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Abstract 
Poverty, in general, is the inability of an individual to meet his / her basic needs 

and stay below a certain standard of living. The World Bank divides poverty into 

those who earn less than $ 1.90, $ 3.20 and $ 5.50 a day. The poverty rate is 

found by proportioning the segment with income below the daily income to the 

total population. There has been a decrease in the absolute poverty rates measured 

in our country over the years. Especially as of 2010, the rate of the segment that 

earns less than $ 1.90 per day is at very low levels. The highest poverty rate in 

our country is the segment that earns less than $ 5.50 a day. Operating in the 

country within the scope of microcredit Grameen Bank Turkey has deployed 

Micro Finance Program is the amount of credit used and registered with the 

number of micro-entrepreneurs. Since the program was established in 2003, the 

starting year was selected as 2003, and 2018 was chosen as the last year because 

2018 is the most recent data in the World Bank poverty data. In our study, the 

relationship between the number of individuals using microcredit and the amount 

of microcredit distributed and the poverty gap rate will be analyzed with the data 

of 2003-2018 with the help of distribution charts. The study consists of four 

sections. The first section is to explain the concept of micro credit; The second 

section, micro-credit programs in Turkey; the third section, deals with the 

phenomenon of poverty and the general picture of poverty in Turkey and in the 

last section will examine the relationship between poverty and micro credit 

applications. As a result; A negative relationship was found between the total 

amount of credits distributed and the poverty gap rates. 
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Özet 

Yoksulluk, genel anlamıyla bireyin temel ihtiyaçlarını karşılayamaması, 
belirli bir yaşam standardının altında kalması durumudur. Dünya Bankası, 
yoksulluğu günde 1,90 $, 3,20 $ ve 5,50 $’ın altında gelir elde edenler olarak 
üçe ayırmaktadır. Yoksulluk oranı, günlük gelirin altında gelir elde eden 
kesimin, toplam nüfusa oranlanması ile bulunmaktadır. Yıllar itibariyle 
ülkemizde ölçülen mutlak yoksulluk oranlarında azalma yaşanmıştır. 
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Özellikle 2010 yılı itibariyle günde 1,90 $’ın altında gelir elde eden kesimin 
oranı çok düşük seviyelerdedir. Ülkemizdeki en yüksek seviyede yoksulluk 
oranını ise günde 5,50 $’ın altında gelir elde eden kesim oluşturmaktadır. 
Ülkemizde mikro kredi kapsamında faaliyet gösteren Türkiye Grameen Bank 
Mikro Finans Programının dağıtmış olduğu kredi miktarı ve kayıtlı olan 
mikro girişimci verileri kullanılmıştır. Program 2003 yılında kurulması 
nedeniyle başlangıç yıl 2003 olarak seçilmiş, Dünya Bankası yoksulluk 
verilerinde de en güncel veri 2018 yılı olması nedeniyle son yıl olarak da 
2018 yılı seçilmiştir. Çalışmamızda, mikro kredi kullanan birey sayısı ve 
dağıtılan mikro kredi miktarı ile yoksulluk açığı oranı arasındaki ilişki 2003-
2018 yılları verileri ile dağılım grafikleri yardımıyla analiz edilecektir. 
Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, mikro kredi kavramının 
açıklanması; ikinci bölüm, Türkiye’de mikro kredi uygulamaları; üçüncü 
bölüm, Türkiye’de yoksulluğun genel görümü ve son bölümde de mikro kredi 
uygulamaları ile yoksulluk arasındaki ilişki incelenecektir. Sonuç olarak; 
toplam dağıtılan kredi miktarı ile yoksulluk açığı oranları arasında negatif 
ilişki bulunmuştur. 

Makale Geçmişi 
Alınan Tarih 
22 Mart 2021 
Kabul Tarihi 

15 Mayıs 2021 

1. Giriş 

Mikro kredi uygulaması ilk kez 1976 yılında Bangladeş’te Muhammed Yunus 
tarafından uygulanmaya başlanmış ve 1983 yılında Bangladeş hükümetinin 
Grameen Bank’ı resmi olarak tanıması ile resmiyet kazanmıştır. Uygulamanın 
temelini iş imkânı kurmak veya mevcut işini büyütmek için yeterli sermayesi 
olmayan kadınlara küçük miktarlarda düşük faiz oranları, küçük taksit ödemeleri 
ile kredi verilmesi oluşturmaktadır. Ülkemizde bu uygulamayı ilk kez Kadın 
Emeğini Değerlendirme Vakfı uygulamaya başlamış, 1999 yılında MAYA’nın 
uygulamaya başlanması ile ülkemizin ilk resmi mikro kredi uygulaması 
başlamıştır. 2003 yılında ise Türkiye Grameen Mikro Finans Programı uygulamaya 
başlanmış ve günümüzde mikro kredi alanında en geniş çaplı program olarak 
faaliyet göstermektedir. 

Yoksulluk, bireyin geçimini sağlayacak derecede gelire sahip olmaması veya insan 
onuruna yakışır şekilde yaşamak için gerekli olan maddi imkanlardan yoksun 
olması durumudur. Yoksulluk kendi içinde mutlak-göreli, objektif-subjektif, 
kentsel-kırsal ve insani yoksulluk olarak farklı kriterlere göre ayrılmaktadır. 
Ülkemizde yoksulluğun gelişimine bakıldığında çalışmada referans alınan yıllar 
itibariyle yoksulluk azalmaktadır.  

Çalışma kapsamında, mikro kredi kavramı tanımlanarak mikro kredinin 
ülkemizdeki uygulamaları ve ülkemizdeki gelişimi açıklanacak, yoksulluk olgusu, 
yoksulluğun türleri açıklanarak ülkemizde 2003-2018 yılları arasında yoksulluğun 
gelişimi incelenerek, mikro kredi uygulamalarının yoksulluk düzeyi üzerine 
etkileri analiz edilecektir. 

2. Mikro Kredi Kavramı  

Mikro kredi, geçimini sağlayacak derecede gelire sahip olmayan ve yeni iş kurma 
ve/veya mevcut işini büyütme düşüncesi olan kadınlara küçük miktarlarda düşük 
faiz oranları ile verilen kredilerdir (Erten, 2019: 39). Bu açıklamadan hareketle 
mikro kredi kullanmak isteyen bireylerde iş kurma düşüncesi veya mevcut işini 
büyütme düşüncesi olmalı ve girişimcinin kadın olması önem arz etmektedir.  
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Mikro kredi sistemini ilk olarak 1976 yılında Muhammed Yunus Bangladeş’de 
uygulamıştır. Uygulama Yunus’un Bangladeş’in Jobra kentinde pazar gezisi 
yaparken bambu sandalye üreten kadının yeterli iş gücüne sahip olması ancak 
yeterli sermayeye sahip olmaması nedeniyle yoksul olduğunun farkına varması ile 
başlamıştır. Bunun sonucunda Yunus ticari bankadan kendi adına kredi çekerek 42 
kişiye yeterli sermayeyi sağlayacak parasal tutarı dağıtmıştır. Böylelikle mikro 
kredi uygulaması fiilen başlamıştır. 1983 yılında Bangladeş hükümetinin Grameen 
Bank’ı resmi olarak tanımasıyla mikro kredi uygulaması resmiyet kazanmıştır 
(Kuyu, 2017: 29-30). 

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2005 yılı, binyıl kalkınma hedeflerinin 
gerçekleştirmek, finansal sektörleri desteklemek, insanları mikro kredi hakkında 
olumlu düşüncelere sevk etmek amaçlarıyla “2005 Uluslararası Mikro Kredi Yılı” 
ilan edilmiştir. 2006 yılında ise mikro kredi uygulamasını başlatan Muhammed 
Yunus ve Grameen Bank Nobel Barış Ödülü almıştır (Ece, 2014: 24). 

Mikro kredi alma süreci şu şekilde işlemektedir. Krediyi almak isteyen girişimciler 
kuruma müracaat etmekte müracaat eden girişimcilere sistem hakkında eğitim 
verilerek bu eğitimi başarı ile tamamlayan bireylerden beşer kişilik gruplar 
oluşturulmaktadır. Kredi başlangıçta gruptaki iki kişiye verilmekte ve kredi geri 
ödemesi tamamlandığı zaman diğer bireylere kredi verilmektedir. Krediyi alan 
bireylerin krediyi geri ödeyememesi durumunda ise diğer bireylere kredi 
verilmemektedir (Şahpaz ve Savaşan, 2016: 492). 

3. Türkiye’de Mikro Kredi Uygulamaları 

Ülkemizdeki mikro kredi uygulamalarının temelleri 1986 yılına dayanmaktadır. 
Mikro kredi uygulamalarına MAYA mikro kredi uygulaması ve Türkiye Grameen 
Mikro Finans Programı örnek olarak gösterilebilir.  

MAYA mikro kredi uygulaması başlangıçta 1999 depreminden zarar gören 
bölgelerin kalkındırılması amacı ile kurulmuş ve Kocaeli’nde hizmet göstermesine 
rağmen ilerleyen zamanlarda İstanbul, Sakarya, Düzce ve Eskişehir’de de faaliyet 
göstermeye başlamıştır. MAYA projesinin temellerini 1986 yılında kurulan 1995 
yılı itibariyle İstanbul’da kadınlara küçük miktarlarda maddi destek sağlayan 
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı oluşturmaktadır (Baltacı, 2009: 32-34). 

Türkiye Grameen Mikro Finans Programı (TGMP), Türkiye İsrafı Önleme Vakfı 
tarafından 2003 yılında kurulmuştur. Ülkemizin mikro kredi alanında 64 ilde 91 
şubesi ile hizmet veren en geniş çaplı mikro kredi kuruluşudur. Kuruluşun vermiş 
olduğu toplam kredi miktarı ve kuruluşa üye girişimci sayısı 2003 yılından itibaren 
sürekli artmaktadır. Program; mikro krediler, mikro konut ve mikro sigorta 
hizmetleri alanında faaliyet göstermektedir. Kuruluşun vermiş olduğu krediler; 
temel kredi, girişimcilik kredisi, hayvancılık kredisi, sosyal kalkınma kredisi ve 
iletişim kredisi olarak beş alt kalemden oluşmaktadır. Girişimciler başlangıçta ilk 
olarak temel krediyi almakta, temel kredinin geri ödenmesi bitince girişimcilik 
kredisi almaktadır. Hayvancılık kredisi, kırsalda hayvancılığın gelişmesi amacıyla 
sosyal kalkınma kredisi ise sosyal kalkınma amaçlarıyla uygulanmaktadır. İletişim 
kredisinin kapsamını ise kadınların cep telefonu sahibi olması oluşturmaktadır 
(TGMP, 2020: 9-10). 
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4. Yoksulluk Olgusu ve Türkiye’de Yoksulluğun Genel Görünümü 

Yoksulluğun farklı zamanlarda farklı şekillerde ortaya çıkması nedeniyle üzerinde 
fikir birliğine varılan bir tanımı yoktur. Ancak yoksulluğu genel anlamıyla 
tanımlayacak olursak geçimini sağlamaya yetecek derecede yeterli gelirin 
olmaması ve maddi imkanlardan yoksun olunması durumu olarak tanımlayabiliriz. 
Yoksulluk kendi içinde mutlak-göreli, objektif-subjektif, kentsel-kırsal ve insani 
yoksulluk olarak alt dallara ayrılmaktadır. 

Mutlak yoksulluk; ülkenin ortalama gelir seviyesinden bağımsız olarak bireyin 
günde belirli bir gelir seviyesinin altında gelir elde etmesi durumudur (Öztürk ve 
Çetin, 2009-2665).  

Göreli yoksulluk ise; toplumun değişim ve dönüşüm içinde olması nedeniyle 
bireylerin ihtiyaçları da değişmekte, toplumdan topluma yoksulluk algısının da 
değişmesi sonucunda bütün ülkeler için uygulanan belirli bir gelirin altında gelir 
elde etme durumu geçersiz olduğunu savunarak yoksulluğu, bireyin ülkedeki 
ortalama refah seviyesinin altında olması durumu olarak tanımlanmaktadır 
(Öztürk ve Çetin, 2009: 2665-2666). 

Objektif yoksulluk, bireyin geçimini sağlayacak derecede gelir elde etmemesi 
durumu iken sübjektif yoksulluk ise yoksulluğu en iyi yaşayan bilir mantığı 
çerçevesinde bireylere yoksul olup olmadıkları kapsamında sorulan sorulara göre 
belirlenmektedir (Demir: 16-17). 

Kentsel yoksulluk, Sanayi Devrimi’yle birlikte kırdan kente göç eden kesimin 
kentlerdeki dinamik yapıya ayak uyduramaması ve kendi yaşam tarzlarını 
kurmaları sonucunda kentlerde artan gecekondulaşmayı, çarpık kentleşmeyi, 
kamu hizmetlerinin pahalı hale gelmesini tanımlamaktadır (Aydın, 2014: 5).  

Kırsal yoksulluk ise kentlerde bulunan sosyal, maddi imkanların, iş olanaklarının, 
altyapı yatırımlarının kırsal kesimde bulunmaması durumu olarak açıklanmaktadır 
(Acar, 2019: 8). 

İnsani yoksulluk, 1997 yılında ilk defa Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 
(UNDP) tarafından kullanılan bir kavramdır. Bireylerin insan onuruna yakışır 
şekilde yaşam sürememesi durumu olarak tanımlanmaktadır. İnsani yoksulluk, 
insani gelişim endeksi tarafından ölçülmektedir. Endeks kapsamında eğitim 
bileşeni, yaşam beklentisi bileşeni ve gelir bileşenleri yer almaktadır. 
Bileşenlerden elde edilen endeks sonucunun 0-0,499 arasında olması düşük, 
0,500-0,799 arasında olması orta, 0,800-1,000 arasında olması ise yüksek insani 
gelişim olduğunu göstermektedir (Human Development Indices and Indicators, 
2018; 3). 

Yoksulluk açığı endeksi ise Dünya Bankası tarafından ülkelerdeki yoksulluğun 
derinliğini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. Endeks, yoksulların geliri veya 
harcamaları ile yoksulluk sınırı arasındaki oranı ölçmektedir. Yoksulluk açığı 
endeksi denklemi,  

    

şeklinde ya da    
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“PG=I.H”  

şeklinde gösterilebilir. Burada I gelir açığı oranı [I=(z-µp/z], H kafa sayısı endeksi, 
µp yoksul nüfusun ortalama geliri, z ise yoksulluk sınırını ifade etmektedir. Endeks 
kaç kişinin yoksul olduğu ve yoksullar arasında gelirin nasıl dağıldığı konusunda 
bilgi vermemektedir (Aktan ve Vural, 2002: 13- 28).  

Tablo 1: Günde 1,90$, 3,20$ ve 5,50$ Altında Geliri Olan Bireylerin Yoksulluk Oranları 
(2011 SAGP) (%) 

Yıllar 

Poverty headcount 
ratio at $1.90 a day 
(2011 PPP) (% of 

population) (Yoksul 
kişi sayısı oranı günde 
1,90 dolar (2011 SAGP) 

(nüfusun yüzdesi) 

Poverty headcount 
ratio at $5.50 a day 
(2011 PPP) (% of 

population) (Yoksul 
kişi sayısı oranı günde 
5,50 dolar (2011 SAGP) 

(nüfusun yüzdesi)) 

Poverty headcount 
ratio at $3.20 a day 
(2011 PPP) (% of 

population) (Yoksul 
kişi sayısı oranı günde 
3,20 dolar (2011 SAGP) 

(nüfusun yüzdesi)) 
2003 3,9 37,0 14,5 
2004 2,0 27,0 9,7 
2005 2,3 24,6 9,4 
2006 1,8 21,9 7,9 
2007 1,3 19,1 6,4 
2008 0,6 15,7 5,5 
2009 0,7 15,7 4,6 
2010 0,8 15,2 4,3 
2011 0,1 13,1 4,0 
2012 0,1 12,3 3,1 
2013 0,3 10,7 2,7 
2014 0,2 10,0 2,1 
2015 0,2 10,7 2,4 
2016 0,2 9,5 1,6 
2017 0,1 8,7 1,5 
2018 0,0 8,5 1,4 

Kaynak: https://databank.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/1ff4a498/ 
Popular-Indicators (erişim tarihi: 28/12/2020) 

Tablodaki veriler Dünya Bankası tarafından oluşturulan mutlak yoksulluk sınırı 
kriterlerine göre oluşturulmuştur. Ülkelerdeki mutlak yoksulluk seviyeleri günde 
1,90$, 3,20 $ ve 5,50 $’dan aşağı gelir elde edenlerin ülke nüfusuna oranlanması ile 
oluşturulmaktadır. 2019 yılı verileri verilerin elde edildiği tarihte henüz 
hesaplanmamıştır.  
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Şekil 1: Günde 1,90$, 3,20$ ve 5,50$ Altında Geliri Olan Bireylerin Yoksulluk Oranları 
(2011 SAGP) (%) 

 
Kaynak: Tablo 1’den düzenlenmiştir. 

Şekil 1’e göre, 2003-2018 yılları arasında ülkemizde mutlak yoksulluk oranlarında 
sürekli azalma yaşanmıştır. En yüksek yoksulluk oranını ise günlük 5,50$’dan aşağı 
gelir elde eden bireyler oluşturmaktadır. En düşük yoksulluk oranını ise günlük 
1,90 $’dan aşağı gelir elde edenler oluşturmaktadır. Yıllar itibariyle yoksulluk 
oranları arasındaki makas kapanmaya başlamıştır. Özellikle 2003-2004 yılları 
arasında oranlardaki azalış yüksek oranlardadır. 

Tablo 2: Günde 1,90$, 3,20$ ve 5,50$ Gelire Göre Yoksulluk Açığı Oranları (%) (2003-
2018) (2011 SAGP) 

Yıllar 

Yoksulluk açığı oranı 

günde 1,90 $ (2011 SAGP) 

(%) 

Yoksulluk açığı oranı 

günde 3,20 $ (2011 SAGP) 

(%) 

Yoksulluk açığı oranı 

günde 5,50 $ (2011 SAGP) 

(%) 

2003 0,8 4,0 13,1 

2004 0,3 2,5 9,1 

2005 0,4 2,6 8,5 

2006 0,3 1,9 7,2 

2007 0,1 1,5 6,1 

2008 0,2 1,2 5,1 

2009 0,1 1,1 4,7 

2010 0,1 1,0 4,6 

2011 0,0 0,8 3,8 

2012 0,0 0,6 3,4 

2013 0,1 0,5 3,0 

2014 0,0 0,4 2,7 

2015 0,1 0,5 2,9 

2016 0,0 0,3 2,3 

2017 0,0 0,3 2,1 

2018 0,0 0,2 1,9 

Kaynak: https://databank.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/1ff4a498/Popular-

Indicators (erişim tarihi: 28/12/2020). 
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Şekil 2: Günde 1,90$, 3,20$ ve 5,50$ Gelire Göre Yoksulluk Açığı Oranları (%) (2003-
2018) (2011 SAGP) 

 
Kaynak: Tablo 2’den düzenlenmiştir. 

Şekil 2’ye göre, yıllar itibariyle yoksulluk açığı oranlarında sürekli azalma 
gözlenmektedir. Azalma 2003-2008 yılları arasında daha belirgin iken 2008 
yılından itibaren azalmaya devam etmiş ama belirginliğini kaybetmiştir. En yüksek 
yoksulluk açığı oranına günde 5,50$’ın altında gelir elde edenler sahiptir. 

5. Türkiye’de Mikro Kredi Uygulamalarının Yoksulluk Üzerine Etkileri 

Şekil 3: Günde 1,90$ Yoksulluk Açığı Endeksi ile Toplam Kullandırılan Mikro Kredi Miktarı 
Arasındaki İlişki Dağılım Grafiği 

 
Kaynak: Yoksulluk açığı endeksi verileri Dünya Bankası’ndan, dağıtılan kredi miktarları 

Türkiye Grameen Bank Finans Programı’ndan alınmıştır.  

Şekil 3’e göre, toplam dağıtılan kredi miktarı ile günde 1,90$ seviyesinde ölçülen 
yoksulluk açığı endeksi arasında negatif ilişki vardır. Ancak bu ilişki R2 değerinden 
(0,2988) de anlaşılacağı üzere zayıf bir ilişkidir. Bağımsız değişkende meydana 
gelen değişiklik bağımlı değişkendeki değişimin sadece %30 seviyesini 
açıklayabilmektedir. Bu da bize zayıf açıklama derecesini göstermektedir. 
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Şekil 4: Günde 3,20$ Yoksulluk Açığı Endeksi İle Toplam Kullandırılan Mikro Kredi 
Miktarı Arasındaki İlişki Dağılım Grafiği 

 
Kaynak: Yoksulluk açığı endeksi verileri Dünya Bankası’ndan, dağıtılan kredi miktarları 

Türkiye Grameen Bank Finans Programı’ndan alınmıştır.  

Şekil 4’e göre günde 3,20 $ kapsamında ölçülen yoksulluk açığı endeksi ile toplam 
dağıtılan mikro kredi miktarları arasında negatif ilişki olduğu görülmektedir. 
Buradaki R2 değeri (0,4697) 1,90 $ kapsamında ölçülen yoksulluk endeksi dağılım 
grafiği ile karşılaştırıldığında daha yüksektir.  

Şekil 5: Günde 5,50$ Yoksulluk Açığı Endeksi ile Toplam Kullandırılan Mikro Kredi Miktarı 
Arasındaki İlişki Dağılım Grafiği 

 
Kaynak: Yoksulluk açığı endeksi verileri Dünya Bankası’ndan, dağıtılan kredi miktarları 

Türkiye Grameen Bank Finans Programı’ndan alınmıştır.  

Toplam dağıtılan kredi miktarı ile günlük 5,50 $ kapsamında ölçülen yoksulluk 
açığı arasındaki ilişki Şekil 5’te gösterilmiştir. Grafikten ve denklemden de 
anlaşıldığı üzere değişkenler arasında negatif ilişki vardır. Toplam dağıtılan kredi 
miktarı referans yılları boyunca arttıkça 5,50$ kapsamında ölçülen yoksulluk açığı 
endeksi azalmaktadır. Denkleme göre R2 değeri (0,5041), günlük 1,90$ ve 3,20$ 
seviyelerinde ölçülen ve aynı bağımsız değişkene sahip olan denklemler ile 
karşılaştırıldığında en yüksek değere sahiptir. Bağımsız değişken olan toplam 
dağıtılan kredi miktarı bağımlı değişken olan 5,50$ yoksulluk açığı endeksinde 
meydana gelen değişmelerin %50’sini açıklayabilmektedir. 

6. Sonuç 

Mikro kredi uygulaması ilk olarak 1976 yılında Bangladeş’de uygulanmaya 
başlanmış olmasına rağmen günümüzde birçok ülke Grameen Bank uygulamasını 
referans alarak mikro kredi uygulaması yapmaktadır. Ülkemizde 1986 yılında 
uygulanmaya başlanan mikro kredi uygulaması 1999 yılında MAYA’nın faaliyete 
geçmesi ile resmiyet kazanmıştır. İlk mikro kredi uygulaması MAYA olmasına 



Journal of Current Researches on Business and Economics, 2021, 11 (1), 39-48.  47 
 

rağmen ülkemizin en büyük mikro kredi uygulaması Türkiye Grameen Bank Mikro 
Finans Programı olmuştur. 2003 yılında itibaren TGMP’ye üye girişimci sayısı ve 
dağıtılan mikro kredi miktarında sürekli artış yaşanmıştır. 

Yoksulluk farklı alt dallara ayrılmasına rağmen Dünya Bankası yayınlamış olduğu 
verilerde günlük belirli bir gelirin altında gelir elde eden kesimin ülke nüfusuna 
oranını ve günlük belirli bir gelirin altında gelir elde eden kesimin ülkenin 
ortalama gelir düzeyine olan uzaklığının yer aldığı yoksulluk açığı endeksini 
yayınlamaktadır. Bu veriler kapsamında ülkemizde 2003-2018 yılları arasında 
hem günlük gelirin belli düzeyin altında olanların nüfusa oranı hem de ülke 
ortalama gelirine olan uzaklığı azalış göstermektedir. 

Çalışmamızda Dünya Bankası yoksulluk açığı endeksleri ve Türkiye Grameen Bank 
Mikro Finans Programının toplam dağıtılan mikro kredi miktarları 2003-2018 
yılları verileri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, toplam dağıtılan kredi miktarı ile 
günlük 1,90$, 3,20$ ve 5,50$’ın yoksulluk açığı arasında negatif ilişki bulunmuştur. 
Toplam dağıtılan kredi miktarında meydana gelen artış her üç yoksulluk açığı 
türünde de azalışa neden olmaktadır. R2 istatistik değerlerine bakıldığında toplam 
mikro kredi dağıtımının günde en fazla 5,50$’ın yoksulluk açığı düzeyini açıkladığı 
görülmektedir. Sonuç olarak, ülkemizde yoksulluk açığının azaltılması için 
izlenecek yollardan bir tanesi, daha fazla mikro kredi programı uygulaması 
ve/veya daha fazla miktarda mikro krediler verilmesidir. 
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