasından yararlanan kadınlarla 
yapılmış sosyolojik alan araştırmasına dayanmaktadır. Mersin,  Türkiye’de mikro kredi uygulamasının gerçekleş-
tirildiği 25 ilden biridir. Araştırmanın yürütüldüğü 2009 tarihinde Mersin’de, toplam 419 kadın mikro kredi uy-
gulamasından yararlanmış olup, araştırma kapsamında bunların 116’sına ulaşılmıştır. Araştırma verileri yapı-
landırılmış anket formu, derinlemesine görüşme ve odak grup teknikleri kullanılarak elde edilmiştir. Bu çalışma 
bağlamında, kadınların mikro kredi uygulaması ile toplumsal değer değişimi, yoksullukla mücadele stratejileri, 
özgüven kazanma süreçleri, toplumsal statülerinin değişmesi yolunda önemli adımlar atılması, geleneksel cin-
siyet kültürünün yıkılması, fırsat eşitliği ve toplumsal adaletin sağlanması anlamında önemli kazanımlar elde 
ettikleri bulgularla ortaya konulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Kadın Yoksulluğu, Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Girişimcilik, Cinsiyet Kültürü.

Abstract

This resarch,as a social evaluation project,is based on a sociological scope research on women in Mersin 
making use of the micro-credit practice.Mersin is one of the cities in which micro-credit practice is carried out.
In total,419 women have been taken advantage of micro-credit practice in 2009 when the resarch have been 
carried out.As a consequence of that,116 of them have been reached in the scope of this research.The data of this 
research have been achieved by using of  the polls ,detailed negotiations and focus group tecniques.Thanks to this 
research,many important steps have been taken in terms of the relation between micro-credit practice on women 
and the evaluation of the social values,strategies of struggling on women poverty,the phases of women s gaining 
self-confidence,important steps to change social statues  ,demolishing fundamentalist gender culture,equality in 
opportunity and lastly establishing social justice.

Key Words: Women Poverty, Strategies of Struggling on Poverty, Entrepreneurship, Gender Culture. 
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GİRİŞ

Mikro kredi uygulaması, yoksulluğu en şiddetli biçimde yaşayan toplumun en dezavantaj-
lı grubunu oluşturan kadınların, yoksullukla başa çıkma stratejisi olarak ele alınabilir. Yoksulluk, 
sosyal, ekonomik ve politik boyutlarıyla her şeyden önce bir insan hakları sorunudur. Bu unsurlar, 
işgücü pazarında yer alamama, sağlıklı beslenme, giyim, barınma gibi ihtiyaçların karşılanama-
ması, altyapı hizmetlerinin olmadığı ya da yetersiz olduğu koşullarda yaşamak zorunda kalmak, 
eğitim ve sağlık olanaklarına ulaşamamak, temiz içme suyu, kullanma suyundan mahrum kalmak 
ve bunlarla beraber içinde yaşadığı toplumda kendini ilgilendiren siyasi konularda katılamama, 
haberdar olmama gibi sıralanabilir. Yoksulluğun, makro düzeyde gelir dağılımı adaletsizliğinden 
mikro düzeyde cinsiyet farklılığından doğan eşitsizliklere ve hane içi bireylerarası eşitsizliklere ka-
dar geniş bir yelpazede analiz edilmesi yoksulluğun çok boyutlu bir sorun olmasının da getirdiği 
bir zorunluluktur.

Bu çalışmada, özellikle, yoksulluğun yaşandığı hanelerde, kadınların hane içine giren gelirin 
harcanması konusunda söz sahibi olamamaları, gelirin kadın aleyhine dengesiz dağılımı, hane-
deki kıt kaynakların harcanma önceliğinin cinsiyet temeline göre yapıldığı ülkemizde kadınları 
mikro kredi uygulamasına katılmaya iten gücün sosyolojik analizinin yapılması amaçlanmıştır. Bu 
bağlamda, düşük eğitim düzeyi, geleneksel norm ve toplumsal kontrol mekanizmalarının getirdi-
ği, kadını eve kapatan toplumsal yapıyı nasıl ve hangi motive edici güçle aşmaya çalıştıkları soru-
suna yanıt bulunmaya çalışılmıştır. Mikro kredi uygulamasının, kadını üretici hale getirilmesi, bir 
şeyler başarabileceği duygusunun ortaya çıkış koşullarının yaratılması, diğer bir deyişle, risk alma, 
fırsat yaratma, mücadele ve kendini geliştirme motivasyonunun kaynaklarının ortaya konulması 
çalışmanın verilerle ortaya koymaya çalıştığı bir diğer unsuru oluşturmaktadır. Buna bağlı olarak, 
geleneksel cinsiyet kültürünün getirdiği kalıplaşmış cinsiyet rollerinin ne derece kırılabildiği, ka-
dınların iş yaşamına katılma kararlarında eşlerinin nasıl bir rol oynadıkları ele alınmıştır. Sosyal 
devlet anlayışının değişmesi, bağış, yardım v.b. yollarla, yoksulluğa çözüm olmaktan çok, acil ih-
tiyaçların o anlık karşılaması mekanizmalarını kullanmak yerine emeğiyle yoksulluğu yenmeye 
çalışma çabalarının nedenleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.   

Alan araştırmasına dayanan bu çalışma, Mersin İl Özel İdaresi ve İçel El Sanatları ve Eğitim Vakfı 
(İÇEV) işbirliği ile Mersin ili kapsamında mikro kredi uygulamasından yararlanan 116 kadınla, an-
ket, mülakat ve odak grup teknikleri kullanılarak yapılmıştır.

Mikro Kredi Uygulamaları: 

“Mikro kredi, iş yapma fikri olup gelir getirici bir faaliyette bulunmak üzere, küçük bir başlangıç 
sermayesine ihtiyacı olan yoksullara olanak verilmesidir. Mikro kredi, yoksulların kendi kendilerine 
yoksulluktan kurtulmaları için etkili bir stratejidir. Mikro kredinin amacı, klasik yollarla kredi elde 
edemeyeceklere, yoksulluğu gelir dağıtımındaki adaletsizliği ve işsizliği azaltacak şekilde, ailesi ve 
kredi alan için, kendi kendine gelir getirici bir faaliyet yapılmasını sağlayarak, ekonomik ve sosyal 
kalkınmayı gerçekleştirmektir” ( Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, 2006). Mikro kredi fikri ilk olarak, 1974 
yılında Muhammed Yunus tarafından Bangladeş’in köylerinde yaptığı araştırmalar sırasında doğ-
muş ve Merkez Bankası ve diğer ticari bankaların sponsorluğunda proje olarak geliştirilerek 1983 
yılında Grameen Bank adı altında yoksullara kredi veren mikro kredi bankasının kurulmasına ne-
den olmuştur (Yunus, 2003). Yoksulların tefeciler tarafından faizle borç batağına sokulması ve bu 
nedenle yoksulluk döngüsünün kırılamaması, ayrıca yoksullara finans kuruluşlarının kredi verme 
konusundaki güvensizlikleri,  mikro kredi uygulaması fikrinin ortaya çıkışında Yunus için önemli 
unsurları oluşturmuştur. Yoksullara ilişkin bu önyargıları Yunus şu şekilde ele almaktadır: 

•	 Yoksulların gelir getirici bir faaliyete girişmeden önce eğitilmeleri gerekir.
•	 Tek başına kredi bir işe yaramaz: mutlaka eğitim, pazarlama, nakliye tesisleri, teknoloji ve 

eğitimle desteklenmesi gerekir.
•	 Yoksullar para biriktiremez.
•	 Yoksulların çok ivedi tüketim gereksinimleri olduğundan her şeyi tüketmek alışkanlığında-

dırlar.
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•	 Yoksullar bir arada çalışamaz.
•	 Kronik yoksulluğun yoksulların akıl ve hedefleri üzerinde mahvedici bir etkisi vardır. Tıpkı 

bütün yaşamını kafeste geçirmiş bir kuşun kafesten çıkartıldığında uçmayı istememesi gibi. 
•	 Yoksul kadınların hiçbir becerileri yoktur; o yüzden yoksul kadınlara yönelik programlardan 

söz etmenin bir yararı yoktur.
•	 Yoksullar mantıklı değerlendirmeler yapamayacak kadar aç ve çaresizdirler.
•	 Yoksulların hayata bakış açıları son derece dardır ve kendi yaşamlarını değiştirebilecek hiçbir 

şeyle ilgilenmezler.
•	 Yoksullar üzerinde (özellikle de kadınlarda) dinin ve geleneklerin etkisi o kadar güçlüdür ki, 

herhangi bir yönde bir santim bile ilerleyemezler.
•	 Kırsal kesimde sosyal hiyerarşi böyle bir kredi programının başarılı olmasına izin vermeye-

cek ölçüde güçlü ve yerleşiktir. 
•	 Yoksullara kredi devrime karşıdır. Yoksullardaki devrimcilik ruhunu öldürür ve statükoyu ka-

bullenme yolunda rüşvet etkisi yapar.
•	 Kadınların aldıkları krediyi ya da gelirlerini kendilerine saklamalarına olanak yoktur. Kocaları 

gerekirse onlara öldüresiye işkence edecek ve bu parayı ellerinden alacaklardır. 
•	 Kadına kredi verilmesiyle kadının aile içindeki geleneksel rolü de kocasıyla ilişkisi de olum-

suz etkilenecektir. 
•	 Kredinin geçici bir yararı olabilir, ancak uzun dönemde bir şey sağlayamayacak, toplumun 

eşit bir biçimde yapılanması başarılamayacaktır (Yunus 2003, 93-95).
Yoksulların güçsüz, başarısız ve hane içi ilişkilerde şiddet ve eşitsizliğin yaygın olduğu kültü-

rel yoksulluk tezini (Lewis, 1969, 1975) destekler nitelikteki bu iddialar yoksulların düzensiz ve 
geçici işlerde çok düşük ve düzensiz elde edilen ücretlerle dahi nasıl hayatta kalma mücadelesi 
verdiklerini tümüyle göz ardı eden bir yaklaşım biçimidir. Bu anlamda, pek çok ülkede yapılmış 
çalışmalarla birlikte araştırmanın bulgularının da ortaya koyduğu gibi, kadınlar kendilerine veri-
len çok düşük kredilerle bile, sadece evin geçimine katkı sağlamakla kalmamakta aynı zamanda, 
kendilerine güvenlerini geliştirmekte, yaratıcılık ve girişimcilik ruhunu ortaya çıkarmakta, hane içi 
ilişkilerde geleneksel rollerin değişmesine neden olmakta ve çocukların eğitimlerine devamında 
önemli katkılar sağlamaktadır. 

Türkiye’de ilk kez, 2003 yılında Diyarbakır milletvekili Aziz Akgül tarafından gündeme getirilen 
mikro kredi projesi Dünya Bankası’nın 500 milyon dolar kredi vermesi ve Başbakanlığın da ek ola-
rak 130 milyon dolar bütçe ayırmasıyla hayata geçirilmeye başlanmıştır (Akgül, 2005). Türkiye’de 
Diyarbakır, Batman, Gaziantep, Erzincan, Mersin, Samsun, Trabzon, Adana, Yozgat, Sivas, Zongul-
dak Kahramanmaraş, Malatya, Kütahya, Kayseri, Ankara, Eskişehir, Şanlıurfa, Amasya, Aydın, Bursa, 
Çankırı, Mardin, Niğde ve Rize olmak üzere toplam 25 ilde halen mikro kredi uygulaması devam 
etmektedir. Mersin’de, Mersin valiliği öncülüğünde, İl Özel İdaresi ve İçel El Sanatları ve Eğitim 
Vakfı (İÇEV) tarafından, kendi işini kurmak isteyen kadınlara yönelik olarak mikro kredi uygulaması 
halen devam etmektedir. 22 Haziran 2007 tarihinde başlayan uygulamada kadınlara verilen kredi 
sayısı 2009 yılı itibariyle 419’u bulmuştur (YİMİK, 2009).

Mikro Kredi Uygulamasının Kadınlar Üzerine Etkileri: 

Mikro kredi uygulamasının kadınlar üzerinde geleneksel cinsiyet rollerini pekiştirdiği ve ata-
erkil aile yapısını güçlendirdiği kadınları eve hapsettiği iddiasından, kadınlara girişimcilik ruhu ve 
cesareti vererek kendilerine güvenlerinin arttığı hane içi ilişkilerin daha eşitlikçi bir yapıya yöneldi-
ği, erkek egemen cinsiyet kültürünün değişmeye başladığı ve kız/erkek çocukların fırsatlardan ya-
rarlandırılmasında daha eşitlikçi bir anlayışın oluşmaya başladığına ilişkin görüşlere kadar oldukça 
farklı yaklaşımlar ileri sürülmektedir. 

Mikro kredi uygulamasıyla kadının güçlendirilmesi sorununu ele alan Mayoux’a göre, progra-
mın kadının bireysel yaşamı üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkileri bulunmaktadır; kadın 
elde etmiş olduğu küçük bir gelir üzerinde kontrol sağlarken kadının hane içi gelirinde toplam 
gelirinin azalması ve sahip olduğu işgücünün artması söz konusu olmaktadır. Mikro kredi uygula-
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masından yararlanan kadınların geri ödeme düzeyleri ya da girişimcilik performanslarını ele alan 
istatistikî verilerden kadınların gelir elde ettiğini ve elde ettiği geliri kontrol ettiği sonucu çıkarıla-
maz. Ayrıca, kadının yapmış olduğu ticari faaliyetlerden dolayı gelirini arttırmış olması ya da hane 
içi gelirdeki artış göz önünde bulundurularak, kadının refah düzeyinin arttığı sonucuna varılamaz. 
Kadının gelirindeki artış, toplumsal cinsiyet rollerinde bir değişiklik yaratmayabileceği gibi top-
lumsal, siyasal ya da hukuki anlamda kadının güçlenmesini de sağlamayabilir (Mayoux, 1998: 4).

Mayoux, mikro kredi uygulamasıyla, kadınların yaptıkları işten bir gelir elde ettiklerini ancak 
elde edilen bu gelirin krediyi geri ödeme baskısıyla birlikte oldukça ağır bir iş yükünü de bera-
berinde getiren bir süreç içinde gerçekleştiğini belirtmektedir.  Ayrıca, Mayoux’a göre bu kredi,  
kadınların neredeyse hiç inisiyatiflerinin olmadığı eşleri tarafından belirlenen yatırım alanlarında 
kullanılmaktadır. Kadınlara sağlanan bu bağımsızlık geçici bir durum olmanın ötesine geçme-
mekte ve eşinin kadın üzerindeki desteğini çekmesine neden olmaktadır (Mayoux, 1995; 2005). 
Mikro kredi uygulamasının kadınlar üzerinde yarattığı ya da yaratabileceği olası olumsuz etkileri 
çözümleyen yaklaşım biçimi aynı zamanda, bu kredinin yapmış olduğu etkilerin kadınlar arasında 
önemli çeşitlilikler de gösterebileceğine dikkat çekmektedir. Bu bağlamda, örneğin, farklı yatırım 
alanlarında ve farklı yaşam deneyimleri olan kadınlar arasında kredinin olası etkileri değişebilmek-
tedir. Bazı durumlarda bu programlar, ekonomik durumu daha iyi olan kadınlara yarar sağlarken 
bazı durumlarda daha yoksul olan kadınlar, daha özgür olmakta ve kendilerine sağlanmış olan bu 
krediyi üretim için kullanmakta daha istekli olmaktadırlar. Bazı durumlarda da bu kadınlar arasın-
da en yoksul olanlar, yetersiz sermaye ve gerekli olan beceri ve piyasa bilgisinden yoksun olarak 
işe başladıkları için kendilerine sağlanmış olan grup ve bireysel kredi programlarından en az dü-
zeyde yararlanabilmektedirler. Bu bağlamda programın olumlu ve olumsuz etkileri tartışılırken 
kültürler arası karşılaştırmalı ve sistematik çalışmaların yapılması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.

Mikro kredi projesiyle kadının güçsüzleştirildiğini savunan yaklaşımın tersine bu proje saye-
sinde kadının güçlendirildiği ve ekonomik kaynaklara erişim fırsatı olduğunu ileri süren çalışma-
lar programın başarısını ve kadınlar arasında yarattığı olumlu etkileri ortaya koymaktadırlar. Bu 
çerçevede, Cheston ve Kuhn’a göre mikro kredi uygulamasının eleştirilecek yönleri olsa bile söz 
konusu proje doğru yönetildiği zaman kadınların güçlenmesine önemli katkılar yapabilmekte-
dir. Afrika, Asya ve Latin Amerika’da ki mikro finans kuruluşlarının konuyla ilgili çalışmalarından 
ve deneyimlerinden yararlanarak yapılmış bir araştırma, mikro kredi uygulamasının kadınların 
güçlendirilmesi ve refah düzeyi açısından ne gibi etkileri olduğunun bulgularını incelemektedir. 
Güçlendirmenin, bölgeler ve kültürler arası olarak uygulanabilecek evrensel göstergeleri olma-
masına karşın farklı kültürlerde kadınların güçlendirilmesi açısından ortak etkileri vardır (Cheston 
& Kuhn, 2002: 5). Cheston ve Kuhn’a göre, kadınların mali kaynaklara erişiminde erkeklerle aynı 
haklara sahip olması bir insan hakları konusudur. Bu krediye erişim, bir insan hakları konusu olan 
kadın yoksulluğunun azaltılması açısından önemli bir araçtır. Bu bağlamda, Cheston ve Kuhn için 
kadının mikro kredi uygulaması yoluyla güçlendirilmesi, her şeyden önce kadının kendini gerçek-
leştirmesi anlamında önem taşımaktadır. Böylece, kadınlar özgüven ve özsaygılarını kazanmakta-
dır. Çünkü güçlendirmek demek, kadına seçim olanağı vermek dolayısıyla onun yaşam sınırlarını 
genişletmektir. Bu değişim sürecinde, çok az ya da hiç gücü olmayan kadınlar, kendi yaşamlarını 
etkileyecek tercihleri yapabilme gücüne ve yeteneğine erişmektedir. Sahip olunan güç, güç kay-
nakları ve bunların nasıl yönetildiği, kadınların yaşamlarında yapabileceği tercihleri doğrudan et-
kiler. Dolayısıyla,  mikro finans programları,  değişim, tercih ve güç yapıları arasındaki bağlantıyı 
göz önünde bulundurursa, mikro kredi uygulaması kadınların yaşamlarında son derece önemli bir 
etki yaratabilir. Kadınların kendi yaşamlarındaki stratejik seçimleri yapabilmeleri için ekonomik, 
insani ve toplumsal kaynaklara erişimi kolaylaştırılmalıdır. Kadınlar tarihsel süreç içinde sadece 
ekonomik kaynaklardan yoksun bırakılmamış, aynı zamanda eğitimden ve ekonomik etkinliklerini 
yürütebilmesi için gerekli bilgiden de yoksun bırakılmıştır. Kaynaklara erişmek, kadınların güçlen-
dirilmesi için tek başına yeterli değildir. Çünkü kadın hedeflerine ulaşabilmek için, kaynaklardan 
yararlanabilecek yeterliliğe sahip olmalıdır. Kadınların kendilerine sağlanan kaynakları etkili bir 
biçimde kullanabilmesi için gerekli olan karar verme, tartışma ve yönlendirme süreçlerinde des-
tek olunmalıdır. Karar verme sürecinden dışlanan kadınlar genellikle hedeflerini belirleyebilme 
ve onlara ulaşabilme konusunda yetersizlikler göstermektedirler. Bu hedefler, kadının içinde ya-
şadığı toplumun değerleri tarafından belirlenmekte ve bunun sonucu olarak da adaletsiz yapıyı 
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ortadan kaldırmak yerine var olan adaletsiz yapının devamlılığına neden olmaktadır (Cheston & 
Kuhn, 2002 : 12).

Sermayenin kontrolü, yoksulluk ve güçsüzlük döngülerinin kendilerini tekrar etmeleri yoluyla 
oluşan karmaşık ve sürekli değişim halinde olan bir sürecin sadece tek bir boyutudur. Kadınlar 
bilgiye ve toplumsal ilişki ağlarına ve iş ve özel yaşamlarında başarılı olmak için gereken diğer 
kaynaklara erişimde de zorluklar yaşamaktadırlar. Sadece kadınların ihtiyaçlarını belirlemek bile 
mikro finans kuruluşlarının kadınları güçlendirme potansiyelini en üst düzeye çıkarabilmesini sağ-
layacaktır (Cheston & Kuhn, 2002: 14). Diğer taraftan Rankin, mikro kredi uygulamasından yararla-
nan kadınların omuzlarındaki yükün daha da ağırlaştığı ve kredinin değerlendirilmesi konusunda 
hane içinde erkeklerin söz sahibi olduğunu belirterek, kadının güçlendirilmesine engel oluşturan 
durumun sermayenin olmayışı değil, varlığını güçlü bir biçimde devam ettirmekte olan cinsiyet 
kültürü olduğunu belirtir (Rankin, 2001: 32). Ancak burada belirtmek gerekir ki, mikro kredi prog-
ramları yoluyla kadının güçlendirilmesini hedefleyen yaklaşımlar sadece ekonomik odaklı değil 
toplumsal değer değişimine de odaklanmakta ve kadının güçlendirilmesi kavramına çok boyutlu 
yaklaşmaktadır. Bu bağlamda, Cheston ve Kuhn’a göre, sadece mali yeterliliğe odaklanan mikro 
kredi programları kadını güçlendirmek açısından başarısızdır. Bu bağlamda, mikro kredi kuruluş-
larının kadının güçlendirilmesine odaklanması demek, uygulamaya yönelik çalışmaları ve mali 
sürdürülebilirliği sağlamalarıdır. Güçlendirme sürecinin kendini ortaya koyması kültürden kültüre 
değişiklik gösterse de görülen bazı değişiklikler pek çok kültürde ortaktır. Örneğin, karar verme 
sürecine katılımda artış, kadının aile içinde ve toplumda erkeklerle daha eşit bir konuma gelmesi, 
siyasi ve yasal haklarından daha fazla yararlanabilmesi ve özsaygısının artması güçlendirme süre-
cinin kültürlerarası tipik özelliklerindendir (Cheston & Kuhn, 2002: 17).

Güçlendirme sürecinin önemli unsurlarından bir tanesi olan kadının karar verme sürecinde 
yer alabilmesi hem bugünkü yaşamında hem de geleceğinde önemli etkiler yaratabilmektedir. 
Örneğin, aile planlaması, çocukların evliliği, mal alım satımı, kız çocukların okula gönderilmesi 
gibi geleneksel olarak erkeğin hâkim olduğu alanlarda kadınların da karar verme sürecine dâhil 
olmaları güçlendirildiklerini gösteren önemli ibarelerdendir. Birçok mikro finans kuruluşu kadın-
ların kendilerine sağlanmış olan krediden yararlanabilmesini ve kendi iş yaşamlarıyla ilgili kararlar 
verebilmesini programlarının başarılı olduğuna ilişkin en önemli kanıtlarından biri olarak değer-
lendirmektedir (Cheston & Kuhn, 2002: 18). Özgüven kazandırma, güçlendirme sürecinin en kilit 
noktalarından biri olmakla beraber ölçme ve değerlendirmesi en zor noktalarından biridir. Özgü-
ven, kadının yeteneklerinin ve kapasitesinin gerçekçi olarak farkına varmasını ifade eden karma-
şık bir kavramdır. Özgüven bilgi sahibi olmayla son derece yakından ilişkilidir. Nepal’de bir mikro 
finans kuruluşunun yaptığı araştırmaya göre, mikro kredi uygulamasından yararlanan kadınların 
%44’ünde kendileri ve aileleriyle,  %38’ininde de iş yaşamıyla ilgili konularda bilgi düzeylerinin art-
tığı görülmüştür. Birçok feminist sosyal bilimciye göre, yoksul erkekler de kamusal alandaki maddi 
kaynaklardan yararlanma konusunda kadınlar kadar güçsüz olsalar bile ataerkil aile yapısından 
dolayı ayrıcalıklı bir konumda bulunmaktadırlar. Bazı toplumlarda bir erkeğin çevresi tarafından 
ailesine ve eşine hükmederken görülmesi onun toplumsal saygınlığının en önemli göstergesidir. 
Erkeklere eşlerinin ekonomik bağımsızlığa erişmelerinin ne anlama geldiği sorulduğunda kadın-
ların maddi taleplerinin olmadığından şikâyetleri olmadığını ifade etmiş olsalar da bu duruma 
pek kolay alışamadıklarını belirtmişlerdir. Kadının ekonomik bağımsızlığını kazanması ev içi cin-
siyet rollerini değiştirse de bu değişim oldukça sınırlı bir düzeyde kalmaktadır. Kadının ev işlerine 
ek olarak, mikro krediden yararlanmasıyla birlikte üstlendiği iş yükü gittikçe artmaktadır. Kadının 
ekonomik rolü kendisine sağlanan krediyi yönetmek ve evin ihtiyaçlarına katkıda bulunmakla sı-
nırlandırılmakta fakat evdeki birçok konuyla ilgili olarak hane içi cinsiyet rollerinde gözle görülür 
bir değişiklik olmamaktadır (Cheston & Kuhn, 2002: 20).

Mikro kredi uygulamasından yararlanan kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları ve 
geleneksel davranış biçimlerinin azalması, otoritelerinin ve itibarlarının zedelendiğini düşünen 
eşlerinin şiddetine maruz kalmalarına yol açacağı mikro finans kuruluşlarının önemli çekincele-
rinden biri olmasına karşın,  ortaya çıkan durum mikro finans uygulamasının aile içi ilişkilere zarar 
vermek yerine bu ilişkileri güçlendirmekte ve geliştirmektedir. Mikro kredi uygulamalarından ya-
rarlanan pek çok kadın ev içinde bir gelir kaynağı oluşmasının ailesi açısından bir güven ortamı 
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oluşturduğunu belirtmiştir. Evde gelir oluşması ve daha üretken bir hayata başlamasından ötürü 
eşinin ona değer verdiğini ve kendi kazancını onunla paylaştığını belirtmiştir. Working Women’s 
Forum’un yaptığı bir araştırmanın verilerine göre mikro kredi uygulaması sayesinde aile içi şiddete 
maruz kalmış kadınların ve çocukların oranlarında %40.9’a varan bir azalma görülmüştür (Cheston 
& Kuhn, 2002: 21). Mikro kredi uygulamasından yararlanan kadınların toplumsal yaşamları ve ko-
numlarında da önemli değişiklikler meydana gelmektedir. Ghana’da yapılmış bir çalışmaya göre, 
kadınlar, erkeklerin kendilerine daha saygılı ve daha eşit davrandıklarını ifade etmişlerdir. Ancak, 
kadınların geleneksel cinsiyet rollerinde ve özellikle de hane içindeki konumları olmak üzere on-
lara biçilmiş olan toplumsal rollerde gözle görülür bir değişiklik görülmemektedir. Sadece kadının 
toplum içindeki hareket alanı genişlemiş, ancak bu durum sadece gelir elde etme ile ilgili etkinlik-
lerle sınırlı kalmaktadır (Cheston & Kuhn, 2002: 23).

Burada gözden kaçırılmaması gereken nokta mikro kredi programları kredi desteği sağla-
manın yanı sıra, yoksullara bilinç düzeylerinin yükselmesi, becerilerinin gelişmesi için eğitilmesi, 
okur-yazarlık, bankacılık kuralları, yatırım stratejileri, sağlık, eğitim, vatandaşlık bilinci ve kadınlara 
karşı tutumun değiştirilmesi gibi çok çeşitli konularda da hizmet vermektedir. Örneğin, Grameen 
Bank’ın hazırlamış olduğu sosyal kalkınma programının bir parçası olan “16 Karar”, programdan 
yararlanan bütün üyelerce göz önünde bulundurulmalıdır. Bu kararın temel içeriğini, aile nüfusu-
nun kontrol altına alınması, erkeğin evlendirilirken kızın ailesinden çeyiz, para almaması ve aynı 
şekilde kız evlendirilirken de erkeğin ailesine çeyiz ve para verilmemesi, çocukların küçük yaşta 
evlendirilmemesi, çocukların örgün eğitimine önem verilmesi gibi prensipler oluşturmaktadır. Bu 
programın sağladığı faydalardan bir tanesi de kadınların korunma ve aile planlaması konusunda 
bilinçlendirilmesidir Bu bağlamda, Bangladeş’te yapılmış bir araştırmaya göre, 5-17 yaş arasındaki 
kız ve erkek çocuklarının okula kaydolmasına önemli etkileri olmuştur (Khandker, 1998: 985).

Mikro kredi uygulamasını makro düzeyde eleştiren Weber ise, bu projenin finansal sektörün 
liberalleşmesini ve finansal hizmetlerdeki küresel ticareti kolaylaştıran bir araç olarak kullanıldığını 
ileri sürmektedir. Bu anlamda mikro kredi, gelişmiş kapitalist devletlerin ekonomik bunalımları 
yönetmesinin tarihsel bağlamına bakarak anlaşılabilir. Mikro kredinin minimal düzeyde olması 
ve yoksulluğun azaltılması konusu, yoksulu koruyan politikalar üretiyormuşçasına yoksulun kredi 
almasını yasallaştıran doğrudan ve dolaylı politikalar bağlamıyla sermayenin hareket etmesini en-
gelleyen faktörlerin ortadan kaldırılması konusunda önemli bir icraat olarak düşünülebilir (Weber, 
2001: 23-24).

Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, mikro kredi uygulamasından yararlanan kadın-
ların önemli bir oranı,  kâr oranlarını arttırmak, işlerini büyütmek yerine aile bireylerinin ihtiyaçla-
rına öncelik veren ve çalışma zaman ve sürelerini buna göre ayarlayan “aileci kadın girişimci tipi” 
kadınlardır. Bu tip kadınlar, ailedeki kadınlık rollerine sıkı sıkıya bağlıdırlar. Ailesi, işinden önce 
geldiğinden, girişimcilik ideali düşüktür, ailenin uygun gördüğü alanlara yönelir. Çocuklar girişim-
cilikte belirleyici rol oynar, çocuk sayısı arttıkça girişimcilik teşebbüsü azalır. Nitekim bu tip giri-
şimcinin asıl amacı, ailesine maddi anlamda destek olmaktır (Top, 2006: 23). Kredi alan kadınların 
girişimcilik portresini çizmek, onların bu krediye atfettikleri değeri ve krediden ne beklediklerini 
de açıklayacaktır.

Araştırma Bulguları: 

Mikro kredi, iş yapma fikri olup, gelir getirici bir faaliyette bulunmak üzere, küçük bir başlangıç 
sermayesine ihtiyacı olan yoksullara imkân verilmesidir. Mikro kredi fakirliğin giderilecek bir olgu 
olduğunu düşünür. Mersin’de yapılan mikro kredi bu araştırmadan elde edilen verilere göre kre-
diyi alanlar kadınlardır.

Mersin Valiliği ve İÇEV işbirliği ile bugüne kadar 2007 yılı için 129 kadın, 2008 yılı için 247 ve 
2009 yılı için 43 kadın olmak üzere toplam 419 kadına mikro kredi verilmiştir. Raporun güncel-
lenme tarihi 11.02.2009 olup bu tarihten itibaren de mikro kredi uygulaması devam etmektedir. 
Mikro kredi projesine katılım için; yoksul olmak, bir iş fikri sahibi olmak, 5 kişiden oluşan bir grup 
oluşturmak, kredi almadan önce 5 gün süreli eğitime katılmış olmak, düzenli bir işi olmamak, sos-
yal bir güvencesi olmamak, yıllık geliri 2000 TL’nin altında olmak, adına kayıtlı 5 dönümden fazla 
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gayrimenkulü ve kendisine ait bir iş yeri olmamak başvuru şartlarıdır.  Mikro krediler 1 yıl için 
verilir (52 hafta). Ödemeler 50 hafta yapılır. Bir kişiye verilecek kredi miktarı, başvuru sahibinin 
kuracağı iş esas alınarak 500 veya 1000 TL’dir. Birinci yıl kredi kullanıp ikinci yıl yeniden kredi talep 
edeceklerin yeni kredi miktarı, 1000 veya 1.500 TL’dir. Ancak bu artışlar düzenli geri ödeme ve 
merkez müdürünün vereceği olumlu rapora göre gerçekleşir. Temel krediyi aldıktan sonra, ticari 
potansiyel gösteren ve başarılı olma yolunda önemli adımlar atıp bunu kanıtlayan girişimcilere 
“girişimci kredisi” de verebilir (YİMİK, 2009).

Araştırma Yöntemi: 

Araştırma, Mersin ilinde mikro kredi uygulamasından yararlanan tüm semtlerdeki kadınlara 
yaklaşık benzer oranlarda ulaşılması ile gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, araştırma, Karaduvar, Si-
teler, Kiremithane, Akbelen, Yenipazar, Alsancak, Mezitli, Barış, Bahçe, Yusufkılıç, Cumhuriyet, Toz-
koparan, Kültür, Kurdali, Gündoğdu, Yenimahalle olmak üzere toplam 16 semtte yürütülmüştür. 

Araştırma, doğrudan kadınların yaşadığı mekânların ve mahallelerin sosyolojik gözlem yapıl-
masına imkân verecek şekilde evlerinde ya da işlerini yaptıkları mekânlarda yürütülmüştür. Veri 
toplama tekniği olarak, yapılandırılmış anket formu, derinlemesine görüşmeler ve odak grup gö-
rüşmeleri yapılmıştır.  Görüşmeler, kadınların gönüllük esası üzerinden yürütülmüş ve bazı görüş-
melerde ses kayıt cihazı kullanılmıştır. 

Örneklemin Demografik Özellikleri: 

Araştırmanın yürütüldüğü tarihte, toplam 419 kadın mikro kredi uygulamasından yararlanmış 
olup, araştırma kapsamında bunun 116’sına ulaşılmıştır. Kadınlar uygulama kapsamında, farklı 
alanlarda iş yapan kadınlar olmaları dolayısıyla, araştırma çerçevesinde bu farklılığın yansıtılması 
amaçlanmıştır. 

Araştırma kapsamında görüşülen 116 kadınla elde edilen bulgulara göre kadınların %69.8’i 
evli, %6.9’u bekâr, %22.4’ü dul ve %0.9’u eşinden ayrı yaşamaktadır. Dul kadınların ise %7.8’i 1-5 
yıldır, %16.4’ü 6 yıldan beridir dul yaşamaktadır. Evliler için yapılan görüşmenin ise resmi nikah 
oranı %21, imam nikahlı olan kısmı %0.9, her iki nikahlı olan oranı ise %48.3’tür. Bu gösteriyor ki, 
mikro kredi alan kadınların büyük çoğunluğu evlidir. Ayrıca imam nikâhı ve resmi nikâhın beraber 
yapılma oranının yüksek çıkması, aile kurumunun hukuksal dayanakların yanında, dinsel öğelere 
de yer verdiğinin göstergesidir. 

Araştırma bulgularına göre görüşülen hanelerin önemli bir bölümü çekirdek aile özelliğini 
göstermekte, ayrıca çocuk sayısı da beklenen orandan önemli ölçüde düşük çıkmıştır. Çocuk sayısı 
1 ila 3 olan ailelerin oranı,  %67.2 olup, bu oran sosyolojik açıdan analize değer bir veridir. Bu oran, 
yoksulluğu yenmede, az çocuk sahibi olmanın bilincine varmış aile tipinin yaygınlaştığının gös-
tergesi olarak ipuçları vermektedir. Buna bağlı olarak, çok çocuk sahibi ailelerde görülen ve daha 
çok çocuktan erken yaşlardan itibaren eve ekonomik katkısının beklendiği, çocuğun ekonomik 
bir değer atfedilerek konumlandığı aileler yerini yavaş yavaş çocuğun eğitiminin önem kazandığı 
ve çocuğa psikolojik bir değer atfeden ailelerin yaygınlaştığı üzerine ipuçları vermektedir. Çocuk 
sayısı 4 ila 6 olan ailelerin oranı, %17.2 olup, 7 ve üstü çocuk sahibi olan ailelerin oranı ise  %4.3’tür. 
Bu durum beklenenin aksini göstermiştir. Yoksullukla mücadele eden kesimin çocuk sayısının faz-
la olması öngörülen yoğunluğun 1 ila 3 çocukta olması kadınların, sağlık, bakım ve gelecek konu-
sunda bilinçlendiğinin bir göstergesi olduğunun ipucudur.

Hanedeki kişi sayısına baktığımızda ise, 1-2 kişilik aile oranı %11.2, 3-5 kişilik aile oranı  %69.8, 
6 ve daha fazla kişiden oluşan hanelerin oranı ise %19’dur. Tercih edilen çocuk sayısına bağlı olarak 
evde yaşayan toplam kişi sayısına bakıldığında hanelerin kalabalık ailelerden oluşmadığı görül-
mektedir. Bunun bir diğer nedeni de ailelerin çekirdek aile özelliği gösteriyor olmasıdır. Diğer bir 
deyişle haneler sosyolojik tanımıyla anne-baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan çekirdek aile 
özelliği göstermektedir. Başka bir ifadeyle, hanedeki kişi sayısına ilişkin bu veriler geleneksel aile 
kalıplarının yıkılmaya başladığının bir göstergesi olarak ele alınabilir. 
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Görüşülen kadınların yaş oranlarına bakıldığında genç ve orta yaşlı kadın oranının yoğunlukta 
olduğu görülmektedir. Buna göre, 18-25 yaş aralığını %13.8 kadın, 26-30 yaş aralığını %16.4, 31-
40 yaş aralığını %32.8, 41-50 yaş aralığını %22.4, 50’den daha fazla olan yaş aralığını ise kadınların 
%14.7’si oluşturmaktadır. Kadınların eşlerinin yaş aralığına baktığımızda ise; 18-25 yaş aralığında 
olanların oranı %1.7, 26-30 yaş aralığında olanların oranı  %8.6, 31-40 yaş aralığında olanların oranı 
%25, 41-50 yaş aralığında olanların oranı %21.6, 51 ve üzeri olanların yaş oranı ise %12.9 olduğu 
görülmektedir.

Yapılan çalışmada kadınların eğitim durumuna bakıldığında ise; okur yazar olmayan kadın ora-
nı %12.9, ilkokul terk kadın oranı %6, ilkokul mezunu olan kadın oranı %44.8, ortaokul terk olan 
kadın oranı %6.9, ortaokul mezunu kadın oranı %13.8, lise terk olan kadın oranı %2.6, lise mezunu 
kadın oranı ise %12.9 olarak saptanmıştır. Görüşülen kadınların eşlerinin eğitim durumlarının ora-
nına bakılacak olursa; okur yazar olmayanların oranı %4.3, ilkokul terk oranı %1.7, ilkokul mezunu 
oranı %40.5, ortaokul terk oranı %4.3, ortaokul mezunu oranı %9.5, lise mezunu oranı %6, üniver-
site terk oranı %1.7, üniversite mezunu oranı ise %0.9’dur. Kadınların eğitim düzeyinin oldukça 
düşük olmasına rağmen yoksullukla mücadelede böyle bir stratejiyi tercih etmiş olmaları, yoksul-
luk kültürü yerine yaşam koşullarını değiştirme yolunda kendi inisiyatiflerini ortaya koyduklarını 
göstermektedir. Diğer bir deyişle, bu uygulama, bireyleri edilgen konuma getirip devletten her 
şeyi hazır beklemek yerine, sosyal devletin işlevlerinden biri olan, kişilere yaşamlarını sağlayabile-
cekleri iş olanakları yaratmıştır. Böylece, kadınların kişiliklerini zedelemeden hem bir iş başarmış 
olmanın getirdiği öz saygı hem de pasif kalmayıp emeğiyle para kazanma hazzını hissettirmesi 
nedenleriyle mikro kredi uygulamasının önemi ortaya çıkmaktadır. 

Uygulamanın adından da anlaşılacağı gibi kadınlarda var olan girişimcilik yeteneklerini ortaya 
çıkarmak ya da girişimci kadınlar yaratmak hedeflenmiştir. Bu çalışma çerçevesinde, girişimcilik 
kavramı ile alan araştırmasında görüştüğümüz kadınların yaptıkları işlere ilişkin nitelikleri, giri-
şimci ruhları ve hedefleri göz önüne alındığında, kadınların hemen hemen hepsinin girişimcilik 
nitelikleri göstermeleri yerine sadece içinde bulundukları zor yaşam koşullarını aşmak amacıy-
la kredi almayı seçtikleri söylenebilir. Girişimcilik kavramı altında farklı kadın girişimci tipleri ele 
alındığında örneklemimizdeki kadınların “aileci kadın girişimci tipi”nin özellikleri gösterdikleri 
görülmektedir. Sosyolojik anlamda, bu veriyi analiz edecek olursak, kadınların işlerine ilişkin ileri-
ye yönelik hedefler taşımalarından çok günlük yoksulluğu yenmede bir strateji olarak bu krediyi 
aldıkları söylenebilir. Bu iddiayı destekleyen diğer bir veri de kadınların kocalarının işleri düzeldi-
ğinde yaptıkları işleri bırakacakları yönündeki ifadeleridir. Bu bağlamda, eşlerinin işleri düzelirse 
ya da yeterli gelirleri olursa yaptıkları işi bırakacaklarını söyleyenlerin oranı %85,3’tür. Örneklemin 
aileci kadın girişimci kadın tipi özelliklerini taşıdıklarına ilişkin bir diğer veri ise kadınların çalışma 
nedenlerine ilişkin ifadelerinde kendisini bulmaktadır. Buna göre, kadınların %96,6’sı geçim sıkın-
tısı, %3,4’ü meslek edinme amacıyla çalıştıklarını belirtmişlerdir. 

Bu verileri destekler biçimde, ev yemekleri yapıp pazarda satan 56 yaşındaki bir kadın şunları 
söylemiştir.

“Yeterli olsaydı bu işi yapmazdım. Evimde otururdum, namazımı kılardım, Allah’ıma şükrederdim. 
Yeterli olsaydı buralarda rezil olur muydum? Elinde paran olursa her yerde güvenin olur. Ama paran 
olmazsa kendine de güvenmiyon. İmkânsızlık öyle çöküyo ki üstüne kalkmıyo üstünden. Geçim sağ-
lıyom. Ailede konumum nasıl değişsin. Çok fazla paran olsa bir iş yeri açsan daha fazla değişir belki.”

Diğer bir kadın ise hanede gelir getiren başka biri olduğunda çalışmak istemediğini şu sözlerle 
ifade etmektedir.

“Oğlum işe girerse biraz huzura kavuşacağım. Yani bu yaştan sonra ben ne yapacağım giyinip, 
süslenip, püslenmeyi.”(yaş 65/ Yenimahalle/ el işi).

Kadınların aileci kadın girişimci tipi özelliği gösterdiklerini ortaya koyan bir diğer veri ise, ka-
dınların yaptıkları işlerin nitelikleriyle ortaya çıkmaktadır. Buna göre, kadınların yaptıkları işlerin 
çeşitliliğine ve oranına bakılacak olursa; el işiyle uğraşan kadın oranı %52,6, ev yemekleri yapan 
kadınların oranı %21.6, pazarlamacılıkla uğraşan kadınların oranı %21.6, eşinin yanında çalışan 
kadın oranı ise %2.6’yı oluşturmaktadır. Bu veriler göstermektedir ki, kadınlar piyasaya yönelik 
işlerden para kazanılacak nitelikler kazanmaktan çok, çocukluktan kazandıkları ve geleneksel cin-
siyet kültürüne bağlı işler yapmaktadırlar. Burada kadınlar girişimci niteliği olan pazar araştırması 
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yapmak yerine sipariş üstüne çalışmaktadırlar. Bu bağlamda kadınlara sorulan kredi almakla ki-
şisel anlamda neler kazandıkları sorusuna sadece %5,2’si girişimcilik becerilerim arttı karşılığını 
vermiştir.

Örneklemin, aileci kadın girişimci nitelikleri taşımaları, kendini kadınların elde ettikleri düşük 
gelir oranlarıyla da ortaya koymaktadır. Bu bağlamda kadınlar daha farklı beceriler kazanmak ye-
rine sahip oldukları beceriler dâhilinde iş yapmaktadırlar ve bu durum onların kendilerini geliştir-
melerini engellemektedir. Bu nedenle, hem kendilerini geliştirebilecekleri hem de daha fazla gelir 
elde edebilecekleri bir alanda çalışmak yerine, geleneksel cinsiyet kültürüne dayalı işlerde daha 
az gelir sahibi olmaktadırlar. Bu bağlamda kadınların haftalık gelirlerinin oranlarına bakıldığında 
şunlar söylenebilir: 0–20 TL arası %9,5, 21–50 TL arası %25,9, 51–100 TL arası %21,6, 101 TL ve daha 
fazla gelir elde eden kadınların oranı ise %17,2’dir. 

 Yapılan görüşmeler sonucunda kadının eşinin işine bakıldığında; seyyar satıcılar %17,2, inşaat 
işçisi, hamal veya garsonluk gibi meslekler %5,2, zanaatkârlar %8,6, esnaf %19, şoför %3,4 ve iş-
sizler %10,3’lük bir oransal dağılım göstermektedirler. Bu verilerin diğer bir anlamı ise, kadınların 
yukarıdaki verileri destekler şekilde girişimcilik amaçlı değil, eve az da olsa bir ekonomik katkı sağ-
lamak amacıyla bu uygulamadan yararlandıklarını göstermektedir. Çünkü eşlerin hemen hemen 
hepsi kayıt dışı sektörde ve geçici işlerde, düzensiz gelir elde ettikleri sektörlerde çalışmaktadırlar. 
Yoksulluğun en önemli nedenlerinden biri de kişilerin düzenli bir iş ve gelire sahip olmamalarıdır. 
Araştırma verilerine göre, kadınların eşlerinin gelirleri hem düzensiz hem de yoksulluk sınırının 
altında yaşamalarına neden olacak bir düzeydedir. Buna göre; görüşme yapılan kadınların eşleri-
nin haftalık gelir oranları ise şöyledir; 0–50 TL arası %13.8, 51-100 TL arası %2.6, 101-200 TL arası 
%21,6 201-300 TL arası %4.3, 301-400 TL arası %1.7, 401-500 TL arası %2.6’lık bir kısmı oluştur-
maktadır. Yoğunluğun 101–200 TL arasında olması asgari ücrete tabi olan kesimin fazla olduğunu 
göstermektedir. Hane erkeklerinin yaptıkları işlere ve gelirlerine baktığımızda, insanın en temel 
haklarından olan düzenli bir iş ve gelirden mahrum kaldıkları görülmektedir. Elbette ki kadınların 
çalışma yaşamına katılmaları, yeteneklerini geliştirmeleri ve ekonomik özgürlüklerini kazanmaları 
tartışma götürmez bir gerekliliktir. Ancak bu çalışma kapsamında kadınların çalışma nedenlerine 
bakıldığında, temel faktör eşlerinin düzenli işi ve gelirinin olmamasıdır. Bu açıdan bakıldığında, 
yoksulluğu önlemede ailelere verilebilecek en büyük destek, hane üyelerine düzenli ve sürekli 
gelir sağlayacakları iş olanaklarının yaratılmasıdır.

Kadınların mikro kredi uygulamasından yararlanma nedenleri ile hanelerin yoksulluğu arasın-
da sıkı bir ilişki vardır. Bu bağlamda, kadınlar şu anda yapmakta oldukları işi yapma nedenlerini şu 
şekilde açıklamışlardır: %69,8’i hanelerin yaşadığı şiddetli yoksulluğu da yansıtır bir biçimde öde-
me kolaylığı olduğu için kredi almayı tercih ettiklerini belirtmişlerdir. %21.6’sı borçlarını kapatmak 
için kredi almaya karar vermişken,  %6.9’u devlet güvencesi nedeniyle kredi almayı tercih etmiştir. 
Görüşmeler sırasında, mikro kredi uygulamasından yararlanan bir kadının da belirttiği gibi ödeme 
kolaylığı sağlanılması kadınların bu krediyi almalarında en önemli etkenlerden birisi olmuştur. Bu 
veriyi destekleyen en iyi ifade Kiremithane Mahallesi’nde yaşayan ve mikro kredi uygulamasından 
yararlanan bir kadının “yoktan anlayan bir karşı taraf var” sözüdür.

Mikro kredi uygulaması sosyolojik anlamda bir toplumsal değişim projesi niteliği taşımaktadır. 
Örneklemimizin sosyo-ekonomik düzeyi düşük olmasına karşın bu uygulama sayesinde kadının iş 
yaşamına katılmasının toplumsal değer anlamında kabul görecek bir duruma gelmesi bu uygula-
manın en önemli kazanımlarından biridir. Kadının gelir getirici bir faaliyette bulunması ve bunun 
toplumsal değer anlamında kabul görmesi sadece bir ekonomik kazanç olarak değerlendirilemez. 
Bu anlamda, kadınların bulundukları ve göreli olarak dışarıya kapalı mahallelerde yaşamalarına 
karşın mikro kredi uygulamasından birbirlerinden haberdar olarak uygulamaya dâhil olmaları 
toplumsal değer değişimi anlamında çok önemli ipuçları vermektedir. Diğer bir değişle, bu uy-
gulama sayesinde kadın gelir getirici bir işte çalışabileceği evinden dışarı çıkabileceği ve hane içi 
kararlara katılabileceği bir toplumsal pozisyon elde etmiştir. Bu bağlamda, kadınları mikro kredi 
almaya teşvik edici etkenlerin başında kendi toplumsal çevreleri gelmektedir. Araştırma verilerine 
baktığımızda, %87.1 gibi çarpıcı bir oranla akraba ve komşu, kadınların mikro kredi uygulamasın-
dan haberdar olmaları ve teşvik edilmeleri anlamında destek sağlamıştır.

31 yaşında dört çocuk annesi ilkokul mezunu bir kadının da belirttiği gibi, mikro kredi uygu-
laması kadınları sadece sermayeye ulaştırmamakta fakat daha da önemli olarak, potansiyellerinin 
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farkına varma ve kendilerine güven ve kendilerini geliştirme konusunda motivasyon da sağla-
maktadır: 

“Daha önce ürünlerimi, kendime ve hediyelik yapardım. Mikro krediyle işlediklerimi pazarlamaya 
başladım ve hesap-kitaplara giriştim. Bu malı şu kadara alırım, şu kadara satarım, şu kadar kazanırım 
şeklinde kafam ticarete daha çok çalışıyor şimdi.”

Mikro kredi uygulamasının ailede kadını hem iş yükü hem de ekonomik sorumluluk anlamında 
daha fazla dezavantajlı konuma getirdiğine ilişkin iddialar yerine, bu araştırmanın verileri kadınla-
rın eşleriyle ilişkilerinde daha eşitlikçi bir duruma geldiklerini, erkeğin tüm yükü kadına bırakmak 
yerine paylaşımcı bir aile yapısının ortaya çıktığını göstermektedir. Evinde elişleri yapıp pazarlayan 
aynı kadının eşiyle değişen ilişkilerine dair söyledikleri, mikro kredi uygulamasının ekonomik etki-
lerinden fazla alana yayılmış, bir toplumsal değişim projesi niteliğini kazandığını göstermektedir:  

“İhtiyacımı kendim karşılayabiliyorum artık. Paran azken daha az konuşabiliyorsun, ama çokken 
hiç susmuyorsun, kendime güvenim artınca eşimin bana baskısı da değişti, şimdi daha çok seviyor 
sanki gurur duyuyor.”

Araştırma verileri ortaya koymaktadır ki kadınların mikro kredi uygulamasına katılmadan ön-
ceki ve katıldıktan sonraki işe ilişkin niteliklerinde farklılıklar görülmemiştir. Diğer bir deyişle, kredi 
almadan önce herhangi bir işte çalışan kadınların o zaman yaptıkları işle mikro kredi almaya baş-
ladıktan sonra yaptıkları işler önemli oranda benzerlikler göstermektedir. Kredi almadan önce iş 
deneyimi olan kadın oranı %58.6’dır.  Bu iş deneyimlerinin başında ise temizlik, el işi, pazarcılık, ev 
yemekleri gibi enformel sektör işleri gelmektedir. Mikro kredi uygulamasından yararlanan kadın-
lar, ne kendi niteliklerini ve buna bağlı olarak ne de işlerini geliştirme motivasyonunu taşımayan 
kadınlardan oluşmaktadır. Ancak şu da belirtilmelidir ki kadınların eğitim düzeyi, gelirleri, toplum-
sallaşma biçimleri, yaşadıkları çevre ve buna bağlı olarak edindikleri kültür göz önüne alındığında, 
böyle bir uygulamadan yararlanma girişimleri inkâr edilemeyecek bir değer taşımaktadır.

Bu uygulamanın sağladığı en önemli katkılardan bir diğeri de kredi almadan önce geçime kat-
kı sağlaması amacıyla yapılan işler, krediyle beraber kadına daha çok gelir sağlamıştır. Daha önce-
sinde başkasının işini yapan kadın, krediyle beraber kendi işini yapar hale gelmiştir.

64 yaşında, salça yapıp satarak geçimini ağlamaya çalışan bir kadının mikro kredi almaya karar 
verme hikâyesi ise, Yunus’un Bangladeş köylerinde gezerken, faizle para alarak bambu sandalye 
yapıp satmaya çalışan Safiye’nin hikâyesini hatırlatır niteliktedir:

“Sermayem olursa hale gidip istediğim biberden alırım, bu da benim için bir güç olur. Bir yere bak-
tım diyelim, orda güzel değil biberler ya da pahalı, elimde param varken gidip başka yerden alabilirim. 
Kredi olmadan önce elime her zaman para geçmiyordu, param olunca gidip biber alıp salça yapabili-
yordum. Ama şimdi elime her hafta düzenli para geçiyor ve bu benim için bir dayanak oldu. Bu yüzden 
mikro kredi almaya karar verdim.”

Önceden yaşadıkları kentin mahalle sınırları ötesine sadece hastaneye gitmek için çıkan ka-
dınlar, bu proje sayesinde, hareket alanlarını genişlettikleri gibi, inisiyatif alma, karar verme, eve 
giren gelir sayesinde özellikle artık kız çocuklarının eğitiminin öneminin farkına varma ve bunu 
uygulamaya geçirme durumuna gelmişlerdir.  Bu projenin, 52 yaşında, ilkokul mezunu, 3 çocuk 
annesi bir kadında kendi potansiyeline ve aile bireylerinin geleceklerine ilişkin yarattığı farkındalık 
ve tutum değişik açıkça görülmektedir: 

“Valla şimdi kendimi daha genç hissediyorum, yaşıtlarıma bakıyorum evde oturmaktan her gün 
bir hastalıkları çıkıyor. Evde boş boş oturmaktan kurtuldum. Artık yalnız başıma bir şeyleri yapabiliyo-
rum. Mesela eskiden doğru dürüst dışarı çıkmazdım, Mersin’i tanımazdım. Şimdi örgü malzemelerimi 
almaya gittiğimde çarşıyı gezebiliyorum, malzemenin en iyisi ve en ucuzu nerelerde olur, nasıl olur onu 
anlayabiliyorum. Keşke okusaydım diyorum bazen, şimdi koca eline bakmazdım…”

Kadınların emeklerinin ürünlerini pazarlama yollarının başında, %44.8 oranı ile İÇEV’in doğ-
rudan katkısı yer almaktadır. Bu katkı kadınların emeklerini doğrudan gelire çevirmelerinde en 
önemli etkenlerden biri olurken aynı zamanda üretkenliklerini destekleyen ve yeni iş yapmakta 
motive edici bir unsur olarak da önemli bir yer almaktadır.

Mikro kredi uygulamasında kadınlar, içinde yaşadıkları tüm yoksulluk ve toplumsal değer kısıt-



609ULUSLARARASI YOKSULLUKLA MÜCADELE STRATEJİLERİ SEMPOZYUMU

lamalarına rağmen kendilerini geliştirme çabasında olan kadınlardan oluşmaktadır. Bu bağlamda 
kadınların %61,2’si işlerine ilişkin bilgi ve becerilerini artıracak kurslar düzenlenmesi, mikro kredi 
miktarının arttırılması, kefillik şartının kaldırılması ve pazarlama olanaklarının geliştirilmesi gibi 
kendilerini destekleyici yeniliklerin bu uygulamanın geliştirilmesinde yararlı olacağını belirtmiş-
lerdir. 

Bu çalışmanın bulgularının da ortaya koyduğu gibi, yoksullar, son derece güç çalışma koşul-
ları ve düzensiz gelirle dahi hayatta kalma mücadelesi vermekte, kredi karşıtlarının ileri sürdüğü 
gibi hane içinde erkeğin kadına baskı uygulaması ve kadının gelirine el koyması yerine haneye 
giren gelirin çocukların beslenmesinde ve okula devamlarında önemli katkılar sağladığı görül-
müştür. Kalıplaşmış cinsiyet kültürünün azaltılmasında, kadının kendine güvenle toplumda yer 
alabilmesinde, kendi yeteneklerinin farkına varıp bunları geliştirebilmesinde ve hane içi ilişkilerin, 
yoksulluk nedeniyle ortaya çıkan huzursuzların ve çalışan çocuk olgusunun en aza indirilmesi, 
eşlerin eşitlikçi tutum ve davranış biçimlerine yönelmeleri anlamında projenin uzun vadeli etkileri 
yoksullukla mücadeleden daha fazlasını gerçekleştirebilir. 

SONUÇ

Bu çalışma, önemli bir toplumsal değişim projesi olan ve Türkiye’de uygulama alanı bulan 
toplam 25 ilden biri olan Mersin’de mikro kredi uygulamasından yararlanan kadınlarla yapılmış 
bir sosyolojik alan araştırmasına dayanmaktadır. Bu çalışma bağlamında, kadınların mikro kredi 
uygulaması ile toplumsal değer değişimi, yoksullukla mücadele stratejileri, kadınların özgüven 
kazanma süreçleri, toplumsal statülerinin değişmesi yolunda önemli adımlar atılması, geleneksel 
cinsiyet kültürünün yıkılması, fırsat eşitliği ve toplumsal adaletin sağlanması anlamında önemli 
kazanımlar elde ettikleri bulgularla ortaya konulmuştur. 

Örneklem dâhilindeki kadınların yaşadıkları toplumsal mekânların göreli olarak izole olması, 
içinde bulundukları toplumsal değerlerin kadınların dezavantajlı konumlarından çıkmalarına izin 
vermeyen geleneksel cinsiyet kültürü unsurları taşıması ve yaşadıkları ağır yoksulluk şartlarına 
karşın böyle bir uygulamadan yararlanmaları toplumsal dönüşüm anlamında son derece önemli 
bir adımdır. 

Mikro kredi uygulaması ile hem cinsiyet anlamında toplumun dezavantajlı grubu hem de top-
lumsal tabaka anlamında dezavantajlı bir pozisyon işgal etmelerine karşı kadınlara verilen bu ola-
naklar sosyolojik anlamda hem kısa vadede hem de uzun vadede önemli kazanımlar sağlayan bir 
projedir. 

Bu kazanımlardan en önemlisi toplumdaki geleneksel cinsiyet rollerinin değişmesi üzerine 
önemli bir adım atılmış olmasıdır. Böylece projeden yararlanan kadınlar, sadece eve ekonomik 
katkı sağlamak anlamında değil toplumda kültürel bir dönüşüm sağlama anlamında da öncü bir 
rol üstlenmişlerdir. Bunun kadına sağladığı diğer bir kazanım ise kadınların kendilerinin işe yara-
dıklarını hissetmeleri ve özgüven kazanmaları olmuştur. Özellikle, aile içi toplumsal rollerin dağılı-
mında kadına yüklenen ücretsiz aile içi işçiliği yanında kadına kendi gelirini sağlama, yeteneklerini 
geliştirme ve dar toplumsal çevresinden çıkararak sosyalleşme olanaklarını genişleten bir fırsat 
sunmaktadır.

Yoksul ailelerde görülen ve yoksulluğun gelecek kuşaklara aktarılmasında bir kısırdöngü ha-
lini alan çalışan çocuk olgusu hanelere kadın emeğinin girmesiyle birlikte önemli ölçüde düşüş 
göstermiştir. Bu araştırma bulguları da göstermektedir ki kadının eve ekonomik sağladığı durum-
larda hanedeki çocuklar çalışmak yerine eğitimlerine devam etmektedirler. Böylece, bir ülkenin 
sosyolojik anlamda gelişmişlik kriterlerinden biri olan çocuğun ekonomik değer biçilmesi yerine, 
çocuğun psikolojik değeri ön plana çıkmıştır. 

Bu uygulamaya katılan kadınların projeden yararlanmalarının birinci sebebi eşlerinin düzenli 
bir iş ve dolayısıyla düzenli bir gelire sahip olmamalarıdır. Bu bağlamda, kadınların iş yaşamına 
katılımlarını destekleyen bu projeyle birlikte, istihdam olanaklarının, düzenli bir gelir ve sosyal 
güvence sağlayıcı bir biçime dönüştürülmesi yoksulluğun azaltılmasında son derece önemli bir 
etken olarak karşımıza çıkmaktadır.
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