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YOKSULLUĞUN NEDENLERİ 

Yoksulluk; ülkelere, bölgelere, cinsiyete, hanehalkı özelliklerine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Yoksulluğun 

nedenleri incelenirken genel olarak iki temel yaklaşım kullanılmaktadır. Bunlardan ilki yoksulluğun sosyo-ekonomik ve 

yapısal sorunlardan kaynaklandığını ileri süren yaklaşımdır. Küre-selleşme sürecinde gelirin ülkeler arasında adil 

dağılmaması, gelişmekte olan ülkelerin tasarruf, yatırım, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik harcamalarının yetersizliği 

sosyo-ekonomik ve yapısal nedenler içinde sıralanabilir. Bu kap-samda, yoksul kişilerin iradeleri dışında gelişen ekonomi 

politikaları, fırsat eşit-sizliği ve işgücü piyasalarının yetersizliği gibi nedenler de yoksulluğun oluşu-munda etkili faktörler 

olarak kabul edilebilir, ikinci, yaklaşım ise, kişisel beceri ve yetenekler, çalışma azim ve disiplini, kişisel kararlar ve hatta 

şans faktörü gibi yoksul kişilerin kendisinden kaynaklanan nedenlerdir (Şenses; 2006: 145-6). Hangi nedenin daha önemli 

olduğu, ülkeye, döneme ve yoksul gruba göre değişiklik gösterebilir. Her iki yaklaşımın da kendi içinde tutarlı ve etkileşim 

içinde olduğu göz ardı edilmemelidir. 

Yoksulluğu oluşturan sosyo-ekonomik ve yapısal sorunlar yoksulluğun makro nedenlerini, kişilerin kendisinden 

kaynaklanan durumlar ise mikro ne-denleri ifade eder. 

Amacı yoksulluğun nedenlerini belirlemek olan bu bölümde "yoksulluğun nedenleri" makro ve mikro 

sınıflandırmasında incelenmiştir. Yoksulluğun mak-ro nedenlerinin, bireyin kendisi veya hanesinin özellikleri dışında 

gerçekleşen geniş etkileri olan olaylardan kaynaklandığı kabul edilmiştir. Mikro nedenlerin ise bireyin ve yaşadığı hanenin 

sosyo-demografik özelliklerinden (eğitim, cinsiyet vb.) ve kişisel kararlardan (göç) kaynaklandığı kabul edilmiştir. 

YOKSULLUĞUN MAKRO NEDENLERi 

Yoksulluğun makro nedenleri genellikle bireyin kontrolü dışındaki olaylar-dan kaynaklanmaktadır. 

Küreselleşmenin etkileri, nüfus artışı, enflasyon, eko-nomik kriz ve büyüme hızları, tasarruf ve yatırım oranlarındaki 

yetersizlikler, düşük rekabet gücü, mali nedenler, kaynakların etkin kullanılmaması ve yolsuz-luklar, sosyal güvenlik 

sistemlerinin yetersizliği, işgücü piyasasındaki yapısal bozukluklar ve işsizlik, doğal afetlere de neden olabilecek düzeyde 

coğrafi fark-lılıklardan kaynaklanan mekânsal nedenler ve en nihayetinde siyasi nedenler yoksulluğun başlıca makro 

nedenleri olarak sıralanabilir. Aşağıdaki başlıklarda bu kapsamda incelemeler yapılmıştır. 

Küreselleşme ve Gelirinin Adaletsiz Dağılımı 

Küreselleşme sınırların ekonomik anlamda gevşemesi, malların, sermaye-nin, hizmetlerin serbestçe 

dolaşabildiği, ticaret hacminin arttığı, ülkelerin birbi-rinden etkilendiği bir süreç olarak ifade edilebilir. Küreselleşme ile 

birlikte dünyada dengeler değişirken, bazı ülkeler için olumlu bazı ülkeler için ise olumsuz ekonomik gelişmeler 

yaşanmıştır. 

Çok boyutlu bir kavram olan küreselleşme, insanlık için hem fırsatlar hem de risk ve sorunlar doğurmuştur. Bu 

süreçte gelirin küreselleşmeyle birlikte nasıl dağıldığını açıklayan iki farklı görüş ortaya çıkmaktadır. Bu görüşlerden 

iyimser olanı, yoksul ile zengin arasındaki farkı azaltan ve birçok büyük ulusla-rarası iktisadi kurumlarca (IMF, DB, DTÖ) 
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savunulan "Bretton Woods Yakla-şımındır. Kötümser görüş ise, BM sistemini oluşturan örgütlerce desteklenen ve yoksul 

ile zengin arasındaki gelir adaletsizliğinin arttığını ileri süren "Birleşmiş Milletler Yaklaşımı" olarak bilinmektedir (Özgenç, 

2015: 114). 

İyimser görüş, ülkeler arasındaki etkileşimin artarak gelişimin hızlandığını savunmaktadır. Temel insan hak ve 

hürriyetlerinin korunması ve ülkeler arasın-da insani yaşam koşullarının standartlaşmasında önemli ektileri olduğuna yöne-

lik yorumlar yapılmaktadır. Ürün ve hizmetlerin dünya çapında yayılımı ile kültürler arasındaki entegrasyonda da önemli 

etkileri olduğu da ifade edilmek-tedir (Talaş ve Kaya, 2007:158). 

Kötümser görüşe göre yoksulluk küresel ölçekte yayılarak toplum ve birey-lerin hayatını olumsuz yönde 

etkilemektedir. Küreselleşmeyle, hem insanların yaşam stilleri birbirlerine benzemekte hem de ülkelerarası eşitsizlik 

büyütmek-tedir (Atan vd., 2015:4). İnsanların hayat standardı yükseliyor gibi görünmekle birlikte gelir adaletsizliği giderek 

artmaktadır. Küreselleşme ile birlikte ülkeler arası gelişmişlik ve ekonomik güç farklılıkları artmakta, zenginler daha çok 

zenginleşirken yoksullar daha çok yoksullaşmakta, kutuplaşma artmaktadır. Küreselleşme ile birlikte sayı ve büyüklükleri 

artan çok uluslu şirketler, kar maksimizasyonunu öncelikledikleri için, hem dünyada çevre sorunlarını arttır-makta hem de 

yoksulluğun yoğun yaşandığı ülkelerin bu sarmaldan çıkmalarını engellemektedir (İlhan, 2012: 242). Tablo VlII.l'den de 

anlaşılacağı üzere, kişi başı milli gelir bazında düşük gelirli ülkeler ile yüksek gelirli ülkeler arasındaki uçurum, son 25 yılda 

artmıştır. Diğer gelir gruplarındaki ülkeler ile yüksek ge-lirli ülkeler arasındaki eşitsizliğin ise kısmen kapandığı 

görülmektedir. 

Anlaşılacağı üzere günlük 3,10 doların allında gelir el-de eden nüfusun oranı düşük gelirli ülkelerde %35 

civarındadır. Bir başka anla-tımla ülkelerin kişi başı gelirlerinin düşüklüğü büyük ölçüde yoksulluğun da belirleyicisidir. 

Ülkelerin gelir seviyeleri yükseldikçe yoksulluk oranları da azalmaktadır. Coğrafi olarak bakıldığında en yüksek yoksulluk 

oranının Sahara Altı Afrika'da en düşük yoksulluk oranının ise Avrupa ve Merkez Asya'daki gelişmekte olan ülkelerde 

olduğu görülmektedir. 

Hızlı Nüfus Artışı 

Hızlı nüfus artışı ve kalabalık aileler beraberinde kişi başı düşen gelirin düşmesi ve yoksulluk sorununu 

getirmektedir. Bir ülkenin milli gelir artış hızı nüfus artış hızından yüksek olduğu sürece reel büyüme sağlanabilir. Şekil 

VIII.l'de 2014 itibariyle gelir gruplarına göre kadın başına ortalama doğum sayısı verilmiştir. Şeklin incelenmesinden de 

anlaşılacağı üzere düşük gelirli ülkelerde kadın başına doğum sayısı 4,8 iken yüksek gelirli ülkelerde söz konu-su sayı 

1,7'dir. Eğer ülkeler güçlü bir eğitim seviyesine sahipse nüfus iyi eğiti-lebilir. Nüfusa vasıf kazandırılabilir ise yüksek 

doğurganlık oranları bir yönüyle ekonomiyi de canlandırabilir ve ekonomik büyümeye katkı sağlayabilir. Nitelik-li ve iyi 

eğitilmiş genç nüfusun istihdam edilmesi, sosyal güvenlik ve vergi ge-lirlerini arttırabilir, sosyal güvenlik sisteminin mali 

sürdürülebilirliğine de olumlu etki yapabilir. Bununla birlikte ekonominin de beşeri sermayedeki hızlı artışa uygun biçimde 

iş yaratması gerekir. 

Ancak düşük gelirli ülkeler, güçlü bir eğitim ve sosyal güvenlik sistemine sahip değildirler. Bunun sonucunda, 

kalabalık hanelerde çocuklar, yetersiz bes-lenerek, sağlıksız koşullarda ve yeterli eğitim almadan yetişmekte, işgücü piya-

sasına daha çocuk yaşta vasıfsız bireyler olarak girmektedir. Özellikle düşük gelirli ülkelerde çocukların ebeveynleri 

tarafından bir sosyal güvence aracı ola-rak da görüldüğü anlaşılmaktadır (Şenses, 2006: 155). 
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Enflasyon 

Mal ve hizmet fiyatlarının sürekli artması, özellikle gelir seviyesi düşük olan kişilerin alım güçlerinde azalmalara 

sebep olur. Yüksek enflasyon oranları, yoksulları daha çok yoksullaştırırken, zenginleri daha çok zenginleştirir. Top-

lumdaki bireylerden bazıları enflasyondan kazançlı çıkarken bazıları da kay-betmektedir. Teorik olarak yüksek enflasyonlu 

bir ekonomide borç alan bireyler enflasyondan dolayı avantajlı duruma geçerken borç veren bireyler ise dezavan-tajlı 

duruma geçmektedir. Bu nedenle genel fiyat seviyesindeki bir değişiklik, sektörler arasında ve sektörler içinde önemli 

ölçüde gelirin ve servetin yeniden dağılımına sebep olmaktadır (Dornbusch ve Fischer, 1998: 526). Ancak reel durumda 

enflasyonist bir ortamda alternatif para bulma maliyeti yüksek faizler-den dolayı artar. Yoksul çalışanların pazarlık gücünün 

ve varlıklarının (gelirle-rinin) yetersiz olması nedeniyle söz konusu kesim enflasyondan olumsuz etkile-nir (Aktan ve Vural, 

2002). 

Ekonomik Krizler 

Özellikle gelişmekte olan ülkeler ekonomik krizlerden gelişmiş ülkelere göre çok daha derinden etkilenmektedir. 

Bazı krizler ülke ya da bölge bazında yaşanırken (Türkiye'de yaşanan 2001 ekonomik krizi gibi) bazı krizler (1929 Büyük 

Buhran, 1973 Petrol Krizi, 2008 Mortgage Krizi gibi) ise küresel çapta yaşanmaktadır. Farklı nedenlerle çıkan ekonomik 

krizler sonucunda mal ve hizmet talebi düşmekte, üretim azalmakta ve işyerleri işçi çıkarmakta hatta kapanabilmektedir. 

2008 küresel ekonomik krizi, dünya çapmda kayıtlı işsiz sayı-sını 27 milyonun üzerinde artırmıştır (World Employment 

Social Outlook Trends 2016: 3). Bu rakamın kayıtlanmayan (standart işsizlik tanımına uymayan) büyüklüğünün 50 milyonu 

aştığı da ifade edilmektedir (http://www.ilo.org/public/english/anniversary/90th/crisis/). Ekonomik krizler Rusya örneğinde 

olduğu gibi medyan gelirin de düşük olmasına ve düşük gelirli yoksul sayılarının yükselmesine neden olabilmektedir 

(Tikhonova, 2011). İşsiz-liğin artmasıyla gelir yoksulluğu yaşanmaktadır. İşsizlik ödenekleri yeterli değil ise, işsizlik 

sigortasından yararlanmanın şartları ağır ise, ekonomik kriz yoksul-luğun şiddetini arttırmaktadır. 

Ekonomik Büyüme ve Yoksulluk 

Ekonomik büyüme, gelir dağılımı ve dolaylı olarak yoksulluk birbirleriyle ilişkili kavramlardır. Ancak ekonomik 

büyüme sürecinin yoksulluğu arttırıp azalttığı konusunda görüş birliği yoktur. Kuznets Hipotezine göre; büyüme dö-

neminde gelir dağılımında önce eşitsizlik artar ve kişi başına düşen gelir belli bir seviyeye çıktıktan sonra eşitsizlik azalır. 

Fields, gelir dağılımı ile büyümearasında düzenli bir ilişki bulamamış ve bazı durumlarda büyüme sürecinde yoksulluğun 

artacağını bazı durumlarda ise azalacağını vurgulamıştır. Morawetz ise, az gelişmiş ülkelerde yoksulluğun arttığı 

dönemlerde bazı ülke-lerde büyüme hızının yüksek bazı ülkelerde ise düşük olduğunu saptamıştır (Şenses, 2006: 150). 

Gelişmiş ülkelerin çoğunda büyüme yoksulluğu azaltıcı etkisi olurken gelişmekte olan ülkelerde de büyüme aynı olumlu 

etkiyi yarata-mamıştır. Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyüme oranlan mutlak yoksul-luğun azalmasında ya da 

artmasında önemli bir etken iken, yoksulluğun temel belirleyicilerinden olan gelir dağılımındaki eşitsizliği de göz ardı 

etmemek ge-rekir (Fosu, 2016: 2). Ayrıca düşük gelirli ülkelerde ekonomik büyüme ve eşit-sizlik azaltıcı politikaların 

etkisinin sınırlı olduğuna işaret edilmektedir (Fosu, 2016: 2). Ülkelerin büyüme hızı kadar, işgücüne katılma oranı, ücret 

seviyesi, çalışma koşulları, toplumsal cinsiyet eşitliği, gelirin adil dağılımı da yoksullukla yakından ilişkili olduğunu belirmek 

gerekir. 
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Örneğin bir ülkenin son on yılda reel olarak ortalama %6 büyüdüğünü var-sayalım. Ekonomideki büyümeye 

karşılık ücretler ortalama %4 artmış, düzenli ücretli işlerde istihdam her yıl için %2 artmış olsun. Bu artışlar çalışma saatle-

rindeki artışı karşılamıyor üstelik işgücüne katılım oranları düşüyorsa (özellikle kadmlar arasında) gelir dağılımında belirgin 

bir iyileşmenin gözlemlenmesi güç olacaktır. O halde büyümenin yoksulluğu azaltıcı etkisinden kolayca bahsetmek 

mümkün olmayacaktır. 

Tasarruf ve Yatırım Oranlarının Yetersizliği Borçlanmalar 

Gelişmiş ülkelerin aksine gelişmekte olan ülkelerde tasarruf oranları düşük-tür. Gelişmekte olan ülkelerde kişilerin 

tüketim eğilimleri yüksek olduğu için haneler gelirlerinin büyük kısmını tüketime ayırmakta, yeterince tasarruf yapa-

mamaktadır. Bu durum sonucunda iç tasarruflarla yatınmlara kaynak aynlama-makta ve yeterli istihdam 

yaratılamamaktadır. Diğer yandan yüksek dış borç-lanma ile büyüme sürecinde yatırımlar arasında negatif, sermaye 

kaçışları ara-sında pozitif nedensellik bulunmaktadır (Esener, 2013: 22). Gelişmekte olan 30 ülke verisi üzerinden yapılan 

bir çalışmada 1980-2010 döneminde dış borçlann GSYİH'ye oranının %51 olarak gerçekleştiği, söz konusu oranın son 

yıllarda düşmesine karşılık halen Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun belirle-diği kriterlerin üzerinde olduğu 

belirtilmektedir (Esener, 2013). 

Gelişmekte olan düşük gelir grubundaki ülkeler bir yoksulluk döngüsü içindedir. Düşük milli gelir nedeniyle kamu 

ve özel tasarruf oranlan yetersiz olan ülkeler, özellikle eğitim, sağlık gibi beşeri sermaye yatırırdan ile alt yapı yatınmlanna 

yeterli kaynak ayıramamaktadır. Söz konusu ülkelerde düşük ta-sarruflar kamunun ve özel sektörün yüksek faiz ile 

borçlanma sorununu da beaberinde getirmektedir. Yüksek faiz oranlan ve yetersiz tasarruflar nedeniyle yeterli mal ve 

hizmet üretimi yapılamamakta ve hızla artan nüfusa yetecek ye-terli ve düzgün iş yaratılamamaktadır. 

Gelişmekte Olan Ülkelerin Yoksulluk Döngüsü 

Düşük Milli Gelir 

Düşük Tasarruf 

Yetersiz İstihdam 

Yetersiz ve Düşük Katma Değerli Üretim 

Yetersiz Kamu Harcamaları (Eğitim-Sağlık, Altyapı vb.) 

Yetersiz ve Düşük Yatırım 

 

Gelişmekte Olan Ülkelerin Üretimlerinde Katma Değer Yaratamaması ve Rekabet Gücünün Düşüklüğü 

Gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelerin aksine daha düşük değere sa-hip mal üretmekte ve yüksek katma 

değer yaratamamaktadır. Ar-Ge çalışma-ları yetersiz olduğundan markalaşma yapılamamakta, fason mal üretimi nede-

niyle ihraç edilen mallar düşük ekonomik değere sahip olmaktadır. Tablo VIII.3'ten de anlaşılacağı üzere, yüksek gelir 

grubundaki ülkelerin ar-ge har-camalarının milli gelire oranının orta gelirli ülkelerin neredeyse 2 katı olduğu görülmektedir. 

Rekabet etmekte güçlük çeken firmalar, işçi ücretlerini düşük tutarak ya da işçilerini kayıt dışı çalıştırarak 

üretimlerini sürdürmeye çalışmaktadır. Hayatını idame ettirmek için çalışanlar, kayıt dışı sektörlerde, düşük ücretlerle 

çalışmak zorunda kalabilmektedir. 
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Mali Nedenler 

Devletler son yıllarda doğrudan yabancı sermaye çekebilmek için gelir vergisi kurumlar vergisi gibi dolaysız 

vergileri azaltarak vergi rekabetine girmektedir. Hükümetler artan kamu finansmanı açığını karşılamak için do-laylı vergileri 

yükseltme yoluna başvurmaktadır (Kabakçı Karadeniz, 2013/a). Katma değer vergisi gibi tersine artan oranlı vergilerin 

artışı gelir dağılımını düşük gelirli haneler aleyhine etkilemektedir. AB üyesi ülkelerde katma değer vergisinin toplam vergi 

gelirleri içindeki payı ile ülkelerin yok-sulluk oranları arasında doğru orantılı bir ilişki mevcuttur (Kabakçı Karadeniz, 

2013/b). 

Yatırımlar için yeterli kaynak bulunamadığında iç ve dış borçlanmaya gi-dilmektedir. Devlet iç borçlarının faizleri 

özellikle tersine artan oranlı olan tüketim vergileri ile finanse ediliyorsa yoksul kesim bundan olumsuz yönde etkilenir ve 

gelir yoksullardan zenginlere doğru yeniden dağılır (Aktan ve Vural, 2002). 

Ülkeler büyüme hızını arttırarak, yoksullukla mücadele etmeyi amaçlamak-tadır. Aynı zamanda, yoksulların 

kullandığı zorunlu mal ve hizmetlere sübvan-siyon verilmesi, asgari ücret ve kayıtlı istihdamı arttırmaya ve eğitim eşitsizliği-

ni gidermeye yönelik politikaların uygulanması yoksullukla mücadelede önem-lidir (Arpacıoğlu ve Yıldırım, 2011: 75). 

Bununla birlikte gelişmekte olan ülke-lerin başta eğitim sağlık gibi sosyal harcamalara bütçelerinden yeterince pay 

ayıramaması yoksullukla etkin mücadeleyi zorlaştırmaktadır. Dünyanın en yok-sul ülkelerinin olduğu Sahara Altı Afirka 

bölgesinde Dünya Bankası ve Ulusla-rarası Para Fonu (IMF)'nun yürüttüğü özelleştirme uygulamaları, tarımsal des-

teklemelerin kaldırılması ve kamu harcamalarının azaltılması gibi yapısal uyum programlarının (!) gelir dağılımını bozduğu 

ve yoksulluğu arttırdığı görülmek-tedir (Memiş vd., 2010). 

 

Kaynakların Etkin Kullanılmaması ve Yolsuzluklar 

Yolsuzluk en genel anlamı ile kayıt dışı ekonomi ve haksız rekabetten, tüketicinin yanıltılmasına kadar pek çok 

şekilde yapılabilen hukuk dışı davranışlardır (Gültekin, 2015: 417). Yolsuzluk ve yoksulluk toplumda, huzur, istikrar ve 

barışı bozabilecek güce sahiptir. Bir açıdan bakıldığında, yolsuzluklar yoksulluğa da yol açar. Diğer açıdan bakıldığında 

ise, yoksul-luk toplumda yolsuzluğa zemin hazırlar (Gültekin, 2015). Yolsuzluk, yerli ve yabancı yatırımların yapılmasını 

engelleyerek, ekonomik büyümeyi olumsuz etkiler. Ayrıca, kamu altyapı yatırımlarının kalitesini düşürür, vergi gelirlerinde 

azalmaya neden olur ve kamu harcamalarının etkinliğini bozar. Yolsuzluk sonucu, kamu kaynaklarının etkin kullanılması 

zorlaşır. Bazı kesimler diğerlerine göre daha fazla çıkar sağlar ve gelir eşitsizliğine neden olur. 

 

Sosyal Güvenlik Sisteminden Kaynaklanan Nedenler 

Sosyal güvenlik, bireyleri, uluslararası standartlarla belirlenmiş risklere karşı koruma altına alan ve çoğunlukla 

devlet tarafından yürütülen bir sigorta sistemidir. Sistem, azalan gelir ve artan giderler nedeniyle ortaya çıkan sosyal 

risklere karşı kapsamı içindeki bireyleri koruma altına alır. Sosyal güvenlik ya vergilerle ya da işçi, işveren ve kimi zaman 

da devletten sağlanan katkı payları (sosyal sigorta primleri) ile finanse edilmektedir (ILO, 2014). 

Düşük gelir grubundaki ülkelerde çoğunlukla sosyal güvenlik sistemi zayıftır ve çalışanların tamamını 

kapsamamaktadır. Sistemin, çalışanların ve nüfusun önemli kısmını kapsam dışında bırakması doğal olarak yoksul-luğa 

neden olmaktadır. Özellikle esnek, kendi hesabına, tarımda ve küçük işyerlerinde çalışanlar (10'dan az işçi çalıştıran 
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işyerlerinde), kolayca sos-yal güvenlik kapsamı dışında kalabilmektedir. Elbette bu durum bireyleri sosyal risklere karşı 

korumasız bırakmakta ve yoksulluğa neden olabilmektedir. 

Yoksulluğun yaygın olduğu Afrika kıtasında sosyal güvenlik harcamaları-nın milli gelire oranı düşüktür. Sağlık, 

emeklilik ve işsizlik güvence sistemleri nüfusun küçük bir bölümünü kapsamaktadır. Dünya nüfusunun sadece %27'si 

sosyal güvenlik sisteminden yararlanabilmektedir (ILO, 2014: xxi). 

Yüksek milli gelire sahip Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'da ise sosyal gü-venlik sisteminin kapsadığı nüfus ve 

sosyal güvenlik harcamalarının milli gelire oranı yüksektir. Belirtilen bölgelerde sosyal güvenlik sistemlerinin sağladığı 

yüksek koruma kapsamı, bu bölgelerin sanayileşmelerini diğer ülkelere göre neredeyse bir asır önce tamamlamış 

olmalarına ve sanayi ve hizmetler sektö-ründe çalışan düzenli ücretli nüfus oranının yüksekliğine bağlanabilir. Diğer 

yandan söz konusu ülkelerde kapsam alanının genişliği ve yaşlı bağımlı nüfiıs oranının yüksekliği özelikle emeklilik 

harcamalarını önemli ölçüde artırmakta-dır. Artan sosyal transfer harcamalarının vergilerle finanse edilmeye başlanma-sı, 

sosyal güvenlik kurumlarının işleyişi kadar toplumun diğer kurumlarını da etkilemekte ve yoksulluğu dolaylı olarak 

artırabilmektedir. 

Düşük ve orta gelir grubundaki ülkeler, kamu sağlık harcamalarına da yete-rince pay ayıramamaktadır. Kamu 

sağlık harcamalarının milli gelire oranı düşük gelir grubundaki ülkelerde %2,4, orta gelir seviyesine sahip ülkelerde %1,6 

iken, söz konusu oran yüksek gelir grubundaki ülkelerde %7,7'dir. Sağlığa yeterli payı ayıramayan yoksul ülkelerde 

çocuklar yetersiz beslenmekte, anne çocuk ölümlerinin oranları yükselmekte, doğumda beklenen ömür gelişmiş ül-kelere 

göre düşük seyretmektedir. Düşük ve orta gelirli ülkelerde doğum oranla-rı yüksek gelir grubundaki ülkelere göre daha 

fazla olmasına rağmen bu ülke-lerde çocuk ölüm oranları da yüksektir. Dünya genelinde her gün 18,000 dola-yında 

çocuğun önlenebilir sebepler yüzünden hayatını kaybettiği tahmin edil-mektedir (ILO, 2014:xxi). 

Düşük kamu sağlık harcaması ve yetersiz kamu sağlık hizmetleri düşük ve orta gelirli ülkelerde doğuşta yaşam 

beklentisinin yüksek gelir grubundaki ülke-lere göre kısalmasına, bebek ve anne ölümlerinin artışına yol açmaktadır (Bkz. 

Tablo VIII.5). 

İşgücü Piyasasından Kaynaklanan Nedenler ve İşsizlik 

İşsizlik, bireyin cari ücret düzeyinden çalışmaya razı olmasına rağmen iş arayıp bulamaması nedeniyle 

çalışmamasıdır. Yaşamak için alternatif geliri olan ve yeni bir gelir elde etmek amacıyla iş aramayan ve çalışmayan kişiler 

bu an-lamda işsiz sayılmaz. Belirli bir gelir elde etmek amacıyla ekonomik faaliyette bulunmak isteyen kişi bunu 

başaramazsa gelir yetersizliği ile karşı karşıya kalır ve bu durum yoksulluğu getirir. 

İşsizliğin en önemli nedenlerinden biri de yapısal problemlerdir. Ekonomik büyümenin yeterli iş yaratamaması, 

bireylerin iş bulamamasına ve dolayısıyla gelir elde edemeyip yoksullaşmasına neden olabilir. 2015'te %3 büyüyen dünya 

ekonomisi yeterli iş yaratamamaktadır. 2015'te işsiz sayısı dünya genelinde 2008-2009 ekonomik krizi öncesine göre 27 

milyon kişi artış göstererek 197 milyon kişiye ulaşmıştır (ILO, 2016). İBununla beraber, istihdamın yapısı da en az işsizlik 

kadar yoksulluğun belirleyicileri arasında yer alabilir. Katma değersiz mal ve hizmet üreten işletmelerde işçiler düşük 

ücretlerle çalışmaktadır. Sendikalaşmanınyetersiz olması da çalışanların milli gelirden yeterli payı alamamalarına neden 

olabilir. Günlük, geçici, kısmi ya da belirli süreli çalışanlar büyük ölçüde eğreti ve güvencesiz istihdamın içinde yer alırlar. 

Çalışma hayatındaki eğretilik beraberin-de çalışan yoksullar sorununu getirir. Günde birkaç saat ya da yılda iki üç ay çalı-

şanlar, iş sözleşmesi belirli süreli olanlar, evlerde fason üretim yapanlar büyük ölçüde gelir yetersizliği ve yoksulluk ile karşı 

karşıyadır. 
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Dünya genelinde istihdam edilenlerin yaklaşık 1,5 milyarı kendi hesabına çalışma, ücretsiz aile işçiliği gibi tipik 

olmayan güvencesiz ve eğreti işlerde çalışmaktadır. Söz konusu sayı, dünya genelinde istihdam edilenlerin yaklaşık 

%46'sını oluşturmaktadır (ILO, 2016). Belirtilen durum çalışan yoksulların da ortaya çıkmasına yol açmaktadır. 2015 

itibariyle dünya genelinde yaklaşık 327 milyon kişinin günlük 1 A.B.D. dolarınm altında 967 milyon kişinin ise günlük 1,90 

ile 5 A.B.D. dolan arasında gelir elde ettiği tahmin edilmektedir. 2000'den bu yana çalışan yoksul sayısındaki artış sadece 

dünya genelinde değil Avru-pa'da da artış göstermektedir. 

Bir başka anlatımla, işsizlik kadar, istihdamın eğretiliği ve güvencesizliği de yoksulluğa neden olabilmektedir. 

Kayıt dışı (sosyal güvencesiz çalışma) eğreti istihdamın bir çeşididir. Köyden kente göç eden, vasıfiz ve eğitimsiz iş-gücü 

enformel sektörde günlük, geçici ve sosyal güvencesiz işlerde çalışmak zorunda kalmaktadır. Sosyal güvencesiz çalışma, 

iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, işsizlik, yaşlılık, sakatlık gibi sosyal risklerle maruz kalan bireyin gelir kaybına ve gider 

artışına yol açarken yoksulluğa neden olabilmektedir. 

TÜİK yoksulluk hesaplamalarına göre, 2009 itibariyle yoksulluk oranı üc-retli ve maaşlılarda %6 iken, işverenlerde 

%2,3, güvencesiz ve eğreti işlerin olduğu yevmiyeli çalışmada %26,8, kendi hesabına çalışmada %22,4 ve ücret-siz aile 

işçiliğinde %29,5 olarak hesaplanmıştır. Bir başka anlatımla çalışma şekli eğretileştikçe, yoksulluk oranı artmaktadır. Kendi 

hesabına ve ücretsiz aile işçiliğinin tarım sektöründe yaygın olduğunu, tarım sektörünün ise milli gelir-den düşük pay 

aldığını da göz ardı etmemek gerekir. 

Mekansal Nedenler 

Yoksulluk bireylerin yaşadığı mekana/bölgeye göre de değişkenlik göste-rebilir. Coğrafya ve iklim nedeniyle 

farklılıklar, doğal afetler yoksulluğu etkile-yebilen faktörler olarak ortaya çıkabilir. 

Coğrafi Farklılıklar 

Milli gelir hiçbir ülkenin bölgeleri arasında eşit dağılmamaktadır. Eğer bölge ekonomik olarak gelişmiş ise, diğer 

bölgelerden işgücü ve sermaye gelişmiş böl-gelere doğru kayar. Yatırımın geriye doğru etkileri denen bu olgu, Güney İtal-

ya'nın Kuzey İtalya'ya, Doğu Almanya'nın Batı Almanya'ya göre fakirleşmesi yönünde örneklendirilebilir (Türk, 2007: 314). 

Bir ülkedeki bölgelerin gelişmişlik farklarının en önemli nedeni, sınai yatırımların dengesiz dağılmasıdır. Sınai yatı-rım 

olmayan bölgelerde enerji, ulaşım gibi alt yapı yatırımları gelişmemekte ve diğer üretim ve ticaret faaliyetleri de 

daralmaktadır. Sanayileşen bölgede istih-damla birlikte gelir de artarken yoksulluk azalmaktadır (Pehlivan, 2009: 286). 

Bazı ülkeler zenginken diğerlerinin yoksul olması sadece kültür, iklim ve coğrafya gibi faktörlerle 

açıklanamayabilir. Örneğin, Kongo, Sierra Leone ve Zimbabve gibi Afrika ülkelerinde yoksulluk şiddetli yaşanıyorken bir 

diğer Afrika ülkesi olan Botsvvana dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasındadır. Bu nedenle ekonomik büyümenin altında 

yatan asıl etkenlerden birinin insan ser-mayesi olduğu unutulmamalıdır (Artan ve Hayaloğlu, 2013:34). 

Türkiye'de Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri-nin göreli olarak yoksul olduğu 

görülmektedir. Bu bölgelerdeki yoksulluk ne-deniyle, iç göç artmakta ve yoksulluk büyük kentlere taşınmaktadır 

(Gündoğan, 2008: 56). Kentleşme ile birlikte kır-kent nüfusun oranının değişmesi tüketimi arttırıcı bir etki yapar. Yapılan 

araştırmalar kentte yaşayanların kırda yaşayanla-ra göre daha çok tükettiklerini göstermektedir (Uluatam, 1995: 142). 

Şekil VIII.3'ten de anlaşılacağı üzere Türkiye'de yoksulların yaklaşık %40'ı Doğu ve Güney Doğu Anadolu 

bölgelerinde yaşamaktadır. Diğer bölge-lere göre milli gelirden daha az pay alan ve tarıma dayalı bölgelerde yoksulların 

sayısı artış göstermektedir. 
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Doğal Afetler 

Başta depremler ve kuraklık olmak üzere doğal afetler ülke ekonomileri üzerinde ve insanlann hayat 

standartlarında olumsuz etki oluşturmaktadır. Do-ğal afetin etkisi, olayın şiddeti, meydana geldiği bölgenin nüfus 

yoğunluğu gibi nedenlere bağlı olarak değişmektedir (Sarısoy ve Koç, 2010: 330). Kuraklık, sel gibi doğal afetler nedeniyle 

özellikle tarıma dayalı ekonomiler önemli gelir kayıpları ve yoksullukla karşılaşabilmektedir. 

Siyasal Nedenler 

Yoksulluğa neden olan siyasal nedenler içerisinde savaşları ve terörü göste-rebiliriz. Her ikisi de sınırlı olan kamu 

kaynaklarını etkin alanlarda kullanmasını önleyerek verimsiz olan savunma harcamalarına aktarılmasına neden olur. 

Kamu harcamaları içinde savunma harcamaları önemli paya sahiptir. Özel-likle savaş durumunda veya savaş 

ihtimalinin olması durumunda bile savunma harcamaları artış göstermektedir. Bir ülkenin savunma harcamalarını 

arttırması, diğer ülkeleri de etkileyerek bir silahlanma yarışı başlatabilmektedir. Savunma-ya harcanan kamu kaynakları, 

yoksulluğu giderici etkisi yüksek olan, eğitim, sağlık, transfer harcamaları gibi önemli harcamalara ayrılan kaynakları 

azaltmaktadır. 

Afrika'nın geri kalmış ülkelerinde, yerli halk temiz içme suyu bulamazken, devletler bütçelerinin büyük bir kısmını 

savunma harcamalarına ayırmaktadır (Özçelik ve Önder, 2016: 35). Ülkeler güvenliklerini sağlamadıkça, diğer har-

camaların anlamı kalmamaktadır. Bu nedenle savaşların ve gerilimli ortamların, devlet kaynaklarını verimsiz olan savunma 

harcamalarına aktarılması, yoksul-lukla mücadeleyi hedef halinden çıkarmaktadır. 

Terör ile teröristler devlet politikaları etkilemeyi amaç edinir ve siyasi amaç güderek, etnik gruplar ya da sivil 

ajanlarla saldırılar gerçekleştirmekte ve üstlenmektedir. Ülkelerin ekonomik, politik, dini, psikolojik veya sosyolojik faktörleri 

terörizme neden olduğu için terör eylemleri tek bir nedene bağlana-mamaktadır. Terörizm, dinsel ve ideolojik çatışmalar, 

etnik çatışmalar, zayıf hükümetler, yoksulluk, siyasi eşitsizlik gibi birçok nedene dayanabilir. Terör yaşanan ülkede, başta 

sanayi ve turizm olmak üzere birçok sektörde olumsuz-luklar yaşamaktadır (Özçelik ve Önder, 2016: 38). Devletler, sınırlı 

kaynaklarını eğitim, sağlık, transfer harcamaları gibi diğer harcamalara oranla terör yü-zünden savunma harcamalarına 

kaydırarak ülkede yaşanan yoksulluğun şiddeti-ni de arttırmaktadır. 

Düşük gelirli ülkeler merkezi bütçe gelirlerinin yaklaşık %15'ini savunma harcamalarına ayırmaktadır. Eğitim, 

sağlık, alt yapı gibi ekonomik kalkınmayı sağlayacak ve yoksulluğu azaltacak yatırımlara ise yeterince pay ayıramamak-

tadır. Bununla beraber savunma harcamalarının da ülkelerde huzur ve barışı tesis edip yerli ve yabancı yatırımcıyı yatırım 

yapmaya teşvik edeceği de göz ardı edilmemelidir. 

 

YOKSULLUĞUN MİKRO NEDENLERİ 

Yoksulluğun mikro nedenleri aşağıda hanehalkı özellikleri, cinsiyet eğitim ve göç başlıkları altında 

incelenmektedir. 

Hanehalkı Özellikleri 

Ailede çocuk sayısı arttıkça yoksul olma ihtimali artmaktadır. Gelir seviye-si düşük olan aileler geleceklerini garanti 

altına alabilmek için daha çok çocuk yapmakta ve yoksulluk zincirinden kurtulamamaktadır. Yoksul ailelerin bir kısmı, 

çocuklarının eğitimlerine önem vermektense küçük yaşta işe girmelerini yeğleyebilmektedir. Oysa gelir seviyesi yüksek 

olan aileler çocuklarına daha iyieğitim verebilmek için çocuk sayılarını düşük tutmaktadır. TÜİK Yoksulluk Çalışmasına 
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(2009) göre, 3-4 kişinin yaşadığı hanelerde yoksulluk oranı %9,65 iken, 7 ve üzerinde bireyin yaşadığı hanelerde yoksulluk 

oranı %40'a çıkmakta-dır. 

Bununla beraber tek ebeveynli aileler ile hanelerinde engelli birey olan ai-lelerde yoksulluk riski 

şiddetlenebilmektedir. Ailedeki çocuk ve yaşlılara baka-cak tek yetişkinin olması, ailenin gelirini azlığına ve yoksulluğa 

neden olabil-mektedir. TÜİK yoksulluk çalışmasma göre (2009), çocuklu çekirdek ailelerde yoksulluk oranı % 15,98 iken, 

söz konusu oran tek ebeveynli ailelerde %19,2'ye, kalabalık geniş (ataerkil) ailelerde %24,4'e yükselmektedir. 

Ailede engelli olması aile bireylerinden en az birinin engelliye bakmasına, çalışmamasına ve gelir elde 

edememesine neden olabilmektedir. Diğer yandan, engellinin bakım masrafları da hanenin eğitim sağlık gibi diğer 

harcamalannı kısmalarına ve yoksulluklarının şiddetlenmesine neden olabilmektedir. 

Cinsiyet 

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği yoksulluğun bir nedeni olarak ortaya çıka-bilmektedir. Kadınlar geleneksel cinsiyete 

dayalı iş bölümü, ev işleri çocuk ve yaşlı bakımı gibi işleri üstlendikleri için işgücüne katılamamaktadır. Yetersiz eğitim, 

kadının çalışmasına ilişkin olumsuz tutumlar kadını çalışma hayatından uzaklaştırmakta ve gelir elde etmesini 

engellemektedir. 28 AB üye ülkesini inceleyen bir çalışmada kadınların istihdam artışı için uygulanan teşvik politika-larına 

rağmen kadınlarda yoksulluk riski daha yüksek olduğu bulgulanmıştır. Çünkü kadınlar, düzensiz işlerde, düşük ücrette 

çalışma olasılığı erkeklere oran-la daha fazladır (Kiausien e, 2015: 100). 

Eğitim 

Geliri yüksek aileler eğitime gelir seviyesi düşük ailelere göre daha çok önem vermektedir ve nispeten daha çok 

eğitim harcaması yapmaktadır. Çocuklarının eğitimlerini özel okullarda ya da daha merkezi devlet okullarında sür-

dürmelerini sağlamaktadır. Daha donanımlı, yabancı dile ağırlık veren, sosyal aktiviteleri zengin programlarla donatılmış 

okullardaki eğitim ile kalabalık sı-nıflarda yeterli donanıma sahip olmayan kırsaldaki ve şehirlerdeki kenar mahal-le 

okullarındaki eğitim birbirinden farklıdır. 

Eğitim seviyesi yüksek olan ailelerin çocukları hem iyi eğitim almakta hem de ebeveynleri rol model alabilmektedir. 

Örneğin üniversite mezunu anne baba-nın çocuklarının üniversite mezunu olması, ilkokul ya da ilkokul terk bir anne 

babanın çocuklarının da yetersiz eğitim seviyesine sahip olması olasıdır. 

Hane reisinin işsiz olması, evin gelir ihtiyacı gibi nedenlerle çocuklar, il-köğretimi terk etmekte ve aileye gelir 

getirmek için çalışma hayatma atılmakta-dır. Okulu terk eden çocukların annelerinin eğitim seviyesi çoğunlukla düşük-tür, 

meslekleri yoktur ve ev hanımıdırlar (Özdemir vd., 2010: 86-87). 

Eğitim seviyesinin yetersizliği yoksulluğun temel nedenleri arasındadır. TÜİK Gelir ve Yaşam Koşulları 

Araştırması 'na (2014) göre, yoksulluk oranı okur-yazar olmayanlarda %27,7, bir okul bitirmeyenlerde %25,1 lise altı me-

zunlarda %12,5, lise ve dengi mezunlarda ise %5,7'dir. Yükseköğretim mezun-ları %1,3 ile yoksulluk oranının en düşük 

olduğu gruptur. Eğitim seviyesi yük-seldikçe yoksulluk oranı da azalmaktadır. Lise altı mezunu olmak bir başka anlatımla 

ilkokul ve/veya ortaokul mezunu olmak, okul bitirmeyenlere göre yoksulluk oranını neredeyse yarı yarıya azaltmaktadır. 

Bireyler temel eğitimle hayatta kendilerine gerekli temel bilgi ve becerileri elde etmekte, lise ve yükse-kokul eğitimi ile de 

bir ölçüde meslek sahibi olmakta ve düzenli ücretli işlerde çalışabilme olanağına kavuşmaktadır. 

Bununla beraber, eğitime yapılan harcama büyük ölçüde hanelerin gelirleri ile yakından ilgilidir. Düşük gelirli 

haneler eğitime yeterince pay ayıramaz iken, yüksek gelirli aileler daha okul öncesinden başlayarak yüksek eğitim 

harcamaları yapmakta-dır. Birinci en yoksul gelir grubu gelirinin sadece binde dördünü eğitim harcamaları-na ayırırken, 
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söz konusu oran beşinci en zengin gelir grubunda %3,9'a yükselmekte-dir (TÜİK, Hane Halkı Bütçe Araştırması 2015). 

2015 itibariyle eğitim harcamaları-nın sadece %1,6'sı en düşük gelir grubu tarafından yapılırken, en zengin gelir grubu 

olan beşinci gelir grubunun yaptığı eğitim harcaması hanelerin yaptığı eğitim harca-masının %68,9'unu oluşturmaktadır. 

Bir başka anlatımla en zengin gelir grubu, en fakir gelir grubunun neredeyse 43 katı kadar eğitime pay ayırmaktadır. 

Yoksul haneler temel eğitim hizmetlerine erişmekte de güçlük çekebilmek-tedir. Ülkelerin az gelişmiş bölgelerinde 

öğretmen, sınıf yetersizliği, okulun yerleşim yerine uzaklığı okullaşma oranlarını düşürebilmektedir. Eğitimde fırsat 

eşitliğinin olmaması beraberinde okul başarısızlıklarını ve okul terklerini geti-rebilmektedir. Yoksul ve eğitimsiz aileden 

gelen çocuklar genellikle lise giriş sınavlarında (TEOG) başarısız sonuçlar elde etmektedir (Berkan, 2016). 

Yoksul bir ailenin çocuklarının da yoksul olması ve bu sarmaldan kurtula-maması, kuşaklararası korelesyonun 

önemini ortaya koyar. Ebeveynlerle çocuk-larının vasıfları arasındaki bağlantı sosyal mobilite kavramı ile ifade edilir. Ku-

şaklararası gelir veya vasıf farklılıklarında muhtemel bir azalma ise ortalamaya doğru gerileme olarak adlandırılır. 

Gerçekten de eğitim seviyeleri belirli eşiğin üzerinde olan ailelerin çocukları çoğunlukla yüksek eğitim seviyesi ve hayat 

kalitesine ulaşabilmektedir (Borjas, 2015: 357-58). 

Göç 

Göç en genel tanımı ile bireylerin ekonomik, sosyal, siyasal nedenlerle sürek-li olarak yaşadıkları yeri değiştirmesi 

olarak tanımlanabilir. Göçler ülke içinde olabileceği gibi (iç göç) ülkeler arasında da gerçekleşebilir (uluslararası göç). 

Dış göçler sadece göç alan ülkeleri değil aynı zamanda dünyadaki tüm ül-keler etkilenmektedir. Modern ulaşım 

araçları insanların bir yerden diğer yere göçünü ucuz, kolay ve hızlı hale getirmiştir. Çatışmalar, yoksulluk, insan onu-runa 

yakışır işlere sahip olmama, insanların kendilerinin ve ailelerinin geleceği için arayış içinde olmaları göçü tetiklemektedir 

(UN, 2016). 2000'de 173 mil-yon olan göçmen sayısı 2010'da 222 milyon kişiye, 2015'te ise, 244 milyon kişiye yükselmiştir. 

Göçmenlerin yaklaşık 157 milyonu orta gelir grubundaki ülkelerden gelmekte ve çoğu yüksek gelir grubundaki ülkelerde 

yaşamaktadır (UN, 2016). Göç ve yoksulluk birbiriyle yakın ilişki içerisindedir ve küresel-leşmeyle birlikte neo-liberal 

politikalar uygulanmakta ve artan hareket serbestisi bulunmaktadır. Mekânsal olarak dünyanın farklı bölgelerinde, sosyo-

ekonomik zorluklar, savaşlar, terör ve doğal afetler gibi nedenlerle insanlar göç etmekte-dir. Bazen yoksulluktan dolayı 

göç olgusu yaşanırken bazen de göçten dolayı yoksulluk yaşanmaktadır (Tümtaş ve Ergun, 2014: 2). 

Türkiye, hem iç hem de dış göç olgusu ile karşı karşıyadır. Türkiye coğrafi konumu itibariyle göçmenlere kapılarını 

açmaktadır (Göç İdaresi Genel Müdür-lüğü, 2016: 27). Komşumuz Suriye'de yaşanan savaş nedeniyle Suriyeli sığın-

macılar Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış durumdadır. Sığınmacılar işveren-ler tarafından ucuz işgücü olarak 

görülebilmekte genellikle kayıt dışı çalışmak-tadır. Sosyal güvencesiz, düşük ücretli işlerde çalışan sığınmacılar 

beraberinde yüksek yoksulluk riski ile karşı karşıya kalmaktadır (Akgül vd., 2016: 8). 

Türkiye'de göçün bir boyutu da iç göçtür. Türkiye'de kırsal alanlardan kentlere göç nedeniyle kentsel nüfus oranı 

%75'i aşmıştır. Türkiye'de işsizlik, geçim sıkıntısı, tarım arazilerinin eşitsiz bir şekilde dağılımı, tarımda düşük verimlilik gibi 

ekonomik nedenler göçe sebep olan ana etmenler olarak sırala-nabilir (Şen ve Şen, 2015: 42). Ancak çoğu zaman genç 

insanlar kırdaki gelir düzeyinin altına düşme riskini de göze alarak kente göç etmeyi tercih edebil-mektedir (Bıçkı, 2011). 

Büyükşehirlerde, modern ve varoş semtler iç içe girmektedir. Özellikle en-düstriyel kentlerde, sokakta yaşayan, 

madde kullanan, yer altı tünellerini mekân edinen nüfus sayısında artış gözlemlenmektedir. Ayrıca, bazı Asya ve Afrika 

kentlerindeki yoksul ve açlık sınırındaki bireyler, canları pahasına Batılı ülkele-re umut yolculuğu yapmaktadır (Aytaç, 

2016: 140). 
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Modern kentlere göç eden yoksullar, kente adapte olamamakta, kent fırsat-larından yararlanamamakta ve izole 

edilmiş hayatlarını sürmektedir. Yoksulluk yüzünden kente göç eden bireyler, ekonomik yetersizlikleri nedeniyle yaşamla-

rını sürdürebilmek için kente özgün kültürel kalıplar üzerinden hayat tarzı se-çerken, sefaletten çıkmaları güçleşmektedir 

(Aytaç, 2016: 144). Kırdan kente göç eden yoksullar, gelir elde etmek zorunda olduklan için, kayıt dışı sektörler-de, 

güvencesiz işlerde, kötü çalışma koşullarında çalışmak zorunda kalmaktadır. Belirtilen durum beraberinde yoksulluk 

riskinin artmasını da getirmektedir. 

Yoksulluğun nedenleri; ülkelere, toplumlara, hanelere, bireylere, sosyal ve ekonomik yapıya göre farklılıklar 

gösterebilmektedir. Gelirin ve servetin adaletsiz dağıldığı ülkelerde yoksulluk oranının yükselmesi muhtemeldir. 

Küreselleşme sürecinde dünya genelinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında dünya milli gelirinin dağılımındaki 

eşitsizlik de artmaktadır. Küresel-leşme sürecinde çok uluslu şirketler üretimlerini, emeğin ucuz ve güvencesiz olduğu 

ülkelere kaydırmaktadır. Diğer yandan gelişmekte olan ülkeler, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik harcamalarına yeterli payı 

ayıramamakta ve yoksullu-ğun temel nedenlerini ortadan kaldırmakta zorlanmaktadır. Hızlı nüfus artışı yeterli ve güvenceli 

istihdamın sağlanamaması yoksulluk oranlarını arttıra-bilmektedir. Ülkelerin izledikleri ve üretimi (arzı) arttırma hedefli 

politikalar, sermaye üzerindeki dolaysız vergilerin azalıp, katma değer vergisi gibi tersine artan oranlı vergilerin toplam 

vergi gelirleri içindeki paymın artmasına neden olmaktadır. Oysa dolaylı vergiler bireylerin gelir durumlarını dikkate alma-

makta ve çoğunlukla düşük ve orta gelirliler aleyhine bir durum oluşturmakta-dır. 

Yoksulluğun nedenleri birbirleri ile etkileşim içindedir. Örneğin, gelir dağılımı adaletsizliğinin yüksek olduğu bir 

ülkede eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerine erişemeyen bir hanede yaşayan çocuk, eğitimini terk ederek erken 

yaşlarda çalışmaya başlayabilecek, eğreti, geçici ya da günlük işlerle hayatını idame ettirmeye çalışacaktır. Yoksulluk kimi 

zaman bireyin temel sosyal hak ve özgürlüklerine erişimini engelleyebildiği gibi, bireyler yoksul oldukları için de söz konusu 

hizmetlerden dışlanabileceklerdir. Tek ebeveynli ya da engellilerin yaşadığı aileler daha yüksek yoksulluk riski ile karşı 

karşıya kalabilmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yüksek, kadı-nın düzenli ve güvenceli işlerde istihdam oranının 

düşük olduğu toplumlarda yoksulluk oranının yükselmesi de muhtemeldir. Kadın işgücüne dâhil olmadı-ğı için erkek çocuk 

eğitimini yarıda bırakarak çalışmak ve eve gelir getirmek zorunda kalabilecektir. Böylelikle yoksulluk gelecek nesillere devir 

olacak ve azalmayacaktır. 



YOKSULLUK TÜRLERİ 

 Yoksulluğun bir çok tanımı olduğu gibi yoksulluk türleri de pek çeşitlilik söz konusudur. Yoksulluk 

türlerindeki sınıflandırmalarının bazıları gıda ihtiyaçlarını temel alırken bazıları sosyo-kültürel ihtiyaçları 

temel almaktadır.  

Mutlak Yoksulluk 

 İngiltere’de 19 yüzyıl sonunda yapılan çalışmalara dayanan gelir-tüketim harcamalarına 

dayanmaktadır. Gelir-tüketim harcamalarında mutlak yoksulluk sınırının hesaplanması,  yeterli miktarda 

olan temel gıda sepetinin maliyeti ya da bir asgari kalori normunun gerektirdiği tüketim harcamalarından 

oluşmaktadır (Şenses 2017: 63). 

 Mutlak yoksulluk, aynı zamanda insanların biyolojik olarak kendilerini üretebilmeleri için gerekli olan 

asgari gelir ve tüketim harcamalarıdır. Yaşamı idame ettirebilmek için gerekli asgari gıda ihtiyaçları yada 

kaloriyi esas alması mutlak niteliğini kazandırmaktadır. Ülkeler arası karşılaştırmaların yapılmasını 

amaçlayan bu tanımda “ülkelerin içinde bulundukları farklı koşulları ve gelir dağılımındaki farklılıkları dikkate 

almaksızın” her ülkeye uygulanabilecek global yoksulluk sınırını belirlemeye çalışmaktadır (Aktan ve Vural, 

2002: 5; Batrakova, 2011:118-119). 

 1990 yılında Dünya Bankası tarafından yapılan bir çalışmada insanların yaşamını sağlıklı bir 

biçimde devam ettirebilmeleri için günlük olarak 2400 kalorilik gıda sepetinin fiyatı, “mutlak yoksulluk” sınırı 

olarak belirlenmiştir. Fakat aynı yıl Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yapılan 

araştırmada kişi başı kalori ihtiyacının sabit olmadığını ve ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre değişim 

gösterdiğini belirtmiştir. Bu araştırmaya göre gelişmiş ülkelerde günlük kalori 3390, gelişmekte olan 

ülkelerde ise 2480, gelişmekte olan ülkelerde yaşayan insanların günlük kalori ihtiyacı 2070 olarak 

belirlenmiştir. Yine UNDP, mutlak yoksulluk sınırını ABD doları üzerinden belirleyerek azgelişmiş ülkeler 

için kişi başı günlük 1 $, Latin Amerika ve Karayipler için 2 $, Türkiye ve Doğu Avrupa için 4 $ ve gelişmiş 

ülkeler için 14 $ olarak belirlenmiştir (Benli ve Yenihan, 2018: 5; Aksenova, 2014:3-4). 

 Rusya’nın ünlü sosyologlarından bir olan Leonid Gordon mutlak yoksulluğun üç türü olduğunu 

belirtmektedir: Yoksulluk (en derin şiddetli yoksulluk): Fizyolojik minimum değer altında yaşayan insanların 

yoksulluk düzeyidir. Bu yoksulluk türü insanları sadece normal yaşam koşullarından mahrum bırakmadığı 

gibi aynı zamanda umutsuzluk hissi yaratır. Bu sebeple en tehlikeli yoksulluk türü olarak görmek 

mümkündür. İhtiyaç (ortalama yoksulluk): Temel fizyolojik ihtiyaçları karşılayabilen fakat temel sosyal 

ihtiyaçlarını karşılayamayan kitleyi ihtiva eder. Burada yetersiz beslenme yoktur. Ancak giysi ve ayakkabı 

gibi ihtiyaçlar karşılanmaz. Ayrıca tedavi ve dinlenmek gibi ihtiyaçlar için para ayrılmaz. Bu anlamda ihtiyaç 

üst sınırını  resmi asgari geçim minimumu oluşturur. İhtiyaç durumundakilerin gelirleri, resmi asgari geçim 



minimumundan daha az geliri olan insanlardır. Geçim darlığı (orta yoksulluk): hem fizyolojik hem sosyal 

ihtiyaçların karşılandığı bir yaşam standardıdır. Burada daha üst düzey ihtiyaçlar karşılanmaz.  Yalnızca 

asgari geçim sağlanır herhangi  bir servet söz konusu değildir. Gelişmiş ülkelerde mutlak yoksulluk sınırı 

çok yaygın değildir. Buna rağmen ulusal yoksulluk standartları mevcuttur ve temel sosyal yardıma ihtiyaç 

duyan aileleri belirlemek için başvurulur (Gordon,1994: 18-19). 

 Bu yöntemin sakıncası, tüm nüfus için aynı kalori normlarının kullanılması evrensel bir 

karşılaştırma yapılmasında sıkıntı yaratabilmektedir. Çünkü günlük kalori ihtiyacı kişiden kişiye göre farklılık 

göstermektedir. Bu durumda kişisel tüketim tercihleri dikkate alınmamaktadır. Bireylerin gıda dışı 

harcamalara veya lüks tüketime yönelmeleri sonucunda gelir düzeyleri yüksek olmasına rağmen minimum 

kalori seviyesinin altında kalabilmektedirler. Mutlak yoksulluğa olan bu gibi eleştiriler, göreceli yoksulluk 

kavramının ortaya çıkmasına yol açmıştır (Yıldırım, 2011: 63; Zülfikar, 2010:5-6). 

Göreceli/Göreli Yoksulluk 

 Adam Smith’in tanımına göre temel ihtiyaçlarını mutlak olarak karşılayabilen fakat kişisel 

kaynakların yetersizliğinden dolayı toplumun genel refah düzeyinin altında kalan ve topluma sosyal açıdan 

katılmaları engellenmiş olanlar göreceli yoksullardır. Yoksulluğun göreceli olarak tanımlanmasında ya 

nüfusun düşük gelirli bir oranı yoksul olarak alınmakta ya da ortalama gelir düzeyinde bir sınır saptanarak 

bu sınırın altında gelire sahip olanlar yoksul olarak tanımlanmaktadır. Göreceli yoksulluk kavramı farklı 

grupların sahip olduğu mutlak gelir düzeyinden daha ziyade gelir ve refahın dağılımındaki farklılıklara 

odaklanır. Göreceli yoksulluk çizgisi hesaplanırken ilk önce araştırmanın yapılacağı sosyal topluluğun 

ortalama refah seviyesi belirlenir ve refah ölçüsü olarak hem gelir düzeyi hem de tüketim düzeyi 

belirlenebilir. Daha sonra bu düzeyin belli bir oranı, yoksulluk çizgisini verir (Yıldırım, 2011: 63; Masleev, 

2001: 6-7). 

 Göreli yoksulluk bir bireyin/grubun yaşam düzeyini kendisinden daha yüksek bir gelir grubu ile 

karşılaştırması sonucu ortaya çıkan bir olgudur. Aynı zamanda göreli yoksulluk, bireyin sosyal ve kültürel 

ihtiyaçlarıyla ilgili bir kavramdır. Göreli yoksulluk “bireyin insanca bir yaşam sürdürebilmesi için yaşadığı 

toplumsal çevredeki temel altyapısal, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayamamasını ve birçok şeyden 

yoksun olmayı ifade eder” (Topgül, 2013: 280). 

 Yoksulluk ölçümlerini yaparken mutlak yoksullukla göreceli yoksulluk yaklaşımları bir arasında 

seçimin yapılması gerekebilir. Çünkü mutlak yoksulluk kavramına göre bir toplumda hiç kimse yoksul 

olmayabilirken, yoksulluğu bir eşitsizlik olgusu olarak alan ve gelir dağılımıyla ilişkilendirilen göreceli 

yoksulluğa göre toplumda her zaman yoksul olan bir kesim olacaktır (Şenses, 2017: 92). 



 Araştırmalarda genel olarak kabul gören mutlak ve göreceli yoksulluk kıstaslarında mevcut olan 

sosyal topluluğun doğru bir şekilde tespit edilmesi araştırmanın seyrini doğrudan etkilemektedir. 

Objektif Yoksulluk-Sübjektif Yoksulluk 

 Objektif yoksulluk, yoksulluğun tanımlanmasında objektif yaklaşım (refah yaklaşımı) yoksulluğun 

neden kaynaklandığı ve kişileri yoksulluktan kurtarmak için nelerin gerektiği konusunda uzmanlar 

tarafından  önceden belirlenen (normatif) değerlendirmeleri içermektedir (Aktan ve Vural, 2002:6). 

 Objektif yoksulluk, literatürde “nesnel yoksulluk” ya da “refah yaklaşımı” olarak da 

adlandırılmaktadır. Bu yaklaşımda yoksulluk; kalori miktarı, gelir ve tüketim harcamaları kullanılarak 

ölçülmektedir. Bu yaklaşımda varsayılan ihtiyaçlar uzmanlar tarafından belirlenen mal ve hizmetlerin satın 

alınabilmesi için gerekli en düşük maliyeti yansıtan asgari ihtiyaç düzeyi olarak belirlenmektedir (İncedal, 

2013: 23). 

 Bir diğer yoksulluk türü ise sübjektif yoksulluk’ tur. Bu yoksulluk türü aynı zamanda “öznel 

yoksulluk” olarak da adlandırılmaktadır. Bu yaklaşımda yoksulluğun tanımlanmasında kişilerin tercihlerine 

(fayda yaklaşımı) önem verilmektedir. Burada hane halklarına bir anket çalışması yapılarak kişilerin 

kendilerini “yoksul” görüp görmedikleri ortaya konmaktadır. Fakat benzer refah düzeyine sahip hane 

halklarından bazıları kendilerini yoksul olarak görmekte bazıları ise kendilerini yoksulluk sınırının üzerinde 

görmemektedir. Ancak kişiler tükettikleri yiyeceklerin miktarı ve türleri konusunda çok farklı değerlendirme 

ve tercihlere sahiptirler. Bazı kişiler yaşamlarını sürdürmek için gerekli olan yiyecek sepetini tercih ederken 

bazıları fiziki varlıklarını sürdürmeleri açısından gerekli olmayan yiyecek sepetine ağırlık verebilmektedir. 

Bu nedenle sübjektif yoksulluk yaklaşımı kullanarak hane halkları arasında yoksulluk düzeyini temel alan 

karşılaştırmalar yapmak önemli problem ve karışıklıklara yol açabilmektedir (Aktan ve Vural, 2002:6; 

Batrakova, 2011:118-119). 

 Rus bilim insanı Nadejda Davıdova’ya göre (2003:88) yoksulluğun teorik ve metodolojik 

yaklaşımları ve ölçülmesi üç temel kavramdan oluşmaktadır. Bunlar mutlak yoksulluk, sübjektif yoksulluk ve 

göreceli yoksulluktur. Mutlak yoksulluk resmi gelire göre baz alınarak kurulan asgari geçimdir. Sübjektif 

yoksulluk, insanların kendi durumu kendisinin değerlendirmesidir. Göreceli yoksulluk ise farklı toplumlarda 

tüketim standartlarındaki farklılıklardan dolayı tek bir asgari "yoksulluk sınırının" kurulmamasıdır. Bu da 

doğrundan mevcut ülkenin ortalama yaşam standartlarıyla ilintilidir. Bu doğrultuda birçok bilim insanı ve 

politikacı refah devletlerindeki kriz döneminde modern endüstriyel toplumlardaki yoksulluğun mutlak değil,  

göreceli bir durum olduğunu iddia etmektedir. 

 

 



İnsani Yoksulluk 

 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) 1997 yılında yayınlanan İnsani Gelişme 

Raporu’nda  ilk defa  “İnsani Yoksulluk” kavramı kullanılmıştır. İnsani yoksulluk kavramı insani gelişme ve 

insanca yaşam için parasal olanakların yanı sıra temel gereksinimlerin karşılanabilmesi için iktisadi, sosyal 

ve kültürel bazı olanaklara sahip olmanın gerekliliğine dayanmaktadır. Mutlak ve göreceli yoksulluk 

kavramlarını içermekle birlikte daha geniş ve kapsamlı bir kavram olarak ele alınmıştır. İki kavramı içeren, 

ama bunlardan daha kapsamlı olan insani yoksulluk kavramı insanın mal, hizmet ve altyapıya erişimini 

engelleyen ya da kısıtlayan yoksulluğun insani boyutu olarak nitelendirilmektedir. İnsani yoksulluğu ölçmek 

için geliştirilen İnsani Yoksulluk Endeksi (Human Poverty Index)  1)Yaşam süresinin kısalığı; 2)Temel 

eğitim hizmetlerinden mahrumiyet; 3)Kamusal ve özel kaynaklara erişememe gibi insani gelişim açısından 

ortaya çıkan mahrumiyetleri, yoksulluğun boyutlarını ve insani gelişim dışında kalmış kişilerin oranını 

ölçmektedir (Topgül, 2013: 282-283). 

Kırsal - Kentsel Yoksulluk 

 Yoksullukla mücadele etmekte, yoksulluğun derecesi kadar, yoksulluğun nerelerde yoğunlaştığı da 

önemlidir. Dünya genelinde birçok azgelişmiş ülkelerde yoksulluğun kırsal alanlarda topraksız köylüler, 

tarım isçileri ve küçük toprak sahibi köylüler arasında yaygın olduğu görülmektedir. Kırsal yoksulluk daha 

çok, bağımsızlık, güvenlik, öz-saygı, kimlik, sosyal ilişkilerin sıklığı ve sağlamlığı, karar alma özgürlüğü, 

hukuki ve siyasi haklar gibi niteliksel beklentiler üzerine yoğunlaşırken; kentsel yoksulluk, yetersiz gelir ve 

yetersiz tüketim düzeyi gibi niceliksel beklentiler üzerine yoğunlaşmaktadır (Öztürk, 2008: 611-613). 

 Kırsal bölgedeki yoksullar ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılık, balıkçılık, ormancılık ve küçük ölçekli 

sanayi ve hizmetler kesiminde çalışanlardan oluşmaktadır. Kırsal yoksullar iki ana gruba ayrılabilirler. 

Bunlar ziraat ile uğraşan (kendi toprağını işleyen küçük toprak sahipleri) yoksullar ve ziraat ile 

(zanaatkârlar, çobanlar) uğraşmayan yoksullardır. Kırsal yoksulluğun temel nedeni topraksız ve niteliksiz 

işçilerin varlığı olarak ifade edilmektedir (Aktan ve Vural, 2002:10). 

 Birçok ülkelerde yoksulluk daha çok kırsal alanlarda görülen bir sorundur. Kişisel tüketim ile yeterli 

düzeyde eğitim, sağlık, temiz su, konut, ulaşım ve iletişim hizmetlerine erişim gibi alanlardaki eksiklikler 

kırsal yoksulluğu belirlemektedir. Kırsal yoksulluk, nüfus artışını ve kentlere göçü beslemektedir. Tarım 

alanlarının küçülmesi, verimin düşüklüğü ve teknolojik yeniliklerin tarıma girmesiyle işgücüne olan talebin 

azalması ile şehir hayatının eğitim, sağlık, ulaşım, istihdam, sosyal ve kültürel imkanlarının bolluğu ve 

çekiciliği kırdan kente yoğun bir göç yaşanmasına neden olmaktadır. Kırsal yoksulluğun kentsel yaşama 

taşınmasıyla, göç eden niteliksiz işgücü kentlerdeki kayıt dışı işlere yönelmektedir. Buna bağlı olarak 

yaygınlaşan geçici ve düşük ücretli istihdam çoğu ülkede kır-kent yoksulluğunu arttırmaktadır (Ceyhan, 



2016:57). Kentsel yoksulluk kırsal yoksulluğun bir yansımasıdır, çünkü kırsal alanların kentsel alanlardan 

daha geri planda bırakılması kentsel yoksulluğa zemin hazırlamaktadır. İnsanların geçim sıkıntısına düşüp 

kentlere göç etmeleri ve kentlilerin  iş sahalarını paylaşmak durumunda kalamaları sonucunda kentte 

istihdamın daralması, kentsel yoksulluğun  ana sebebini oluşturmaktadır. Çoğunlukla kent yoksulluğu 

kırsalla bağlantısı olan göç ve kentlerde oluşan gecekondular ile araştırılmaktadır. 

Geçici Yoksulluk – Kronik Yoksulluk 

 Geçici yoksulluk, kısa süreli veya dönemsel yoksulluktur. Kişilerin yaşam standartlarında ve refah 

düzeylerinde dönemsel olarak meydana gelen dalgalanmalar sonucunda ortaya çıkmaktadır. Geçici 

yoksulluk kriz dönemlerinde daha belirgin bir şekilde hissedilmekte ve ortalama gelir seviyesinin üzerindeki 

kişileri dahi etkileyebilmektedir. Geçici yoksulluk, finansal krizler, doğal afetler, mevsimlik ve geçici işsizlik 

durumlar, yüksek enflasyon ve dışsal şoklar gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır (İncedal, 2013:26). 

 Yoksulluk süresinin önemli bir gösterge olduğundan hareketle Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık 

Örgütü (WHO) tarafından “kronik yoksulluk” tanımı geliştirilmiştir. Bu tanıma göre yoksulluk durumu beş 

yıldan fazla sürenler “kronik yoksul” olarak tanımlanmıştır (İbrişim, 2008:9).  

 Temiz’e (2008: 63) göre kronik yoksulluk, “salt ekonomik haklardan yoksun olma değil, aynı 

zamanda uzun süreli, şiddetli bir biçimde yaşanan ve nesilden nesile aktarılan yoksulluk anlamına 

gelmektedir. Kronik yoksulluğu geçici yoksulluktan ayıran en önemli özellik ise bireylerin bu döngüyü 

kırıp yoksulluktan kurtulabilme olasılıklarının çok düşük düzeyde olması ya da neredeyse hiç 

olmamasıdır” (Temiz, 2008: 63). 

Kronik yoksulluğu ayırt eden özellikleri şu şekilde sınıflandırmak mümkündür: 

a) Sürekliliği 

b) Sosyal destekten yoksun olması 

c) Yoksulluğun şiddetli biçimde yaşanması 

d) Çok boyutlu ve oldukça karmaşık yoksunluk olması (Temiz, 2008: 63-68). 

 Kronik yoksulluk bireylerin yaşamlarında uzun bir dönem devam etmekte ve büyük ölçüde de 

çocuklarına geçmektedir. Bir başka ifadeyle, nesilden nesile aktarılmaktadır. Kronik yoksulluk,  sadece 

düşük gelirli olmak anlamına gelmemekte, aynı zamanda açlık, kötü beslenme düzeyi, sağlıklı içme suyuna 

erişememe, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimden yoksun olma, ayrımcılık ve istismar anlamına da 

gelmektedir (Temiz, 2008:63).  

Yeni Yoksulluk - Nöbetleşe Yoksulluk 



 Yeni yoksulluk kronik işsizlikle karşı karşıya kalan, ekonomik, sosyal ve siyasal olarak dışlanan, 

yoksulluklarıyla baş etmek için hiçbir ümidi kalmayanlardır (Işık ve Pınarcıoğlu, 2015: 73). Yeni yoksulluk 

toplumsal dışlanma riski taşıyan, kenarda kalan, ekonomik ilişkiler açısından sistemle bütünleşmesi giderek 

zorlaşan bir tabakaya işaret etmektedir. Yeni yoksulluk kavramı, toplumsal dışlanma, alt sınıf ve kenardalık 

kavramlarıyla tanımlamaktadır. Örneğin Fransa’da yeni yoksulluk “dışlanma” söylemiyle açıklanırken, 

Amerika’da  “sınıf altı” kavramı öne çıkmaktadır. Yeni yoksulluk “kentsel mekanların gökdelenleri altlarında 

ve metro banliyölerinde karton kutular üzerinde sürdürülen yaşamlarla sembolize edilmektedir” ve büyük 

kentlerin kenar mekanlarına yerleşerek kendi yaşam çerçevesinde bir kültür atmosferi oluşturmaktadırlar 

(Topgül, 2013:284; Karakaş, 2010: 9). 

 Nöbetleşe yoksulluk kentsel yoksullukla ilgili bir kavram olup Oğuz Işık ve Mehmet Melih 

Pınarcıoğlu tarafından geliştirilmiştir. Türkiye’de 1980 döneminden sonra kent yoksulları zorlu koşullarında 

ayakta kalabilmeleri için aralarında kurduğu ilişkiler sistemin kaynaklanan bir kavramdır. Nöbetleşe 

yoksulluk kente göçle gelen grupların kendi aralarında kurdukları bir ortaklıktır.  Geniş anlamıyla kente 

önceden gelmiş göçmen grupların kente daha sonra gelen kesimler üzerinden zenginleşmeleri ve 

yoksulluklarını gruba devredilmesidir (Işık ve Pınarcıoğlu, 2015:155).  

Diğer Yoksulluk Türleri 

 “Ultra yoksulluk” mutlak yoksulluk kriterini esas alarak geliştirilmiştir. Mutlak yoksulluk tanımında 

kabul edilen gerekli minimum günlük kalori miktarının sadece %80’ini karşılayabilmektedir. Bu tanımla 

yoksulluğun derinliği, şiddeti yani yoksulluk düzeyinin ölçülmesinin amaçlanır. 

 Dünya Bankası ise ultra yoksulluk tanımına paralel olarak “Olağanüstü yoksulluk” tanımını 

kullanmış ve gelirleri minimum gıda gereksinimini karşılamaya yetmeyen bireyleri olağanüstü yoksul olarak 

tanımlamıştır. Bu tanıma göre 1985 yılı satın alma gücüne göre kişi başına yıllık 270$’ın altında geliri 

olanlar bu şekilde sınıflandırılmış ve 633 milyon kişinin bu sınıflandırmaya dahil olduğu belirlenmiştir 

(İbrişim, 2008: 9). 

 “Çalışan yoksullar”  bir işte çalıştığı halde ücret/geliri yoksulluk çizgisinin altında olan ve hayatını 

sürdürmek için ekonomik ve sosyal faydalardan yararlanamayan kişiler çalışan yoksullardır. Özellikle 

küresel ekonomide düşük maliyet için ucuz iş gücüne olan talep çalışan yoksulların giderek artmasına 

neden olmaktadır. Çalışan yoksulların başında kadınlar ve çocuklar gelmektedir (Yusufoğlu 2010: 13-14).  

 Leonid Gordon, geleneksel yoksulluk türü olan mutlak ve göreceli yoksulluğa ek olarak  yoksulları 

“Zayıf” ve “Güçlü” olarak ikiye ayırmaktadır. “Zayıf yoksullar”, sosyal yoksulluk olarak tarif edilir. Bunlar 

özürlü, engelli, hasta vb. oluşur. Bu kimseler toplumda sürekli dikkati üzerlerine çekerler. “Güçlü yoksullar”, 

çalışabilir ve sağlık durumu yerinde olmasına rağmen acil durumlarda ortaya çıkmaktadır. İşten çıkarılması 



sonucunda belli bir haktan ve yaşam şartlarından mahrum edilmesidir. Bu açıdan bakıldığında, “güçlü 

yoksullar” üretim-iş gücü, istihdam ve ekonomik temellidir. Üretim-istihdam ve sosyal yoksulluğu ayırt etmek 

sosyal politika sorunlarını çözmek bakımından önem arz eder (Volçkova ve Minina, 1999: 51; Masleev, 

2001: 13-14). 

 Farklı bilim adamları göreceli ve sübjektif yoksulluk dışında Birincil ve İkincil yoksulluk arasında 

da ayrım yaparlar. Bu anlamda birincil yoksulluk, rasyonel bir yaşam tarzını düzenleyerek mevcut 

kaynakların ve gücün mümkün olduğunca makul kullanılması olsa da yoksulluk sınırında kalan ailelerdir. 

İkincil yoksulluk hayatın temel ihtiyaçlarını makul olmayan irrasyonel harcamaları yüzünden tatmin 

edemeyen ailelerdir (Batrakova, 2011:119). 

 Rus uzmanlar yoksulluğun iki türü üzerinde dururlar. İlki Sabit (kalıcı) yoksulluk, ikincisi ise Yüzen 

yoksulluktur. Sabit yoksulluk, yoksulluğun yoksulluğu yeniden üretme eğiliminden kaynaklanmaktadır; 

yüzen yoksulluk ise yoksullar çaba göstererek, çevrelerinden ayrılarak yeni koşullara uyum sağlayarak 

daha iyi bir yaşam standardına ulaşırlar (Batrakova, 2011:119). 

 Yoksulluk türüne ilişkin coğrafik değerlendirmeler de söz konusudur. Bu anlamda Bölgesel 

yoksulluk, farklı coğrafik bölgelerde yoksulluğun dağılımını açıklar, yoksulluğun yoğunlaştığı noktayı tespit 

eder, nedenleri ve sonuçlarını belirler. Dünyanın bazı bölgelerinde, yoksulluğun nesilden nesile aktarılarak 

kronik bir hal aldığı da ileri sürülür. Bu bölgeler ekonomik olarak gelişmemiş bölgeleri ve yöreleri temsil 

eden "üçüncü dünya" ülkeleri olarak tanımlanır. Bölgesel yoksulluk ülke içinde de gözlemlemek mümkündür 

(Batrakova, 2011:119). 

 Rus bilim insanı Masleev yoksulluğun yapısı ve türlerine göre yoksulluğu üçe ayırmaktadır. 

Çevredekilerin kimliğine göre: “Hak eden” ve “hak etmeyen” yoksullardır. Hak edenler yoksulluk seçimi 

onların irade ve çabalarına bağlı değildir. Bunlar devlet ve kurumlardan alınan destek ve sosyal yardımlarla 

hayatını idame ederler. Hak etmeyen yoksullar, muhtaç olmadığı halde ihtiyaçlarını karşılamaktan aciz 

olanlar. İhtiyacından kendisi sorumlu olanlardır: içki içenler, uyuşturucu bağımlıları, tembel olanlar vd. 

Sosyal yapıdaki kökleşmesine göre: “geleneksel” ve “geleneksel olmayan” olarak iki gruba ayrılır. 

Geleneksel olanlara, çok çocuklu ve parçalanmış aileler, emekliler, engelliler, işsizler girerken; Geleneksel 

olmayanlara (özellikle bu durum Rusya’daki 1990’lü yıllara özgüdür)  bütçeli sektörde çalışan, iki veya daha 

fazla çocuğu olan aileler, kendi mesleğiyle hayatını ikame ettiremeyen ve ihtiyaçları karşılayamayan bir dizi 

meslekler, maaşlardaki gecikmeden dolayı muhtaç duruma düşenler. Bu gruba ağırlıklı olarak 28 yaş üstü 

yüksek veya orta mesleki eğitimli olanlardır. Bunlar literatürde “yeni yoksullar” olarak adlandırılmaktadır. 

Sosyal potansiyellerine göre: “Güçlü” ve “zayıf” olarak ikiye ayrılır. (Masleev, 2001: 13-14). Leonid 

Gordon’un bu konuyla ilgili belirtmiş olduğu sınıflaması temel kabul görür.  
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YOKSULLUĞUN ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ 

En genel anlamı ile yoksulluk, insanların temel ihtiyaçlarını karşılayamama durumunu ifade eden mutlak ve göreli 

bir kavramdır. "Mutlak yoksulluk"; hanehalkı veya bireyin yaşamını sürdürebilecek asgari refah düzeyini yakalayamaması 

hali iken, "Göreli yoksulluk"; bireylerin, toplumun ortalama refah düzeyinin belli bir oranın altında olması durumunu ifade 

eder. Yoksulluk ölçümleri bu düzeyden başlayarak derinleşir. Bu kapsamda, açlık, gıda, barınacak yer, giyim, tüketim veya 

gelir düzeyleri dikkate alınarak çeşitli ölçümler yapılmaya ve yoksulluğun boyutları hesaplanmaya çalışılır. Hesaplamaların 

bir kısmmda uluslara-rası karşılaştırmalarda kabul görmüş çeşitli yoksulluk sınırları kullanılırken (örneğin cari satın alma 

gücü parkesine göre günlük kişi başı 1$, 1,25$, 1,90 $, 2,15$, 3,10$ ve 4,30$ gibi) bir kısmmda ise özellikli endeks 

hesaplamalarına başvurulur. Bu tür hesaplamalar için genel olarak "hanehalkı bütçe anketlerinden" elde edilen veriler 

kullanılır. Anket üç aşamalı olarak uygulanmaktadır. İlk aşama olan anket ayı öncesinde, örnek hanehalkına ziyaret 

yapılarak sosyo-ekonomik duruma ait bilgiler almır ve kendilerine verilen harcama kayıt defterinin nasıl doldurulacağı 

açıklanır, ikinci aşama olan anket ayı içinde yapılan ziyarette, daha önce kendilerine bırakılan harcama kayıt defteri teslim 

alınır ve görüşme yapılır. Kayıt defteri içinde hanehalkının, anket aymda yaptığı gıda, giyim, sağlık, ulaş-tırma, haberleşme, 

eğitim, kültür, eğlence, konut, ev eşyası vb. gibi tüketim har-camaları yer almaktadır. Anket ayı bitiminde yapılan son 

görüşmede ise, hanehalkı fertlerinin anket ayı içindeki istihdam durumu, iktisadi faaliyeti, mesleği, işteki durumu ve son bir 

yıl içerisinde elde ettiği gelir bilgileri toplanır. 

Verilerin hanehalkı düzeyinde toplanması, bireysel hesaplanması gereken yoksulluk ölçümleri için eşdeğer kişi 

başına tüketim harcamaların tespitini ge-rekli kılar. Bu kapsamda eşdeğerlik ölçeği katsayıları kullanılarak her birhanehalkı 

büyüklüğünün kaç eşdeğer ferde denk olduğu bulunur (bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Gelir Eşitsizliği Ölçüm Yöntemleri 

Bölümünde yer alan "Eşdeğerlik Ölçeği" alt başlığı). Elde edilen veriler çeşitli istatistik programları ile kontrol ve analiz edilir 

(örneğin SAS programı gibi). 

Mutlak ve Göreli yoksulluk ölçümleri genel nitelikli bilgiler sağlar. Daha derinlemesine bilgi edinebilmek için 

yoksulluk bileşenlerine yönelik hesapla-malara ihtiyaç duyulur. Bu kapsamda "Gelir Yoksulluğunun" ve "İnsani Yok-

sulluğun" ölçümü yapılmalıdır. 

Yoksulluğun ölçüm yöntemleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanan bu bölümde "Genel Yoksulluk Türlerine Göre 

Ölçümler", "Gelir Yoksulluğunun Ölçülmesi" ve "İnsani Yoksulluğun Ölçülmesi" ana başlıklarında incelemeler yapılmıştır. 

Mutlak ve Göreli Yoksulluk Ölçümleri konulan Genel Yoksulluk Türlerine Göre Ölçümler ana başlığı altında incelenmiştir. 

Gelir Yoksulluğunun Ölçülmesi ana başlığı altında; 'Kafa Sayım Oranı (Yoksulluk Oranı)", 'Yoksul-luk Açığı Endeksi", 

"Yoksulluk Açığının Karesinin Oranı", 'Sen Endeksi' ve 'FGT Endeksi' konulan incelenmiştir. İnsani Yoksulluğun Ölçülmesi 

ana başlığı altında ise; 'İnsani Gelişme Endeksi' ve 'İnsani Yoksulluk Endeksi' konula-rına değinilmiştir. Bölüm sonunda, 

yeni bir ölçüm yöntemi önerisi olan "Zaman ve Tüketim Yoksulluğu"na da yer verilmiştir. 
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GENEL YOKSULLUK TÜRLERINE GÖRE ÖLÇÜMLER 

Yoksulluk ölçümlerinin etkinliği, ilk olarak yoksulluk kavram ve kapsamı-nın iyi anlaşılmasını gerektirir. Yoksulluk 

tanımında yer alan, 'karşılanamayan temel ihtiyaçlann' sınırının iyi çizilmesi ölçüm parametrelerinin doğru şekilde tespitini 

sağlar. Dar ve geniş anlamda yoksulluk tanımları hem temel ihtiyaç sınınnı hem de ölçüm parametrelerini belirlemek için 

önemli bir kaynaktır. Dar anlamda yoksulluk, açlıktan ölme ve bannacak yeri olmama gibi unsurlan içe-rirken geniş 

anlamda yoksulluk, gıda, giyim ve barınma gibi olanakları yaşam-larını devam ettirmeye yettiği halde toplumun genel 

düzeyinin gerisinde kalma-yı ifade eder. Bu ana başlık altında hem mutlak ve göreli yoksulluk kavramları-nın bileşenlerine 

hem de bunlann ölçümlerine yönelik bilgiler verilmiştir. 

1-Mutlak Yoksulluk Ölçümü 

Mutlak yoksulluk, hanehalkı veya bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan asgari tüketim 

ihtiyaçlannı karşılayamaması durumudur. Mutlak yoksul oranı ise, bu asgari refah düzeyini yakalayamayanlann 

sayısınıntoplam nüfusa oranıdır. Bu yoksulluk türünün ölçümü için öncelikle asgari tüke-tim ihtiyaçlarının belirlenmesi 

gerekir. Bunlar genellikle "gıda ve gıda dışı har-cama bileşenleri" olarak tespit edilir. Mutlak yoksulluk ölçümünde kullanılan 

bir diğer kıstas, uluslararası karşılaştırmalarda esas alınan "fert başına günlük tüketim harcaması" rakamlarıdır. 

Gıda harcama bileşenlerinin tespiti öncelikle uluslararası standartlara uy-gun olarak bir kişinin günlük alması 

gereken kalori miktarına göre yapılır. Ar-dından bu kalori miktarına denk gelen düzeyde bir gıda sepeti hazırlanır. Gıda 

sepetinde yer alacak maddeler genellikle mutlak yoksulluk ölçümüne tabi grup üzerinde yapılan araştırmalardan elde edilir. 

Yoksa o bölgede bulunmayan veya tüketilmeyen gıda maddelerini sepet içine koyup doğru bir ölçüm yapmak mümkün 

olmaz. Oluşturulan gıda sepetinin maliyeti gıda yoksulluk sınırı ola-rak kabul edilir. Gıda yoksulluk oranı ise, eşdeğer fert 

başına tüketim harcama-sı, gıda yoksulluk sınırının altında kalan hanehalklannın oluşturduğu nüfusun, toplam nüfus 

içindeki payı olarak hesaplanır. 

Türkiye'de bu prensiple yapılan hesaplamalar için bir ferdin günlük asgari 2100 kalori almasını sağlayacak 80 

maddelik gıda sepeti oluşturulmuştur. Gıda sepetinin belirlenmesinde ise Hanehalkı Bütçe Anketi verileri kullanılmaktadır. 

Gıda dışı harcama bileşenlerinin tespiti için gıda yoksulluk sınırına, gıda dışı mal ve hizmet payının da eklenmesi 

gerekmektedir. Gıda dışı yoksulluk sınırının belirlenmesi için, toplam tüketimleri gıda yoksulluk sınırının hemen üstünde 

olan hanelerin toplam harcama içindeki gıda dışı harcama payı kullanı-lır. Bu pay yıllık hanehalkı bütçe anketi verilerine 

göre sürekli güncellenmekte-dir. Gıda dışı yoksulluk sınırı, bu payların yapısı, oranı ve dağılımına göre gıda ve gıda dışı 

mal ve hizmetleri kapsayacak şekilde belirlenir. Gıda ve gıda dışı yoksulluk oranı ise, eşdeğer fert başına tüketim 

harcaması, gıda ve gıda dışı yoksulluk sınırının altında kalan hanehalklannın oluşturduğu nüfusun, toplam nüfus içindeki 

payı olarak hesaplanmaktadır (TÜİK, Metaveri, http ://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt id= 1013). 

TÜİK, mutlak yoksulluk ölçümlerinde, uluslararası karşılaştırmalarda kul-lanılan eşdeğer fert başına günlük 

tüketim harcaması rakamları da kullanılmak-tadır. Bu kapsamda cari satın alma gücü paritesi cinsinden 1 $, 2,15 $ ve 4,30 

$'ın altında kalanlar yoksul olarak kabul edilir. Bu rakamlar hem mutlak, hem göreli yoksulluk ölçümlerinde kullanılır. Döviz 

niteliğindeki bu rakamlar teda-vüldeki para ve satınalma gücü dikkate alınarak ilgili ülkenin parasına dönüştü-rülür (TÜİK 
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en son yayınladığı yoksulluk çalışması bülteninde 2015 yılı dolar kururunu kullanmış ve l$'ın satınalma gücü paritesine 

göre değeri 1,24 TL olarak dönüştürülmüştür. Ancak 2015'te piyasada oluşan reel dolar kuru ortalaması 2,70 TL 

civarındadır. 2017 Haziran itibariyle reel dolar kuru 3,50 TL seviyesini aşmıştır). 

Göreli Yoksulluk Ölçümü 

Mutlak yoksulluk ölçümlerinin, pratik hayatta yaşanan farklı yoksulluk düzeylerini ölçmede yetersiz kalması 

yoksulluk ölçümüne daha geniş perspek-tiften bakmayı zorunlu kılmıştır. İngiltere'de yoksulluğun yapısı ve ölçümü üzerine 

hazırlanan geniş hacimli bir çalışmada 'Yoksulluğun Göreli Gelir Standardı" konusu tartışmaya açılmıştır. Bu tartışmada 

bölgelerin/ülkelerin en yoksul %10'luk kesimlerinin karşılaştırılmasında, yapısal bir takım farklılık-lardan dolayı doğru bir 

sonuca varılamayacağı ve her grubun kendi özel ko-şulları içinde değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Tartışmanın 

birey ve hanehalkı düzeyini yansıyan boyutunda ise gelir ve hanehalkı büyüklüğünün yoksulluğun oluşumundaki etkileri 

göz önünde bulundurularak iki yöntem önerilmiştir. Bunlardan ilki, gelirin hanehalkı tipi ve büyüklüğüne göre farklı-

laştığıdır. Örneğin evli ve çocuksuz bir aile ile evli ve dört çocuklu bir ailenin her ikisi de ortalama gelir seviyesinde gelire 

sahip olsalar da toplum içindeki yaşam standartları açısından birbirine eşit olmaları mümkün olmayacaktır. Bu iki aile 

yapısal olarak benzeşik görünmesine rağmen birbirinden farklıdır ve bu göreli yapısı yoksulluk ölçümünde de göreli bir 

yaklaşımı gerektirmektedir (Townsend, 1979: 247-248). 

Bu yapıdan hareketle geliştirilen Göreli yoksulluk, toplumun genel refah düzeyine göre belli bir sınırın altında gelir 

ve harcamaya sahip olan birey veya hanehalkının durumunu ifade eden kavramdır. Göreli yoksulluk oranı ise, yok-sulluk 

sınırının altında kalan göreli yoksul hanehalklannın oluşturduğu nüfusun, toplam nüfusa oranıdır. 

Bu yoksulluk türünün ölçümü için öncelikle refah ölçüsünün belirlenmesi ge-rekir. Göreli yoksulluk sınırı olan bu 

ölçü amaca göre "tüketim (harcama) veya gelir düzeyi" olarak tespit edilir. Eşdeğer kişi başına tüketim harcaması medyan 

değerinin %50'si "göreli yoksulluk sının" olarak tanımlanmıştır. Buna göre; 

Tüketim Harcaması Bazlı Göreli Yoksulluk, eşdeğer kişi başına tüketim harcaması göreli yoksulluk sınınnın 

altında olan birey veya hanehaklının durumunu ifade eder. Tüketim Harcaması Bazlı Göreli Yoksulluk Oranı ise, eşdeğer 

fert başına tüketim harcaması göreli yoksulluk sınırının altında kalan hanehalklannın oluşturduğu nüfusun, toplam nüfusa 

oranıdır. 

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması verileri kullanılarak yayımlanan Gelir Bazlı Göreli Yoksulluk, eşdeğer kişi 

başına geliri, göreli yoksulluk sınırınınaltında kalan birey veya hanehaklının durumunu ifade eder. Benzer şekilde Ge-lir 

Bazlı Göreli Yoksulluk Oranı, eşdeğer fert başına gelir sahipliği göreli yok-sulluk sınırının altında kalan hanehalklarının 

oluşturduğu nüfusun, toplam nüfu-sa oranıdır. 

Türkiye'de yapılan göreli yoksulluk ölçümleri de benzer bir prensiple tüke-time (harcamaya) ve gelire dayalı olarak 

yapılmaktadır. Türkiye geneli ve bölgesel ayrımında yayımlanan bu ölçümler, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan 

tüm yerleşim yerleri ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan tüm hanehalkı fertlerini içeren bir coğrafi kapsamda 

yapılmaktadır. Ancak ku-rumsal nüfus olarak tanımlanan yaşlılar evi, huzur evleri, hapishane, askeri kış-la, özel nitelikli 

hastane, otel, çocuk yuvalarında bulunan nüfus ile pratik neden-lerden dolayı göçer nüfus kapsam dışı tutulmaktadır (TÜİK, 

Metaveri, http://www.tuik. gov.tr/PreTablo.do?alt id= 1013). 
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Harcamaya ve gelire dayalı yoksulluk istatistikleri birbirini destekleyen ve aşağıda verilen çapraz veri setlerini 

içermektedir. Bu kapsamda; 

Harcamaya dayalı yoksulluk istatistikleri, Yoksulluk sının yöntemlerine göre fertlerin yoksulluk sayı ve 

oranlannı, Hanehalkı büyüklüğüne göre yoksul-luk sınır ve oranlarını, Hanehalkı fertlerinin cinsiyet ve eğitim durumlarına 

göre yoksulluk oranlarını, Hanehalkı fertlerinin işteki durumuna ve çalıştığı sektöre göre yoksulluk oranlannı, Hanehalkı 

türüne göre yoksulluk oranlarını ve Hanehalkı fertlerinin iktisadi faaliyetlerine göre yoksulluk oranlannı kapsamak-tadır. 

Gelire dayalı Yoksulluk istatistikleri, Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine ve hane tiplerine göre 

hesaplanan yoksul sayıları, yoksulluk oram ve yoksulluk açığını; Satınalma Gücü Paritesi (SGP) kullanılarak hesaplanan 

gelire dayalı göreli yoksulluk sınırına göre yoksul sayıları, yoksulluk oram ve yoksul-luk açığını; Eşdeğer hanehalkı 

kullanılabilir fert gelirine ve eğitim durumuna göre yoksul sayıları ve yoksulluk oranlannı kapsamaktadır. 

2-Gelir Yoksulluğunun Ölçülmesi (Tek Boyutlu Ölçümler) 

Yukarıda Gelir Bazlı Yoksulluk ölçümleri ve Gelire Dayalı Yoksulluk İsta-tistiklerine ilişkin genel açıklamalar 

yapılmıştı. Bu kısımda gelir yoksulluğuna yönelik özellikli ölçüm yöntemlerinden bahsedilecektir. İlgili ölçümler yoksul-

luğun sınırlarının çizilmesi ve sınıflandırılmasında etkin yöntemlerdir (Subramanian, 2005: 9-10). 

Gelir yoksulluğunun teorik ve pratik ölçümü, ilk düzeyde üç değişkenli bir fonksiyon olarak yorumlanabilir. Bunlar; 

Gelir yoksulluğunun ölçülmesinde en basit ve genel yöntem olan Kafa Sayım Oranı Endeksi (H); Yoksulluk sınırının 

altındaki orantılı mesafeyi ortalama olarak tanımlanabilen Gelir (Yoksulluk) Açığı Oranı (I), ve yoksullar arasındaki 

eşitsizliği ölçen özellikli ölçüm yöntemleri olarak Sen ve FGT endeksleri olarak sıralanabilir. 

Kafa Sayım Endeksi (Yoksulluk Oranı) 

Yoksulluk ölçümünde en eski ve en çok kullanılan endekslerden biri olan kafa sayım endeksi (Headcount Ratio 

Index); yoksulluk sınırının altında kalan kişilerin toplam nüfusa oranını gösterir. 

Q= Yoksulluk sınırı altındaki toplam nüfus 

N= Toplam nüfus 

H= Yoksulluk kafa sayısı oranı 

 

Bu endeks, yoksulluk çizgisi altında kalan nüfusun sayısını temsil eden kümülatif yoğunluk fonksiyonu hakkında 

bilgi verir. Ancak bu kitlenin yoksul-luk çizgisine yaklaştırılması için ihtiyaç duyduğu gelir miktarı hakkında bilgi vermez. Bu 

nedenle yoksulluğu çözümü konusunda işe yarar bir bilgi sağlama-dığı noktasında eleştirilmektedir. Sen, kafa sayım oranı 

endeksini iki aksiyomatik düzeyde eleştirmiştir. Bunlar; 

Tekdüze Aksiyomu (Monotonicity): Diğer şeyler sabitken, yoksulluk sını-rının altındaki bir kişinin gelirindeki 

azalma genel yoksulluğu artırır 
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Transfer Aksiyomu: Diğer şeyler sabitken, alt gruptaki kişilerden yoksul-luk çizgisindeki daha zengin kişilere saf 

gelir transferi yapılması yoksulluk öl-çümünü artırır (Sen, 1979:220) 

Bu aksiyomlardan anlaşıldığı üzere, alt gruplar arasındaki gelir azalması veya gelir transferi yoksulluk 

ölçümlerinde anlamlıdır. Ancak, kafa sayım oranı endeksi, kaç kişinin yoksulluk çizgisi altında kaldığı ile ilgilendiği için, 

yoksul-luk çizgisi altında meydana gelen gelir hareketlerine duyarsızdır. Oysa bireysel sıralamayı değiştirmeyen herhangi 

bir transfer de Lorenz Eğrisini aşağı doğru kaydırmaktadır (Kakvvani, 1999:604). O halde kafa sayım oranı yoksulluk öl-

çümlerinde düşünüldüğü kadar kuvvetli bir yöntem değildir (Sen, 1979:229). Üstelik kafa sayım oranı endeksinin bu iki 

aksiyomu ihlal etmesi, sosyal refahın artması ve yoksulluğun azaltılması yönlü iki toplumsal hedef arasında çatışma 

oluşturmaktadır. 

 

Yukarıdaki şekil IX.l'de yoksulluk çizgisi altında kalan nüfiıs görülmekte-dir. Şekilden anlaşıldığı üzere kafa sayım 

oram bu sınır altmda kalan nüfus sa-yısı ile ilgilenip yoksulluk çizgisi altında kalan nüfusun "alanı" ile ilgilenmez. Alansal 

yaklaşım, yoksulluk açığı ile ilgilidir ve bir alt başlıkta incelenmiştir. 

Yapılan tüm eleştirilere rağmen kafa sayım oranının temel ölçüm yöntemi olarak doğru olduğunu ve bu geleneksel 

yöntemin geliştirilerek daha etkin bir ölçeğe ulaştırılması gerektiğini söyleyen yazarlar da bulunmaktadır (Levvis ve Ulph, 

1988:128). 

Kafa sayım endeksi hesaplaması için örnek: 

İki bölgenin bireysel harcamalarını/gelirlerini karşılaştırılalım. 
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Yukarıdaki tablo DC.l'de A bölgesinde yoksulluk çizgisi, (100+100+150+150)74=125; B bölgesindeki yoksulluk 

çizgisi ise(124+124+150+150)/4=137'dir. Her iki bölgede de ortalama gelirin (yoksulluk çizgisinin) altında kalan grup, 

toplamın %50 sini oluşturmaktadır (4 kişiden 2'si ortalama gelirin altında), Ancak A bölgesinde diğerine göre daha fazla 

yoksul-luk olduğu açıkça görülmektedir. Buna rağmen kafa sayım yoksulluk oranı aynı görünmektedir. Zenginden yoksula 

bir transfer fikri (Dalton formülasyonu), kafa sayım oranını etkilerken, grup içi gelir farklılığına duyarsızlıktan dolayı 

endeksin, toplam refahın sağlanmasında tatmin edici bir rolünün olduğunu söy-lemek güçtür. 

Birçok yoksulluk araştırması hanehalkı düzeyinde yapılmakta ardından eşdeğerlik ölçeği kullanılarak fert başına 

düşen gelir hesaplanıp analizler ger-çekleştirilmektedir. Sadece hanehalkı sayısı dikkate alınarak yapılan analizler yanıltıcı 

olabilir. Kafa sayım oranı da hanehalkı sayısı dikkate alınarak yapıl-dığında aynı yanıltıcı sonucu vermektedir. Bu nedenle 

kafa sayım oranına göre yoksulluk tahminleri hanehalkı sayısı üzerinden değil bireysel olarak yapılmalıdır. Örneğin 

hanehalkının %20'sinin yoksul olduğu söylendiğinde toplam yoksulluk %20 olarak mı anlaşılmalıdır? Bu durum hanehalkını 

oluştu-ran birey sayısına göre değişir. Eğer hanehalkı çok sayıda bireyden oluşuyorsa %20 yoksulluğa tekabül eden birey 

sayısı çoğalacağından, gerçekte toplam yoksulluk da fazla olacaktır (örneğin %30 gibi). Eğer hanehalkı az sayıda bireyden 

oluşuyorsa bu durumda %20 yoksulluğa tekabül eden birey sayısı azalacağından toplam yoksul sayısının da az olması 

beklenir (örneğin %15 gibi). Bu durumda, birey sayısı ihmal edilip hanehalkı düzeyinde kafa sayım oranı kullanarak 

yoksulluk analizi yapmanın doğru bir yaklaşım olmadığı görülmektedir (WorldBank,2005:71). 

Yoksulluk Açığı Endeksi (Poverty Gap lndex) 

Yoksulluk Açığı Endeksi (I), yoksulluk sınırının altına düşen bireyleri, yoksulluk sınırına göre oranlayan bir 

ölçümdür. Yoksullar arasındaki eşitsizlik değişikliklerini yansıtmayan Endeks, asgari maliyetle yoksulluğu ortadan kal-

dırmayı hedefleyen mükemmel transferlerin gerçekleştirilmesi durumuna bile ortaya çıkan yoksulluk boşluklarının 

toplamını verir. Ancak, yoksulluk çizgisi (sınırı), yoksul bireylerin gerçek gelirden daha aşağıda oluşmuş ise yoksulluk açığı 

herkes için sıfır kabul edilir. 

Yoksulluk Açığı Endeksi (I), gelir açığı (income gap) kavramına dayan-maktadır. Bir kişinin gelir açığı (gi), 

yoksulluk sının (z) ile bireyin geliri (Yi) arasındaki farka eşittir. Burada bahsedilen gelir açığı, yoksulluk sınırı altında kalan 

bütün yoksulların toplulaştırılmış gelir açığını ifade edilmektedir (Takayama, 1979: 747). 
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Yoksulluk açığı, yoksulluk sınırı altında kalan nüfusun büküklü-ğü/yoğunluğu ile ilgilenir. Endeks, yoksullar 

arasındaki ortalama yoksulluk açığının yoksulluk sınırına oranına eşittir. 

 

Yukarıdaki şekil lX.2'de yoksulluk sınırı altında kalan bireyleri göstermek için ilgili alan taranmıştır. Geleneksel 

grafik bilgimiz bu alanın negatif bölgede oluştuğu izlenimini verebilir. Ancak yoksulluk açığı endeksinin bu algının ter-sine 

işlediğini söylemek mümkündür. Yoksulluk sınırı altındaki bireyler için gelir açığı hiçbir zaman negatif olmaz. Çünkü bu 

kesim için her zaman bir gelir eksikliği/açığı vardır ve bu nedenle değer hep pozitif olacaktır (Sen, 1976:228-230). (Tam 

tersi mantıkla yoksulluk çizgisi üzerinde kalan kesimin gelir açığı endeksi hesaplanıyor olsaydı-ki böyle bir hesaplama 

yapılmamaktadır- hiçbir zaman pozitif olmayacağı söylenebilirdi. Çünkü bu grupta gelir eksikliği değil gelir fazlalığı vardır. 

Bu nedenle hiçbir zaman gelir açığı olmayacak, dolayısıy-la gelir açığı değeri her zaman negatif olacaktı. Ancak yoksulluk 

sınırı üstünde-ki gelir grupları için gelir açığı her zaman sıfır kabul edilir). 

Yoksulluk Açığı Endeksi (I), Kafa Sayım Endeksi gibi yoksullar arasındaki gelir dağılımına duyarsızdır. Endeks, 

yoksulların yoksulluk çizgisinin ne kadar gerisinde gelir elde ettiklerini göstermekte ve toplum içindeki yoksulluk derece-si 

hakkında bilgi vermektir (Takayama, 1979; Collins ve Redmond, 1997: 759). 

Bu ölçümdeki maksat, yoksul bireyleri yoksulluk sınırına yaklaştırmak için gereksinim duyulan transferin 

genişliğini tespit etmektir. Böylece yoksul birey-lerin gelirini yoksulluk sınırına yaklaştıracak destekleme miktarı/politikası 

hak-kında genel bir değerlendirme yapmak mümkün olabilmektedir. 

Bireylerin/hanehalkının geliri artırılıp yoksulluk sınırına yaklaştırıldıkça Yoksulluk Açığı Endeksi azalır. Ancak 

"Transfer İlkesi" göz ardı edilerek yapılacak gelir iyileştirmeleri yoksul kişilerin gelirlerinin yoksulluk sınırı üzerine 

sıçramasına neden olmuşsa bu durumda gelir açığı oranının büyüme-si söz konusu olacaktır. Gelir eşitsizliği ölçüm 

yöntemleri bölümünden hatır-lanacağı üzere, yapılan transferlerin dengeli ve ölçülü olması gerekir (Pigou-Dalton İlkesi). 
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Yoksulluk Açığı Endeksi hesaplaması için örnek: 

Bir bölgenin bireysel harcamaları/gelirleri çerçevesinde yoksulluk açığı en-deksini hesaplayalım. Ortalama geliri 

(yoksulluk çizgisini) de yukarıdaki örnek-te hesapladığımız 125 olarak kullanmaya devam edelim. 

 

Yukarıdaki tablo IX.2'de, ortalama gelirin altında gelire sahip olan kişilerin yoksulluk açığı endeksi hesaplanmıştır. 

Görüldüğü üzere gelirleri 150 ve 160 olan kişilerin yoksulluk açığı endeksi O'dır (yoksulluk açığı endeksi negatif olamaz 

kuralı!). Yoksulluk açığı endeksi büyüdükçe, yoksullara yapılması ge-reken yardımın (transferlerin) artırılması gerektiği 

anlaşılır. Endeks küçüldükçe toplumdaki bireysel gelirlerin ortalama gelire yaklaştığı anlaşılır. Ancak bu ölçüm yönteminde 

de kimin yoksul kimin yoksul olmadığı ayrımına gidilemez. Sadece toplumda ne kadar kişinin yoksulluk çizgisi altında 

olduğuna yönelik bilgi edinilir. 

Yoksulluk açığı ölçümleri, yoksulluk çizgisi altında kalan nüfusu tespit ederken bunlar arasındaki yoksulluk 

farklarını tespit etmekte yetersizdir. Örne-ğin kafa sayım oranı ve yoksulluk açığı endeksi aynı olan iki bölge varsayalım. 

 

Yukarıdaki tablo IX.3'te iki bölgenin yoksulluk açığı endeksi ve kafa sa-yım yoksulluk oranlarının eşit olduğu 

görülmektedir. Ancak bireysel ge-lir/harcamalara bakıldığında B bölgesindeki gelir dağılımının A bölgesine göre daha 
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bozuk olduğu bu nedenle buradaki yoksulluğun diğerine göre daha fazla olduğu söylenebilir. B bölgesindeki yoksul 

kişilerden daha yoksul kişilere 20 birimlik bir transfer gerçekleştirildiğinde ancak A bölgesindeki duruma ulaşıla-bilmektedir. 

Ancak bu ne yoksulluk açığı oranını ne de kafa sayım yoksulluk oranını değiştirmektedir. Bu durum yoksulluk açığı oranının 

alt gruplar arası gelir transferine duyarsız olduğunu bir kez daha ispatlamaktadır. 

Kareli Yoksulluk Açığı (Yoksulluk Şiddeti) Endeksi 

Kareli yoksulluk açığı endeksi; Yoksulluk açığı karesinin yoksulluk sınırı-na göreli ortalamasıdır. Endeks, 

yoksulluk sınırının bir oranı olarak, yoksulluk açığının ağırlıklı toplamı olarak ifade edilebilir. Bir tür Foster-Greer-Thorbecke 

(FGT) smıfı yoksulluk ölçüm yöntemi olan endekste, yoksulluk açığı oranı ne ise yoksulluk çizgisindeki ağırlığın da benzer 

oranlı olduğu kabul edilir. Örne-ğin yoksulluk açığı %10 ise yoksulluk çizgisine %10 ağırlık verilir, %50 ise %50 ağırlık 

verilir. Dolayısıyla, yoksulluk açığı endeksi karesi alınarak, yoksul-luk sınırının altındaki gözlemlere daha fazla ağırlık 

atfetmek mümkün olur. 

Kareli Yoksulluk Açığı Endeksi hesaplaması için örnek: 

Yoksulluk açığı endeksi hesaplamada kullandığımız IX.2 tablosunu yeni-den düzenleyerek ve yoksulluk çizgisini 

yeniden 125 kabul ederek kareli yok-sulluk açığı endeksini hesaplayalım (Not: Aşağıda gelirleri verilen C bölgesinin kendi 

içindeki gelir ortalamasının 125'ten farklı olması (130) bir önemi yoktur. Burada yukarıdaki örneğe uyum gösterip ve tüm 

bölgelerin ortalamasının 125 olduğu varsayımı üzerine açıklamalar geliştirilmiştir). 

 

Tablo IX.4'ten de anlaşıldığı gibi, her bir bireyin yoksulluk açığı endeksi-nin karelerinin toplamı, toplam yoksulluk 

açığı endeksinin karesi ile aynı şey değildir. Sezgisel bir ağırlıklandırma metodu olarak bu ölçümü her zaman ra-hatça 



10 
 

kullanmak mümkün olmayabilir. Bu nedenle Kareli Yoksulluk Açığı En-deksi yoksulluk şiddetinin ölçülmesinde; FGT 

(Foster-Greer ve Thorbecke) ailesinin bir parçası olarak kullanılır. 

Bu tür ölçümler yoksulluğun derinliği ve şiddeti hakkında tamamlayıcı bil-giler sağlar. Örneğin bazı gruplar 

arasında yoksulluk oranı yüksekken, yoksul-luk açığı oranı düşük olabilir. Yoksulluk ölçüm yöntemlerini aktarmak için 

faydalandığımız Dünya Bankası bilgi notunda yer alan Madagaskar örneğini kullanarak yoksulluk şiddetinin neden önemli 

olduğunu açıklamaya çalışalım. 

 

Yukarıdaki Tablo IX.5'ten anlaşıldığı üzere aynı bölgede yapılan hesapla-malarda, Niteliksiz İşçiler, kafa sayım 

oramna göre yoksulluk sıralamasında 3. sırada yer alırken, yoksulluk açığı oramna göre yapılan sıralamada 4. sırada yer 

almaktadır. Ancak bu kesim arasında oluşan yoksulluğun şiddeti diğerlerine göre daha az görülmekte ve grup son sırada 

(5'inci) yer almaktadır. Bu veriler bize yoksulluğun ölçüme göre farklılaşan bir yönü olduğunu ve yoksullukla mücadelede 

önceliklendirilmiş hedeflere göre ölçüm yöntemi belirlememiz gerektiğini göstermektedir. 

Sen Endeksi 

Yoksul kesim içindeki gelir hareketlerine duyarsız olan Kafa Sayım Oranı ve Yoksulluk Açığı Endeksi, bireyleri 

yoksulluk sınırının üstüne taşıyan gelir değişikliklerine de duyarlı değildir. Ancak yoksulların sayısı ve derinliği hak-kında 

bilgiler verebilir. O halde grup içi yoksulluk dağılımını bu ölçümlere ek-lediğimizde daha nitelikli bir endeks geliştirebilmek 

mümkün olacaktır. Sen Endeksi, yoksulların sayısı, yoksulluğun derinliği ve grup içi yoksulluk dağılı-mının etkilerini 

birleştiren bir ölçümdür. 

Sen Endeksi; "Kafa Sayım" ve "Yoksulluk Açığı" ortalaması ile yoksullu-ğun ağırlıklandırılmış "Gini Katsayısı" 

bileşiminden oluşur. Böylece yoksulla-rın sayısı, derinliği ve yoksullar arasındaki gelir dağılımı farklılıkları dikkate alınmış 

olur. 
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Tartılı (ağırlıklı) bir yoksulluk ölçüm yöntemi olan Sen endeksi de Gini katsayısı gibi 0 ve 1 arası değer alır. 

Yoksullar arasında tam eşitsizlik durumun-da Sen Endeksi 1 olurken, yoksullar arasında tam eşitlik durumunda endeks 0 

olur. 

Yoksulluğun göreli boyutunu sorgulayan Sen endeksinin en önemli katkısı yoksul bir ailenin geliri düştüğünde 

yoksulluk endeksinin artıyor olmasıdır (Şenses, 2003: 66). 

Yoksullar arasındaki gelir dağılımını dikkate alan Sen Endeksi akademik camiada en çok tartışılan ölçüm 

yöntemlerinden biri olmuştur. Ancak endeks, bazı basit ölçüm yöntemlerinin sezgisel itirazlarından yoksun olduğu ve farklı 

alt gruplar içindeki yoksulluğu ayrıştırmak için kullanılamadığından neredeyse akademik literatür dışında hiç 

kullanılmamıştır (Deaton, 1997:147). 

Sen-Shorrocks-Thon Endeksi 

Sen-Shorracks-Thon (SST) Endeksi, bir yoksulluk yoğunluğu göstergesi-dir. Sen Endeksinin (1976) pratik 

kullanım alanını geliştirmek için 1995'te Shorrocks tarafından önerilen modifiye edilmiş bir ölçüm yöntemidir. Ortaya çıkan 

endeks, 1979 tarihinde Thon tarafından önerilen başka bir endeksle tutarlı olduğu için bu endekse Xu tarafından Sen-

Shorracks-Thon Endeksi adı veril-miştir (Xu, 1998: 143). 
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SST endeksi, yoksulluk ölçümünde üç soruyu yanıtlayan bir cevap üretir. Bunlar; 

- Daha fazla yoksul var mı? (Yoksul sayısını bulmak için kafa sayım oranın-dan/endeksinden yararlanır) 

- Yoksullar daha yoksul mu? (Yoksulluğun yoğunluğunu/derecesini tespit etmek için yoksulluk/gelir açığı 

endeksini kullanır) 

Yoksullar arasında yüksek eşitsizlik var mı? (Yoksullar arasındaki Gini 

Katsayısı ile hesaplanır) (WorldBank,1999; 76). 

Gini Katsayısı gibi değer alan SST endeksinde katsayı, yoksulluk açıkları-nın görülme sıklığındaki büyük eşitsizlik 

göstergesi olarak genellikle 1 'e yakın-dır. 

SST Endeksi hesaplaması için örnek: 

Bir bölgedeki nüfusun % 15,3'ünün yoksul olduğunu ve sadece yoksullara uygulanan yoksulluk açığı endeksinin 

0,268 olarak hesaplandığını varsayalım. Yine bu bölgedeki yoksulluk açığı oranı Gini Katsayısı ise 0,821 olarak hesap-

lansın. O halde SST Endeksi; 

PSST= 0,153 x 0,268 x (1+0,821) = 0,0746 olacaktır. 

SST endeksi, bölgesel yoksulluk karşılaştırmaları için sıklıkla kullanılan bir yöntemdir (Kanada için yapılan bir 

çalışma için bkz. Osberg ve Xu, 2000:51-81). 

Watts Endeksi 

Dağıtım-duyarlı ilk yoksulluk ölçümü 1968'de Watts tarafından önerilmiş-tir (Zeng,1993: 82). Endeks bireysel gelir 

(veya harcama) ile yoksulluk sınırının altına kalan nüfus rakamlarını kullanır. 

Watts teorisine göre, yoksulluğun azaltılması için, yoksul bireylere transfer edilen 1 brim para, zenginlere transfer 

edilen 1 brim paradan daha geniş bir katkı sağlar. Endeks yoksulluk ölçümünde 4 temel aksiyoma uyum gösterir. Bunlar; 

Odak: Yoksulluk ölçümü, yoksul olmayanların gelir dağılımından bağımsız olmalı 

Monotonluk: Diğer şeyler sabitken, yoksulların geliri düştüğünde yoksulluk seviyesi yükselmeli 

Transfer: zengin kişilerden yoksul kişilere yapılan etkili transferler yoksul-luk ölçümünü düşürmeli (tam tersi de 

doğrudur) 

Ayrıştırılabilirlik: Alt gruplardaki yoksulluk arttıkça, yoksulluk endeksi artmalı (tam tersi de doğrudur). 
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Sen endeksi gibi uygulama alanı kısıtlı olan Watts endeksi, yoksulluk öl-çümünde etkili teorik altyapısından dolayı 

özellikle 'yoksulluk oranı eğrisi' gibi ölçümler için araştırıcılar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır (Watts endeksi/teorisinin 

orijinal metnine ulaşmak için bkz. Watts, An Economic Defination of Poverty, tarihsiz, 

http://www.irp.wisc.edu/publications/dps/pdfs/dp568.pdf). 

Watts endeksinin nasıl hesaplandığını aşağıdaki IX.6 tablosu yardımıyla açıklanmıştır. Diğer endeks hesaplama 

örneklerinde kullanılan yoksulluk çizgisi yine 125 olarak kabul edilmiştir. 

Tablo IX.6'da yoksulluk çizgisinin (125) gelire bölümü sonucunun (z/yi) doğal logarititmik (İn) hesaplamaları 

görülmektedir. Watts endeksinde, pozitif çıkan (İn) değerleri heseba katılırken negatif (İn) değerleri toplama dahil 

edilmemektedir. 

 

Yoksulluktan Çıkma Zamanı Endeksi (Time Taken to Exit) 

Watts endeks hesaplamasına benzer bir yaklaşımla üretilen bu endeksin temel amacı, yoksulluktan kurtulma 

zamanını belirleyebilmektir. Ülkelerin yoksulluktan kurtulma süreçleri büyüme hızlarına duyarlıdır. Büyüme ve üretilen 

gelirin adil dağıtımı, ülkenin/bölgenin yoksulluktan kurtulma zamanını kısaltmaktadır. 

Bir ülkede/bölgede derin yoksulluk sorunu bulunuyorsa, alt gruplara yapı-lan transferlerin büyük kısmı, 

beslenmeye harcanmaktadır. Giyim, barınma vediğer sosyal haklara ulaşım, yapılan transferin etkinliği ve yoksulluğun 
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derinli-ğine göre değişmektedir. Bazı bölgelerde yoksulluktan kurtulma zamanı örneğin 5 yılı bulurken bazılarında 20 yılı 

aşabilmektedir. Bu nedenle büyüme hızı ile yoksulluktan kurtulma arasında doğru bir korelasyon olduğu kabul edilir. 

FGT Endeksi (Foster, Greer ve Thorbecke lndex) 

Bir diğer yoksulluk ölçüm yöntemleri Foster, Greer ve Thornbecke (1984) tarafından geliştirilen FGT endekstir. 

Endeks, yoksulluğu değişik alt gruplara ayrıştırabilme özelliğine sahiptir. 

Bu endeks yoluyla, yoksul kitle birbirinden kesin çizgilerle ayrılmış değişik sosyoekonomik veya bölgesel gruplara 

bölünebilmektedir. Bunlara ilişkin yok-sulluk oranları ayrı ayrı hesaplanabilmekte ve alt gruplara ilişkin endeksler alt 

grupların nüfus paylarıyla ağırlıklandırılarak toplandığında da toplam yoksulluk oranı olarak gözlenebilmektedir. Böylece, 

yoksulların sayısının ötesinde, yok-sulluğun derinliği ve değişik gruplar arasındaki göreli yoğunluğuna ilişkin bilgi-lere 

ulaşılmaktadır (Şenses, 2003: 67). 

Kafa sayım endeksi, yoksulluk açığı endeksi ve kareli yoksulluk açığı en-deksi FGT ölçüm sınıfına tabidir. 

 

FGT yoksulluk ölçümünde "yoksulluktan kaçınma (a)" parametresinin de-ğeri Kafa sayım endeksi, yoksulluk açığı 

endeksi ve kareli yoksulluk açığı en-deksi hesaplamasında kullanılır. Örneğin, 

Formülde a= 0 kullanılırsa kafa sayım endeksi 

a= 1 kullanılırsa yoksulluk açığı endeksi 

a= 2 kullanılırsa kareli yoksulluk açığı endeksi elde edilir. 

FGT endeksi, yoksulluk ölçümü için dikkate değer bir birleştirici çerçeve sağlasa da, en iyi ot değerinin ne olduğu 

sorusunu yanıtsız bıraktığı ve bazı öl-çümlerde sezgisel yaklaşım eksikliği olduğu için eleştirilmektedir. Ancak Foster, 

Greer ve Thorbecke yazdığı yeni tarihli bir makalede bu eleştirileri ya-nıtlamakta ve FGT endeksinin Eksiklikleri normalize 

eden güçlü basit yapısının politika yapıcılar ile iletişimi kolaylaştırdığını ifade etmektedir (Foster, Greer ve Thorbecke, 

2010:3). 

FGT endeksi, küresel çapta popüler kullanım alanı olan bir ölçümdür. Gü-nümüzde, orijinal yaklaşımından farklı 

olarak, yoksulluk algısı bileşenlerinin genişlemesine uyum göstermiş ve "baskın yoksulluk ölçümleri, eşitsizlik ve yoksulluk 

arasında iç içe geçmiş ilişkilerin ölçümleri, yoksulluğun dinamikleri, güvencesizlik, çok boyutlu yoksulluk ölçümleri için bir 

sosyal amaç fonksiyonu olarak kullanılmaktadır (Foster, Greer ve Thorbecke, 2010:46). 

3-İnsani Yoksulluğu Ölçülmesi (Çok Boyutlu Ölçümler/Bileşik Yoksulluk Ölçümleri) 
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Yoksulluğu sadece gelir/harcama üzerinden ölçmek, çok boyutlu bir kav-ram olan refahın anlaşılmasında 

eksiklikler oluşturmaktadır. Yoksulluk tanımla-rından da hatırlanacağı üzere yoksulluğun bizatihi kendisi çok boyutlu bir 

kav-ramdır ve gelir/harcama üzerinden yapılan ölçümler konuyu bütüncül olarak kavramamıza engel olmaktadır. Elbette 

çok boyutlu ölçüm, içerdiği parametre-lerin fazlalığı veya etkileşim dereceleri açısından kolay değildir. Her bir alt parametre 

ayrı bir ölçüme ihtiyaç duyacak kadar önemlidir. 

Çok boyutlu ölçümlerin temelini teşkil eden Amartya Sen de, yoksulluk ölçümlerinde benzer bir kaygıyla iki 

noktaya odaklanmıştır. 'Kimlerin yoksul olduğunun tespiti' ve 'yoksulluğun tek bir gösterge altında nasıl ifade edilebile-ceği" 

(Sen, 1976:221). 

Çok boyutlu yoksulluk ölçümleri bileşik yoksulluk ölçümlerini gerektirir. Yoksulluk bileşenlerine ilişkin en temel 

sınırlama, Amartya Sen'in "Yapabilir-lik Yaklaşımı" (Capability) parametrelerinden türetilmiştir. Bu parametreler Birleşmiş 

Milletlerin kullandığı çok boyutlu yoksulluk ölçüm parametrelerinin de temelini oluşturmaktadır. Sen'in yapabilirlik 

parametrelerinin en detaylı açıklaması Nusssbaum (2011) tarafından yapılmıştır. 'Yoksulluk' başlığını taşı-yan 7. Bölümde 

açıklanmış olan bu parametreler hatırlanacağı üzere; 

Yaşam, Sağlık, BedenBütünlüğü, Algılama, hayal etme ve düşünme, Hisler, Muhakeme-Pratik Akıl (objektif 

düşünme), Mensubiyet-Yakın İlişki, Diğer Canlı varlıklarla ve Doğayla İlişki, Oyun ve Kişinin Çevresi Üzerindeki Kontrolü 

şeklinde on başlıkta oluşmaktadır (Nussbaum, 2011: 33-34). 

Sen yapabilirlik parametreleri temelinde oluşturulmuş çok boyutlu yoksul-luk ölçümleri refah ve mutluluk 

ekseninde ölçümler yapmaktadır. Refah ve mutluluk odaklı birçok farklı ölçüm yaklaşımı* bulunmasına rağmen bu 

ünitedeBirleşmiş Milletlerin kullandığı "İnsani Gelişme Endeksi", "İnsani Yoksulluk Endeksi" ve "Toplumsal Cinsiyet 

Bazında Gelişme Endeksi" konuları açıklanmıştır. 

İnsani Gelişmişlik Endeksi (Human Development lndex-HDI) 

İnsani Gelişmişlik Endeksi (İGE), insani gelişmenin anahtar kavramların-daki ortalama başarının özet 

ölçüsüdür. İnsani gelişmenin anahtar kavramla-rı/temel boyutları: Sağlık (uzun ve sağlıklı bir yaşam), Eğitim (bilgiye erişim) 

ve Yaşam Standardı (insanca bir yaşam standardına sahip olabilme) olarak sıra-lanabilir. İGE, bu üç anahtar kavram/temel 

boyut için normalleştirilmiş göster-gelerin geometrik ortalamasıdır (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı veri ekranı, 

http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi). 

İGE, ülkelerin gelişmişliklerinin değerlendirilmesinde yalnız ekonomik büyü-menin değil, insanların kapasitelerinin 

(yapabilirliklerinin) nihai kriter olması ge-rektiğini vurgulamak için oluşturulmuştur. Çok boyutlu refah bileşeni olan bu kri-

terler, ülkeler arası anlamlı karşılaştırmalar yapılabilmesi için sınırlandırılmış ve sağlık, eğitim ve yaşam standardına 

sıkıştırılmıştır (Baliamoune-Lutz, 2004,4). 

İGE, benzer GSYİH'ya sahip ülkelerdeki farklı insani gelişim seviyelerini açıklamak için ulusal politika tercihlerini 

sorgulamak ve hükümet politikaları-nın önceliklerini tartışmak için de kullanılmaktadır. 
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Kaynak: Human Development Report 2015, UN, Technical Notes: Calculating- the Human Development 

Indices— Graphical Presentation 

İnsani gelişmişlik endeksi oluşumunda kullanılan üç ana boyut; 

Sağlık (Uzun ve Sağlıklı Yaşam): Doğumdan itibaren yaşam beklentisinden türetilen yaşam beklentisi endeksini 

içerir. 

Eğitim (Bilgiye Erişim): Ortalama eğitim süresi ve beklenen eğitim süre-sinden türetilen eğitim endeksini içerir. 

Bu endeks, 25 ve üzeri yaştaki yetişkinler için ortalama okullaşma (eğitim) süresi ve okul çağına giren çocuklar için 

beklenen okullaşma (eğitim) süresi dikkate alınarak oluşturulur. 

İnsanca Yaşam Standardı: Satmalma gücü paritesine (sgp) göre hesapla-nan kişi başı Gayri Safî Milli Gelir 

(GSMG) Endeksini içerir. İGE, gayri safi milli gelirle artan gelirin azalan önemini yansıtmak için gelir logaritmasını 

kullanır. 

Bu üç parametre puanlan daha sonra geometrik ortalama kullanılarak bile-şik bir endeks içinde toplanır ve İGE 

endeksi hesaplanır. Her bir parametre he-sabında aşağıdaki IX.8 tablosunda verilen asgari (minimum) ve azami (maksi-

mum) değerler kullanılır. Her bir parametre için bulunacak endeks 0 ve 1 ara-sında yer alır. Bulunan değerler çarpılarak 

3. dereceden kökü alınır ve İGE en-deksine ulaşılır. 
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Alt parametre endekslerinin hesaplanması için her bir parametrenin gerçek değeri ile asgari ve azami 

değerlerinin bilinmesi gerekir. Ardından şu formül kullanılarak hesap yapılır: 

 

İnsani Gelişmişlik Endeksi hesaplaması için örnek: 

Aşağıda 2013 için Türkiye'nin İGE hesaplaması için gereken gösterge de-ğerleri verilmiştir. Şimdi yukarıda 

asgari ve azami değerleri verilmiş IX.8 tablo-sunu da kullanarak Türkiye'nin 2013 İGE'sini hesaplayalım. 

 

Toplumsal Cinsiyet Gelişmişlik Endeksi (Gender Development lndex-GDI) 
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Toplumsal Cinsiyet Gelişme Endeksi (TCGE), İnsani gelişme endeksinde (İGE) kullanılan temel parametreler 

çerçevesinde, toplumdaki kadın ve erkekler arasındaki farklılıkları ortaya koyan göstergedir. TCGE hesaplaması için, 

kadın ve erkekler için ayrı ayrı İGE hesaplanması ve bu iki endeksin karşılaştırılması gerekir. Bu kapsamda yine İGE'de 

olduğu gibi; Sağlık (Uzun ve Sağlıklı Ya-şam): Doğumdan itibaren yaşam beklentisinden türetilen yaşam beklentisi 

endek-sini içerir; Eğitim (Bilgiye Erişim): Ortalama eğitim süresi ve beklenen eğitim süresinden türetilen eğitim endeksini 

içerir. Bu endeks, 25 ve üzeri yaştaki kadın ve erkek yetişkinler için ortalama okullaşma (eğitim) süresi ve okul çağma 

giren çocuklar için beklenen okullaşma (eğitim) süresi ayrı ayrı dikkate alınarak oluştu-rulur. İnsanca Yaşam Standardı: 

Satınalma gücü paritesine (sgp) göre hesaplanan kadın ve erkek ayrımında kişi başı Gayri Safi Milli Gelir (GSMG) 

Endeksini içerir. İGE hesaplamasından hatırlanacağı üzere, gayri safi milli gelirle artan geli-rin azalan önemini yansıtmak 

için gelir logaritmasını kullanır. 

 

Kadın ve erkek için ayrı ayrı İGE hesaplandıktan sonra kadınlar için hesap-lanan İGE katsayısı erkek için 

hesaplanan İGE katsayısına bölünerek Toplumsal Cinsiyet Gelişmişlik Endeksi (TCGE) bulunur. 

Toplumsal Cinsiyet Gelişmişlik Endeksi (TCGE) = İGE kadın / İGEerkek 

Toplumsal Cinsiyet Gelişmişlik Endeksi hesaplaması için ihtiyaç duyulan asgari ve azami değerler İGE'de olduğu 

gibidir. Sadece doğumdan itibaren ya-şam beklentisi değerlerinde kadın-erkek ayrımına gidilmektedir. Kadınlar için yaşam 

beklentisi asgari 22,5 azami 87,5 iken erkekler için bu değerler asgari 17,5 azami 82,5 yaş olarak belirlenmiştir (Birleşmiş 

Milletler, Human Development Report 2015, Technical Notes). Toplumsal Cinsiyet Gelişmişlik Endeksi (TCGE), Toplumsal 

Cinsiyet Eşitsizlik Endeksi (TCEE) ile yakından ilişkilidir. TCGE grupları, cinsiyet eşitliğinden (100) mutlak sapmalara 

dayan-maktadır. Cinsiyet eşitsizliği 5 grupta sınıflandırılmıştır. 1. grup eşitsizliğin en az olduğu 5. grup ise en fazla 

eşitsizliğin olduğu grubu temsil eder. 

Eğer ülkeler cinsiyet eşitliğinden %2,5'ten daha az mutlak sapmışsa, kadın ve erkekler arasında "yüksek eşitliğin" 

kabul edildiği birinci grupta sınıflandırı-lır. Mutlak sapma %2,5 ile %5 arasında ise "orta-yüksek eşitlik" sınıflandırma-

sındaki ikinci grupta yer alır. Mutlak sapma %5 ile %7,5 arasında ise "orta eşit-lik" sınıfı olan üçüncü grupta yer alır. Mutlak 

sapma %7,5 ile %10 arasında oluşmuş ise "orta-düşük eşitlik" sınıfını temsil eden 4. grupta yer alır. Eğer mut-lak sapma 

%10'dan fazla ise bu ülke "düşük eşitlik" sınıfında gösterilen 5. grupta yer alır (Human Development Report 2015). 

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlik Endeksi (Gender lnequality lndex-GII) 
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Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlik Endeksi (TCEE), kadın ve erkeği; sağlık, güç (yetki) ve işgücü piyasasındaki 

konumuna göre ölçüp karşılaştıran bir gös-tergedir. Üç temel parametre üzerine yapılandırılan endekste sağlık boyutunu 

üreme sağlığı temsil eder. Bu kapsamda anne ölüm oranları ve yetişkin doğumoranları kadın üreme sağlığı endeksini 

oluşturur. Güç (yetki) boyutunda ise en az ortaokul eğitimi almış kadm ve erkek karşılaştırması ile siyasette (mecliste) 

kadın ve erkek temsilci (milletvekili) sayısı dikkate alınır, işgücü piyasası boyu-tunda ise kadın ve erkeğin işgücüne katılım 

oranlan merkezli hesaplar kadın ve erkek için işgücü piyasası endekslerini oluşturur. Tüm bu endekslerin bileşi-minden 

ise Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlik Endeksi hesaplanır. 

 

TCEE, 0 ve 1 arası değer alır. Endeksin 0 olması örneğin ücretlerin eşit ol-duğu, endeksin 1 olması ise kadın ya 

da erkeğin ücretinin diğerine göre önemli ölçüde düşük olduğu anlamına gelir. 

TCEE, farklı dizilerin genel ortalamasının ortalaması şeklinde hesaplanır. İlk toplama temel boyutlar arasındaki 

geometrik ortalama ile yapılır. Kadın ve erkekler için ayn ayn hesaplanan bu ortalamalar, daha sonra cinsiyetler arasında 

bir harmonik ortalama kullanılarak toplanır (Seth, 2009:377). 

Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi (Multidimensional Poverty lndex-MPI) 

Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi (ÇBYE'), hanehalkının çok boyutlu eği-tim, sağlık ve yaşam standardı 

yoksunluğunu ifade eden göstergedir. Endeks, hanehalkı araştırmalanndan elde edilen sonuçlara göre üretilir. Eşitsizliğe 

Uyar-lanan İnsani Gelişmişlik Endeksi temel parametrelerinden üretilen endeks veri-leri ölçüm tutarlılığının sağlanabilmesi 

için aynı araştırmadan elde edilmelidir (Alkire ve Santos, 2010:8). Endeks temel parametreleri içerikleri şu şekilde 

belirlenmiştir: 

Eğitim: 

- Okul düzeyi: Hiçbir hanehalkı üyesi en az sekiz yıllık bir okulu tamamla-maması 

- Okula Devam: Okul çağındaki çocuk (8 yaşından büyük) okula devam et-memesi 
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Sağlık: 

- Beslenme: Beslenme bilgisine ulaşılabilen yetersiz beslenen hanehalkı üye-si sayısı, yetişkinler için (özellikle 

15-49 arası kadın) vücut kitle endeksi ile ölçülen ve 5 yaşın altındaki çocuklar için Dünya Sağlık Örgütü standart he-

saplamalarında kullanılan yaş-ağırlık z skoru 

- Çocuk ölümleri: Araştırmadan önceki beş yıl içinde hanede ölen çocuk sayısı Yaşam Standardı: 

- Elektrik: Elektriğe erişim imkânının olmaması 

- İçme Suyu: Yürüme mesafesi 30 dakikadan fazla bir alanda temiz içme su-yu veya temiz içme su kaynağına 

erişim imkânının olmaması 

- Sağlık Hizmetleri: Gelişmiş sağlık hizmetlerine erişim imkânı olmaması veya eğer geliştirilmişse bu imkânın 

paylaşılması 

- Yemek pişirme Yakıtı: Kirli yakıt kullanılması (tezek, odun veya kömür) 

- Toprak, kum veya gübre zeminli bir evde yaşanması 

- Varlıklar: Bilgiye erişim için en az bir varlığa sahip olunmaması (radyo, telefon, televizyon); ulaşım ile ilgili en az 

bir varlığa sahip olunmaması (bi-siklet, motosiklet, araba, traktör, at arabası veya motorlu tekne) ve ya-şam/geçim ile ilgili 

en az bir varlığa sahip olunmaması (ekilebilir arazi, hayvancılık, buzdolabı-besin saklamak için-). 

 

Hesaplamada, her bir ana boyut eşit ağırlıkta (%33) kabul edilmektedir. Alt boyutlar ise içerdikleri alt göstergeler 

kadar ağırlıklandırılır (iki alt göstergeden oluşan sağlık ve eğitim ana boyutlarında her alt gösterge 1/6; altı alt gösterge-

den oluşan yaşam standardı ana boyutunda her alt gösterge 1/18 oranmda ağırlıklandırılır) (Alkire ve Santos, 2010:4). 

Birleşmiş Milletlerin İnsani Geliş-me Raporu için hazırladığı teknik nottaki ölçüm yöntemindeki ağırlıklandırma her bir ana 

boyutu oluşturan alt göstergelerin sayısının %33,3'e oranlanması yoluyla yapılmaktadır. Bu kapsamda eğitim ve sağlık 

ana boyutlarında iki alt gösterge olduğundan her biri için 33,3/2=16,66= 16,7 ve yaşam standardı ana boyutunda altı alt 

gösterge olduğundan her biri için 33,3/6 = 5,55 = 5,6 oranını kullanmak mümkündür (Human Development Report 2015). 
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Yeni Bir Yoksulluk Ölçüm Yönetimi Olarak: Zaman ve Tüketim Yoksulluğu Ölçümü 

Zaman ve Tüketim Yoksulluğu, asgari yaşam standartının sağlanması için gerekli olan tüketim harcamalarını ve 

hanehalkı üretiminde gerekli olan zamanı dikkate alan iki boyutlu bir ölçüm yöntemidir. Levy Enstitüsü tarafından gelişti-

rilen ve Türkiye için önerilen ölçüm yönteminde, hanelerin ve fertlerin, hane içinde oluşan ihtiyaçlarını yerine getirmek için 

gerekli zamana sahip olmayıp 'zaman açıklarıyla' karşı karşıya kalabilecekleri ifade edilmiştir. 

Bu yoksulluk ölçümünde tüketim ve zaman olmak üzere iki boyut bulun-maktadır. Asgari yaşam standartlarına 

sahip olabilmek için gerekli tüketim har-camasının gerçekleştirilememesi "tüketim yoksulluğunu", asgari yaşam stan-

dardına ulaşabilmek amacıyla gelir getirici bir faaliyette bulunmak için yeterin-ce zamana sahip olmayan bireylerin 

yoksulluğu ise "zaman yoksulluğunu" ifade etmektedir (Zacharias, Masterson ve Memiş, 2014: 2). 

Evde çocuk veya yaşlısına bakmak için daha fazla zaman harcamak zorun-da olan hanehalkı üyeleri (genellikle 

kadınlar), bu zamanlarını yeni gelir elde etmek için çalışarak harcayamayacaklarından, toplam gelirleri aynı olsa bile, 

bakım için fazla zaman harcamak zorunda olmayan hanelerden/bireylerden daha yoksul duruma düşmektedir. Hanelerin 

özel durumlarına göre, ulaşılması hedef-lenen standartlar için harcanması gereken zaman birbirinden farklı olmaktadır. Bu 

durum hanelerin/bireylerin asgari yaşam standardını yakalayabilmek için gerekli tüketim harcamasını yapmalarını 

zorlaştırmakta dolayısıyla yoksulluk-tan kurtulma olasılığını azaltmaktadır. Sonuçta zaman yoksulluğu tüketim yok-

sulluğunu beslemekte ve yoksulluk sarmalından kurtulmak güçleşmektedir. 

Özellikle kadınlar arasında yoğun olan zaman yoksulluğu, kadınların işgü-cü piyasasına girişleri önündeki en 

büyük engellerden biridir. Yoksulluktan kurtulmak için önerilen tedbirler ekseriyetle işgücüne katılımdan geçtiği için zaman 

yoksulluğu sorunu çözülmeden tüketim ve toplam yoksulluk sorunun çözülemeyeceği görülmektedir. Bu ölçüm yöntemi ile 

yapılan araştırmada 2006 için Türkiye'de resmi rakamlarla yoksul olarak sınıflandırılmayan yaklaşık 7,6 milyon kişinin 

yoksul olduğu bu rakamın da toplam yoksulluğu yaklaşık %10 artırdığı ifade edilmiştir (Zacharias, Masterson ve Memiş, 

2014: 25). 


