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ÖZET
Günümüzde derinleşen yapısı ile yoksulluk, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’nin de önemli sosyoekonomik sorunlarından biri haline gelmiştir. Özellikle son yıllarda küreselleşme süreci ve neoliberal
politikaların etkisi ile yoksulluk gibi sorunlar, kişilerin kendi tercihlerinin bir sonucu olarak
nitelendirilmektedir. Bu kapsamda yoksullukla mücadelede çeşitli uygulamalar olmakla birlikte popülerlik
kazanan mikrokredi uygulamaları olmuştur. Türkiye’de 2003 yılından itibaren uygulanmakta olan Grameen
mikrokredi sistemi ile yoksul kadınlara kredi ve diğer finansal hizmetler sunulmaktadır. Ancak sistemin ne
düzeyde başarılı olduğu yapılan araştırmalarla ortaya konulabilecektir.
Çalışmanın amacı, mikrokredi üyelerinin mevcut sosyo-ekonomik durumlarını belirlemek ve mikrokredi
uygulamalarının kadınlar üzerindeki ekonomik ve psikolojik etkinliğini analiz etmektir. Çalışmada tanımlayıcı
bir tipte araştırma yapılmıştır, veriler sayı ve yüzde kullanılarak sunulmaktadır. Çalışma kapsamında anket
hazırlanmış ve 373 mikrokredi üyesine uygulanmıştır. Araştırma sonucuna göre üyeler üzerinde ekonomik
güçlenme sınırlı kalırken, mikrokredi sisteminin kadınlar üzerinde doğrudan ve dolaylı olarak kendini
gerçekleştirme /psikolojik açıdan olumlu gelişmeler göstermesinde yardımcı olduğu tespit edilmiştir.
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ABSTRACT
Today, with its deepening structure, poverty has become one of the important socio-economic problems of
Turkey as it is in all the countries of the world. Especially in recent years, problems such as globalization
process and the impact of neoliberal policies and poverty have been described as a result of people's own
preferences. In this context, microcredit applications have gained popularity with poverty alleviation with
various applications. The Grameen microcredit system, which has been implemented since 2003 in Turkey,
provides credit and other financial services to poor women. However, the level of success of the system can be
demonstrated through research done.
The aim of the study is to determine the current socio-economic status of microcredit members and to analyze
the economic and psychological effectiveness of microcredit practices on women. A descriptive type of study was
conducted in the study, the data are presented using numbers and percentages. Within the scope of the study, a
questionnaire was prepared and applied to 373 microcredit members. According to the results of the study,
while the economic strengthening on the members is limited, it has been found that the microcredit system helps
in direct and indirect self-realization / psychological improvement in women.
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