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ÖNSÖZ 

Yoksulluk sorunu gerek ülkemizde gerekse de dünyada günümüzün en önemli 

maddesidir. Gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki gelir eşitsizliği 

giderek büyümektedir Özellikle sosyal devlet ilkesinin giderek gözardı edildiği bir 
ortamda yoksulluk sorunu ilerideki yıllarda büyük önem kazanacaktır. 

Türkiye’nin yaklaşık 70 yıllık Cumhuriyet tarihinde gelir dağılımı sorunu 

genelde arka planda kalmıştır. Toplumsal değişim salt kalkınma sorunu ve üretim 
artışı olarak görülmüştür. Toplumsal kalkınma ve gelir dağılımı arasındaki sıkı ilişki 
dikkate alınmamıştır İlginç olan ise literatürde yoksulluk sorununun pek incelenmemiş, 
gelir dağılımının ise genellikle fonksiyonel gelirin bölüşümü olarak irdelenmesidir. 
Eşitsiz bölüşüm ilişkilerinin kalkınmanın önünde bir engel olduğu farkedilmemiştir. 

Bu çalışma ile ismi gibi yoksul olan yoksulluk literatürüne küçük de olsa bir 

katkı yapılmağa çalışılmıştır. Yoksulluğun yapısal bir sorun olduğu ve kısa vadeli 
çözümlerle çözülemeyeceğirjp belirtilmiştir. 

Çalışmaya büyük emekleri geçen Ücretler ve Gelirler Dairesi Başkam ve Tez 

Danışmanım Tuncer Kocaman’a ve DPT Uzmanlarından M. Ali Kelleci’ye çok 

teşekkür ediyorum. Ayrıca bu çalışmaya büyük destek veren Sosyal Sektörler ve 

Koordinasyon Genel Müdürü Bahaettin Gülgör’e, ve DPT Uzmanlarından Şeref 

Saygılı’ya, veri konusundaki yardımları nedeniyle DİE uzmanlarından Cengiz 

Erdoğan’a ve yapıcı eleştirileri nedeniyle bütün jüri üyelerine teşekkür ediyorum. 

Çalışma boyunca bana büyük destek olan aileme ve yakın arkadaşlarıma teşekkür 

ediyorum 



I. GİRİŞ 

Yoksulluk Birleşmiş Milletler Örgütünce dünyadaki en önemli 12 genel 
sorundan biri olarak kabul edilmiştir.1 Bu çerçevede Birleşmiş Milletler 1996 yılını 

"Uluslararası Yoksulluğun Yokedilmesi Yılı" (International Year for the Eradication of 
Poverty) olarak ilan etmiştir Başta Birleşmiş Milletler örgütü olmak üzere ILO ve bir 
çok uluslararası örgüt bu yönde çalışmalarda bulunmaktadır. 

Yoksulluk, bir ülkenin gelişmişlik seviyesi ile yakından ilişkilidir. İstisna olan 
ülkeler haricinde, genel olarak, azgelişmiş ülkelerde yoksulluk oram nüfusun % 40 ile % 
80'i arasında, gelişmekte olan ülkelerde ise % 40'ın altındadır.2 Birleşmiş Milletler 
Örgütü'nün yoksullukla ilgili raporlarında yoksulluk yapısal ve geçici olarak ikiye 
ayrılmaktadır.3 Yapısal yoksulluğun kaynağı olarak ülkenin sosyo-ekonomik ve politik 
yapısı ve kurumlan, bu kurumların ve yapıların uzun dönemli oluşumlan ve yapısal 

yoksulluğun kuşaktan kuşağa geçtiği; geçici yoksulluğun ise dönemsel faktörlerden 
(mevsimlik işsizlik, enflasyon gibi nedenlerden) kaynaklandığı ve kısa dönemde 
oluştuğu belirtilmektedir.4 

Uluslararası örgütler azgelişmiş ülkelerdeki açlık sorununun çözümünü 

hedeflediğinden dolayı yoksulluk genellikle beslenme veya gıda harcamaları bazında 

İncelenmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için ise yoksulluk sorunu açlık 
değil başka bir kavramsal çerçeve içerisinde değerlendirilmek durumundadır. Çünkü 

gelişmekte olan ülkelerde açlık yapısal bir sorun değildir. Bu nedenle yoksulluğun gıda 

harcamaları dışındaki görünümünü ve toplumsal kesimler arasında nasıl dağıldığım 
gösterecek ve varolan çalışmalardan farklı iki kavramsal çerçeve çizilecektir. Birincisi 

yoksulluğun ölçümünde yeni bir yaklaşımın oluşturulması, İkincisi ise yoksulluğun 

sosyolojik özelliklerinin belirlenmesidir. 

1 United Nations General Assembly Report (6 September 1995) 
2 Human Development Report 1990 ve A. Sen 1980 
3 UNDP Progress Against Poverty (Report May 1996) 
4 A.g.e ss-2 
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Türkiye'de yoksulluk ile ilgili çalışmalar literatürde oldukça azdır. Bu 

çalışmalarda yoksulluğun nedenleri üzerine durulmamaktadır. Celasun (1986), Dumanlı 
(1996), Derviş-Robinson (1980), Dağdemir (1992) ve İlik (1993) tarafından yapılan bu 
çalışmalarda yoksulluğun çeşitli kriterlere göre dağılımı verilmektedir 5 Bu çalışmada 
ise farklı olarak ortaya konulacak unsurlar; yoksulluğun ölçümii ile ilgili Türkiye 

için yeni bir yaklaşımın geliştirilmesi6 ve yoksulluk ile sosyal göstergeler 
arasındaki ilişkilerin ortaya konulmasıdır. Yukarıda sözü edilen çalışmalarda kent- 
kır, bölgeler, yüzdelik gruplar, meslekler, ekonomik faaliyet kollan, çalışanlann işteki 
durumu gibi kriterlere göre yoksulluğun dağılımı verilmektedir. Bu çalışmamn diğer 

çalışmalardan farkı ise yoksulluğun çeşitli kriterlere göre 1973 ve 1987 arasındaki 

değişiminin verilmesi, yeni bir yoksulluk sınırı hesaplamasımn sunulması ve yoksulluğun 
bazı sosyal göstergeler ile ilişkilendirilmesidir Bu çalışmanın oluşum nedeni, 
literatürdeki yoksullukla ilgili çalışmalarda olmayan yoksulluğun sosyo-ekonomik 
yapılarla ilişkisini açıklama çabasından kaynaklanmıştır. Bu perspektif farklılığının 
literatüre bir katkı yapacağı umulmaktadır 

Uluslararası literatürde yoksulluğun ölçümünde genellikle asgari beslenme 
standartına göre mutlak yoksulluk ve gelire göre belirlenen göreceli yoksulluk 
kavramları kullanılmaktadır Mutlak yoksulluğun ölçümünün asgari beslenme 
standardına göre yapıldığı başlıca çalışmalar; Kakwani, Sen, Ahluwalia, Fields, 
Atkinson, Altimir, Lipton, Edmundson-Sukhatme, Foster-Shorrocks, Glewwe-Hall, 
Pryor, Lewis, Hicks, ve Gaiha'nın çalışmalarıdır.7 Tüketim harcamalarına göre 
yoksulluk hesaplanmasına yönelik ve yoksulluk ile sosyal göstergeler arasındaki ilişkileri 

inceleyen çalışmalar ise Lewis, Glewwe-Hall, Balisican, Denslow-Tyler ve Düya 

' Celasun 1986. Derviş-Robinson 1980 . Dumanlı 1996. Dağdemir 1992. İlik 1993 

r' Bu yaklaşım DPT Uzman Yardımcılarından Mehmet Ali Kelleci ile birlikte gerçekleştirilmiştir. 
Kakwani 1980. Sen 1976 ve 1980. Ahluwalia 1976 Fieldsl980, Atkinson 1987, Altimir 1982, 

Lipton 1983. Edmundson-Sukhatme 1980. Foster-Shorrocks 1991. Glewwe-Hall 1994, Pryor 1996 
Lewis 1996. Gaiha 1991. Hicks 1983 
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Düya Bankası Raporu'dur.8 Bu çalışmada Türkiye'deki yoksulluğa ilk kez tüketim 
harcamaları ve sosyal göstergeler perspektifi ile bakılmaktadır. 

A. Çalışmanın Amacı 

Çalışmanın amacı; Türkiye'de varolan yoksulluğun boyutlarını ve sosyal 
göstergelerle ilişkisini ortaya koymaktır. Yukarıda belirtildiği gibi bu çalışmanın 
literatürdeki yoksullukla ilgili çalışmalardan farklı olan yönlerinden birincicisi 
yoksulluğun hesaplanmasında genel olarak kullanılan mutlak ve göreceli yoksulluk 
yaklaşımlarının yanında Türkiye için ilk kez denenecek olan tüketim harcamaları 
bazında oluşturulan yeni bir yaklaşım ile yoksulluk oranının hesaplanmasıdır. 

İkincisi ise yoksulluğun sosyolojik özelliklerini belirtecek olan yoksulluk ve sosyal 
göstergeler arasındaki ilişkilerin kurulmasıdır. Literatürümüzde yer alan gerek 

yoksulluk gerekse gelir dağılımı ile ilgili çalışmalarda gelir seviyesi ve sosyal 
göstergeler arasında ilişki kuran çalışmalar oldukça azdır. İnsan sermayesi kuramı 
çerçevesinde gelir eşitsizliklerinin bazı sosyal göstergeleri verilmektedir.9 Gelir 
dağılımı ve yoksulluk ile ilgili diğer çalışmalarda ise genellikle fonksiyonel, kişisel, 
bölgesel, meslekler, iktisadi faaliyet kolları gibi ayrımlarda gelir dağılımının yapısı ve 
yoksulluğun boyutları verilmektedir. Sosyal göstergeleri kapsamlı şekilde ele alan 

çalışmalar mevcut değildir. Bu çalışmanın ikinci yeniliği bazı sosyal göstergeler ile 

yoksulluğu ilişkilendirmesidir. Çalışmada ele alınacak sosyal göstergeler işgücü, 

cinsiyet, sosyal güvenlik, bazı demografik göstergeler ve gelir dağılımı yapısıdır. 
Yoksulluk ile bu göstergelerin ilişkisi kurularak yoksulluğun kimlerden ve nerelerde 

oluştuğu açığa çıkarılacaktır. Bu çerçevede konunun işlenme planı aşağıda 

verilmektedir. 

8 Lewis 1996, Glewwe-Hall 1994, Balisican 1993, Denslow-Tyler 1983 ve World Bank Report 5456 
9 Kasnakoğlu, Z. 1978 , Varlıer, O. 1992 ve İbiş, H. 1993 
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B. Çalışma Planı 

Bu çalışmada, yoksulluğun, 1973 ve 1987 yıllarındaki görünümü, onun 
üzerinde oluştuğu sosyal yapı açıklanacaktır. Çalışmada yoksulluk, hem niceliksel ve 
hem de niteliksel yönlerden değerlendirilecektir. Çalışmanın ikinci kısmında, 

yoksulluğun tanımı, çalışmanın amacı, kapsamı ve yoksulluğun oluşumunu sağlayan 

yapısal koşullar, genel olarak ele alınmaktadır. 

Çalışmanın üçüncü bölümü, gelir dağılımının genel görünümü ve yoksulluğun 
biçimlerini içermektedir. Bu bölümde Türkiye'deki yoksulluk 1973 ve 1987 yıllarında 
kent-kır. tarım-tanmdışı ve bölgeler itibarıyla verilmektedir. 

Dördüncü bölümde, Türkiye'deki yoksulluk ve sosyal göstergeler ile ilişkisi ve 
yoksul kesimlerin kimliği belirtilecektir. Bu bölümde, yoksulluk istihdam, cinsiyet, 

işgücü, eğitim, sosyal güvenlik hizmetleri ve demografik göstergeler bazında 

incelenecektir. Ayrıca bu bölümün giriş kısmında gelir dağılımını bozan dolayısıyla 
yoksulluğun artmasını oluşturan makroekonomik politikalardan genel olarak 

sözedilecektir. 



II. YÖNTEM 

A. Giriş 

Yoksulluğu niceliksel ve niteliksel olmak üzere iki düzeyde incelemek 

mümkündür. Yoksulluğun niceliksel görünümü çalışmanın üçüncü ve dördüncü 

bölümünde verilecektir. Fakat, öncelikle yoksulluğun, tanımı ve bir sosyal yapı içinde 
ne anlama geldiği belirlenmelidir. Bu bölümde, çalışmanın sınırları çizilecektir. 

B. Yoksulluğun Tanımı 

Yoksulluk -genel olarak niceliksel çalışmalar bazında - iki kavram ile 
değerlendirilir; mutlak ve göreceli yoksulluk. Her iki kavram da, sayısal bir sınırı 

göstermektedir. Bu sınırı belirlemek için de, gelir seviyesi kavramı kullanılmaktadır. 

Gelir seviyesi, birçok ekonomik ve sosyal göstergenin parasal toplamı olan bir 

göstergedir. Bu anlamda gelir seviyesi göstergelerin göstergesi olarak 

değerlendirilebilir. Bu nedenle, yoksulluğu gelir seviyesi ile açıklamak, sadece, 

göstergelerin göstergesini açıklamaktır. Yapılacak ilk iş, gelir seviyesini oluşturan 
etmenlerin (diğer bir deyişle ekonomik ve sosyal göstergelerin) ortaya çıkarılmasıdır. 

Bu çaba, ise yoksulluk sınırı olarak kabul edilen gelir seviyesi altında yaşayanların 

kimler olduğunun tespitini getirecektir. Yoksulların hangi toplumsal kesimlerden 

oluştuğunun belirlenmesi ile uygulanan ekonomik büyüme modellerinin, genel 

anlamda hangi toplumsal kesimleri hesaba katmadığı veya nerelerde etkisiz olduğu 

açığa çıkmış olacaktır. Uygulanan bu modeller ile yoksulluk arasındaki ilişkinin ortaya 

çıkarılması gereklidir. 

Yukarıda belirtilen saptamalar yoksulluğun olgusal boyutunu vermekte ve o 

anda varolan ekonomik görünüm içindeki yoksulluğun niceliksel yapışım 
açıklamaktadır. Bu niceliksel yapı ile kaçınılmaz olarak bağlantılı olan iki unsur ise, o 



ülkenin ulusal gelişmişlik seviyesi ve gelir dağılımı yapısıdır; başka bir deyişle; ülke 
ekonomisinin yapısal koşullan ile ilişkisidir. Bu ilişki nasıl oluşmaktadır? 

Yoksulluk konusunda sorun sadece toplumun en alt kesiminin niceliksel 

büyüklüğü değildir. Eğer öyle olsaydı, örneğin İngitere ve Nijerya'daki yoksulluğun 
birbirinden farkı sadece sayısal değerleri olacaktı. Oysa sorun sadece niceliksel değil, 

aynı zamanda nitelikseldir. Bu iki ülke arasındaki yoksulluk biçimi iki kriterle 

birbirinden ayrılabilir. Öncelikle, her ülkede (her ulusal ekonomi içinde) en alt gelir 
grubu vardır. Yoksulluk sınırı altında kalan bu kesim örneğin; İngiltere’de % 5, 
Nijerya'da % 25 olsun. Bu oranlar, Nijerya’nın İngiltere’den daha yoksul olduğunu 

göstermez. Göstereceği olgu; sınırlı anlamda, gelir dağılımı eşitsizliğinin Nijerya’da 
İngiltere'ye göre daha yüksek olduğudur. Örneğin bazı azgelişmiş ülkelerde yoksulluk 

oranı gelişmekte olan ülkelerden çok daha düşüktür. Çünkü yoksulluk oranı oldukça 

düşük bu ülkelerde gelir dağılımı eşitsizliği de düşüktür. Bir anlamda yoksulluk bütün 

ülke içinde ortaklaşa paylaşılmaktadır. 

İki ülke arasındaki gelişmişlik seviyesi farkını gösteren kriterlerden biri, her iki 

ülkenin yoksulluk sınırlarına karşılık gelen günlük kalori ihtiyacı miktarı veya bunun 

parasal karşılığıdır. Kişi başına gereken kalori ihtiyacı ülkelerin sosyo-ekonomik 

gelişmişlik seviyesi ve coğrafi yapılarına bağlı olarak değişmektedir. Kişi başına 
günlük kalori ihtiyacı gelişmiş ülkelerde 3390 cal, gelişmekte olan ülkelerde 2480 cal 

ve gelişmemiş ülkelerde 2070 cal'dir.10 Bu kalori miktarları bir kişinin bir gün içinde 
y apacağı asgari üretim (bedenin yeniden üretimi) için gereken, asgari fizyolojik enerji 
miktarının ülke ortalamasıdır. Bir başka deyişle, kişinin bedenini yeniden üretmek için, 
yapacağı işte ona gereken asgari enerji toplamıdır." Dolayısıyla, yoksulluk sınırı 
toplumun kalori cinsinden en düşük ortalama üretim düzeyini gösterir. Yoksulluk 

sınırı kalori olarak ne kadar düşükse, toplumun o kadar yoksul olduğunu gösterir. 
Çünkü yoksulluk sınırı bireylerin yaptıkları iş (ürettikleri şeyin doğası) ile doğrudan 

11 Huınan Development Report 1990 
11 Bu enerji toplamı kişinin yaşadığı iklimin, yaptığı işin niteliği, bu iş için gereken eğitim, günlük 
çalışma süresi, bir yıl içindeki çalışma süresi, istenen verimlilik düzeyi, üretimin teknolojik seviyesi gibi 
emeğin yeniden üretimini sağlayacak bütün koşullan içerir. 
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ilişkidedir. Örneğin kaynakçılık ve çiftçilik arasında enerji tüketimi farklılığı vardır. 

Çiftçi yılda ortalama iki ay çalışır, kaynakçı ise her ay çalışır. İkinci bir farklılık ise 
kaynakçı veya çiftçi olmak için gereken eğitim süreleri ve nitelikleri farklıdır. Dikkat 
edilmesi gereken nokta çiftçi veya kaynakçının kişisel beslenme ihtiyacı değil, 

kaynakçılık veya çiftçilik için gereken eneıji miktarı veya maliyetidir. Bu miktar ve 
maliyet ülkelerin gelişmişlik seviyesine göre veya ülke içindeki bölgesel gelişmişlik 
farklarına göre değişmektedir. Kişiye gereken enerji miktarı emeğin toplumsal 

maliyetince belirlenir. Bu maliyet içinde eğitim, sağlık gibi bütün sosyal maliyet 
unsurları vardır. Her ülkenin farklı üretim kapasitesi ve üretkenliği olduğu için 

yoksulluk sının da farklı olmaktadır. Yoksulluk sınınndaki kalori ihtiyacımn gelire 
dönüştürülmesi ise, bu sınınn parasal ifadesidir. Bu anlamda yoksulluk, o toplumun 
yapısal bir sorunudur ve toplumun her kesimini ilgilendirir. Sonuç olarak yoksulluk 
sının, ulusal gelir gibi o ülkenin gelişmişlik seviyesinin bir göstergesidir. 

Yukarıda, yoksulluğun gelir dağılımı ile ilgisi belirtildikten sonra İngiltere ve 

Nijerya arasındaki yoksulluk oranlan farkı, şimdi burada anlam kazanmaktadır. 
Nijerya’daki yüksek oran, ülke içindeki dengesiz gelir dağılımını ve ülke yoksulluğuna 
bağlı olarak toplumsal kesimlerin yaygın yoksulluğunun bir göstergesi olabilecektir. 
Bu saptamaların niceliksel kanıtlan dördüncü bölümde ve yoksulluk oranının kişi 

başma ulusal gelir ve gini eşitsizlik katsayısı ile karşılaştınlmasında görülecektir. 

İlk aşamada, yoksulluk sınırı olarak kabul edilen gelir seviyesi ekonomik ve 
sosyal göstergelerin göstergesi olarak belirtilmişti. Bu anlamda yoksulluk yapısal bir 
unsurdur, bu yapısal unsur yoksulluğun soyut düzeyidir. Bu soyut düzeyi somuta 
indirmek, yani yoksulların kim olduğunu bulmak gerekir. Bu sorunun yanıtı gelir 
dağılımı yapısı ile aşağıdaki kriterlerin ilişkilendirilmesi ile bulunmaya çalışılacaktır; 

makro ekonomik politikalar, işgücü, eğitim, cinsiyet, sosyal güvenlik şemsiyesi, kent- 

kır, bölgeler. Bu kriterlere göre, yoksulluğun kesimler arasındaki dağılımının ortaya 
konması, yoksulluğu oluşturan etkenlerin belirlenmesi olacaktır. Bu etkenlerin 
olumsuz yönlerinin ortadan kaldırılması salt yoksulluğun değil, aynı zamanda genel 
ekonomik sorunların da yokedilmesine yöneliktir. Zaten yoksulluk da, genel ekonomik 
sorunların en keskin ifadesi olarak ortada durmaktadır. 



C. İnsan Sermayesi Kuramı 

Yukarıdaki bölümde yoksulluğun nasıl değerlendirileceğine ilişkin bazı 

saptamalarda bulunulmuş ve Türkiye'de yoksulluğu belirleyen etkenlerin neler olduğu 

üzerine çalışmaların literatürdeki eksikliği belirtilmişti. Bu eksikliği giderici çalışmalar 

insan sermayesi kuramı çerçevesinde yapılmaktadır. İnsan sermayesi kuramı 
kullanılarak kişisel geliri belirleyen etkenler ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır.12 Bu 
kısımda, yukarıdaki saptamalar dahilinde, İnsan Sermayesi Kuramı 
değerlendirilecektir. Bu kuram, geliri belirleyen özellikle sosyal etkenlerin neler 
olduğu üzerine yoğunlaşmaktadır. Yoksulluğu belirleyen etkenlerle, genel olarak geliri 
belirleyen etkenlerin aynı olması bu kuramın kısa bir anlatımı ve eleştirisini 
gerektirmektedir. Bu, aynı zamanda, çalışmada kullanılacak teorik çerçevenin nasıl 
oluşturulması gerektiğini ortaya çıkaracaktır. İnsan sermayesi kuramını irdelemenin 
diğer bir nedeni doğrusal mantığa dayalı bu tür pozitivist kuramların geçerliliklerinin 
belirli toplumsal formasyonlarla sınırlı olduğunu belirtmektir. Bu tür kuramların 
sınırlılığı farklı toplumlarda farklı toplumsal ilişkilerin varlığından kaynaklanmaktadır. 

Dolayısıyla bir gerçekliği açıklarken ele alınan değişkenlerin ülkeden ülkeye olan nitel 
farklılığıdiğer bir deyişle gelişmişlik farklılığı bu tür kuramların ihtiyatlı kullanımını 

gerektirir. 

"İnsan Sermayesi Kuramı'na göre emek gücünün sahip olduğu niteliklerin 

çeşitliliği, üretime katkısını farklılaştırmaktadır. Emek gücünü geliştirmek için yapılan 

harcamalar kişinin üretkenliğini (verimliliğini) ve mevcut üretim yapısında yaptığı işin 
değerini belirler. İnsan sermayesine yapılan yatırımlar ise sağlık için yapılan 
harcamalar, işbaşında yetiştirme için yapılan harcamalar, örgün eğitim harcamaları, 

12 Kasnakoğlu. Z. (1978), Varlıer, O. (1992 )ve İbiş, H. (1993 ) Türkiye’de gelir dağılımının en önemli 
toplumsal sorunlardan biri olmasına rağmen sosyalbilim literatürümüzde gelir dağılımı ile ilgili analitik 

çalışmaların neredeyse yok denecek kadar az olması şaşırtıcıdır. Bu çalışmanın oluşum nedenlerinden 

birisi de bu alanda küçük de olsa bir katkı yapmaktır. 



firmalar dışında düzenlenen yaygın eğitim programlan için yapılan harcamalar ve 
insanların göç dolayısıyla yaptıklan harcamalardan oluşmaktadır.”13 

Bu kurama karşı ilk eleştiri noktası, kuramın, emek gücünün geliştirilmesine 

yönelik modernist bir mantığı üzerine olabilir. Bu mantık, ülke ekonomisi içinde emek 
talebinin geliştiğini, daha doğrusu, gelişkin bir üretim yapısının olduğunu 

varsaymaktadır. Örneğin üretim yapılan emek-yoğun ve teknoloji-yoğun iki ayn ülke 
ele alınırsa, bu kuramı iki ülkeye aynen uygulamak olanaksızdır. Emek-yoğun üretim, 

kalifiye emek üzerinde odaklaşmaz, ama teknoloji-yoğun üretim kalifiye emek 

üzerinde yoğunlaşır. Emek-yoğun üretimde, insana yapılan yatmmlar, üretim 

maliyetini artıracağından dolayı, bu yatınmlar gözardı edilir, üretimi mümkün kılacak 
en alt düzeyde üretim maliyeti hedeflenir. Buna etken olan koşullardan biri sermaye 

birikiminin yetersizliğidir. Küçük toprak mülkiyetine dayalı tarımsal üretim ve küçük 
sanayi, bu tür üretim alanlarıdır. Örneğin Türkiye'de çoçtık-işçiliğin küçük sanayide 
yoğun olması, bu ucuz-emek motifinin en açık görünümüdür. Teknoloji-yoğun (yani 

sermaye birikimin yoğun olduğu) üretimde ise, emek-gücü kalifiye olmak zorundadır. 
Gerek firma, gerekse ulusal düzeyde, bu üretimde gereken emek-gücü kalitesinin 

yüksek olması için eğitim ve diğer sosyal harcamalar artırılır. Örneğin; niteliği yüksek 
ve uzmanlaşmış eğitim kurumlan bu amaçla kurulmaktadır. 

Bu kurama ikinci eleştiri noktası, gelir ve eğitim arasında kurulan ilişkinin 

mantığıdır. Bu kuram için eğitim, üretim süreci içindeki kademeieşmenin bir 

unsurudur. Üretim kapalı bir sistem içinde ve farklı nitelikte emek güçlerine sahip 
varsayılmaktadır. Her emek-gücü de farklı gelire sahiptir. Eğitim ise, bu farklı emek- 

güçlerine emekçi yetiştirir. Bu kuramın yanılgısı, önceden varolan farklı emek 

güçlerine karşılık gelen farklı gelir seviyelerini eğitimin bir unsuru yapmasıdır. Gelir 

seviyesi ve eğitim arasındaki ilişki böylesi tek yönlü değildir; yani eğitimin, geliri 
belirlemesi şeklinde tek yönlü bir ilişkiden bahsedilemez. Diğer yandan gelir 

seviyesinin de kişinin eğitimini belirlediği olgusu gözardı edilmektedir. Eğitim kişi 

için önemli bir gelir unsurudur. Fakat, gerçekte, gelir üretimin bir unsurudur. Eğitimin 

niteliğini asli olarak belirleyen üretim yapısının niteliğidir. Ücret farklıklarını oluşturan 

13 H. İbiş 1993 ss-6 



etkenlerin içinde elbette eğitim vardır. Fakat emek-ücretinin seviyesi, çalışılan 
işletmenin yapısı, bu işletmenin piyasa yapısı, işletmenin teknolojik düzeyi gibi 
unsurlar tarafından asli olarak belirlenmektedir. Örneğin; ülkemizde kaliteli 
üniversiteler birkaç ilde toplanmıştır. Bunun nedeni, bu illerin gelişkin üretim yapısına 

sahip olmaları ve dolayısıyla nitelikli işgücüne gereksinimleridir. 

Üçüncü eleştiri noktası ise. bu kuramın insanı iradi bir varlık olarak 
belirlemesidir. "Kişiler yatırım konusunda rasyonel davranırlar, kişi, kendine yapılan 

yatırımın marjinal getiri oranı cari faiz oranına eşit oluncaya kadar yatırımını sürdürür. 

Yatırım süresince kişi, insan sermayesi edinmenin doğrudan maliyetine ve vazgeçme 

maliyetine katlanır."14 Bu saptama bireysel bazda doğrudur, ama bunu sağlayan 
toplumsal gerçekliğini açıklamadan bu saptamanın geçerliliği kabul edilemez. Hangi 

koşullar altında insan bu maliyetlere katlanır ve ne için? Örneğin; bu maliyet hesabı, 

ücretsiz aile işçiliğinin yaygın olduğu küçük toprak mülkiyetine dayalı tarım 

üretiminde geçerli olabilir mi? Veya küçük esnaf ve zanaatkarlıkta? Gelişkin modem 

üretimin, ülke düzeyinde yaygın olduğu bir üretim yapısında bu doğrudur. Ama. çok 

farklı emek piyasaları olan bir üretim yapısında, bu davranışı görmek zordur. 

Yukarıda, küçük köylülük, esnaf ve zanaatkarlıkta, insan davranışının söylendiği 

biçimiyle rasyonel olacağı tartışmaya açıktır. Bu tür üretimlerde, üretici, varlığını 

korumak için, emeğinin niteliğini artırmaktan çok varolan emeğini yoğunlaştırarak 

üretime sokar; bu süreç o üretim kendi varlığını idame ettirmeyene kadar devam eder. 

Sonrası bilinen süreç; göç başlar. İşte bu anda, eski üretici yeni ücretli işçi olur ve 
yukarıdaki rasyonel davranışın içine girer. Özellikle eğitimden kaynaklı maliyete 
katlanır. Bu çözülme, bireyin kendi başına rasyonel ve iradi bir varlık ve bir özne 

olmadığını gösterir. Birey yaşadığı koşullara göre davranır. Rasyonel davranış, burada 

olduğu gibi bireyin yoksullaştığı anda, karşısına bir zorunluluk olarak çıkmıştır. Yoksa 

bireyin düşünüp taşınıp karar verdiği bir davranış değildir. 

İnsan Sermayesi Kuramı, konusunda son bir eleştiri; onun teorik derinliğinin 
yetersizliğidir. Bu yetersizlik, bütün pozitivist metodolojinin sorunudur. Salt 

olgulardan yola çıkan yaklaşımlar belli yerlerde tıkanmaktadır. Çünkü, olgular, salt 

14 İbiş a.g.e ss-7 
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gerçeklik değillerdir. Aynı zamanda, başka gerçekliklerin de göstergesidirler. Amprik 
araştırmalar olguları gerçek olarak iddia edip, onların gösterge olan kısımlarım 
redderler. 

İnsan Sermayesi Kuramının Türkiye gerçekliğindeki uygulaması İbiş (1993)’te 

görülebilir. Bu çalışma, olgucu bakış açısının yetersizliğinin, açık bir göstergesidir. 
Araştırmacı, bir çok sosyal ölçüte göre gelir farklılıklarını araştırmıştır. Sonuç 
bölümünde, bu kuramın, hemen hemen hiç bir varsayımını kamtlayamamıştır. Çalışma 
adeta bu kuramın reddini getirmiştir. Araştırmanın sonuçları şunlardır: 

"‘Farklı eğitim grupları arasında, kır ve kent nüfusunun kendi içinde, kadın 
nüfusu ve erkek nüfusunun kendi içinde eğitime göre gelir eşitsizlikleri önemsiz 
çıkmıştır. Eğitim yatırımları ve diğer yatırımlardan hareketle, GSMH’daki değişim 
açıklanamamaktadır. İşteki durumlarına göre bireylerin eğitim düzeyleri, geliri 
açıklamaktan uzaktır. Araştırmada iki anlamlı sonuç vardır; ekonomik faaliyet alanları 
ve meslek grupları açısından çalışanların eğitim düzeyleri ve gelir seviyeleri arasında 
ilişki anlamlıdır ve GSMH'daki değişimleri en çok açıklayan ilkokul mezunlarındaki 
nicel değişimler, en az açıklayan ise yüksek okul mezunlarındaki nicel değişmelerdir, 
ilkokul mezunlarının gelir artışları ile GSMH'daki artışlar arasında bir paralellik 
vardır.”1 

Araştırmacının bulduğu bu iki anlamlı sonuç, yukarıda kuramı eleştirirken 

söylenen üretim yapısı ile ilgili konulardan kaynaklanmaktadır. İktisadi faaliyet kolu 
ve mesleğin niteliği direkt emek-gücünün niteliği ve dolayısıyla eğitimin niteliği ile 
ilişkilidir. GSMH ve ilkokul mezunları arasındaki ilişki ise üretimdeki emek 
niteliğinin düşük olduğunu gösterir. Veya üretimin yapısı düşük nitelikli emek 
gerektirmektedir. Bu olgu dördüncü bölümde istihdam ve eğitim oranlarının 

15 İbiş a.g.e ss-115 
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karşılaştırılmasında görülecektir. İşgücünün ağırlıklı olarak ilkokul mezunlarından 
oluşması. GSMH'nın artışının istihdam artışı ile ilişkisinde ilkokul mezunlarını önemli 
bir faktör haline getirmektedir. 

Kuramın varsayımlarının çıkmamasının nedeni, kuramın kendi iç mantığında 
yatmaktadır. Kuram farklı grupları birbiri ile karşılaştırmak yerine, aynı grubu kendi 
içinde, sosyal göstergelere göre kıyaslamaktadır. Cinsiyet faktörünü ele alırken, kadın 
ve erkek gelir paylarını birbiriyle eğitime göre farklılaşmasını karşılaştırmak yerine, 
kadın veya erkek nüfusunun kendi içindeki gelir farklılıklarını, eğitime göre 
karşılaştırmıştır. Kadın ve erkek eğitiminin nüfus içindeki yaygınlığını gözönüne 
almadan eğitimi gelir farklılaştıncı bir unsur olarak ele almak, sadece kadın nüfusu 

içindeki ilişkileri verir. Cinsiyetin eğitimde bir unsur olduğunu ve geliri 

farklılaştırdığını, bu tarz kuramların içine yedirmek gereklidir. Kuramın 

varsayımlarının geçersiz çıktığı diğer faktörlerde de aynı mantık işlemektedir. 

Yoksullukla ilgili bu çalışmada, bu kuramdaki gibi aynı faktörlerin kendi içinde 

yoksulluğa ne kadar etkisi olduğunu değil, faktör farklılıklarının yoksulluğa etkisi 

üzerinde durulacaktır. 

İnsan Sermayesi Kuramı, elbette, herşeyi ile bir kenara atılacak kuram değildir. 

Uygulanabilirliği, ancak yukarıdaki eleştiriler dahilinde olabilir. Eğitim mutlak olarak 

kişisel geliri etkilemektedir, ama bu sınırlı bir etkidir. Kalkınmada eğitim önemlidir, 

ama bunun fazlaca abartılmaması gerekir. Nüfusun eğitim seviyesinin yükselmesi 

işgücü piyasasının nitelikli emek talebi ile mümkün olabilir. Batı Avrupa'nın 
gelişimine bakılacak olursa. Rönesans ve Aydınlanma. Avrupa'nın gelişiminin nedeni 
değil sonucu idi. Bu sonuç, daha sonra, gelişmeyi artıran ve sürdüren bir neden ve 
süreç haline geldi. 

Gelişmekte olan ülkelerin toplumsal değişimleri ise Batı Avrupa ülkelerinden 
oldukça farklıdır. Kapitalistleşme genellikle dışsal koşulların baskısı ile oluşmuştur. 

Bu ülkelerin toplumsal iç dinamikleri bu dışsal koşullara göre biçimlenmiştir. Eğitim 

ekonomik kalkınmanın bir unsuru olarak görülmüştür. Fakat, gerçekte, ekonomik 



değişimlerin zorlaması ile nüfusun eğitimi toplumsal bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. 
Örneğin Türkiye'de 1920'lerde başlayan ekonomik kalkınma süreci Köy Enstitülerinin 

oluşumunu getirmiştir. Benzer olgu 1940'larda başlayan sanayileşme sürecinin 

zorlaması ile ODTÜ gibi yüksek nitelikli eğitim kurumlannın kurulmasında 
görülebilir. Bu dönemlerin gelişmeci ideolojileri incelenirse neredeyse sadece eğitim 

seviyesinin yükseltilmesi ile ekonomik kalkınmanın sağlanacağı savunulmaktadır. 

Nüfusun eğitim seviyesini yükseltmeyi gerektirecek maddi koşullar (gelişen üretim 
yapısı) olmaksızın eğitime yapılacak yatırımlar bir anlam taşımaz. Örneğin Türkiye'de 
son yıllarda her yerde üniversite kurulmaktadır. Üniversite kurulan bölgelerin sosyo¬ 
ekonomik yapısının daha özelde ise işgücü piyasasının ne kadar nitelikli işgücü talep 
ettiğine ilişkin yeterli bilgiler olmaksızın bu bölgelerde üniversite kurulmasının 
rasyonel olduğu söylenemez. 

D. Çalışmanın Çerçevesi 

1. Çalışma Kapsamı 

Yoksulluğun betimsel anlatımına geçmeden önce, onun, belirli bir çerçeveye 
oturtulması zorunludur. Aksi takdirde, çalışma, sadece oranlardan ve sayılardan öte bir 
şey ifade etmez. 

Yoksulluk sınırının bir göstergeler göstergesi olduğu belirtilmişti. Yoksulluğu 
betimlemek için ilk planda, gelir seviyesi kullanılacaktır. Aşağıda tanımlan verilecek 
olan mutlak ve göreceli yoksulluk sınırları ile bir gelir seviyesi belirtilecektir. 
Çalışmanın daha sonraki aşaması, bu gelir seviyesini belirleyen faktörler üzerinde 
yoğunlaşacaktır. 

Gelir seviyesini belirleyen iki ana faktör olduğu söylenebilir; (1) mevcut gelir 
dağılımının yapısı ve üretimin maddi yapısı, (2) toplumsal kesimler ve sosyal faktörler. 
Bu iki grup etken, ülkede uygulanan sosyo-ekonomik politikalarla karşılıklı ilişki 
içindedir. Bu politikalar üretimin yapısı ve gelir dağılımı konusunda tercihleri içerir; 
ne tür bir sermaye birikim modelinde hangi toplumsal kesimlerin daha avantajlı 



olacağı, hangilerinin avantajsız olacağı belirlenir. Dolayısıyla, bu politikalar, hangi 

toplumsal kesimin nasıl bir sosyo-ekonomik koşulda yaşayacağını belirler. Bu 

politikalar, elbette tepeden gelen politikalar değildir. Bunlar, gelir dağılımının niteliği, 

üretimin maddi yapısı, toplumsal kesimlerin birbirleri ile ilişkileri ve varolan sosyal 

göstergelerin gelişmişliğine bağlı olarak ortaya çıkar. Yoksulluk ile politikalar arasında 

varolan döngü şöyle şemalaştıralabilir: 

Sema - 1 

YOKSU LLUK GELİR 

SEVİYESİ 

POLİTİKALAR 

GELİR DAĞILIMI YAPISI 

ÜRETİMİN MADDİ YAPISI 

TOPLUMSAL KESİMLER 

SOSYAL GÖSTERGELER 

Bu çalışmada bu döngü biraz daraltılarak ve yoksulluk ile sosyal göstergeler 
arasındaki ilişkileri incelenecektir. Çalışmanın temeli, yoksulların kimler olduğunun 

belirlenmesi olduğundan, böyle bir sınırlama metodolojik olarak gerekli hale 

gelmektedir. Dolayısıyla çalışma şu şekilde kuruldu; 

Sema - 2 

Yoksulluk- * Gelir Seviyesi 

Sosyal Göstergeler 

İlk şemanın, ikinci şema dışındaki öğelerini burada kısaca belirtmek gerekir. 
Bu öğeler, çalışma kapsamı dışında tutulmuştur. Çalışmanın amacı, yoksul kitlelerin 
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saptanması olduğu için, bu öğeler hakkında sadece teorik olarak sınırlı açıklamalarda 
bulunulacaktır. 

Aşağıdaki açıklamalardan görüleceği gibi, yoksulluk sadece niceliksel değil, 

aynı zamanda politik bir sorundur. Bu çalışma yoksulluğu azaltıcı ne tür bir ekonomik 

büyüme modelinin uygulanacağına yönelik değil, uygulanacak herhangi bir modelin 

yoksulluğun azaltılmasında dikkate alması gereken öğelerin belirlenmesine yöneliktir. 

2. Yoksulluk ve Sermaye Birikim Modelleri 

Yoksulluğun tarihsel ve ekonomik nedenleri vardır, ancak bu nedenler çalışma 
kapsamı dışındadır. Burada kısaca, yoksulluk ile gelir dağılımı yapısı ve sermaye 
birikim modeli arasındaki ilişkiler incelenecektir. 

Gelir dağılımı yapısı bölüşüm ilişkilerini yansıtmaktadır. Diğer bir deyişle, 
gelir dağılımı bir ulusal ekonomi içinde üretilen mal ve hizmet değerlerinin, toplumsal 
kesimler arasındaki bölüşümünü gösterir. Bir ülkede, yoksulluk toplumsal bir sorun 
olarak ortadaysa, o ülkenin gelir dağılımı mutlaka önemli ölçüde bozuktur. Çok yoksul 

ülkeler (örneğin Afrika ülkeleri) bu kuralın dışındadır. Yoksul ülkeler, zaten asgari 

ihtiyaçlarını karşılayabilecek üretim yapısından uzaktır. Gelişmekte olan ülkeler ise, 
temel tüketim ve ara malları üretebilmekte ve asgari ihtiyaçlarını toplumsal bazda 
genelde karşılayabilmektedir. Fakat bu ülkelerdeki sermaye birikimi modelleri, gelir 
dağılımı eşitsizliğini azaltmaktan uzaktır. Hatta bu modellerin, eşitsiz bölüşüm 
ilişkilerini bir gereklilik olarak kabul ettiğini söylemek daha gerçekçi görünmektedir. 

Ekonomideki bölüşüm ilişkilerinin ortaya çıkarılması için sermaye birikim 
modellerinin ayrıntılı incelenmesi gerekmektedir. Çünkü gelir dağılımındaki 
değişimleri belirleyen sermaye birikim modeli içindeki değişkenlerdir. Burada sorun 

sermaye birikim modelinin nasıl oluştuğudur. Genel olarak şu saptama söylenebilir; 
sermaye birikim modeli, ülkenin uluslararası işbölümüne katılım biçimi, ülkenin 

tarihsel gelişim düzeyi ve ülkeiçi toplumsal kesimlerin ilişkilerince belirlenir. Diğer bir 
deyişle "Dönemlere göre içteki sınıf yapısı ile buna uyumlu olarak, dünya sisteminin 
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gerektirdiği işbölümüne katılım biçimi, o döneme ait sermaye birikim sürecini 
belirlemekte, devletin oluşturup uygulamaya koyduğu gelişme stratejileri ise sermaye 

birikim sürecinin gereklerine göre belirlenmektedir."16 

1940’lardan beri gelişmekte olan ülkelerde, genel olarak iki farklı büyüme 

modeli uygulanmıştır; ithal ikameci ve dışa açık-ihracata dayalı büyüme stratejileri. 
Her iki model birbiri ile bağlantılı olarak gündeme gelmiştir. İlk model, kapalı bir 
ekonomiyi kabul eder ve iç pazar yaratmaya yöneliktir. İkinci model ise, önceki 

modelle sağlanan sermaye birikiminin, ihracata dayalı bir büyümeyi sağlayacağını 
varsayar ve ülke içi üretimin, dışa açılarak uluslararası rekabetle güdülenerek 

kendisine dış pazar yaratacağını öngörür. 

Türkiye'ye baklıdığmda uluslararası işböülümüne katılım çabaları 1800'ler ile 

başlamaktadır. Cumhuriyet ile birlikte bu çaba yeni bir nitelik kazanmıştır. 1940'lara 
kadar olan süreç ülke üretiminin devlet öncülğünde toplumsal bir ittifak ile 
artırılmasına yöneliktir. Marshall yardımı ile uluslararası ekonomiye katılım çabaları 
çok farklı bir düzeye sıçramıştır. 1940'lar Türkiye'nin bütün tarihi üzerinde belirleyici 
olacak bir sürecin başlangıcıdır. Bu sürecin genel özellikleri şunlardır; 

1-Türkiye diğer gelişmekte olan ülkeler gibi hammadde ve yiyecek ihracında 

uzmanlaşmayı hedeflemiştir. 
2- Sanayileşme süreci ülkeiçi tüketim artırılması ile başlamıştır. 

3- Kalkınma sürecinde sermaye birikiminin yetersizliği dış borcun ekonomide 
yapısal bir unsur olarak doğmasına neden olmuştur. Bunun sonucu olarak ekonomiyi 

dışardan ikame eden dış borç ne zaman kesilse veya azalsa ya da ödemeler dengesi 

bozulsa ekonominin krize girdiği, bu krizinde politik karmaşayı ürettiği görülmüştür. 
Diğer bir deyişle "her bir stratejinin sonunu belirleyen bunalımın bir döviz darboğazı 

biçiminde yansıdığı ve strateji değişiklerinin de bir develüasyon ve dış ticarete ilişkin 

düzenlemelerle birlikte yer aldığıdır. Bu ilişkinin önemi, dünya sistemini oluşturan 
birimlerin, yani ülkelerin ulusal paralarının varlığı nedeniyle, dünya sistemine 

16 Gülalp. H. 1983 ss-11 
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katılımlarının ödemeler dengesi aracılığı ile gerçekleştirdiği ve düzenlediği olgusunda 

yatmaktadır."17 

Konuya gelir dağılımı açısında bakılırsa Türkiye özelinde şunlar söylenebilir. 

1- 1940-1970 arası toplumsal sınıfların modem anlamda oluştuğu dönemdir. 
2- İthal ikameci büyüme modeli sermaye ve çalışan sınıfların ittifakı üzerine 

kurulmuştur. Gelir dağılımı açısından bunun anlamı gelir eşitsizliğinin kısmen 
giderilmesine yönelik politikaların uygulanmış olduğudur. 

3- 1950'lerdeki bölüşüm ilişkilerinin temeli; büyük toprak sahibi ile 
tüccarlardan oluşan sermaye kesimi ile ağırlıklı olarak küçük köylülükten oluşan 
çalışan sınıf ittifakından oluşmaktadır. Bu dönem ithal ikameci büyüme modelinin 
tamamen kabul edildiği ve ileride ekonomide yapısal bir hal alacak olan dış borç 
mekanizmasının başlangıcıdır. 

4- 1950'lerde sanayi sermayesinin büyümeye başlaması bu dönemin temeli olan 
küçük köylü ve tüccar ile büyük toprak sahibi arasındaki ittifakın bozulmasına neden 
olacaktır. 

5- Burada gelir dağılımı açısından dikkat edilmesi gereken nokta gelirin 
fonksiyonel bölüşümünün değişmeye başlamasıdır. Sermaye birikim süreci geliştikçe 

(derinleştikçe) herhangi bir sermaye birim modelinin ve bu modelin herhangi bir 

stratejisinin dayanmak zorunda olduğu toplum içindeki sınıfsal ittifak da 
değişmektedir. 

6- Dolayısıyla 1940-1980 arası ithal ikameci dönem içinde farklı dönemlerin 

olduğu görülmektedir. Çünkü her onyıllık zaman dilimi içerisinde değişen sınıfsal 
ittfaklar ve fonksiyonel gelir bölüşümü oluşmaktadır. 

7- Yukarıdaki ilişkilerin ekonomik oluşumu şu şekilde olmaktadır. " İthal 
ikameci sanayileşmenin temel mekanizmalarından enflasyon ve aşın değerli döviz 

kuru politikaları, siyasal olarak güçlü olan geleneksel kesimlerden sanayi kesimine 

dolaylı olarak kaynak aktarımını sağlanır."18 
8- Gelir dağılımı açısından bakıldığında ithal ikameci dönem gelir dağılımı 

eşitsizliğinin kısmen iyileştiği bir dönemdir. Fakat ayrıntılı olarak bakıldığında gelir 

17 Giilalp, a.g.e ss-72 
18 Giilalp, a.g.e. ss-42 
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dağılımı açısından bir çok unsurun değiştiği görülmektedir. Örneğin; ücretlilerin 
tarımsal yapıdan kaynaklı ağırlığı sanayi ve hizmetlere dayalı ücretlilere geçmekte ve 

kar toprağa dayalı sermaye yerine sanayiye dayalı sermayeden üretilmeye 

başlanmaktadır. 

9- Bu dönüşümler sürecinde baskı rejimlerinin ortaya çıkması raslantı değildir. 

Nasıl ki gelişmekte olan ülkerin ekonomileri uluslararası kalitede her tür mal ve 

hizmet üretmede yetersiz düzeyde ise politik yapıları da toplumsal dönüşümleri 

parlementer rejim çerçevesinde gerçekleştirmekte yetersiz kalmaktadırlar. Baskı 
rejimlerinin oluşumunun bir diğer açıklaması ise şu şekilde olabilir. Uluslararası 

işbölümünde avantajsız olan bu ülkeler genellikle kapalı bir ekonomi içerisinde 

yaşamaktadırlar Hatta ülke ekonomisi dışa açıldığında bile kapalı ekonominin birçok 

özelliğini sürdürürler. Böyle bir ekonomide ülke içerisinde üretilen mal ve hizmetlerin 

fiyatı uluslararası mal ve hizmetlerin fiyatından düşük ya da yüksek tutulur. Yani 

ekonomiye sürekli politik müdahalede bulunulur Bu politik müdahale bir süre sonra 

oluşacak olan ekonomik krizin önemli bir nedenidir. Yukarıda görüldüğü gibi her 

ekonomik kriz hemen arkasından politik bir bunalımı getirmektedir Kısacası 

ekonomiye olan her tür politik müdahale sonuçta politik yapı içinde oluşan sorunları 

çözmek için parlementer yapı dışında olan bir politik yapılanmayı gerektirmektedir 

Iharacata davalı büyüme modelinin gelir dağılımı açısında genel özellikleri 

şunlardır 

1- 1980 ve 1990'lı yıllar önceki dönemden oldukça farklı bir dönemdir. İthal 
ikameci politikalar terkedilip ulusal ve uluslararası ekonomik değerlerin eşitlenmeye 
çalışıldığı ve ekonominin dışa açıldığı ihraca dayalı bir büyüme modeline geçildiği 

dönemdir Ekonominin dışa açılması öncelikle ücretler ve politik yapılar üzerinde bir 

baskı oluşumunu getirmiştir Politik sınırlamalar 1983 ile birlikte kısmen kalkmış fakat 
ücret üzerindeki sınırlamalar günümüze kadar devam etmektedir. 

2- Buna etken olan unsur daha önceleri iç talebi artırmanın gereği olan populist 

rejim veya sermayedar ile çalışan sınıf ittifakının bozulmasıdır Bu bozulma, ücretlerin 

ekonomi içinde talebi desteklemekten, maliyet unsuruna dönüşmesinden 

kaynaklanmaktadır Bu dönüşümün gelir dağılımına etkisi ücret-maaş paylarının ve 

tarımın payının fonksiyonel gelir dağılımı içinde sürekli düşmesi olmuştur. Gelir 

dağılımı eşitsizliğinin 1970'lerdeki görece iyi hali çalışanların ithal ikameci 
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döneminden gelen kazanırdan nedeniyle 1980'lerin sonuna kadar devam etmiş, yeni 
büyüme modelinin gelir dağılımına olumsuz etkileri 1990'larda açığa çıkmıştır. Gelir 
dağılımı eşitsizliği 1973-1987 arasında azalırken 1987-1994 arasında yükselmiştir. 
İhraca dayalı büyüme modelindeki krizde de önceki modelin krizi gibi kaynağını 

ödemeler dengesinden almıştır. 1994'deki kriz yine bir develüasyon ile birlikte 

gelmiştir. 

3- Bu dönemin en belirgin özelliği ticari ve fmans sermayesinin öneminin ve 

ulusal gelir içindeki payının artması olmuştur. 
4- Kaynakları ve oluşumları resmi olarak belirlenemeyen servetlerin üretim 

sürecine sermaye olarak girmesidir. 

5- Gerek kentsel gerek fınans piyasalarında oluşan rantların ve faizlerin kayıtlı 

hale getirilmesinden uzak durulmasıdır. 

6- İç borç aracılğı ile sermaye kesimine sürekli ve önemli miktarlarda bir gelir 

transferinin oluşturulmasıdır. 

7- Tüm bu değişimler çalışan kesimlerin sermaye birikim modelinde hesaba 

katılmadığını göstermektedir. Yeni sermaye birikiminin gerektirdiği ittifak, sermaye 
kesiminin çeşitli fraksiyonları arasında yapılmaktadır. 

Sonuç olarak Cumhuriyet tarihi bütünüyle değerlendirildiğinde, gelir dağılımı 

sorunun salt kaynak dağılımına bağlanacak ekonomik bir sorun olmadığı 

görülmektedir. Gelir dağılımı sorunu hem ekonomik hem de politik yapılar 
çerçevesinde çözülebilir. 

3. Yoksulluk ve Tarımsal Yapı 

Bir ülkede uygulanan sermaye birikim modellerinin bazı tarihsel sınırlılıkları 

vardır. Ülkenin inanç sistemi, gelenek ve görenekleri, gibi sosyolojik yapılar, 
ekonominin gelişmişlik seviyesi (örneğin parasal ilişkilerin hangi düzeyde olduğu, 

üreticilerin pazar için mi üretim yaptığı) bu modellerin sınıflıklarını oluştururlar. 
Örneğin ücretsiz aile işçiliğine dayanan bir üretim bölgesinde kapitalist tarım 
gelişemez veya üretilen malın ve oluşan sermayenin akışının sağlayacak olan ulaşım 

ağları (fmans kuruluşları ve kara-deniz-hava yolları) olmaksızın o bölgede pazar için 
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üretim gelişemez. Bu sımrlıkhklar üretimin maddi yapısını büyük ölçüde 
belirlemektedir. Tarımsal yapı ile özellikle ekonomi tarihi birlikte incelendiğinde, 

toplumumuzun büyüme modellerinin sınırlılıklarının bazıları görülebilir. Yoksulluk 

açısından temel grup, ileride görüleceği gibi kırda yaşayanlardır. Burada, kısaca, 

tarımsal yapıdan doğan yoksulluğun tarihsel kökenleri verilecektir. 

Türkiye’de tarımsal üretimde genel olarak üç tip üretimden sözedebilir. (1) 
Batı bölgelerinde Osmanlı’nm son dönemlerinden başlayıp günümüze kadar gelen 

büyük toprak mülkiyetli kapitalist çiftçi üretimi, (2) küçük toprak mülkiyetine dayalı 
pazar için üretim, (3) geçim ekonomisine dayalı üretim. Sermaye birikim modelleri, bu 
her üç grup üzerinde farklı etkilere sahiptir. Açıktır ki; böylesi farklı kesimlerden 

oluşan tarımsal yapı içindeki, gelir eşitsizliklerinin yüksek olması beklenir. Yoksulluk 

açısından, bunun anlamı; topraksızlaşan köylü, ya göç edip kentin en alt tabakası 

olacak, ya da emeğinin her türlü kullanım biçimini deneyerek köyde tutunmaya 
çalışacaktır. Tarımsal yapının bu çözülüşü, hemen her kapitalist ülkenin gelişiminde 
görülmüştür. Bu çözülüşün genel biçimi şöyledir; küçük toprak mülkiyeti çözülür, 
topraklar toplulaşmaya başlar, topraksızlaşan köylüler, kentlerde sanayi ve hizmet 

üretiminin emek pazarını oluştururlar. Başlangıçta, ticari sermayenin öncülüğünde 
oluşan servet birikimi ile örgütlenen sanayi ve hizmet üretimi, tarımda oluşan sermaye 
birikimi ile (Bu birikime aynı zamanda ilkel sermaye birikimi denir.) katlanarak artar. 

Kapitalistleşme. hem kentte, hem de kırda birbirini kışkırtarak büyür. Daha sonra 

sanayi sermayesi, öncülüğü ele alır. Başlangıçta, üründen sermaye üretilirken, 
sanayinin gelişmesiyle, artık sermayeden sermaye üremeye başlar; sermayenin basit 

yeniden-üretiminden. genişletilmiş yeniden-üretimine geçilir. Bu klasik 

kapitalistleşmenin modelidir; İngiltere, Almanya, Fransa. Belçika ve Hollanda'yı genel 
olarak bu şema içinde görebilir. Peki bizim gibi ülkelerde bu şema görülebilir mi? 

Tarımdaki yoksulluğun bazı tarihsel kökenlerini vurgulamak ve tarımın kayıt- 
dışı kalmasının hangi politik ve ekonomik koşullardan doğduğunu açıklamak amacıyla 
Türkiye'nin böyle bir şemada yerinin nerede olduğunu saptamak yararlı olabilir. 

Bu şemaya göre, Türkiye'nin tarımdaki en büyük sorunlarından biri, toprak 

mülkiyeti meselesini kapitalist tarzda çözememiş olmasıdır. Günümüzde bile, küçük 
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toprak mülkiyetli kesim, tarım nüfusunun % 60’ını oluşturmakta, toprakların ise % 
20’sini elinde bulundurmaktadır.19 Ücretsiz aile işçiliğinin, küçük topraklı nüfusun 
oranına yaklaşık olması, küçük üreticiliğin yaygınlığını göstermektedir; bu oran, tarım 
nüfusu içinde %64’dür.20 Ayrıca Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerindeki büyük 
toprak mülkiyetine dayalı üretimin, modem üretimden (kapitalist çiftçilikten) uzak 
olduğu düşünülürse, tarım nüfusunun büyük bölümünün, geleneksel üretim 
koşullarında yaşadığı söylenebilir. Osmanlı’nın son dönemlerinde ve Cumhuriyet’in 
ilk yıllarında. Akdeniz, Marmara ve Ege bölgelerinin bazı bölümleri dışında, sermaye 
birikimi sağlayacak tarımsal üretimden söz edilemez. Yukarıda belirtilen 3. tip 
tarımsal üretim geçim ekonomisine dayanmaktadır. Bu tip üretimde üretici çok sınırlı 
koşullarda ürününü pazara sunabilmektedir. Bu tip üretimin sermaye birikimine katkısı 
olabileceğini düşünmek oldukça zordur. Çünkü üretimleri neredeyse doğal üretkenlik 
seviyesindedir. Küçük üreticilik olarak adlandırılabilecek olan 2. tip üretimde ise 
üretici hem pazar için hem de bireysel tüketimi için üretim yapmaktadır. Bu tip 
üretimin de sermaye birikimine katkısı vardır, fakat oldukça azdır. Toprakların 
özelllikle miras nedeniyle küçük parçalara bölünüyor olması bu tip üretimin 
verimliliğini düşürmektedir. Küçük topraklar üzerinde oluşan karların bir kısmı 
dolaşım ilişkileri aracılığı ile sanayiye akmakta, diğer kısmı ise köy içinde bireysel 
tüketime ve bir sonraki yılın üretimi için birikim olmaktadır. Sanayi ve tarım ürünleri 

arasındaki makas (göreli fiyatlar) genellikle tarım aleyhine olduğu için, küçük köylü 

her geçen yıl sanayiye daha fazla değer aktarır, geçinebilmek için üretimde emeğini 

yoğunlaştırır ve/veya topraksızlaşır. Bu durum onun gittikçe yoksullaşmasını getirir. 

Bir süre sonra bu köylü, ya tarımda ya da kentte mülkiyetsiz, sosyal güvencesiz bir işçi 
haline dönüşür; artık yoksulluğa doğru adım atmaya başlamıştır. Bu durumda, 

Türkiye'nin aslında, kentlerin büyük göçlere tanık olması gerekirdi. Fakat bu göç, 

devletin tarıma üretim ve üretim-dışı destekleri ile yavaşlatılmaktadır. Çünkü kent, bu 

göçü alabilecek üretim yapısından uzaktır. Tarımsal destekler, bu anlamda devletin 

köylülere ödediği bir nevi zorunlu-ikamet payıdır. Bu pay, tarımsal kesimde geçim 

ekonomisinin, kronik bir yaşam tarzı olarak üremesine ve devam etmesine katkıda 

l9Kazgan, G. 1992 ss-20-21 
20 Kazgan. a.g.e ss-20-21 



bulunmaktadır. Devlet tarımsal desteklerle, köylüyü desteklemekle birlikte, düşük 
gelirli yaşamı üretmektedir. Devletin desteği, bir anlamda, yoksulluk sigortası işlevi 
görmektedir. Ayrıca bu desteklerin aslan payı, yine büyük topraklılara gittiğinden, 
tarımsal yapı içindeki gelir eşitsizliği daha da artmaktadır Devletin tarımı destekleme 
politikası kısa vadede oluşabilecek yoksulluğu önlemekte, fakat uzun vadede 

yoksulluğu üretmektedir. Destekleme sonucunda çiftçi daima "gerçek pazar 
koşullarının" dışında kalmaktadır. Tarımda yeralaıı bu tür üreticiler gerçek bir üretici 

değil genellikle geçimlik üretim seviyesinde üretim yapmaktadırlar Tarımsal ürünler 
içindeki sermaye yoğunluğu düşük kalmaktadır. Bu ise verimliliği düşük olan bir 

tarımsal yapıyı doğurmaktadır 

4. Kavıt-Dısı Ekonomi 

Gerek gelir dağılımı gerekse yoksulluk ile ilgili bir çalışmada olguların 
incelenmesindeki en önemli engellerden biri kayıt-dışı ekonominin varlığıdır. Bu sorun 

bütün ekonomik verileri içeren çalışmalarda bulunmaktadır. Aşağıda verilecek oranlar 

ve rakamlar hem ekonomik hem de sosyal yapı içindeki olguların gizli kalmasına neden 
olan göstergeler olarak düşünülebilir. Örneğin; gelir dağılımı eşitsizliğinin Türkiye'de 

oldukça yüksek olması fakat yaşanan toplumsa! sorunların bu derece büyük olmaması 

şaşırtıcıdır Gini katsayısının yıllardır 0,50'ye yakın seyretmesi ya olağanüstü bir tarihi 

dönemin yaşandığını ya da gelişim düzeyi çok geri olan çeşitli Afrika ve Asya 
ülkelerine benzer bir sosyal ve politik yapının varlığına işarettir. Oysa Türkiye her iki 

özellik içinde değildir Burada sorunlardan birisi istatistiki veri tabanlarının Türkiye 
gerçekliğini kavrayamamasından kaynaklanmaktadır. Özellikle kayıt-dışı çalışma 
biçimleri ( domestic labour- evcil emek, kaçak işçilik gibi ) ve kayıt-dışı gelirler ( 
sosyal yardımlaşma ve dayanışma davranışları gibi ) istatistiki çalışmalarda ve 
ekonomik araştırmalarda hesaba girmemektedir. Örneğin 1994 yılında yaşanan 
ekonomik kriz oldukça büyük bir krizdi Teorik olarak düşünülürse Türkiye'de büyük 
kargaşaların ve sorunların çıkması gerekirdi Fakat sanki böyle bir kriz yaşanmamış 
gibi yaşam devam etmiştir Toplumsal yapı nasıl ve ne tür mekanizmalara sahipti ki bu 
kriz oldukça alt düzeyde atlatabildi9 Bu durumu gösterebilecek araştırmalar henüz 

mevcut değildir. Diğer bir örnek ise 1960-1980 arası için verilebilir 
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Gelir dağılımı eşitsizliğinin Cumhuriyet tarihi içinde en iyi olduğu dönem bu 
dönemdir. Ama toplumsal yapının da en krizli dönemidir. Toplumsal araştırmalar ne 
yazık ki bu olguları görebilmekten uzaktır. Sorun olguların kendisi kadar 
araştırmacıların teorik perspektiflerinde de yatmaktadır. Demek ki olaylara ve olgulara 
eksik ya da yanlış açılardan bakılmaktadır. Bilgi üretimi, görülenin açıklanmasıyla 
değil, görülmeyenin ortaya çıkarılması ile oluşmaktadır. Türkiye'deki bilgi üretim 
çalışmalarının böylesi bir açılıma ihtiyacı vardır. Türkiye toplumsal araştırma konusu 
açısından oldukça zengin bir ülkedir. Özellikle veriler ile gerçeklikler arasında böylesi 
büyük çelişkilerin olduğu bir ülke olması araştırmacılara çok zengin bir çalışma alanı 

sunmaktadır. Araştırmacılar büyük özen ve sorumluluk sahibi ve bilinçli olmalıdırlar. 
Türkiye'deki araştırmacıların önündeki en önemli engel gerek parasal gerekse de 

parasal olmayan arakada kalmış görünmeyen ve kayıt-dışı olan olguların açığa 

çıkarılmasıdır. Bu olguları açığa çıkaracak teorik perspektif zenginliğine ve açılımına 

ihtiyaç vardır. 

Kayıt-dışı ekonomi ve gelir dağılımı dengesizliği arasında sıkı bir ilişki 

vardır. Bu ilişki çalışmada veri yetersizliği nedeniyle ayrıntılı olarak değil genel 
hatları ile verilmeye çalışılacaktır. 

Kayıt-dışı ekonominin genel özellikleri, kayıt-dışı olması, vergi vermemesi ve 

çalışanlarının sosyal güvenlik kapsamı içinde olmaması olarak söylenebilir. Bu 

ekonomi, mal ve hizmet üretirken herhangi bir kayıt içinde değildir. Kayıt-dışı 
ekonomi, gündelik ev işlerinden, rüşvet, kaçakçılık haksız yere destekleme veya 
indirimlerden yararlanma faaliyetlerine kadar geniş bir alana sahiptir. Kayıt-dışı 
ekonominin büyüklüğü, toplumsal yapıda ekonomik, sosyal ve politik olgularda 
olumsuzluklara neden olur. Bu olumsuzluklar genel olarak şunlardır; devletin vergi 
kaybı, kayıtlı işletmelere ve çalışanlara karşı haksız rekabet, kayıt-dışı çalışanların 
sosyal güvenlik şemsiyesi dışında olmaması ve sosyal ve ekonomik politikaların etkin 
olmaması şeklinde özetlenebilir. Yukarıda sıralanan kayıt-dışı ekonominin özellikleri 
büyük ölçüde gelir eşitsizliği yaratıcı unsurlardır. Diğer yandan kayıt-dışı ekonominin 
olumlu etkileri de mevcuttur. Kayıt-dışı üretimde ucuz emek kullanıldığından dolayı 
oluşan düşük maliyetli üretim enflasyonun artmamasına etkendir. Bu özelliği aynı 
zamanda istihdam yaratabilme kapasitesini artırmaktadır. Özellikle ev içinde atıl kalan 
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işgücünü (temelde kadın emeğini)üretime çeker. Bu etkileri işsizliğin azalmasını sağlar 
ve toplumda oluşabilecek toplumsal patlamaları engeller. Kayıt-dışı ekonominin bu 

olumlu özellikleri diğer toplumsal kesimlerin yanında alt gelir gruplarına da gelir 

imkanı sağlar. Bu ekonominin kısa dönemde gelir dağılımının düzelmesine olumlu 
katkısı olduğu söylenebilir. Fakat düşük ücretli ve sosyal güvencesiz bir işgücü 

gerektirdiğinden dolayı uzun dönemde düşük yaşam standardını pekiştirmektedir. 

Türkiye’de, kayıt-dışı ekonominin büyüklüğü nedir? Uluslararası çalışmalarda, 

bu ekonominin büyüklüğü, genelde, üç teknikle hesaplanmaktadır; İstihdam, GSMH 
ve Emisyon hacmi yollan ile. A.F. Özsoylu çalışmasında, son iki teknikle, 1980 ile 
1990 yıllan arasında, Türkiye’deki kayıt-dışı ekonominin büyüklüğünü 

hesaplamıştır.21 1990 yılı için GSMH yolu ile bu ekonominin GSMH’ya oram % 7,5 
ve emisyon hacmi ile % 11,7’dir. Bu çalışmaya göre devletin 1990 yılı için bu 
ekonomiden vergi kaybı 11.7 trilyondur. Devletin, bu yıl içindeki bütçe açığı ise 14.2 
trilyondur. Özsoylu’nun belirttiği bir nokta, bu tekniklerle yapılan çalışmalarda çıkan 
oranların, kayıt-dışı ekonominin en alt sının olduğudur. Reel olarak daha yüksek 
oranlann çıkacağını belirtmektedir. 

Kayıt-dışı ekonomi konusunda son yıllarda yapılan çalışmalar oldukça dikkat 
çekicidir.22 Bu çalışmalardan, biri Osman Altuğ'un çalışmasıdır; çalışmada kayıt-dışı 
ekonomi vergi ve istihdam açısından İncelenmektedir. Çalışmanın kısa özeti şöyledir. 
Kayıt-dışı ekonomi, 1993 yılı için 1.74 katrilyon TL’dir (70milyar$). Bu rakam, 1993 
yılındaki bütçenin 2, toplanabilen vergilerin 4, ihracatın 6, toplam sosyal harcamalann 

50, sağlık harcamalarının 100 katı, GSMH’nın ise, % 34’üdür. Kayıt-dışı ekonomi, şu 
parçalardan oluşmaktadır; 619 trilyon lira kayıt-dışı işçilikten, 266 trilyon lira kayıtdışı 
tarımsal üretimden ve 189 trilyon lira, kayıt-dışı ticari ve sınai faaliyetlerdendir. 

Bu ekonomiden kaybedilen vergi tutarı, 1993 yılı için yaklaşık 200 trilyondur. 
Bu tutar 1993 yılı bütçesinin % 40’ı ve toplanabilen vergilerin % 75’idir. Özsoylu’nun 

hesapladığı oranlar, yukarıda belirtildiği gibi kayıt-dışı ekonominin en alt sınırı idi. 

21 A.F. Özsoylu 1992 
22 Altuğ.O. 1993 ss-26-40 
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İstihdam yolu ile hesaplandığında, bu oran, daha yüksek çıkmaktadır; % 34. Aşağıda 
tabloda kayıt-dışı ekonominin büyüklüğü konusunda yapılan çalışmaların dökümü 

görülmektedir. 

Tablo : 1 - Kayıt-Dışı Ekonomi 

Yazarlar Yıllar Kayıtdışı Ekonomi Yazarlar Yıllar Kayıtdışı Ekonomi 
/ GSMH / GSMH 

Altuğ 1992 35,00 Kasnakoğlu 1990 7,75 

Derdiyok 1984 27,30 1990 9,34 

1991 40,40 1990 7,24 
1991 7,78 1990 9,07 
1991 26,20 Temel, 1991 1,50 

Hakioğlu 1984 137,8 Şimşek ve 1991 16,40 

Özsoylu 1990 7,50 Yazıcı 1991 29,90 
1990 11,50 1991 1,91 
1990 11,50 1991 1,91 

Koçoğlu 1987 19,6-26-5 1991 7,88 

Kaynak : DPT 1994 

Kayıt-dışı ekonominin sayısal görünümü kadar politik görünümü de önemlidir. 
Bu ekonominin politik niteliği ve düşük gelirli yaşam ile yoksulluk arasında sıkı bir 
ilişki vardır. Osman Altuğ’un vurguladığı bu politik yön, vergi verenler ve seçmen 
sayısı arasındaki ilişkidir.23 1991 yılı için vergi mükellefi sayısı (yaklaşık 8 milyon) ile 
seçmen sayısı (32 milyon) arasındaki oran %25’tir. Bu oran A.B.D.’de % 62’dir. 

Parlementer sistemimizin bir ayağının oldukça kısa kaldığı görülmektedir. 

Seçmenlerin ancak 1/4’ü toplumsal yapı içinde ekonomik ve politik bir birey iken, 
3/4’ü bu yapıya tezat teşkil etmektedir. 

Kayıt-dışı ekonomiye vergi sorunu açısından bakıldığında konunun çerçevesi 
daha da genişlemektedir. Yetersiz vergi gelirlerinin en önemli nedenlerinden bir ülke 
ekonomisi içindeki üretim faaliyetlerinin kayıt içine alınamamasıdır. Bu olgu politik 
öğeleri de etkilemektedir. Bizim gibi ülkelerde, demokrasinin yerleşmesi ve 
işlerliğinin bir öğesi, vergi verenler ve vermeyenler arasındaki yukarıda sözü edilen 

23 Altuğ, O. 1995 ss-10-12 
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eşitsiz ilişkiyi kırmaktan geçer. Örneğin; 1990 yılı için gelir vergisinin % 47,82’si 
ücretlilerden alınırken, ücretin ulusal gelir içinden aldığı pay % 32,81’dir.24 1992 yılı 
için, gelir vergi içindeki ücretlilerin ödediği pay % 55 ve ulusal gelir içindeki payları 

% 34,82’dir. Ücret üzerindeki vergi baskısı, 1990 yılı için, 1,46 iken bu oran 1992’de 
1,8 olmuştur. Vergi baskısı toplumsal kesimlerin vergi gelirleri içindeki payının faktör 
gelirleri içindeki payına oranıdır. Aşağıdaki tablolarda toplumsal kesimlerin üzerindeki 
vergi baskı oranları görülmektedir. 

Tablolardaki vergi oranları, dolaysız vergilerin toplamından oluşmaktadır. 

Dolayısıyla ücret üzerindeki vergi baskı oranı yukarıdaki orandan daha düşüktür. 

Tablo : 2 - Dolaysız Vergi Gelirlerinin Faktöre! Dağılımı 

Yıllar 

Tarım Maaş ve 
Ücretler 

Kira 

Gelirleri 

Faiz 

Gelirleri 

Diğer Faktör 

Gelirleri 

1987 5,0 32,9 0,2 4,0 58,0 

1988 4,2 35,2 0,2 3,4 57,0 

1989 3.6 39,0 0,1 5,0 52,2 
1990 3,6 44,6 0,1 4,7 47,0 

1991 3,6 49,5 0,1 4,5 42,2 

1992 3.5 50,8 0,1 6,3 39,3 

1993 3,6 51,8 0,1 5,4 39,1 

Kaynak : Temel, A. - Kelleci M.A. 1996 

Tablo : 3 - Faktör Gelirleri Üzerindeki Vergi Baskı Oranları 

Yıllar 

Tarım Maaş ve 
Ücretler 

Kira 

Gelirleri 

Faiz 

Gelirleri 

Diğer Faktör 

Gelirleri 

1987 0,27 1,62 0,03 0,64 1,19 

1988 0,23 1,68 0,04 0,40 1,20 
1989 0,20 1.57 0,03 0,60 1,16 

1990 0,19 1,54 0,03 0,66 1,12 

1991 0,22 1,39 0,03 0,55 1,15 
1992 0.22 1,46 0.03 0,72 1,06 

1993 0,24 1,46 0,03 0,52 1,09 

Kaynak : Temel, A. - Kelleci M.A. 1996 çalışmasından hesaplanmıştır. 

24 DPT 1993 Gelir Dağılımı ve Politikaları Ö.İ.K.Raporu ss-93 
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Vergi politikalarının gelir dağılımı eşitsizliğine olan olumsuz etkisi faktör 
gelirlerinin vergi öncesi ve vergi sonrası ulusal gelir içindeki paylarına bakıldığında da 
görülebilir. Vergi sonrası paylarda 1990 yılı için tarım, kira-faiz gelirlerinin payları 
sırasıyla % 13 ve % 4 artarken, kar gelirlerinin payı % 3,5 ve maaş-ücret gelirlerinin 
payı % 6 azalmaktadır.25 Oysa ki bu durum gelişmiş ülkelerde tam tersidir, vergi 
sonrası paylarda alt gelir gruplarının payları artmaktadır.26 Vergi baskısının bu 
oranları, kesimler arasındaki adaletsiz dağılımı göstermektedir. Bu olgu, vergi dışında 

olan kesimlerin, politik kontrol mekanizmaları içinde olmalarını zayıflatmaktadır. 

Diğer yandan, politik kontrol mekanizmalarının işlevi, sadece vergi verenleri kontrol 
etme durumunda kalmaktadır. Vergi dışı olarak çalışanlar (ücretliler, küçük esnaf, 

zanaatkar ve köylüler), ancak biçimsel olarak politik sorunlarla uğraşmakta, toplumsal 

sorunlara duyarsız kalmaktadır; ödemedikleri bedel nedeniyle, kamusal otoriteden 

kurumsal olarak bir hak isteyememektedirler. Diğer yandan, vergi dışı veya vergi 

kaçırarak çalışan işletmeler, politik kontrol mekanizmalarını kamusal çıkarların 

dışında kullanabilmektedirler. 

İstihdam açısından bakılırsa; 1990’da işgücünün sadece % 48’i kayıtlı, % 52’si 
ise kayıt-dışıdır. Bu kayıt-dışı kesimin % 82’si, tarımdadır (Tablo-50). Yoksulluğun 
yaklaşık % 60’ımn tarımda olduğu düşünülürse, bu sonuç şaşırtıcı değildir. Kentte, 
kayıt-dışı çalışan kesim % 18, mutlak yoksulluk ise %9.29’dur. Kentte veya kırda 

yoksulluk ve kavıt-dısı çalışan oranlarının birbirine bu kadar yakınlığı, bir raslantı 

değildir. Kayıt-dışı ekonomi ve düşük gelirli yaşam arasındaki bu ilişki, yoksulluğu 

giderici politikalar açısından, bu ekonominin tedricen en alt düzeye indirilmesini 

gerektirmektedir. Politik öğeleri de hesaba katılışa, kayıt-dışı ekonomi, hem ekonomik, 

hem de politik yoksulluğu pekiştirmektedir. Diğer yandan, yoksulluk da kayıt-dışı 

ekonominin devam etmesini sağlamaktadır. 

25 M. Kayıran 1993 
26S. Ensari 1989 
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5. Çalışmanın Sınırlılıkları 

Türkiye’deki toplumsal araştırmaların sınırlılıklarından bazıları yukarıda 

verilmiştir. Kısaca değinmek gerekirse bu kısıtlar iki grupta toplanabilir. Birincisi 
yapısal sınırlılıklar, İkincisi ise yöntemsel sınırlılıklardır. Birinci sınırlılık ülkenin 

gelişmişlik düzeyinin düşüklüğü ile ilgilidir. Tarım sorunun halledememiş bir ülke 

olması, dış pazar imkanı oldukça sınırlı ve uluslararası ilişkilerde genelikle avantajsız 

bir ülke olması, düşük milli gelir ve üretkenlik seviyesine sahip olması ve istihdamın 

nicelik ve niteliğinin düşük olması gibi koşullar ülke gerçekliğini kavramada önemli 

engellerden bazılarıdır. Neden bu koşullar araştırmalarda bir kısıttır? Herhangi bir 

ülkede maddi üretimi mümkün kılan koşul, öncelikle yeterli sermaye ve emek 

bileşenlerinin bulunmasıdır ve ayrıca hammadde ve teknoljik düzeyin gelişkin 

olmasıdır. Bilgi teknolojinin temelidir. Eğer bilgi üretilmiyorsa, üretimi geliştirme 

imkanını ancak dışarıdan alınacak teknoloji ile mümkün kılınabilir. Eğer tekonoloji 

sürekli dışarıdan almıyorsa ülke içinde bilgi üretim merkezleri kurma koşulları 

gelişemeyecektir. Dolayısıyla da araştırma eğilimi düşük olacaktır ve bu teorik 

perspektifin gelişmemesini getirecektir. İşte gelişmekte olan ülkelerin temel 
sorunlarında birisi bilgi üretim sürecinin politik, sosyal ve ekonomik yapılardan 

kaynaklı .azgelişmişliğidir. Örneğin Türkiye'nin tekstil sanayii uluslararası düzeyde 
oldukça gelişkindir. Giyim eşyalarının kesimleri ya İtalyan ya da başka bir Avrupa 
ülkesi kesimidir. Türkiye'de erkeklerin boy ortalaması 1,70 cm, bu Avrupa'da 1.75 
cm'dir. Bu kesimlerle Türkiye'de yaşayan insanlar giydirilirse insanların giydikleri 

elbiselerin ya kolu 10 cm uzun gelir ya da pantolanların paçası 15 cm uzun gelir. Aynı 

yaklaşım toplumsal araştırmalarda kullanılan teorik yaklaşımlarda da geçerlidir. Bu 

ikinci kısıtı yani yöntemsel çıkmazı ortaya koymaktadır. Örneğin yukarıda verilen 
İnsan Sermayesi Kuramı Türkiye için geçerli olmamıştır. Burada sorun kuramın 
yanlışlığı mı yoksa bunu kullanan araştırmacının hesaplamaları mı ? Her ikisi de yanlış 

değildir. Sorun iki ayrı toplumsal yapıya aynı perspektifi uygulama çabasıdır. Nasıl ki 
elbiselerin boyu burada yaşayan insan üzerinde uzun durmakta ise Avrupa'da üretilmiş 

kavramlarda sarkık bir vaziyette araştırma raporlarında durmaktadır. Eğer bu sarkıklık 

farkedilebilirse çözüm kendiliğinden gelir. Aynı elbise kesimleri 1,75 cm'lik insan için 

değilde 1,70 cm insan için uyumlaştırılabilir. 
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Yoksulluk konusunda bu çalışmada karşılaşılan en önemli sorunlardan bir 

diğeri ise veri yetersizliği ve varolan verilerin analiz yapılabilecek bir veri tabanında 
olmamasıdır. Çeşitli veri setlerinin birbirleri ile uyumlu olmaması yapılan analizleri 
genellemeler düzeyinde bırakılmasına neden olmuştur. Yukarıda belirtilen özellikle 
toplumsal ve tarihsel sınırlılıklar aslında yoksulluğun nedenidir. Dolayısıyla 
yoksulluğun kaynağı yoksulluğun incelenmesini de güçleştirmektedir. Bu kısıtlılıkların 
tümünün sosyal bilim araştırmalarında geçerli olduğu gözönünden kaçırılmamalıdır. 
Aşağıdaki kısımda bu sorunların ne kadarının aşıldığı ve nasıl aşıldığı belirtilecektir. 

Bu çalışmanın dışında bırakılan ama incelenmesi gereken temel konular 

şunlardır. Teknoloji ve yoksulluk ilişkisi özellikle istihdam açısından incelenmelidir. 

Gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğu azaltıcı ne tür bir teknoloji politikası 
izlenmelidir sorusu önemlidir. Özellikle tarımsal yapının yoksulluk ile ilişkisi 
irdelenmelidir. Sosyal yardımların kişisel gelirlere etkisi nedir? Devletin gelir 
dağılımına müdahalesi ne biçimde, nasıl oluşmaktadır ve sonuçlan nedir? Ev-içi 
emeğin hane gelirine katkısı nedir? Devlet sosyal güvenlik, tarımsal destek ve 
sübvansiyonlar ile toplumsal gruplar arasında nasıl bir gelir akımına yol açmaktadır? 
Geleneksel yardımlaşma ve dayanışma yapılarının alt gelir gruplarının gelirine etkisi 
nedir9 

Ekonomik politikalarla yoksulluk ilişkisi nedir? Vergi, yatınm, eğitim ve 
sağlık politikaları ve sermaye birikim modelleri ve stratejileri yoksulluğun 
azaltılmasında etkili midir9 Bu politikalar gelir dağılımı eşitsizliğini azaltıcı unsurlar 
içermekte midir? Politik yapı içinde oluşturulan kalkınma politikaları ile gelir dağılımı 
politikaları ilişkisi nasıl oluşmaktadır? 

Yukarıda sayılmaya çalışılan unsurlar çalışma kapsamı içine alınmamıştır. 

Öncelikle yoksulluğun tanımı, ölçümünü ve sosyal görünümünü ele almayı 
hedeflemektedir. 
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Çalışmanın üçüncü yeniliği ise yoksulluk ve bazı sosyal göstergeler arasında 

ilişki kurma çabasıdır Buradaki temel itki yoksulluğun niceliksel görüntüsünün 

ötesindeki bazı niteliksel ve toplumsal ilişkileri ortaya koyabilmektir. Bu kısım aslında 

bir regresyon analizi biçiminde düşünülmüş fakat gelir dağılımı ham verilerinin kullanım 
kısıtlılığı nedeniyle yapılamamıştır. Bunun yerine yayınlanan gelir dağılımı verilerinin ve 
sosyal göstergelerle ilgili diğer araştırma sonuçlarının biraraya getirilmesi ile bir analiz 

yapılmaya çalışılmıştır. 
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III. YOKSULLUK ve TÜRKİYE 

A. Giriş 

Bu bölümde, Türkiye'deki yoksulluğun niceliksel boyutu üzerinde durulacaktır. 

İlk kısımda, yoksulluğun temel göstergesi olan gelir dağılımı yapısı incelenecektir. 
İkinci kısımda mutlak, göreceli ve tüketim harcamalarına göre yoksulluğun zaman 

içindeki değişimi ve bölgesel dağılımı verilecektir. 

B. Türkiye'de Gelir Dağılımı Yapısı 

Yoksulluğun sayısal görünümünden önce, kısaca gelir dağılımının genel izleri 

görülmelidir. Bu izler, yoksulluğun nedenlerine dair temel ipuçlarını vermesi açısından 

önemlidir. 

Tablo-4’de 1963-1994 yılları arasındaki %20’lik hanehalkı gelir grupları 
itibarıyla gelir yüzdelerinin değişimi görülmektedir. 1963 ve 1987 arasında 1. ve 2. % 

20Tik gelir grubunun gelir yüzdesi oldukça az artmıştır. Önemli değişim, 3. ve 4. % 

20'lik grubun gelir payının artması ve 5. grubun gelir payının düşmesidir. Bu gelişme 

zaten gini eşitsizlik katsayısının 0,55’ten 0.43:e düşmesinden de anlaşılmaktadır. Gelir 

dağılımı eşitsizliği bu yıllar arasında kısmen düzelmiştir. Fakat bu eğilim 1994 yılı 

Gelir Dağılımı Araştırması verilerine göre tersine dönmüştür, gini eşitsizlik katsayısı 

1987’de 0.43 iken 1994'te 0,49'a yükselmiştir. 
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Tablo : 4 - %20’lik Nüfus Gruplarının Gelir Payları 1963-1994 (%) 

Hanehalkı DPT AÜSBF DPT TUSIAD DİE DİE 

Yüzdeleri 1963 1968 1973 1986 1987 1994 

1. % 20 4,50 3,00 3,50 3,90 5,24 4,90 

2. % 20 8,50 7,00 8,00 8,40 9,61 8,60 

3. % 20 11,50 10,00 12,50 12,60 14,06 12,60 

4. % 20 18,50 20,00 19,50 19,20 21,15 19,00 

5. % 20 57,00 60,00 56,50 55,90 49,94 54,90 

Gini Katsayısı 0,55 0,56 0,51 0,46 0,43 0,49 

Kaynak: DIE 1987 Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Araştırması 
DİE 1994 Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Araştırması 

Tablo-5’de ise bölgesel gelir dağılımının 1968-1994 arasındaki değişimleri 

verilmektedir. Ege-Marmara bölgelerinin hem geliri, hem de nüfusu oldukça artmıştır. 

Tam tersi değişim ise Karadeniz bölgesinde görülmektedir. Tabloya bütün olarak 

bakıldığında ise, bölgesel gelir dağılımı eşitsizliğinin artması söz konusudur. Bunun 

sonucu olarak, Karadeniz bölgesinden büyük göç yaşandığı söylenebilir. Diğer 

bölgelerde de göç olmuş, fakat nüfus artışı ile nüfus paylarını korumuşlardır. Yine de 

bu olgu bu bölgelerin gelir paylarının azalmasına engel olmamıştır. 

Tablo : 5 - Bölgesel Gelir Dağılımı 1968-1994 (%) 

Bölgeler AUSBF 1968 DPT 1973 DİE 1987 DİE 1994 

Hanehalkı Gelir Hanehalkı Gelir Hanehalkı Gelir Hanehalkı Gelir 

Ege-Marmara 30,7 39,3 33,7 37,7 37,0 45,0 42,3 52,5 
Akdeniz 15,3 11,4 15,2 13,2 13,4 10,7 12,5 11,0 

İç Anadolu 22,5 23,1 21,9 23,4 24,3 21,5 17,9 15,4 

Karadeniz 17,7 14,7 14,5 15,8 10,6 8,9 12,8 10,9 

Doğu-Güney 13,8 11,5 14,7 9,9 14,7 13,9 14,5 10,2 

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Kaynak: DİE 1987 Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Araştırması 

DİE 1994 Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Araştırması 

Tablo-6'da 1973-1994 yılları arası, ücret gelirli haneler ile ücret-dışı gelirli 
hanelerin gelir paylarının değişimi vardır. Ücretli hanelerin gelir kaybı söz konusudur. 

Benzer değişim tarım gelirleri için de geçerlidir. Tablo-7’ye bakıldığında tarım gelir 

payının oldukça düştüğünü görülmektedir. Buradaki dramatik olgu, tarımdaki 
hanehalkı yüzdesinin 1,1 puan düşmesine rağmen, gelir payının 16,7 puan düşmesidir. 
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Tablo : 6 - Ücret ve Ücret-Dışı Gelirli Hanelerin Gelir Payları (%) 
Hanehalkının 

Gelir Türü 

DPT 1973 DİE 1987 DİE 1994 

Hanehalkı Gelir Hanehalkı Gelir Hanehalkı Gelir 

Ücretli Gelirli Haneler 37,0 31,9 38,0 29,9 42,8 28,3 

Ucret-dışı Gelirli Haneler 63,0 68,1 62,0 70,1 57,2 71,7 

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Kaynak: DİE 1987 Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Araştırması 
DİE 1994 Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Araştırması 

Tablo : 7 - Tarım ve Tanm-Dışı Gelirli Hanelerin Gelir Payları (%) 

DPT 1973 DİE 1987 

Gelir Kaynağı Hanehalkı Gelir Hanehalkı Gelir 

Tarım 33,1 39,9 32,2 23,2 

Tarım-Dışı 66,9 60,1 67,8 76,8 

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 

Kaynak: DİE 1987 Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Araştırması 

Tablo-8'de yurt-içi faktör gelirlerinin dağılımında, tarım gelirlerinin payı 
sürekli olarak düşmekte, ücret gelirlerinin payı ise 1980-1987 arasında sürekli 

düşmekte, 1988-1993 arasında önemli ölçüde yükselmekte, 1994’de ise 1980 

seviyesine inmektedir. Gelişmiş ülkelerde ücretlerin GSYİH’daki payı % 40-60 
arasında değişmektedir.27 Burada hemen şu belirtilmelidir; gelişmiş ülkelerde 
ücretlilerin toplam istihdamdaki payı ortalama % 82 iken , Türkiye'de % 44,3'tür.28 

27 DPT 1993 ss-22 

28 A.g.e. ss-22 



Tablo : 8 - Fonksiyonel Gelir Dağılımı (%) 

Yıllar Toplam Tarım Maaş ve 
Ücretler 

Kira 

Gelirleri 

Faiz 

Gelirleri 

Diğer Faktör 
Gelirleri 

1980 100,00 27,10 25,24 8,97 1,60 37,09 

1981 100,00 24,89 22,14 8,04 3,48 41,44 

1982 100,00 23,16 20,01 8,13 5,89 42,81 

1983 100,00 21,84 21,74 8,15 6,49 41,78 

1984 100,00 22,18 19,40 7,56 7,46 43,41 
1985 100,00 20,92 17,26 7,78 7,98 46,06 

1986 100,00 20,81 17,02 7,24 7,13 47,79 

1987 100,00 18,81 20,26 6,16 6,21 48,55 

1988 100,00 18,14 20,91 4,70 8,58 47,67 
1989 100,00 17,87 24,86 3,87 8,37 45,02 

1990 100,00 18,78 28,91 3,38 6,24 42,69 

1991 100,00 16,13 35,49 3,72 7,41 37,24 

1992 100,00 15,65 34,82 3,80 8,72 37,02 

1993 100,00 14,87 35,37 3,55 10,54 36,55 

1994 100,00 15,90 25,38 2,93 12,58 43,27 

1995 100,00 . 15,17 23,08 2,94 12,97 45,87 

Kaynak : Temel, A. Kelleci, M. A. 1996 

Bu beş tablo genel olarak değerlendirildiğinde, yoksulluğun boyutu ve gelir 

dağılımı yapısı ilişkisi aşağıdaki göstergelere bakılarak açıkça anlaşılabilir. 
- Yüksek Gini eşitsizlik katsayısı 

- Bölgelerarası eşitsizlik 

- Faktör gelirleri arasındaki oransızlık. 



C. Türkiye’de Yoksulluk 

1. Giriş 

Yoksulluğun, Üçüncü Dünya Ülkeleri’nde yapısal bir sorun olduğu, 

sosyalbilim literatüründe kabul edilmektedir. Yukarıda verilen tablolarda bu olgunun 

Türkiye'de de geçerli olduğu görülebilmektedir. Bu sorunun ölçümünde genelde iki 

kavram kullanılmaktadır; mutlak yoksulluk ve göreceli yoksulluk. Mutlak yoksulluk: 

bir insanın günlük asgari kalori gereksinimine göre hesaplanır. Bu miktar yukarıda 

belirtildiği gibi ülkelerin sosyo-ekonomik yapıları ve coğrafi koşullarına göre 
değişebilmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi bu miktar gelişmiş ülkelerde 3390 kalori, 
gelişmekte olan ülkelerde 2480 kalori ve azgelişmiş olan ülkelerde 2070 kalori olarak 

hesap edilmiştir.29 

Bu miktarlar ülkenin o yıl içindeki yiyecek fiyatlarının ortalamaları itibarı ile 

paraya çevrilir ve yoksulluk sınırı bulunur. Yiyecek unsuru, yoksulluğun sadece 
fizyolojik boyutunu verir. Göreceli yoksulluk ise, iki yoldan hesaplanır. Birincisinde 

gelir dağılımı yüzdeleri baz alınır, İkincisinde ise kişi başına ortalama gelirin belirli 
bir oranı yoksulluk sınırı olarak alınır. 

Bu çalışmada üçüncü bir yaklaşımla yoksulluğun boyutları ortaya konulacaktır. 
Bu yaklaşımda kişi başına ortalama tüketim harcamasına göre, yoksulluk sının 
belirlenmektedir. Mutlak yoksulluk kavramında sadece gıda unsuru, göreceli 

yoksullukda ise kişi başına ortalama gelir veya alt nüfus grubunun gelir payı gözönüne 

alınmaktadır. Tüketime göre belirlenecek yoksulluk sınırı ise kişinin bütün tüketim 

unsurlarına yaptığı harcamaları kapsamaktadır. Dolayısıyla daha gerçekçi bir durum 

ortaya çıkacaktır. 

Mutlak yoksulluğu yoksulluk oranı olarak kullanmanın eksikliği bu oranın 
sadece gıdayı dikkate almasıdır. Göreceli yoksulluğu kullanmanın eksiği ise salt kişi 
başına ortalama geliri esas alması, dolayısıyla kişilerin yaşam standardı hakkında 
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yeterli bilgi vermemesidir. Mutlak yoksulluğu kullanmanın yararı, toplumdaki gıda 
harcamalarına göre en düşük yaşam standardını ortaya çıkarmasıdır. Göreceli 
yoksulluğu kullanmanın yararı ise gelir dağılımı eşitsizliğini en açık şekilde 
vermesidir. Tüketim harcamaları baz alınarak yapılacak hesaplamada ise diğer 

yaklaşımlardan daha gerçekçi olarak tüm tüketim kalıbı hesaba katılarak hem mutlak 
hem de göreceli yoksulluğun boyutları belirlenebilmektedir. Çünkü toplumun ortalama 
tüketim seviyesi altında kalanlar toplumda en avantajsız kesimlerdir. Tüketim 

harcamasına göre yoksulluk sınırının belirlenmesinde ülke içindeki bölgesel 
eşitsizlikler göz önünde tutulmaktadır. Tüketim seviyesi en düşük olan bölgenin 
tüketim ortalaması baz alındığında, bu parasal değer o toplumun en alt yaşam 
standardını gösterecektir. Dolayısıyla bu değer, o toplumun daha gerçekçi yoksulluk 
sınırı olarak kabul edilebilir. 

Yoksulluk sınırının hesaplanmasında eleştirilebilecek unsurlardan biri, gerek 

kalori bazından gerekse de tüketim kalıbı bazından hareketle belirlenen sınırlarda 

bölgesel fiyat farklılıklarının dikkate alınmadığı olabilir. Mutlak yoksulluk sımn 

belirlenirken gıdaların fiyatları Türkiye ortalamasına göre alınmıştır.30 Bu hesaplamada 
üç sorun vardır. Birincisi bölgelerarasmdaki kalori farklılıkları, İkincisi bölgelerarası 
fiyat farklılıkları, üçüncüsü ise tüketim yapısının dikkate alınmamış olmasıdır. Burada 
hemen şu belirtilmelidir ki; fiyat farklılıkları oluşumu işletme bazında yapılan üretim 

süreci için değil, toplumsal üretim süreci bazında değerlendirilmelidir. Bu fiyat 

farklılıklarının bir nedeni bölgelerarası eşitsizliklerden, başka bir deyişle bölgelerarası 
gelişmişlik farklılığıdır. Çalışmada üç sorunu giderici veri setleri elde edilerek 
yoksulluk sınırı ve yoksulluk oranı hesaplanmaktadır. 

Asgari beslenme standartına göre belirlenen yoksulluk sınırı ve oram 

hesaplarında bölgelerin kentsel ve kırsal kalori farklılıkları ve bölgesel gıda fiyat 
farklılıkları dikkate alınmıştır. Bu hesaplamaya göre belirlenen yoksulluk sınırlan ve 

29 Human Development Report 1990 
30 R. Dumanlı’nın çalışmasında mutlak yoksulluk sınırının parasal değeri Türkiye genelindeki fiyatlar 
baz alınarak hesaplanmıştır. 
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oranı ile Türkiye genel fiyat seviyesi ve ortalama kalori miktarına göre hesaplanan 
yoksulluk sınırı ve oranı ile karşılaştırması yapılmaktadır. 

Bu çalışmada yeni olarak önerilen tüketim kalıbına göre yoksulluğun 
belirlenmesi yaklaşımında ise bölgesel tüketim ve fiyat farklılıkları hesaba 
katılmamıştır. Bu eksikliği giderici veri seti henüz oluşturulamamıştır. 

Aşağıda 1987 cari rakamları ile kişi başına 29.950 TL/Ay olarak verilen 
yoksulluk sınırı bölgelerarası fiyat farklılıklarını dikkate almamaktadır. Örneğin; bu 
sınır altında geliri olan Doğu Anadolu'da yaşayan bir kişi 100 ünite mal ve hizmet 

alırken, Marmara bölgesindeki bir kişi 85 ünite mal ve hizmet alabilmektedir. Çünkü 
Marmara'da mal ve hizmetlerin fiyatları daha yüksektir. Aşağıdaki tablolarda bu 
olgular görülmektedir. Tablo-9'da görülen değerler 1988 yılı itibarıyla yedi grup 
altındaki 158 temel malın birim fiyatlarının toplamıdır. Örneğin Adana'da gıda tüketim 

maddelerinin birim fiyatları toplamı 164.978TL. iken Ankara'da 176.176TL.'dir. 

Bölgelerin her tüketim maddesi grubu için harcadığı toplam parasal değer 1987 gelir 

dağılımı araştırmasından alınarak, Tablo-9'daki birim fiyat toplamına bölünmüş ve 
böylece Tablo-10'da her bölgenin hangi tüketim maddesi grubundan ne kadar birim 
mal tükettiği ortaya çıkmıştır. Örneğin Karadeniz bölgesinde gıda harcamaları toplamı 
1987 yılı için 93 MilyarTL. ve gıda maddelerinin birim fiyatları toplamı ise 

152.053TL'dir. Bu iki rakamın bölümü olan 614.787, Karadeniz bölgesinde gıda 

olarak bu miktar ünite kadar madde tüketildiğini vermektedir. Tablo-9'da yer alan 
illerin kendi bölgesindeki fiyatları temsil ettiği varsayılmaktadır. Bölgelerin kendi 

içindeki kent ve kır olarak varolan fiyat farklılıkları bu şekilde ayrıntılı veri olmadığı 
için gözardı edilmiştir. Tablolarda yeralan rakamlar mutlak rakamlar değildir. Fakat 

bölge gerçekliğini yansıtabilmektedir. Kişi başına tüketilen madde miktarı ise Tablo- 

10'daki rakamlar bölgelerin nüfusuna bölünerek elde edilmiştir. Tablo-ll'de yer alan 

bu rakamlar yukarıda söylenen gelişmemiş bölgelerin tüketim miktarının düşük olduğu 
iddiasını kanıtlamaktadır. Tablo-9'daki rakamlar ise yine gelişmemiş bölgelerdeki 
fiyatların düşük olduğunu ortaya çıkarmaktadır. 



Tablo : 9 - Çeşitli Maddelerin Perakende Birim Fiyat Toplamları 1988 (TL) 

1988 ADANA ANKARA ERZURUM ISTANBUL-IZMIR SAMSUN 

Gıda 164.978 176.176 151.674 180.761 152.053 

Giyim 561.326 890.385 610.648 785.664 667.201 

Eşya 1.837.482 1.983.463 1.936.393 2.285.797 1.859.816 

Sağlık 28.905 24.613 15.921 28.765 23.912 

Ulaştırma 1.222.000 2.236.000 1.672.000 2.132.000 2.045.000 

Kültür 1.061.604 938.072 976.385 914.818 899.549 

Konut 103.982 123.723 73.981 117.177 98.402 

Toplam 4.980.277 6.372.432 5.437.002 6.444.980 5.745.933 

Kaynak : DİE 1996a ss-572-579 dan hesaplanmıştır. 

Tablo : 10 - Çeşitli Maddelerin Bölgesel Tüketim Miktarları Dağılımı ( Ünite ) 

Akdeniz İç Anadolu Doğu- Güney Marmara Karadeniz 

Gıda 673.723 1.144.566 959.285 2.165.251 614.787 

Giyim 65.444 87.096 72.165 175.149 46.260 

Eşya 17.623 32.678 18.496 61.693 17.811 

Sağlık 394.388 646.831 694.915 1.525.390 360.041 

Ulaştırma 13.074 15.452 11.910 67.292 7.310 

Kültür 10.966 27.500 12.613 69.897 11.060 

Konut 451.927 839.168 623.659 2.743.576 347.999 

Toplam 1.627.145 2.793.291 2.393.043 6.808.249 1.405.268 

Kaynak : DİE 1987 Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Araştırması ve DİE 1996a yayınlarından hesaplamıştır. 

Tablo : 11 - Çeşitli Maddelerin Kişi Başına Tüketim Miktarları ( Ünite ) 
Akdeniz İç Anadolu Doğu- Güney Marmara Karadeniz 

Gıda 95 93 88 131 102 

Giyim 9 7 7 11 8 

Eşya 2 3 2 4 3 

Sağlık 56 53 64 92 60 

Ulaştırma 2 1 1 4 1 

Kültür 2 2 1 4 2 

Konut 64 68 57 166 58 

Toplam 229 227 220 411 233 

Kaynak : DİE 1987 Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Araştırması ve DİE 1996a yayınlarından hesaplamıştır. 



Gerek mutlak, gerekse tüketim kalıbına göre belirlenen yoksullukta tüm 
Türkiye'ye uygulanabilecek bir sınırın olması gerekmektedir. Böylesi bir ortak referans 
noktası bulunmaksızın Türkiye üzerine genel değerlendirme yapmak oldukça zordur. 
Her iki tarzda belirlenen yoksulluk sınırının belirli kısıtları ve eksikleri olduğu kabul 
edilerek tüm Türkiye'yi temsil ettiği varsayılmaktadır. Bölgelerarası fiyatların ve kişi 
başına gereken kalori miktarının farklılığı bölgelerarası eşitsizliğin bir göstergesidir. 
Dolayısıyla bu sınırlar kullanılarak hesaplanan yoksulluk oranları genel olarak gelir 
dağılımı eşitsizliğini yansıtırken diğer yandan da dolaylı olarak bölgelerarası 
eşitsizlikleri de yansıtıyor olmaktadır. Çalışmada bölgesel eşitsizlikleri yoksulluk 
hesaplamalarına dahil etmek için bölgelerin fiyat ve kalori farklılıkları dikkate 
alınmıştır. Mutlak yoksulluk üç biçimde hesaplanmıştır. Birincisi bölgesel fiyat ve 

tüketim farklılıklarını hesaba katmaksızın asgari tüketim harcamasına göre bir 

yoksulluk sınırı hesaplanmıştır. Türkiye'de bölgelerin tüketim kalıbı farklılıklarını 

ortaya koyacak veri setinin henüz oluşturulmaması bölgelere ait tüketim harcamasına 

dayalı yoksulluk sınırının belirlenmesine engeldir. Bunun yerine bölgeler içerisindeki 

en düşük tüketim harcaması bulunarak bu değer Türkiye'deki en alt yaşam seviyesi ve 

yoksulluk sınırı olarak kabul edilmiştir. İkinci mutlak yoksulluk sınırı Türkiye genel 
fiyat seviyesi ve kişi başına asgari kalori tüketimine göre hesaplanmıştır. Üçüncü 
mutlak yoksulluk sınırı bölgelerin fiyat seviyesi ve kalori farklılıkları dikkate alınarak 

hesaplanmıştır. 

Türkiye'deki yoksulluğun belirlenmesinde, her üç yaklaşımdan da, 1973 ve 

1987 Gelir Dağılımı Araştırmaları bazında yararlanılmıştır. 

Yoksulluğun ölçümünde yukarıda sözü edilen yöntemsel farklılıkların yanında 

bir de genel olarak matematiksel denilebilecek hesaplama teknikleri vardır. Bu 
teknikler yoksulluğun nüfus içindeki oranının bulunmasına yöneliktir. Bu tekniklerin 
başlıcaları şunlardır: 
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1- Kafa Sayısı Endeksi (Head-Count Index)31 
2- Yoksulluk Açığı Endeksi (Poverty-Gap Index)32 
3- Sen Endeksi33 
4- Foster-Greer-Thorbecke Endeksi34 
5- Gelir Aktarımı Endeksi35 

Kafa Sayısı Endeksi yoksulluk sınırı altında kalan nüfusun toplam nüfusa 
oranıdır. Yoksulluk Açığı Endeksi yoksulların geliri ile yoksulluk sınırı arasındaki 

orandan oluşmaktadır. Sen Endeksi'nde yoksulluk oranı ve eşitsizlik katsayısı 
arasındaki ilişki dikkate alınmaktadır. Foster-Greer-Thorbecke Endeksi Eşitsizlik 
katsayısı ve yoksulluk oranı arasındaki ilişkileri belirleyen etmenleri ortaya çıkaran bir 
endekstir. Gelir Aktarımı Endeksi ise yoksulların toplam geliri ile ülke toplam geliri 
arasındaki orana göre kurulmaktadır. Bu endeksler yukarıda belirtildiği gibi 
yoksulluğun çeşitli yönlerini sadece sayısal olarak ifade edebilecek matematiksel 

tekniklerdir. Bu çalışmada her üç yaklaşımda da kullanılacak teknik Kafa Sayısı 
Endeksi olacaktır. 

2. Tüketim Harcamasına Göre Yoksulluk 

Tüketim harcamasına göre belirlenecek yoksulluk sınırında diğer iki 
yaklaşımda bulunmayan öğe kişinin bütün giderleridir. Bu giderler şu unsurlardan 
oluşmaktadır; gıda, giyim, ev eşyaları, hane ve hane halkı ile ilgili bakım ve hizmetler, 
sağlık, kişisel bakım, ulaştırma, haberleşme, kültür, eğitim, konut ve diğer 
harcamalar.36 Celasun, Derviş-Robinson ve Dumanlı'mn aşağıda verilecek olan 
çalışmalarında, mutlak yoksulluk sının hesaplamaları sadece gıda harcamaları dikkate 

alınarak yapılmıştır. Bu tezdeki değişiklik, gıdanın yanında diğer harcama 

31 World Development Report 1990 ss-20 
A.g.e. ss-20 

33 Sen, A. 1976 
Foster-Greer-Thorbecke 1984 

35 Kakwani 1980 

36 DİE 1990 Tüketim Harcamaları ss- XVII-XIX 



unsurlarının da hesaba katılmasıdır. Böylece yoksulluğun daha gerçekçi bir şekilde 

ortaya konulmasına çalışılacaktır. 

Tüketim harcamasına göre iki farklı yoksulluk sının belirlenecektir. Birinci 
sınır için bölgelerdeki kişi başına ortalama tüketim harcamasının en düşük olduğu 
bölge baz alınacaktır. İkinci sınır için ise bölgelerin kendi içindeki ortalama tüketim 
harcaması baz alınacaktır. Birinci sınır ile hesaplanacak yoksulluk oranı tüketim 
harcamasına göre mutlak yoksulluktur. İkinci sınıra göre hesaplanacak yoksulluk 
oranı ise tüketim harcamasına göre göreceli yoksulluğu vermektedir. Tüketim 

harcamasına göre yoksulluğun Türkiye'deki görünümü sadece 1987 yılı için 
verilebilecektir. Daha önce yapılan gelir dağılımı araştırmalarında tüketim 

harcamalarına ilişkin veriler olmadığından, yoksulluğun yıllar arası değişimi 
verilemeyecektir. 

al Tüketim Harcamasına Göre Mutlak Yoksulluk 

Tüketim harcamasına dayalı mutlak yoksulluk sınırının belirlenmesinde, 

tüketim harcaması en düşük olan bölgedeki değerin sınır olarak seçileceği yukarıda 

belirtilmişti. Öncelikle Türkiye ve bölgelerin ortalama tüketim harcama rakamlarının 

belirtilmesi gerekir. Türkiye'de kişi başına ortalama tüketim harcaması 1987 yılı için 

cari olarak kişi başına aylık 50.283TL/Ay'dır. Bölgeler bazında kişi başına tüketim 

harcamaları ise aşağıda görülmektedir. 

Ege-Marmara Bölgeleri  77.245TL/Ay 
Akdeniz Bölgesi  3 8.532TL/Ay 
İç Anadolu Bölgesi  44.369TL/Ay 
Karadeniz Bölgesi  38.514TL/Ay 
Doğu-Güneydoğu Anadolu Bölgeleri — 29.950TL/Ay 
Türkiye  50.283TL/Ay 
Bu sınırlar ABD doları olarak ifade edilirse aşağıdaki değerler görülecektir. 

Ege-Marmara Bölgeleri —   90,27 $/Ay 
Akdeniz Bölgesi  45,03 $/Ay 

İç Anadolu Bölgesi  51,85$/Ay 



Karadeniz Bölgesi  45,01 $/Ay 

Doğu-Güneydoğu Anadolu Bölgeleri — 35,00 $/Ay 
Türkiye  58,76 $/Ay 

Yoksulluk sının olarak yukandaki ortalamaların en düşüğü seçilecektir. Bunun 

nedeni tüketim harcaması en altta olan bölgenin en yoksul bölge olduğu ve bu 

ortalamanın Türkiye'deki en düşük geçinme sının olarak kabul edilmesidir. Bu 

nedenle Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde kişi basına ortalama tüketim 

harcaması olan 29.950TL/Av değer yoksulluk sınırı olacaktır. Eğer Türkiye veya 
diğer bölgelerin tüketim ortalaması baz alınsa idi, bu sınırlar altında kalanların toplam 
nüfusa oranı, yani Türkiye'de yoksulluk oranı aşağıdaki gibi olacaktı. 

Yoksulluk sınırı olarak; 

Türkiye ortalaması (50.283TL/Ay) baz alındığında yoksulluk % 55.64. 

Ege-Marmara ortalaması (77.245TL/Ay) baz alındığında yoksulluk % 76,52. 
Akdeniz ortalaması (38.532TL/Ay) baz alındığında yoksulluk % 38.15. 
İç Anadolu ortalaması (44.369TL/Ay) baz alındığında yoksulluk % 45,45. 

Karadeniz ortalaması (38.514TL/Ay) baz alındığında yoksulluk % 38.15 

olacaktı. 

Bundan sonraki kısımda belitilecek olan asgari beslenme standardına göre 
belirlenen mutlak yoksulluk sınırı kişi başına 1987 için 23.409TL/Ay'dır ( 23,35 

$/Ay).37 Bu sınır, tüketim harcamasına göre belirlenen mutlak yoksulluk sının ile 
karşılaştırılırsa, ortaya yoksulluk ile ilgili dikkat çekici bir nokta çıkar. Türkiye 

ortalama tüketim harcaması (50.283TL.) yoksulluk sının kabul edilip, asgari beslenme 

standardı için gereken gelirle (23.409TL.) oranlandığında, yoksullann gelirinin % 

46.55'i gıdaya gitmektedir. Ege-Marmara bölgesi ortalamasına göre bu oran %30,30, 
Akdeniz bölgesi ortalamasına göre, % 60,75, Iç Anadolu bölgesi ortalamasına göre % 
52,75. Karadeniz bölgesi ortalamasına göre % 60,78 ve Doğu-Güneydoğu bölgesi 
ortalamasına göre % 78,12'dir. Türkiye'deki bütün hanelerin 1987'deki gıda 
harcamaları toplam harcamaların % 32,02'sidir. 

31 R. Dumanlı 1993 ve 1996 
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Aşağıdaki tabloda % 24,36 olarak görülen yoksulluk oranı. Türkiye'de 

hemen hemen her dört kişiden birinin sadece asgari standartta beslenebilecek bir 

gelire sahip olduğunu göstermektedir. Bu kişiler yoksulluk sınırına karşılık gelen 

tüketim düzeyinin altında ver almaktadır. 

Yoksulluğun bölge-içi dağılımına bakıldığında, Doğu-Güney Doğu Anadolu 

bölgelerinde her 100 kişiden 47'sinin, Akdeniz'de 28'inin, İç Anadolu bölgesinde 

27'sinin, Karadeniz'de 22'sinin ve Ege-Marmara'da ise 5'inin yoksul olduğu 

görülmektedir. Yoksulluğun bölgelerarası dağılımı ise şöyledir. Türkiye'de olan her 

100 yoksul kişinin 40'ı Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde, 26'sı İç 
Anadolu'da, 18'i Karadeniz'de, 15'i Akdeniz'de ve 6'sı Ege-Marmara bölgelerindedir. 
Yoksulların 65'i kırda, 35'i kenttedir. Kırda yaşayan her 100 kişiden 30'u, kentte ise 
17'si yoksuldur. 

Tablo : 12 - Tüketim Harcamasına Göre Türkiye’de Mutlak Yoksulluk (1987) 

Bölge-içi Dağılım Bölgelerarası Dağılım 

Bölgeler Hane Sayısı Kişi Sayısı Hane % Kişi % Hane % Kişi % 

Ege-Marmara 266.772 847.166 6.53 5,11 9,45 6,61 

Akdeniz 481.168 2.031.204 32,40 28,61 17,05 15,86 

İç Anadolu 871.786 3.398.708 32.51 27.62 30,90 26,54 

Karadeniz 336.152 1.360.039 28,70 22,59 11,91 10,62 

Doğu-Güney 865.667 5.171.037 53,23 47,59 30,68 40,37 

TOPLAM 100,00 100,00 

Kent 1 029.114 4.442.341 17,73 17,75 36,47 34.68 

Kır 1.792.431 8.365.813 34,19 30,07 63,53 65,32 

TÜRKİYE 2.821.545 12.808.154 25,54 24,36 100,00 100,00 

Kaynak: DİE 1987 Hanehalkı Gelir ve Tüketim HarcamalarıAraştırmasınınyayınlanmamışverilerinden hesaplanmıştır. 
Yoksulluk sınırı 1987 cari rakamları ile kişi başına 29.950TL/Ay'dır. 
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hi Tüketim Harcamasına Göre Göreceli Yoksulluk 

Tüketim harcamalarına göre hesaplanan mutlak yoksulluk oranları oldukça 
yüksek çıkmaktadır. Bunun en önemli nedeni ve göstergesi, gelir dağılımı eşitsizliğinin 

gerek Türkiye bazında gerek bölgelerarası bazda yüksek olmasıdır. Gelir dağılımı 
eşitsizliği tüketim harcamalarının analiz edilmesinde de görülmektedir. Bölgelerarası 

ve bölgeiçi gelir eşitsizliklerinin tüketim harcamasına göre dağılımları Tablo-13 ve 

14’de görülmektedir. Tablo-13'de her bölgenin tüketim ortalaması kır ve kent olarak 

hesaplanmıştır. Tablo-14'de ise yeralan kişi sayıları bu ortalama altında yaşayanların 

toplamıdır. Bu tablo bir anlamda tüketim kalıbına göre Türkiye'deki göreceli 

yoksulluğu vermektedir. Bu bölümün dördüncü kısmında verilecek olan göreceli 
yoksulluk sadece gelir unsurunu içermektedir. Burada ise tüm tüketim kalıbı göz 
önüne alınarak yoksulluk hesaplanmıştır. Göreceli yoksulluk Türkiye için % 47,62’dir. 
Yoksulluğun % 37,49’u kırda, % 62,5l’i kenttedir. Ege, Marmara ve tç Anadolu 
bölgeleri yoksulluğun % 60’mı içermektedir. Her bölgede nüfusun yansı yoksuldur. 
Bu yoksulluk oranları gelir dağılımı eşitsizliğinin bölgesel ve bölgeiçi görünümünü 

vermektedir. 

Tüketim harcamasına göre hesaplanan göreceli yoksulluğun kent-içi ve kır-içi 
gelir dağılımı eşitsizliğini çarpıcı şekilde göstermesidir. Diğer yoksulluk 
hesaplamalarında kır yoksulluğun temel kaynağı olarak belirirken, burada kent 

yoksulluğun ana mekanı olarak gözükmektedir. Çünkü bu hesaplamada her bölgenin 

kent ve kır gelişmişlik seviyesi dikkate alınmaktadır. Tüketim harcamasına göre 

mutlak yoksulluk kentte % 34,7 iken, göreceli yoksulluk % 62,5'dir. Bu oranlar kentte 

gelir dağılımı eşitsizliğinin kıra göre yüksek olduğunu göstermektedir. 
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Tablo : 13 - Bölgelerin Kişi Başına Ortalama Tüketim Harcamaları 1987 (TL/Ay) 

Kent Kır 

Türkiye 69.089 33.364 

Ege-Marmara 94.203 44.124 

Akdeniz 48.536 28.496 

İç Anadolu 56.674 33.591 

Karadeniz 48.830 35.688 

Doğ-Güney 38.771 25.981 

Kaynak: DİE 1987 Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Araştırması'ndan hesaplanmıştır. 

Tablo : 14 - Tüketim Harcamasına Göre Göreceli Yoksulluk (1987) 

Bölgeler Kent 

Kişi Sayısı 

Kır 

Kişi Sayısı 

Toplam 

Kişi Sayısı 

Bölgelerarası 

Dağılım ( %) 

Bölgeiçi 

Dağılım (%) 

Ege-Marmara 7.081.624 2.500.938 9.582.562 38,07 57,86 

Akdeniz 2.052.944 1.143.273 3.196.217 12,70 45,01 

İç Anadolu 3.381.022 2.067.149 5.448.171 21,65 44,28 

Karadeniz 947.611 1.283.590 2.231.201 8,86 37,06 

Doğu-Güney 2.271.306 2.439.977 4.711.283 18,72 43,36 

Türkiye 15.734.507 9.434.927 25.169.434 100,00 47,62 

Kaynak: DÎE 1987 Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Araştırması nin yayınlanmamış verilerinden 
hesaplanmıştır. 

Yoksulluk oranının yüksekliği gerek bölgeiçi ve gerekse bölgelerarası tüketim 

kalıbının analizinden de çıkarılabilir. Yoksulluğun bir göstergesi de tüketim 

harcamaları içinde gıda harcamalarının yüksekliğidir. Gıda harcamalarının toplam 

harcamalara oranı Türkiye genelinde % 35.41, Ege-Marmara bölgesinde % 30,59, 
Akdeniz’de % 40,62, İç Anadolu’da %36,93, Karadeniz’de % 40,07 ve Doğu- 
GünevDoğu Anadolu'da % 44,71 ’dir.jS Yoksulluğun yoğun olduğu bölgelerde gıda 
harcamalarının oranı artmaktadır. Bölgeiçine bakıldığında ise her bölgedeki en düşük 
iki gelir grubunun gıda harcamalarının toplam harcamalarına oranı Türkiye geneli için 
% 47,24. Ege-Marmara bölgesinde % 44,30. Akdeniz’de % 50,24, İç Anadolu’da % 
46,58, Karadeniz’de % 48,77 ve Doğu-Güneydoğu Anadolu’da % 48,47’dir.39 

’8 DİE 1987 Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Anketi 

39 A.g.e. 
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3. Mutlak Yoksulluk 

a) Genel Görünüm 

Mutlak yoksulluk yukarıda tanımlandığı gibi sadece beslenme bazında 
belirlenen bir sınırdır. Mutlak yoksulluk sınırında beslenme-dışı harcamalar 
bulunmamaktadır. Dolayısıyla mutlak yoksulluk oranı yoksulluğun en düşük 
durumunu göstermektedir. 

Türkiye'de, 1987 yılı için mutlak yoksulluk sının, kişi başına cari fiyatlarla 
23.409 TL/Ay’dır. Bu değer bir kişinin yaşayabilmesi için gereken 2450 cal’e karşılık 
gelen yiyeceklerin aylık parasal değeridir. Bu değer DPT’ce DİE’nin 1987 temel 
tüketim maddeleri fıyatlanndan hesaplanmıştır. 40 

1973 yılı için mutlak yoksulluk sınırı, hane başına cari fiyatlarla 12.000 
TL/YıTdır. Bu değer, Derviş ve Robinson tarafından belirlenmiştir.41 Aynca 1973 
Toprak ve Tarım ReformuYasa Tasarısı’nda da hane başına mutlak yoksulluk 12.000 
TL/Yıl olarak kabul edilmiştir.42 

Tablo-15’de, 1987’deki mutlak yoksulluğun, kişi bazında bölgesel dağılımı 
görülmektedir. Tablo-lö’da, çeşitli araştırmalara göre 1973 ve 1987 yıllanndaki, 
mutlak yoksulluk oranlan verilmektedir. Tablo-17’de ise 1973 ve 1987 yıllan 
arasındaki yoksulluğun değişimi görülmektedir. 

40 R. Dumanlı 1996 

41 M. Celasun 1986 

42A.g.e 
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Tablo : 15 - Türkiye’de Mutlak Yoksulluk (1987) 

Yoksul Sayısı (Kişi) Yoksulluk % 

Kent 2.327.304 9,29 

Kır 5.198.877 18,68 

Toplam 7.526.181 14,24 

Bölgeler 

Ege-Marmara 226.482 1,36 

Akdeniz 1.396.096 19,66 

İç Anadolu 1.979.478 16,08 
Karadeniz 627.612 10,42 

Doğu-Güney 3.295.513 30,32 

TOPLAM 7.526.181 14,24 

Kaynak: DIE 1987 Hanehalkt Gelir ve Tüketim Harcamaları Araştırması'nın yayınlanmamış verilerinden 

hesaplanmıştır. Yoksulluk sınırı kişi başına 23.409 TL/AY. 

Tablo : 16 - Türkiye’de Mutlak Yoksulluk Oranları 

Yıllar 1973 (1) 1973 (2) 1978 (2) 1983 (2) 1987 (3) 1987 (3-4) 

Türkiye 38,41 32,01 24,98 29,89 15,16 14,24 

Türkiye 29,38 24,19 28,41 

Tarım 49,10 49,88 42,45 51,25 21,97 18,68 

Tarım-Dışı 29,18 12,90 8,58 12,16 9,02 9,29 

Mutlak Yoksulluğun Kesimlerarası Dağılımı 
Tarım 80,53 82,27 77,78 68,74 60,08 

Tarım-Dışı 19,47 17,73 22,22 31,25 30,92 

Toplam 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Gini Katsayıları 
Türkiye 0,50 0,51 0,50 0,52 0,43 0,43 

Tarım 0,56 0,57 0,57 0,57 0,42 0,42 

Tarım-Dışı 0,45 0,43 0,43 0,45 0,43 0,43 

Açıklamalar: 

1- 1973 Gelir Dağılımına göre K. Derviş tarafından hesaplanmıştır. 

2- 1973 Gelir Dağılımına göre M. Celasun tahmin etmiştir. 2.Satırda işçi dövizleri de gelir dağılımına dahil edilmiştir. 

3- 1987 Gelir Dağılımı Araştırması'nın yayınlanmamış verilerinden hesaplanmıştır. 

4- Yoksulluk oranları 6.kolonda yoksul kişi sayısı , diğer kolonlarda hane sayısına göredir. 

1987 yılı için 5. ve 6. kolonlarda için Kent-Kır ayrımı yapılmıştır. 
Yoksulluk sınırı 1973 için hane başına 12.000 TL/YIL. 

Yoksulluk sınırı 1978 için hane başına 38.040TL/YIL. 

Yoksulluk sınırı 1983 için hane başına 327.430TL/YIL. 
Yoksulluk sınırı 1987 için kişi başına 23.409 TL/AY. 

Kaynak: DİE 1987 Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Araştırması 

Celasun, M. 1986 
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Tablo : 17 - Mutlak Yoksulluğun Değişimi 

1973 1987 

Türkiye 6.895.034 11.047.560 

Tarım 3.563.580 5.243.064 

Tarım-Dışı 3.331.454 5.804.496 

Yoksul Hane Sayısı 

Türkiye 2.207.100 1.675.790 

Tarım 1.777.378 1.115.002 

Tarım-Dışı 429.722 523.788 

Yoksulluk % Değişim 

Türkiye -24,07 

Tarım -35,18 

Tanm-Dışı 21,89 

Kaynak: DİE 1987 Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Araştırması'nın yayınlanmamış verilerinden hesaplanmıştır 

Bu üç tablonun karşılaştırılmasından şu sonuçlar çıkmaktadır: 

a: Mutlak yoksulluk, 1973’e göre, 1987’de azalmıştır.(% 32,01’den 15,16’ya 

düşmüştür.) 

b: Yoksulluğun, büyük bölümü, hala tarımsal yapıdadır, 
c: Kentlerde, mutlak yoksulluk artmıştır. 

Tablolarda görüldüğü gibi, Gini eşitsizlik katsayısı, Türkiye genelinde, 1973’e 

göre, 1987’de düşmüştür. Bu düşüşün, tarım kesiminden kaynaklandığı söylenebilir. 
Çünkü, Gini eşitsizlik katsayısı, kırda önemli bir iyileşme göstermiştir. Kentte ise, 
hemen hemen aynı kalmıştır. Bir başka çıkarım, yoksulluğun, bu iki yıl arasında 
mekan değiştirdiğidir. Kırdan kente göç ve kentin artan yaşam zorlukları, beraberinde, 
kentte düşük yaşam standardını getirmiştir. 1927-1990 yıllan arasında kırsal nüfus 
yıllık ortalama % 1,26’hk bir artış hızı ile 2,23 kat artarken kent nüfusu, yıllık 
ortalama % 3,67'lik bir artış hızı ile 10 kat artmıştır.43 Bu dengesiz ani değişim, kentli 
nüfusu da yoksulluk kıskacına sokmuştur. 1973 ve 1987 yıllan gelir dağılımına göre 
bu iki yıl arasında, tarımdaki yoksul hane sayısında % 35,18 azalma olurken, tanm- 
dışında % 21,89’luk bir artış vardır (Tablo-17). Tarım kesimindeki yoksullar göç yolu 

ile kentte gelerek kent yoksulluğunu artırmışlardır. 

43 DİE 1991 

49 



b) Mutlak Yoksulluğun Bölgesel Dağılımı 

Mutlak yoksulluğun bölgesel dağılımına bakıldığında, sonuçlar göreceli olarak 

daha iyidir. Tablo-18 ve 19’da mutlak yoksulluğun kapsamı 1973 ve 1987 için 

bölgesel boyutta verilmektedir. Bu tablolarda, mutlak yoksulluk sınırları her iki gelir 

dağılımı araştırmasının sonuçlarını, bölgesel olarak karşılaştırılabilir kılmak için daha 

yüksek alınmıştır. Çünkü 1973 verileri ayrıntılı olarak elde bulunmamaktadır. 

Dolayısıyla 1973 için hane başına cari olarak 12.000 TL/Yıl olan yoksulluk sının, 

15.000TL/Yıl ve 1987 için, hane başına yıllık cari 1.357.000TL/Yıl olan sımr 

1.799.988TL/Yıl olarak alınmıştır. Bu sınırlar, her iki araştırmadaki en düşük gelir 
gruplannı kapsamaktadır. 

Tablo : 18 - Mutlak Yoksulluğun Bölgesel Dağılımı (1973 ) 

Bölgeler 

Toplam 

Hane Sayısı 

Yoksul Hane 

Sayısı 

Bölgesel 

Dağılım ( % ) 

Bölge İçi 

Dağılım (% ) 

İç Anadolu 1.509.295 668.786 19,42 44,31 

Karadeniz 999.702 484.856 14,08 48,50 

Ege-Marmara 2.328.908 979.198 28,44 42,05 

Akdeniz 1.046.734 628.040 18,24 60,00 

Doğu-Güney 1.010.482 682.076 19,81 67,50 

Toplam 6.895.121 3.442.956 100,00 49,93 

Kaynak : DPT 1973 Gelir Dağılımı Araştırması verilerinden hesaplanmıştır. 

Yoksulluk sınırı hane başına 15.000 TL/Yıl olarak kabul edilmiştir. 

Tablo : 19 - Mutlak Yoksulluğun Bölgesel Dağılımı (1987) 

Toplam Yoksul Hane Bölgesel Bölge İçi Yoksuluğun 
Bölgeler Hane Sayısı Dağılım Dağılım Değişimi (%) 

Sayısı (%) (%) 1973-1987 

İç Anadolu 2.681.376 970.926 28,78 36,21 45,17 

Karadeniz 1.171.416 345.567 10,24 29,50 -28,72 

Ege-Marmara 4.083.480 870.598 25,81 21,32 -11,09 

Akdeniz 1.484.864 608.200 18,03 40,96 -3,15 

Doğu-Güney 1.626.408 578.350 17,14 35,56 -15,20 

Toplam 11.047.544 3.373.641 100,00 30,54 -2,01 

Kaynak : DİE 1987 Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Araştırması verilerinden hesaplanmıştır. 
Yoksulluk sınırı hane başına 1.799.988 TL/Yıl olarak kabul edilmiştir. 
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Bu tablolardan şu sonuçlar çıkarılabilir : 

a: Yoksul hane sayısı Türkiye’deki toplam hane sayısına göre, % 49,93'ten 

% 30,54’e düşmüştür. 

b: İç Anadolu’da, yoksul hane sayısında, önemli bir yükseliş vardır. Diğer 

bölgelerde, bu sayı düşmüştür. 

c: Yoksulluğun bölgelerarası dağılımında, Ege, Marmara, Akdeniz, Karadeniz, 
Güneydoğu ve Doğu Anadolu’nun payı düşerken, İç Anadolu’nun payı yükselmiştir. 

Yoksulluğun bölgesel değişiminde, en önemli etkenlerden biri, bölgesel gelir 
dağılımındaki değişimdir. Tablo-20’de 1973 ve 1987 yıllan arasındaki değişim 

görülmektedir. 1973’de sadece Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz, Türkiye 
gelir ortalamasının altında iken, 1987’de, sadece Ege ve Marmara Bölgeleri ortalama 

gelirin üstündedir. Ortalama gelir artış hızı açısından sadece Ege ve Marmara, Türkiye 
gelir artış hızının üstündedir. Aynı olgu, gelir ve nüfus yüzdelerinin birbirine oranında 
da görülür. 1973’de, üç bölge 1 ’in üstünde gelir/nüfus katsayısına sahip iken, 1987’de, 

sadece Ege ve Marmara l’in üstünde bir katsayıya sahiptir. Değişen katsayılar, 

bölgelerarası eşitsizliklerin arttığını göstermektedir. Tablo-20 ve 21 arasındaki çelişki, 
bu çıkarımı desteklemektedir. Tablo-21’de, bütün bölgelerde, Gini eşitsizlik 

katsayısıları azalmıştır. Fakat, bu azalma, bölgelerarası eşitsizliği gidermekten uzaktır. 
Başka bir çıkarım yapılacak olursa şu söylenebilir; bölge-içi eşitsizlik, bölgelerarası 

göçe rağmen, farklı bölgesel büyüme performansları dolayısıyla bölgelerarası 

eşitsizliğe bürünmüştür. 

51 



Tablo : 20 - Bölgelerin Yıllara Göre Nüfus ve Gelir Göstergeleri 

Bölgeler İç Anadolu Karadeniz Ege-Marmara Akdeniz Doğu Güney Türkiye 

Toplam Nüfus % 
1973 21,90 14,50 33,70 15,20 14,70 

1987 24,27 10,61 36,96 13,44 14,72 

Toplam Gelir % 
1973 23,40 15,80 37,70 13,20 9,90 
1987 21,52 8,92 44,99 10,66 13,91 

Ortalama Gelir TUYıl 

1973 ( TL ) 26.474 26.838 36.250 21.398 16.665 24.694 

1987 (TL) 3.262.819 3.095.402 4.480.325 2.918.888 3.478.043 3.680.548 

Gelir % / Nüfus % 

1973 1,068 1,089 1,118 0,868 0,673 

1987 0,886 0,840 1,217 0,793 0,944 

Ortalama Gelir Değişimi Oranı 
1973-1987 123,24 115,33 123,59 136,40 208,70 149,40 

Kaynaklar: 1973 ve 1987 Gelir Dağılımı Araştırmalarından hesaplanmıştır. 

Tablo : 21 - Gini Oranları 

Yıllar 1968 1973 1987 

Türkiye 0,56 0,51 0,437 

Kent 0,47 0,46 0,44 

Kır 0,56 0,53 0,41 

Kesimler 

Tarım 0,59 0,56 0,42 

Tarım-Dışı 0,50 0,45 0,43 

Bölgeler 

Ege-Marmara 0,54 0,47 0,431 

Akdeniz 0,53 0,55 0,424 

İç Anadolu 0,55 0,49 0,433 

Karadeniz 0,60 0,53 0,366 

Doğu - Güneydoğu 0,56 0,51 0,456 

Kaynaklar: 1968 , 1973 ve 1987 Gelir Dağılımı Araştırmaları 

52 



c) Mutlak Yoksulluğun Ölçümünde Yeni Bir Yaklaşım 

Yukarıda verilen mutlak yoksulluk hesaplamasında fiyat düzeyi ve kalori 

miktarları ülke genelindeki ortalama değerlere göre hesaplanmıştır. Bu kısımda ise 

bölgesel kalori ve fiyat farklılıkları hesaba katılacaktır. Bunun nedeni bölgesel 
özelliklerin yoksulluğun dağılımında önemli bir etken olmasıdır. Bu nedenle 
öncelikle Türkiye’de beslenme farklılıklarının belirlenmesi gerekir. 

(11 Türkiye’deki Beslenme Eşitsizliği 

Türkiye beslenme yapısını gösteren 1966-1986 arasında yapılmış 13 tane 
araştırma vardır. Bunların 2 tanesi ülke düzeyinde diğerleri bölgesel düzeydedir. 
Gerçek anlamda 1974’deki araştırma ülke çapında tek araştırma sayılır. 1984’deki 
araştırma 1974’deki araştırmanın ilerletilmesidir. 

1974 ve 1984 Araştırmalarının bulgulan şöyledir;44 
Kişi başına harcanan kalori miktan 2.291 cal, tüketim ünitesi başma 2.864 

cal, 1984’de kişi başına tüketilen kalori miktan 2.187 cal, tüketim birimi başına 
3.124 cal’dir. 

Tüketim birimi 20-40 yaş arası yetişkin bir erkeğin ihtiyacı olan kalori 

miktannı ifade etmektedir. 1974 için TÜ katsayısı 0,8, 1984 için 0,7’dir. Aşağıdaki 

kalori miktarlan yıla ait katsayı ile çarpılırsa kişi başına düşen kalori miktan 
bulunur. 

44 Aşağıda Türkiye’deki beslenme yapısı ile ilgili verilen veriler 1974 ve 1984 Beslenme 
Araştırmaları’ndan alınmıştır. Koksal, O. 1977 Gıda 1987 
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(a) 1974 Beslenme Araştırmasının Sonuçlan 

1974’de hanelerin % 41 yetersiz ve sınır düzeyde beslenmektedir. 

Bölgelere göre TÜ Başına Kalori Tüketimi; 
Marmara-Ege 2.987 cal 
Karadeniz 2.881 cal 

İç Anadolu 2.863 cal 
Akdeniz 2.723 cal 

Doğu ve Güney 2.678 cal 

Türkiye 2.864 cal’dir. 

Yerleşim yerine göre TÜ Başına Kalori Tüketimi; 

Büyük Şehir 3.038 cal 

Şehir 2.760 cal 

Kasaba 2.765 cal 

Köy 2.920 cal 

Türkiye 2.864 cal’dir. 

Öğrenim Durumuna göre TÜ Başına Kalori Tüketimi; 
Okur-yazar olmayan 2.755 cal 

Okur-yazar 2.869 cal 
İlkokul 2.841 cal 

Orta öğrenim 2.940 cal 
Yüksekokul 3.109 cal 

Bilinmeyen 2.869 cal 
Türkiye 2.864 cal’dir. 

Mesleğe göre TÜ Başına Kalori Tüketimi; 
Tarım 2.909 cal 

Ticaret 2.850 cal 

Sanayi işçisi 2.792 cal 
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Devlet memuru 2.868 cal 

Diğerleri 2.841 cal’dir. 

Yetersiz Beslenme (Hane) 

Büyük Şehir’de % 32,8 

Şehir % 44,3 

Kasaba % 45,5 

Köy % 41 

Türkiye % 41 

Gelir Grubuna göre yetersiz beslenme 

En düşük gelir grubu %54,2 

Orta alt grup % 45,3 

Orta üst grup % 38,3 

Üst gelir grubu % 34 

Türkiye %41 

(b) 1984 Beslenme Araştırmasının Sonuçları 

1984 Araştırmasının bulgularına göre hanelerin % 26’sı yetersiz 

beslenmektedir. 

Gelir grubu açısından tüketilen kalori miktarı en düşük gelir grubu 2.933 cal 
en yüksek gelir grubu 3.300 cal Türkiye ortalaması ise 3.124 cal’dir. 

Öğrenim Durumuna göre TU Başına Kalori Tüketimi; 
Okur-yazar olmayan 3.111 cal 
Okur-yazar 3 200 cal 
İlkokul 3.096 cal 

Orta öğrenim 3 210 cal 
Yüksekokul 3.343cal 

Türkiye 3.124 cal’dir. 
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Kırda Mesleğe göre TÜ Başına Kalori Tüketimi; 
Tarım işçisi 3.474 cal 

Çiftçi 3.136 cal 

Esnaf ve zanaatkar 3.253 cal 

Sanayi işçisi 3.118 cal 

İşçi 3.072 cal 
Memur 3.175 cal 

Serbest meslek 3.062 cal 

Tüccar 2.701 cal 

Ücretli 2.807 cal 

Emekli 3.212 cal 

Diğerleri 3.065 cal’dir. 
Kırsal kesim ortalama 3.156 cal'dir 

Kentte Mesleğe göre TÜ Başına Kalori Tüketimi; 
Tarım işçisi 3.121 cal 

Çiftçi 2.941 cal 

Esnaf ve zanaatkar 3.055 cal 

Sanayi işçisi 3.131 cal 
İşçi 2.999 cal 
Memur 3.138 cal 

Serbest meslek 3.197 cal 

Tüccar 3.093 cal 

Ücretli 3.158 cal 

Emekli 3.415 cal 

Diğerleri 3.134 cal'dir. 
Kentsel kesim ortalama 3.092 cal’dir 

Kırda Hane Reisinin İşteki Duruma Göre TÜ Başına Kalori Tüketimi 
Maaş ve ücretli 3.117 cal 

İşveren 3.180 cal 
Kendi Hesabına 3.185 cal 
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Ücretsiz aile işçisi 3.135 cal 

Diğer 3.111 cal 
Kırsal kesim ortalama 3.156 cal’dir 

Kentte Hane Reisinin İşteki Duruma Göre TU Başına Kalori Tüketimi 
Maaş ve ücretli 3.175 cal 

İşveren 3.170 cal 
Kendi Hesabına 3.070 cal 

Ücretsiz aile işçisi 3.226 cal 

Diğer 3.170 cal 
Kentsel kesim ortalama 3.092 cal’dir 

Kırda Büyüklüğüne Göre TÜ Başına Kalori Tüketimi 
2 kişilik hane 3.600 cal 
3 kişilik hane 3.597 cal 

4 kişilik hane 3.350 cal 

5 kişilik hane 3.002 cal 

6 kişilik hane 2.848 cal 

7+ kişilik hane 2.900 cal 
Kırsal kesim ortalama 3.156 cal’dir 

Kentte Hane Büyüklüğüne Göre TÜ Başına Kalori Tüketimi 
2 kişilik hane 3.834 cal 

3 kişilik hane 3.428 cal 

4 kişilik hane 3.144 cal 
5 kişilik hane 2.936 cal 
6 kişilik hane 2.878 cal 

7+ kişilik hane 2.867 cal 
Kentsel kesim ortalama 3.092 cal’dir 
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Kırda Aile Tipine Göre TÜ Başına Kalori Tüketimi 
Çekirdek Aile 3.196 cal 

Geniş Aile 2.983 cal 
Eksik Aile 3.749 cal 

Ailesiz — 

Kırsal kesim ortalama 3.156 cal’dir 

Kentte Aile Tipine Göre TÜ Başına Kalori Tüketimi 

Çekirdek Aile 3.15 6 cal 

Geniş Aile 3.023 cal 

Eksik Aile 3.370 cal 

Ailesiz 3.122 cal 

Kentsel kesim ortalama 3.092 cal’dir 

Bu çalışmalarda önemli bir çelişki görülmektedir. Yöntem bölümünde 

belirtildiği gibi gelişmiş bölgelerde ve üst gelirli toplumsal kesimlerde kalori 

tüketimi yüksek olmalıdır. Çünkü kalori tüketimi gelir düzeyi ile doğru orantılıdır; 

gelir arttıkça tüketilen kalori miktarı da artmaktadır. Oysa bu araştırmalarda tersi 

ilişkiler söz konusudur. Kırsal kesimde kişi başına kalori tüketimi kente göre düşük 

olması gerekirken yüksektir. Aynı şekilde tarım işçisi sanayi işçisinden daha fazla 

kalori tüketmektedir. 7 kişilik aile 6 kişilik aileden, kentte ücretli işverenden ve 

kentte ücretsiz aile işçisi diğer toplumsal kesimlerden daha fazla kalori 

tüketmektedir. 

İnsan sermayesi kuramı eleştirilirken önemli bir saptamada bulunulmuştu; 

teorik genellemeler her zaman ve koşul için doğru değildir. Özellikle gelişmiş 
ülkelerde üretilen teorik yaklaşımların gelişmekte olan ülkelere birebir 

uygulamasının sakıncalar doğuracağı ve uygulamanın sağlıklı olarak 

gerçekleşmeyeceği belirtilmişti. Herhangi bir teorik genellemenin geçerliliğini 
incelenen ülkeye özgü koşulları dikkate almaksızın iddia etmek hatalı 

olabilmektedir. Bu eleştirinin geçerliliğinin bir örneği beslenme yapısında 

görülmektedir. 
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Türkiye’deki beslenme yapısı ve toplumsal ilişkiler gelişmiş ülkelere göre 
oldukça farklıdır ki; yukarıda belirtilen çelişkiler ortaya çıkmıştır. 1974 Beslenme 

Araştırması’nda da aynı çelişkiye dikkat çekilmiştir. Bu çalışmanın genelinde gelir 
artışı ve kalori tüketimi arasında pozitif bir ilişki görülürken, yukarıda belirtilen 
durumlarda ilişkinin negatif olduğu belirtilmektedir. Gelir seviyesi ve kalori tüketim 
düzeyi arasındaki bu negatif ilişkiler çalışmada şu şekilde açıklanmıştır; “özellikle 
kırsal yapıda beslenme alışkanlığı karbonhidratlı yiyeceklere dayanmaktadır, bu 
nedenle kır kentten yüksek bir kalori tüketim düzeyine sahiptir.”45 

Bu açıklamaya bazı saptamalar eklemek gereklidir. Kırsal yapıda sosyal 

yardımlaşma mekanizmalarının gelişmişliği ve geçimlik ekonomisinin yaygınlığı 

yukarıda belirtilen çelişkinin kaynaklarından biri olarak gözükmektedir. Gelir 

dağılımı ve tüketim harcamaları veya diğer saha çalışmalarında karşılaşılan bir 

zorluk vardır. Hane için ayni olarak elde edilen değerlerin ölçümü oldukça zordur. 

Çiftçinin ürününden haneye ayırdığı pay ve bahçe üretimi ile elde ettiği gıda 
maddelerinin saha çalışmalarında hesap edilmesi sorunludur. Sosyal yardımlaşma 
mekanizmaları aracılığı ile haneye giren değerler yine tam ölçülememektedir. 
Örneğin akraba veya diğer çevresinden aldığı para, emek ve ürün gibi yardımların 
gelir olarak hesap edilmesi oldukça zordur. Bütün bu unsurlar hane gelirine katkıda 
bulunurken saha çalışmalarında gözardı edilmek durumunda kalınmaktadır.. 

Yukarıda belirtilen çelişkinin diğer bir kaynağı ise kent ve kır arasındaki 
tüketim yapısıdır. Daha önceki bölümlerde sözedildiği gibi kırsal ve azgelişmiş 
bölgelerde mal çeşitliliği azdır. Bu nedenle tüketilecek mal ve hizmet içinde gıda 
maddelerinin ağırlığı artmaktadır. Bu bölgelerde gelir az olmasına rağmen gıdaya 

ayrılan pay büyümektedir. Fiyat düzeylerinin de bu bölgelerde düşük olması gıda 
tüketimini artıran bir unsurdur. 

Yukarıda belirtilenler beslenme eşitsizliğini azaltıcı olgulardır. Kır kentte 
göre düşük gelire sahip olmasına rağmen bu olgular çerçevesinde daha fazla kalori 
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tüketebilmektedir. Bu açıklama aynı zamanda gelir dağılımı eşitsizliğinin azalması 
konusunda da geçerlidir. Türkiye gibi yüksek gelir eşitsizliği oranına sahip bir 
ülkede toplumsal yapıda önemli toplumsal krizlerin olması gerekirdi. Fakat yukarıda 
belirtilen olgular ve mekanizmalar gelir dağılımı eşitsizliğini toplumsal yapı içinde 
tolarize edebilmektedir. Diğer bir deyişle geleneksel yapılar toplumsal kesimlerin 
eşitsiz bölüşüm ilişkilerine karşı kullandığı savunma mekanizmalarıdır. Gelir 

dağılımı çalışmalarında bu tür sosyolojik olguların çalışma kapsamı içinde olması 
gerekmektedir. Bu tür çalışmalarda belirtilen bir olgu vardır; kişiler gerçek gelirini 
saklamakta veya az göstermektedir. Bu saklama iki biçimde gerçekleşmektedir. 
Birincisi kişi gerçekten gelir kaynaklarını bilinçli olarak hiç göstermemekte veya az 
söylemektedir. İkinci saklama yolu ise saha çalışmasının yukarıda sözüedilen 
çerçeve ve kapsam eksikliğinden gelmektedir. 

Gelir dağılımının sağlıklı ölçümü bu olumsuz koşuların giderilmesine 

bağlıdır. Daha da önemlisi kamuca yapılan Plan ve programların gerçekçi olmasının 

önemli bir koşuludur. 

(2) Bölgesel Mutlak Yoksulluk Sınırı ve Oranlarının Belirlenmesi 

Bölgesel bazda yoksulluk sınırını 1987 yılı için belirlemek oldukça zordur. 

Yukarıda da belirtildiği gibi Cumhuriyet tarihindeki ülke genelini gösterebilecek tek 

beslenme araştırması vardır ve 1974 yılında yapılmıştır. 1984 yılında yapılan 

beslenme araştırması ise ülke düzeyini kısmen yansıtmaktadır. 1984 çalışmasında 

bölgesel alt detaylar yoktur. Dolayısıyla 1987 yılına ait bölgesel yoksulluk sınırını 
hesaplayabilmek için bazı varsayımlarda bulunmak gerekmektedir. Aşağıdaki 
tablolarda bu varsayımlar aşama aşama gösterilmektedir. 

Kişi başına ve tüketim ünitesi başına harcanan kalori miktarları 1974 yılı 
itibarıyla Tablo - 22'de verilmiştir. 
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Tablo - 22 Bölgesel Kişi Başına Kalori Tüketim Miktarları 1974 

Bölgeler Tüketim Ünitesi 

Başına Kalori ( Günlük ) 

Kişi Başına Kalori (Günlük ) 

Marmara-Ege 2.987 2.389 

Karadeniz 2.881 2.304 

İç Anadolu 2.863 2.290 

Akdeniz 2.723 2.178 

Doğu ve Güney 2.678 2.142 

Türkiye 2.864 2.291 

Kaynak : Koksal, O. 1987 

Tablo - 23’de kişi başına kalori tüketim miktarları kent-kır ayrımında 
verilmiştir. 1974 Beslenme Araştırması’na göre kişi başına kalori tüketimi; büyük 
şehirlerde 3038 cal, şehirlerde 2760 cal, kasabalarda 2765 cal ve köylerde 2920 
cal’dir. Kentte kişi başına kalori tüketimi, büyük şehir ve şehir ortalamaları ( nüfus 
ağırlıkları ile birlikte ) toplanıp oranlanarak 2277 cal bulunmuştur. Kırda kişi başına 
kalori tüketimi aynı yol ile 2299 cal bulunmuştur. Kentteki kalori miktarının Türkiye 
ortalamasından sapma oranı 0,9940893, kırın ise 1,0033551 ’dir. Türkiye geneline 
göre bu sapma oranlarının tüm bölgelerde aynı olduğu varsayılarak, bölge 
ortalamaları bu oranlar ile çarpıldığında Tablo - 23’de görülen değerler oluşmuştur. 

Tablo - 23 Kişi Başına Ortalama Kalori Tüketim Miktarları 1974 

Bölgeler Türkiye Kent Kır 

Marmara-Ege 2.390 2.375 2.398 

Karadeniz 2.305 2.291 2.313 

İç Anadolu 2.290 2.277 2.298 

Akdeniz 2.178 2.166 2.186 

Doğu-Güney 2.142 2.130 2.150 

Türkiye 2.291 2.277 2.299 

Kaynak : Köksal, O. 1987 
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1974 Beslenme araştırmasına göre kalori olarak asgari sınır kişi başına 2000 
cal’dir. Diğer bir deyişle 2000 cal beslenme bazında yoksulluk sınırıdır. Yoksulluk 
sınırı kalori cinsinden ortalama kalori tüketiminin 0,8729’udur ( 2000/2291 ). 
Yoksulluk sınırının her bölgede ve kır ile kentte aynı orana sahip olduğu varsayılmış 
ve Tablo - 23’deki değerler 0,8729 ile çarpılarak Tablo - 24’de yeralan kalori 
cinsinden yoksulluk sınırları bulunmuştur. 

Tablo - 24 Yoksulluk Sınırı ( Kalori) 1974 

Bölgeler Türkiye Kent Kır 

Marmara-Ege 2.086 2.074 2.093 

Karadeniz 2.012 2.000 2.019 

İç Anadolu 1.999 1.988 2.006 

Akdeniz 1.902 1.890 1.908 

Doğu-Güney 1.870 1.859 1.877 

Türkiye 2.000 1.988 2.007 

Kaynak : Koksal, O. 1987 

Yoksulluk sınırı kalori olarak 1987 için kişi başına 2450 cal olarak 

hesaplanmıştır.46 1974 yılına göre yoksulluk sınır 1987'de 1.225 oranında artmıştır. 
Bu artış oranı bütün bölgelerde sabit varsayımıyla Tablo - 24‘deki değerler 1,225 ile 
çarpılarak 1987 yılı için Tablo - 25’de görülen yoksulluk sınırları bulunmuştur. 

Tablo - 25 Kişi Başına Yoksulluk Kalori Tüketim Miktarları 1987 

Bölgeler Türkiye Kent Kır 

Marmara-Ege 2.555 2.540 2.564 

Karadeniz 2.465 2.450 2.473 

İç Anadolu 2.449 2.435 2.458 

Akdeniz 2.330 2.316 2.337 

Doğu-Güney 2.291 2.278 2.299 

Türkiye 2.450 2.436 2.458 

Kaynak : Koksal, O. 1987 verilerinden hesaplanmıştır. 

46 Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından hesap edilmiştir. 
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Yoksulluk sınırının parasal hesaplanmasında ise aşağıdaki yol izlenmiştir. 

2.450 cal’e karşılık gelen besinlerin fiyat toplamı 23.400 TL olarak belirlenmiştir.47 
Tablo - 25’deki değerler 23.400 ile çarpılıp 2.450 ile oranlanarak Tablo - 26’da yer 
alan yoksulluk sınırları elde edilmiştir. 

Tablo - 26 Yoksulluk Sınırı ( Kişi Başına TL./Ay ) 1987 

Bölgeler Ortalama Kent Kır 

Marmara-Ege 24.407 24.263 24.489 

Karadeniz 23.541 23.402 23.620 

İç Anadolu 23.394 23.256 23.472 

Akdeniz 22.250 22.118 22.325 

Doğu-Güney 21.882 21.753 21.956 

Türkiye 23.400 23.264 23.481 

Tablo - 26’da yer alan değerlerin hesaplanmasında Türkiye genel fiyat düzeyi 
kullanılmıştır. Bölgesel fiyat farklılıklarının da hesaba dahil edilmesi gerekir. Aksi 
takdirde fiyatların her bölgede aynı olduğu varsayılmış olacaktır. Bu sorunu aşmak 
için Tablo - 27’de görülen hem bölgesel hem de kent-kır fiyat düzeyleri katsayıya 
dönüştürülmüştür48. Bu katsayılar Tablo -26’da yeralan sınırlar ile çarpılarak Tablo - 
28’de yer alan bölgelerin yoksulluk sınırlan bulunmuştur. Tablo -28’deki sınırlara 

göre yoksulluk oranları yeniden hesaplanarak Tablo - 29 oluşturulmuştur. 

Tablo - 27 Bölgesel Gıda Fiyatları 1987 ( Cari) 

Bölgeler Kentsel Gıda 

Fiyatları Toplamı 

Kentsel Gıda 

Fiyatları Katsayısı 

Kırsal Gıda 

Fiyatları Toplamı 

Kırsal Gıda 

Fiyatları 
Katsayısı 

Marmara-Ege 1.118,88 1,121122 951,5 0,953407 

Karadeniz 1.030,32 1,032385 906,6 0,908417 

İç Anadolu 1.055,46 1,057575 924,5 0,926353 

Akdeniz 1.025,26 1,027315 954,4 0,956313 

Doğu-Güney 1.024,94 1,026994 920,3 0,922144 

Kaynak : DİE Fiyat Endeksleri Şubesi yayınlanmamış verilerden hesaplanmıştır. 

47 Dumanlı, R. 1996 
48 DİE Fiyatlar Şubesi’nin yayınlanmamış verilerinden alınmıştır. 
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Tablo - 28 Bölgesel Mutlak Yoksulluk Sınırları 1987 ( TL/Ay ) 
Bölgeler Kent Kır 

Marmara-Ege 27.202 23.348 

Karadeniz 24.160 21.457 

İç Anadolu 24.595 21.744 

Akdeniz 22.723 21.349 

Doğu-Güney 22.340 20.246 

Tablo - 29 Türkiye’de Mutlak Yoksulluk ( Kişi Sayısı ve % ) 1987 
Bölgeler Kent Kır Toplam Kent % Kır % Toplam % 

Ege-Marmara 417.632 226.482 644.114 16,26 5,43 9,56 

Akdeniz 302.817 1.093.284 1.396.101 11,79 26,21 20,72 

İç Anadolu 766.589 924.297 1.690.886 29,84 22,16 25,09 

Karadeniz 172.438 455.172 627.610 6,71 10,91 9,31 

Doğu-Güney 909.308 1.471.298 2.380.606 35,4 35,28 35,32 

Türkiye 2.568.784 4.170.533 6.739.317 100,00 100,00 100,00 

Kaynak : DİE 1987 HHGT Anketi'nin yayınlanmamış verilerine göre hesaplanmıştır. 

Tablo - 30 Türkiye’de Mutlak Yoksulluğun Dağılımı % 1987 

Bölgeler Kent Kır Toplam 

Ege-Marmara 3,81 4,04 3,89 

Akdeniz 8,52 30,84 19,66 

İç Anadolu 13,34 14,09 13,74 

Karadeniz 12,29 9,86 10,43 

Doğu-Güney 26,96 19,64 21,91 

Türkiye 10,26 14,99 12,75 

Kaynak : DİE 1987 HHGT Anketi'nin yayınlanmamış verilerine göre hesaplanmıştır. 

Tablo - 29 ve 30. Tablo - 31 ve 32 ile karşılaştırıldığında önemli farklılıklar 

ortaya çıkmaktadır. Tablo - 31 ve 32’deki oranlar ve sayılar Türkiye genel fiyat 
seviyesi ve ülke genelindeki kişi başına asgari kalori düzeyine göre hesaplanmıştır. 
Tablo - 29 ve 30 ise bölgesel fiyat ve kalori tüketim farklılıklarını dikkate almaktadır. 
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Tablo - 31 Türkiye’de Mutlak Yoksulluk ( Kişi Sayısı ve % ) 1987 
Bölgeler Kent Kır Türkiye Kent Kır Toplam 

Marmara-Ege 0 226.482 226.482 4,36 3,01 

Akdeniz 302.917 1.093.179 1.396.096 13,02 21,03 18,55 

İç Anadolu 766.589 1.212.889 1.979.478 32,93 23,33 26,30 

Karadeniz 172.438 455.174 627.612 7,41 8,75 8,34 

Doğu ve Güney 1.085.461 2.211.052 3.296.513 46,64 42,53 43,80 

Türkiye 2.327.405 5.198.776 7.526.181 100,00 100,00 100,00 

Kaynak : DIE 1987 HHGT Anketi'nin yayınlanmamış verilerine göre hesaplanmıştır. 

Tablo - 32 Türkiye’de Mutlak Yoksulluğun Dağılımı % 1987 

Bölgeler Kent Kır Toplam 

Ege-Marmara 4,04 1,37 

Akdeniz 4,85 12,84 8,84 

İç Anadolu 13,34 18,49 16,09 

Karadeniz 21,58 23,68 23,19 

Doğu-Güney 32,19 29,51 30,34 

Türkiye 9,30 18,69 14,24 

Kaynak : DİE 1987 HHGT Anketi nin yayınlanmamış verilerine göre hesaplanmıştır. 

Tablolar bütün olarak değerlendirildiğinde görülüyor ki; bölge 
özellikleri düşünüldüğünde yoksulluğun dağılımı değişmektedir. Tablo - 29 ve 

30 Tablo - 31 ve 32’ye göre Türkiye’deki yoksulluğu daha gerçekçi biçimde 

vermektedir. Yoksulluk yeni yoksulluk sınırlarına göre Türkiye’de yaklaşıkl,5 

puan, kırda 3,5 puan ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 8 puan az çıkmakta, 
kentlerde 1 puan, İç Anadolu’da 3 puan, Akdeniz’de 11 puan, Marmara-Ege’de 
2 puan ve Karadeniz’de 13 puan yüksek görünmektedir. 



4. Göreceii Yoksulluk 

Üçüncü yoksulluk yaklaşımı ise göreceli yoksulluktur. Bu yaklaşımda salt 

parasal değer gözönüne alınır. Göreceli yoksulluk oranı yoksulluğun en üst sınırını 
göstermektedir, çünkü baz olarak seçilen gelir seviyesi en yüksek sınırı içermektedir. 

Dolayısıyla bu sınır altında kalanların sayısı daha fazladır. Bu bölümün başında, 
göreceli yoksulluğun iki yolla hesaplandığı belirtilmişti. Birincisi, gelir dağılımı 
yüzdeleri baz alınır; en düşük yüzde 20 veya 40 nüfus dilimi içindeki grup, yoksul 

kabul edilir ve bu grubun gelirinin değişimleri, yıllar bazında izlenir. Uluslararası 

literatürde en alttaki yüzde 40'lık dilim genellikle, yoksul kabul edilmektedir. İkinci 

bir yaklaşım ise, kişi başına ortalama gelirin belirli bir oranı yoksulluk sınırı olarak 
belirlenir ve bu değerlere göre yoksulluk hesaplanır. Ortalama gelirin, genelde 1/3 ’ü 

veya 1/2’sinin altında gelir elde edenler yoksul sayılır ve bu gelir altında kalanların 

toplam nüfusa oranının yıllar içindeki değişimi izlenir. 

İlk olarak, en alttaki % 40’lık nüfus grubunun gelir oranının değişimi 

incelenecektir. Tablo-33’de 1973 ve 1987 için bölgelerarası. kent-kır ve tarım- 

tarımdışı karşılaştırma yer almaktadır. 1973'e göre, 1987‘de en düşük % 40'lık grubun 

gelirinde 3 puanlık bir artış olmuştur. Ege-Marmara. İç Anadolu ve Doğu-Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinde de benzer bir artış vardır. Karadeniz ve Akdeniz'de bu artış daha 
yüksektir. Göreceli y oksulluk, bütün bölgelerde azalmıştır. 

Kent-kır açısından bakıldığında, kırdaki alt gelir grubunda, önemli bir gelir 
artışı varken, kentte, hemen hemen hiç değişim yoktur. Kırda, mutlak yoksulluk 

açısından iyileşme olduğu gibi (Tablo-17), göreceli yoksulluk açısından da iyileşme 
vardır. Bunun aksine, kentte mutlak yoksulluğun artmasının bir diğer göstergesi, 

kentteki % 40'lık nüfus diliminin gelirinde değişim olmamasıdır. 

Diğer bir göreceli yoksulluk yaklaşımı ise. kişi başına düşen ortalama gelirin 
belirli bir oranının ( 1/2 veya 1/3 ) yoksulluk sınırı olarak kabul edilmesidir. 

Türkiye'del987 yılı için, bu sınır, kişi başına cari fiyatlarla 32.504 TL/Ay’dır (38$) 



Tablo - 31 Türkiye’de Mutlak Yoksulluk ( Kişi Sayısı ve % ) 1987 

Bölgeler Kent Kır Türkiye Kent Kır Toplam 

Marmara-Ege 0 226.482 226.482 4,36 3,01 

Akdeniz 302.917 1.093.179 1.396.096 13,02 21,03 18,55 

İç Anadolu 766,589 1.212.889 1.979.478 32,93 23,33 26,30 

Karadeniz 172.438 455.174 627.612 7,41 8,75 8,34 

Doğu ve Güney 1.085.461 2.211 052 3.296.513 46,64 42,53 43,80 

Türkiye 2.327.405 5,198.776 7.526.181 100,00 100,00 100,00 

Kaynak : DİE 1987 HHGT Anketi'nin yayınlanmamış verilerine göre hesaplanmıştır. 

Tablo - 32 Türkiye’de Mutlak Yoksulluğun Dağılımı % 1987 

Bölgeler Kent Kır Toplam 

Ege-Marmara 4,04 1,37 

Akdeniz 4,85 12,84 8,84 

İç Anadolu 13,34 18,49 16,09 

Karadeniz 21,58 23,68 23,19 

Doğu-Güney 32,19 29,51 30,34 

Türkiye 9,30 18,69 14,24 

Kaynak : DİE 1987 HHGT Anketi nin yayınlanmamış verilerine göre hesaplanmıştır. 

Tablolar bütün olarak değerlendirildiğinde görülüyor ki; bölge 

özellikleri düşünüldüğünde yoksulluğun dağılımı değişmektedir. Tablo - 29 ve 

30 Tablo - 31 ve 32’ye göre Türkiye’deki yoksulluğu daha gerçekçi biçimde 

vermektedir. Yoksulluk yeni yoksulluk sınırlarına göre Türkiye’de yaklaşıkl,5 
puan, kırda 3,5 puan ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 8 puan az çıkmakta, 

kentlerde 1 puan, İç Anadolu’da 3 puan, Akdeniz’de 11 puan, Marmara-Ege’de 

2 puan ve Karadeniz’de 13 puan yüksek görünmektedir. 



4. Göreceli Yoksulluk 

Üçüncü yoksulluk yaklaşımı ise göreceli yoksulluktur. Bu yaklaşımda salt 
parasal değer gözönüne alınır. Göreceli yoksulluk oranı yoksulluğun en üst sınırını 
göstermektedir, çünkü baz olarak seçilen gelir seviyesi en yüksek sınırı içermektedir. 

Dolayısıyla bu sınır altında kalanların sayısı daha fazladır. Bu bölümün başında, 

göreceli yoksulluğun iki yolla hesaplandığı belirtilmişti. Birincisi, gelir dağılımı 

yüzdeleri baz alınır; en düşük yüzde 20 veya 40 nüfus dilimi içindeki grup, yoksul 

kabul edilir ve bu grubun gelirinin değişimleri, yıllar bazında izlenir. Uluslararası 

literatürde en alttaki yüzde 40'lık dilim genellikle, yoksul kabul edilmektedir. İkinci 

bir yaklaşım ise, kişi başına ortalama gelirin belirli bir oranı yoksulluk sınırı olarak 

belirlenir ve bu değerlere göre yoksulluk hesaplanır. Ortalama gelirin, genelde 1/3’ü 

veya 1/2’sinin altında gelir elde edenler yoksul sayılır ve bu gelir altında kalanların 

toplam nüfusa oranının yıllar içindeki değişimi izlenir. 

İlk olarak, en alttaki % 40’lık nüfus grubunun gelir oranının değişimi 
incelenecektir. Tablo-33’de 1973 ve 1987 için bölgelerarası. kent-kır ve tarım- 

tarımdışı karşılaştırma yer almaktadır. 1973'e göre, 1987'de en düşük % 40'lık grubun 
gelirinde 3 puanlık bir artış olmuştur. Ege-Marmara, İç Anadolu ve Doğu-Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinde de benzer bir artış vardır. Karadeniz ve Akdeniz'de bu artış daha 

yüksektir. Göreceli yoksulluk, bütün bölgelerde azalmıştır. 

Kent-kır açısından bakıldığında, kırdaki alt gelir grubunda, önemli bir gelir 

artışı varken, kentte, hemen hemen hiç değişim yoktur. Kırda, mutlak yoksulluk 

açısından iyileşme olduğu gibi (Tablo-17), göreceli yoksulluk açısından da iyileşme 

vardır. Bunun aksine, kentte mutlak yoksulluğun artmasının bir diğer göstergesi, 

kentteki % 40'lık nüfus diliminin gelirinde değişim olmamasıdır. 

Diğer bir göreceli yoksulluk yaklaşımı ise. kişi başına düşen ortalama gelirin 

belirli bir oranının ( 1/2 veya 1/3 ) yoksulluk sınırı olarak kabul edilmesidir. 
Türkiye'de 1987 yılı için, bu sınır, kişi başına cari fiyatlarla 32.504 TL/Ay'dır (38$) 



(Türkiye ortalama gelirinin '/2’si).49 Tablo-34’de, 1987 için, göreceli yoksulluğun 
bölgesel dağılımı görülmektedir. Türkiye’de, göreceli yoksulluk, toplam hanelerin % 

31,58’ini kapsamaktadır. 1987’de gelir ortalamasına göre göreceli yoksulluk, mutlak 

yoksulluğun yaklaşık iki katıdır. Bu fark, düşük gelirli yaşamın yaygınlığını göstermesi 
açısından dikkat çekicidir. Ö. Dağdemir aynı teknikle göreceli yoksulluğu, 1973 için, 
toplam hanelerin % 41,6’sı olarak bulmuştur.50 Bu çalışmada ise mutlak yoksulluk, 
1973 ve 1987 arasında, hane bazında % 32,01’den % 15,16’ya düşerek, yaklaşık 14 
puan, göreceli yoksulluk açısından ise, bu iki yıl arasında % 41,6 dan % 31,58’e 

düşerek 11 puan gerilemiştir ( Tablo - 16 ). 

Her iki ölçüte göre de yoksulluğun giderilmesinde önemli bir iyileşme varken, 
mutlak yoksulluğun azalma eğiliminin yüksekliği daha olumlu bir gelişmedir. 

Diğer yandan, üzerinde durulması gereken nokta ise, bu iyileşmelere 

rağmen, Türkiye’de yaklaşık her üç kişiden birinin, hala, görece yoksul 

olduğudur. 

Tablo : 33 - % 40'lık Nüfus Grubuna Göre Göreceli Yoksulluk 

Bölgeler Gelir % 

1973 

Hane Sayısı 

1973 

Gelir % 

1987 

Hane Sayısı 
1987 

Kişi Sayısı 
1987 

Ege-Marmara 13,30 931.563 15,25 1.633.392 6.625.033 

Akdeniz 9,40 418.693 15,33 593.952 2.840.307 

İç Anadolu 12,80 603.718 14,94 1.072.551 4.921.939 

Karadeniz 10,30 399.881 17,41 468.566 2.408.055 

Doğu-Güney 11,30 404.193 14,58 650.562 4.346.211 

TÜRKİYE 11,50 2.758.048 14,85 4.419.022 21.141.545 

Kent 14,34 1.061.848 14,75 2.321.798 10.012.734 

Kır 10,30 1.696.200 15,24 2.097.224 11.128.814 

Tarım 8,85 1.212.880 14,90 2.235.446 

Tarım-Dışı 14,21 1.545.168 14,75 2.183.577 

Kaynak : DİE 1987 Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Araştırması verilerinden hesaplanmıştır. 
DPT 1973 Gelir Dağılımı Araştırması verilerinden hesaplanmıştır. 

49 1973 verileri için bu oranın bölgesel dağılımı 1987 yılıyla karşılaştırılanı amıştır. Bunun nedeni, 
1973 araştırmasının bu tarzda ayrıntılı yayını bulunmamasıdır. 

50 Ö. Dağdeviren 1992 



Tablo : 34 - Türkiye’de Göreceli Yoksulluk (1987) 

Kır Kent Toplam 

Bölgeler Hane Sayısı Kişi Sayısı Hane Sayısı Kişi Sayısı Hane Sayısı Kişi Sayısı 

Ege-Marmara 375.588 1.396.798 283.152 909.064 658.740 2.305.862 

Akdeniz 329.843 1.433.486 263.164 1.156.076 593.007 2.589.562 

İç Anadolu 537.178 2.167.149 401.531 1.630.105 938.709 3.797.254 

Karadeniz 259.784 1.068.760 91.642 364.864 351.426 1.433.624 

Doğu-Güney 629.540 3.964.378 317.447 1.748.839 946.987 5.713.217 

TÜRKİYE 2.31.933 10.030.571 1.356.936 5.808.948 3.488.869 15.839.519 

Bölgeiçi Dağılım Genel Dağılım 

Bölgeler Hane % Kişi % Hane % Kişi % 

Ege-Marmara 16,13 13,92 TÜRKİYE 31,58 30,12 

Akdeniz 39,93 36,46 Kır 40,66 36,05 

İç Anadolu 35,00 30,85 Kent 23,37 23,20 

Karadeniz 30,00 23,81 

Doğu-Güney 58,22 52,58 

Kaynak:DİE 1987 Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Araştırması'mn verilerinden hesaplamıştır. 

Yoksulluk geliri kişi başına 32.054TL/Ay{Ortalama gelirin Vâsi) 

5. Değerlendirme 

Türkiye'deki yoksulluk üç yaklaşımla incelenmiştir. Türkiye’de 1987 yılı için 

tüketim harcamalarına göre mutlak yoksulluk % 24,36 ve göreceli yoksulluk % 

47.62’dir. Asgari beslenme standardına göre mutlak yoksulluk % 12,75 ve gelire bağlı 
göreceli yoksulluk % 30.12 çıkmıştır. Tüketim harcamasına göre belirlenen yoksulluk 

oranlarının diğer yoksulluk oranlarına göre yüksekliği, bir kişinin yaşaması için ülke 

koşullarına göre gereken asgari veya ortalama tüm tüketim maddelerini kapsamasından 

kaynaklanmaktadır. Bu nedenden dolayı tüketim harcaması yaklaşımının daha gerçekçi 

olduğu söylenebilir. 

Sonuç olarak; Türkiye’de her 100 kişiden 13'ü asgari beslenme 

standardından uzakta, her 100 kişiden 24’ü asgari tüketim kalıbının altında 

yasamaktadır. Her 100 kişiden 47'si ortalama tüketim standardının, her 100 

kişiden 30’u ise Türkiye’deki kişi basına ortalama gelirin yarısının altında 

yasamaktadır. 
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IV. YOKSULLUĞUN SOSYAL GÖSTERGELERİ ve YOKSUL 

KESİMLER 

A. Giriş 

Bu bölümde yoksulluğun sosyal yapı ile ilişkisi ve yoksulların kim olduğu 
üzerinde durulacaktır. İlk kısımda, yoksulluğu artıran bazı makroekonomik 
politikalardan sözedilecektir. Yöntem bölümünde belirtilen gelir dağılımı eşitsizliğinin 

ve ayrıca bölgesel dengesizliklerin yoksulluğun hem bir göstergesi hem de bir unsuru 

olduğu belirtilmişti. İkinci kısımda, bu saptamalar yoksul-zengin karşılaştırılması ve 
GSYİH’mn iller arasındaki dağılımı gösterilerek anlatılacaktır. Üçüncü kısımda, bazı 
demografik göstergelerle yoksulluk ilişkisi verilecektir. Dördüncü kısımda, işgücü, 

eğitim ve cinsiyet faktörlerinin gelir dağılımı ve yoksulluk ile ilişkileri irdelenecektir. 
Beşinci kısım sosyal güvenlik hizmetleri ve yoksulluk arasındaki ilişkileri 

kapsamaktadır. Bu irdelemeler, aynı zamanda, yoksulluğun hangi toplumsal 

kesimlerden oluştuğunu ortaya çıkaracaktır. 

B. Ekonomik Nedenler 

Yoksulluğun nedenleri belirtilirken sadece sosyal göstergeler üzerinde 

durulacağından sözedilmişti. Açıktır ki; sosyal göstergeler ekonomik koşullardan 

oldukça etkilenirler. Bu kısımda yoksulluğun makroekonomik nedenlerine kısaca 

değinilecektir. 

» 

Türkiye'de gelir dağılımı eşitsizliği 1963-1987 arasında azalmıştır (Tablo-21). 
1994’de ise yükselme eğilimine girmiştir (Tablo-4). Eşitsizliğin artması yoksul 
kitlenin büyüdüğünü göstermektedir.51 Eşitsizliğin artışının nedenleri 1980’li ve 

51 1994 Gelir Dağılımı Araştırmasının verileri henüz ayrıntılı yayınlanmadığı için 1994’e ait yoksulluk 
oranı verilememektedir. 
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1990’h yıllardaki değişen ekonomik dengelerden kaynaklanmaktadır. Eşitsizliği 

artıran bu nedenler genel olarak şöyle sıralanabilir. 

1- 1980’li yıllarda devletin rant yaratıcı rolünün artması (Teşvikler, 

özelleştirme, değişen vergi oranları ve muafiyetleri, faizlerin yüksekliği gibi 

nedenlerden kaynaklanmaktadır).52 
2- Ücretlerde uzun dönemli düşüşler olmuştur. 1990’h yılların başında 

yükselme eğilimine girmiş, fakat 1994’le birlikte tekrar 1980’ler seviyesine inmiştir.53 
3- İç ticaret hadleri genellikle tarım aleyhine seyretmiştir.54 
4- İç borçlanmanın artışı55 devletin gelir dağılımını düzeltici politikalar 

uygulamasında engel oluşturan önemli bir nedendir. 

5- Yetersiz yatırım ve tasarruf oranları kısa dönemde sınırlarına ulaşarak 

enflasyonun büyümesini, dış açığın artmasını ve büyümenin tıkanmasını getirmiştir.56 
Özellikle çalışan kesimler bu değişimlerden olumsuz etkilenmişlerdir. 

Bu çalışmada gelir dağılımını bozucu ekonomik politikaların ayrıntısına 

girilmeyecektir. Bunun nedeni çalışmanın yoksulluk ve sosyal yapı ile ilişkisinin 

kurulması çerçevesinde oluşturulmasıdır. 

33 Boratav, K. 1995 ss- 170-i 73 
53 Bkz. Tablo-5 

34 Boratav, K. 1995 ss-177-181 
55 DPT 1996 ss-63 

56 Boratav, K. 1995 ss-189 



C. Gelir Dağılımı Eşitsizliği ve Yoksulluk İlişkisi 

L En Üst Gelir Grubu ile Mutlak Yoksul Grup 

Gelir dağılımı dengesizliğinin yapısal biçime bürünmesi yoksulluğun 

etkenlerinden biridir. Gini eşitsizlik katsayısı ne kadar büyükse, yoksulluk o ülkede o 
kadar yüksektir. Buna bağlı olarak aşağıdaki tablolarda, en üst gelir grubu ile mutlak 

yoksul kişilerin toplam gelir ve nüfus içindeki paylan, bölgesel bazda 

karşılaştınlmaktadır. 

Tablo-35’de görülen en üst gelir grubu, 1987’de aylık geliri en az 100 bin TL. 

olanlardır. Bu grubun, Türkiye nüfusu içindeki oranı % 14,46, gelir payı ise, % 

41,36’tür. Mutlak yoksul grubun ise nüfus payı %14.24; gelir payı % 3,94’tür (Tablo-
36). En üst grubun ortalama geliri, yoksul grubun ortalama gelirinin yaklaşık 10 katıdır 
(183.343/17.769TL/Ay). Bu iki grubun dışındaki nüfusun oranı, yaklaşık % 70 ve gelir 
payları % 50’dir, ortalama gelirleri ise 47.216TL/Ay. 

Yoksulluk oranı kadar önemli bir nokta, toplumun bu % 70’lik nüfus 

katmanının, yoksulluk sınırının çok yakınında yer almasıdır. Bu olgu, toplumlunuzdaki 
düşük gelirli yaşamın yaygınlığını göstermesi açısından dikkat çekicidir. 

Bölgelerarası gelir dengesizliği, bir önceki bölümde olduğu gibi, burada da 
karşımıza çıkmaktadır. Akdeniz, Doğu-Güneydoğu Anadolu bölgelerinin genel 
yoksulluğu, tablonun üst gelir grubu bölümündeki oranlarda da görülmektedir. Buna 
karşın, Ege-Marmara bölgeleri, tüm Türkiyedeki yüksek gelirlilerin yaklaşık yansım 
barındırmaktadır. Ege-Marmara bölgeleri içindeki yoksullar, bölge gelişmişliğinin tam 
tersi oranında yoksuldur; buradaki yoksullann ortalama geliri, hemen hemen Doğu-
Güneydoğu bölgeleri yoksullarının ortalama gelirine eşittir. 

Bölge-içi olarak, zengin ve yoksullanmn ortalama gelirlerinin oranlanna 

bakarsak, eşitsizliğin en yoğun olduğu bölge, Ege-Marmara’dır; zenginler, yoksullann 

ortalama gelirinin 15 katı ortalama gelire sahiptir. Aym şekilde Doğu-Güneydoğu 
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Anadolu bölgelerinde bu oran 14 kattır. Türkiye genelinde ise, 10 kattır. Bu dört bölge, 

yoksulluk sorunu kadar, diğer toplumsal sorunlar açısından da kritik bölgelerdir. Bu 

bölgelerdeki yoksul/zengin arasındaki, bu aşırı eşitsiz gelir oranları, bu bölgelerdeki şu 
anda varolan ve ileride varolabilecek toplumsal huzursuzlukların, adeta negatif 
fotoğrafı gibi ortada durmaktadır. Diğer bölgelerde ise bu oran yaklaşık, Akdeniz’de 
10 kat, İçAnadolu’da ve Karadeniz’de ise 8 kattır. 

Sonuç olarak, Türkiye genelinde yoksul/zengin gelir makasının açık olması 

olumsuz bir durum iken, bölgesel bazda makas daha da açılmakta ve yoksul-zengin 

çelişkisi yoğunlaşmaktadır. 

Tablo : 35 - En Üst Gelir Grubunun Gelir Payları (1987) 

Bölgeler Nüfus % Gelir % Kişi Başına Ortalama Gelir 

(TUAy) 

Ege-Marmara 25,55 56,00 201.531 

Akdeniz 8,15 28,00 174.039 

İç Anadolu 14,42 38,00 155.728 

Karadeniz 5,91 16,00 138.942 

Doğu-Güneydoğu 6,50 28.00 172.826 

TÜRKİYE 14.46 41,36 183.343 

Kaynak: DİE 1987 Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Araştırması verilerinden hesaplanmıştır. 

Tablo : 36 - Mutlak Yoksul Grubun Gelir Payları (1987) 

Bölgeler Nüfus % Gelir % Kişi Başına Ortalama Gelir 

(TUAy) 

Ege-Marmara 1.36 0,19 12.923 

Akdeniz 19,66 6,51 16.714 

İç Anadolu 16,08 11,23 19.461 

Karadeniz 10,42 0,31 18.241 

1 Doğu-Güneydoğu 30,32 8,44 12.079 ' 
TÜRKİYE 14,24 3,94 17.769 

Kaynak: DİE 1987 Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Araştırması verilerinden hesaplanmıştır. 
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2. İller Arası Eşitsizlik 

Yoksulluk ile ilgili bir diğer nokta, illerin GSYİH’daki paylandır. İller 
itibariyle GSYİH'nın dağılımı ülke toplam üretiminin mekansal dağılımını 
vermektedir. Aynca bölgelerarası eşitsizlikten kaynaklanan yoksulluğun bir göstergesi 
olmaktadır. Bu çalışmada, illerin nüfus ve GSYİH'daki oranlanna göre gelişmişlik 

düzeyi hesaplanacaktır. İlk aşamada, iller, ortalama GSYİH altında ve üstünde olarak 
ikiye ayınlabilir (Tablo-37). Ortalama değerin, alt ve üst katları dikkate alınarak iller 
gruplanabilir. GSYİH 1994 yılı cari fıyatlan itibanyla il başma ortalama yaklaşık 50 
trilyondur. 

Ortalama altındaki iller; 

1.Grup ortalama değer ve ortalamanın 1/2’si arasındaki iller, 
2.Grup iller, ortalamanın 1/2’si ve 1/3’ü arasındaki iller, 
3.Grup iller, ortalamanın 1/3’ü ve 1/4’ü arası iller, 
4.Grup iller, ortalamanın 1/4’ü ve 1/5’i arasındaki iller, 
5.Grup, ortalamanın 1/5 ve 1/6’sı arası iller, 
6.Grup iller ortalamanın 1/6’smın aşağısındaki illerdir. 

Ortalamanın üstündeki iller ise; 

1. Grup iller, ortalama ve ortalamanın 1.5 katı değeri olan iller, 

2. Grup iller ortalamanın 1.5 ve 2 katı arası iller, 
3. Grup iller ortalamanın 2 katından fazla değere sahip olan illerdir. 

Tablo-37 değerlendirilirse, ortalamanın üstündeki illerin, GSYİH’nın % 

69,12’sini ve nüfusun % 54,77’sini oluşturduğu görülür. Nüfusun yaklaşık yansı, 

üretimin 2/3’ünü gerçekleştirmektedir. Üretimin temeli, bu 17 ildir. Bu illere, 
ortalamanın altındaki l.grup iller de katılırsa, toplam 37 il üretimin % 87,83’ünü 
sağlamaktadır. Yoksulluk açısından kritik nokta, geri kalan 39 ildir. Eğer ortalamanın 
altındaki gelire sahip iller yoksul il olarak kabul edilirse, bu 39 il, açıktır ki; yoksul 
illerdir. 

İller kişi başma düşen GSYİH olarak sıralandığında bu illerin yoksulluğu daha 
gerçekçi olarak ortaya çıkmaktadır. Tablo-38’de görülen sıralamada; 
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1 .Grup, kişi başına ortalama GSYİH'nın üstündeki iller, 
2.Grup, ortalama ve ortalamanın 1/2’si arası iller, 
3.Grup, ortalamanın 1/3 ve 1/2’si arası iller, 
4.Grup, ortalamanml/3’ü altında kalan illerden oluşmaktadır 

Her iki tablo birbiri ile karşılaştırılırsa, şu sonuçlar çıkarılabilir. Tablo-37’de 
yoksul il olarak belirtilen 39 ilin 22’si, kişi başına GSYİH sıralamasında da en yoksul 
il olarak görülmektedir (Tablo-38’deki 3. ve 4. gruplar). İlk anda şu söylenebilir; 
Türkiye’de yoksulluk, özellikle bu 22 ilde oluşmuştur. Bu illerin kırsal özelliklerinin 
baskın olduğu düşünülürse, kırsal yapıdan kaynaklanan yoksulluk temelde bu illerden 

kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, bu illerin sanayileşmenin oldukça uzağında olduğunu 

söylemek abartı sayılmaz. Kentsel yoksulluğun, kaynağı olarak da büyük illere bakmak 

gereklidir. İlk dikkati çeken, İstanbul, Adana, Bursa ve İçel’in GSYİH sıralamasında 
yerleri, kişi başına GSYİH sıralamasında gerilemektedir. Bu illerin gelir dağılımının, 

daha bozuk iller olduğunu söylenebilir. 

Yöntem bölümünde, yoksullukla ilgili iki etkenden sözedilmişti; üretimin 
maddi yapısı ve gelir dağılımı yapısı. Kabaca şu söylenebilir; bu yoksul 22 il üretimin 
maddi yapısının geri olduğu; yukarıdaki gelişmiş 4 il ise gelir dağılımı eşitsizliğinin 
yüksek olduğu illerdir. Bilecik ise, tablolarda en dikkat çeken ildir. GSYİH 
bakımından, alt gruptaki iller arasında görülmesine rağmen, kişi başına GSYİH 
bazında neredeyse en zengin ildir. Bu Bilecik’in üretkenliğinin, yüksek olduğunu 
göstermektedir. Bilecik’e benzer iller; Kırıkkale, Tekirdağ, Kırklareli, Bolu ve 
Eskişehir'dir. Bu illere, ters ömek ise, Hatay, Gaziantep. Samsun, Diyarbakır ve 

Konya'dır. Bu son illerin, üretim hacimleri Türkiye ortalamasının üstünde iken, 

üretkenlik açısından alt gruba düşmüşlerdir. 

Yukarıdaki bulgular, illerin GSYİH ve nüfus yüzdelerinin birbirine 
oranlanması ile daha açık ortaya çıkmaktadır. İller üç grupta sıralanmıştır; ilk sütun 
gelir-nüfus oranı 0.50’nin altında olan illeri, ikinci sütun 0,50-1,00 ve son sütun 1,00 
ve üzeri oranı olan illeri göstermektedir (Tablo-39). Tabloda da görüldüğü gibi 

yukarıda yoksul kabul edilen iller yine en düşük orana sahip illerdir. İlk sütun yine 
yukarıdaki tablolarda yoksul görülen 22 ilden oluşmaktadır. 
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Yoksulluk açısından şu saptamalar yapılabilir; kentler aym zamanda 
yoksulluğu da üretmektedir. Yukarıda (Tablo-17’de) verilen kentlerdeki yoksulluğun 
yükselmesi olgusu burada yine kanıtlanmaktadır. Yoksulluğun diğer bir kaynağımn 
bölgesel gelir dağılımı eşitsizliği olduğu belirtilmişti. İller bazında verilen yukarıdaki 
oranlar bu olguyu ortaya çıkarmaktadır. 
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Tablo : 37 - Ortalama GSYİH'ya Göre İllerin Gruplanması (1994) 

Ortalama GSYIH'nm Altındaki İller Ortalama GSYIH’nm Üstündeki İller 

1. GRUP GSYIH 

% 

NUFUS 

% 

3.GRUP GSYİH 

% 

NUFUS 

% 

1. GRUP GSYİH 

% 

NUFUS 

% 

3. GRUP GSYİH 

% 

NUFUS 

% 

ZONGULDAK 1.27 1,45 NEVŞEHİR 0,44 0,49 BALIKESİR 1,75 1,67 İSTANBUL 20,02 13,99 

DENİZLİ 1.20 1,34 RİZE 0.44 0,53 HATAY 1,74 1,96 ANKARA 8,43 5,72 

KAYSER! 1.17 1.64 KASTAMONU 0,44 0.65 GAZİANTEP 1,59 2.10 İZMİR 7,59 4,92 

ESKİŞEHİR 1.17 1,10 VAN 0,43 1.16 AYDIN 1,50 1,46 KOCAELİ 4,91 1,80 

TEKİRDAĞ 1.07 0,86 AMASYA 0,41 0,58 MUĞLA 1,46 1,02 BURSA 4,02 3,01 

TRABZON 1,05 1,30 GİRESUN 0,40 0,81 SAMSUN 1,38 1,95 ADANA 3,54 3.44 

SAKARYA 1,04 1.21 NİĞDE 0,39 0,52 DİYARBAKIR 1,37 2,01 İÇEL 2,90 2,39 

URFA 1,04 1,92 UŞAK 0,36 0,50 2. GRUP 

K.MARAŞ 1,00 1,52 KARAMAN 0,36 0,37 ANTALYA 2,49 2,19 

BOLU 1,00 0.92 BURDUR 0,36 0,42 KONYA 2,27 3,11 

ÇANAKKALE 0,95 0,72 4. GRUP MANİSA 2,16 2,03 

KÜTAHYA 0.90 0.98 ARTVİN 0,30 0,33 

MALATYA 0.85 1,19 ERZİNCAN 0.29 0.48 

TOKAT 0.81 1,22 BATMAN 0,29 0.65 

ÇORUM 0.79 1.00 5. GRUP 

KIRKLARELİ 0,75 0.52 AKSARAY 0,25 0.56 

AFYON 0.72 1.30 KIRŞEHİR 0,24 0,41 

ELAZIĞ 0,70 0.83 SİNOP 0.24 0,41 

SİVAS 0,68 1.24 ÇANKIRI 0,23 0,47 

EDİRNE 0,67 0,68 SİİRT 0,23 0,42 

2.GRUP 6. GRUP 

ERZURUM 0.65 1,36 KARS 0,20 0,53 

ORDU 0,62 1,44 ŞIRNAK 0,18 0,49 

KIRIKKALE 0.62 0,54 BİTLİS 0.18 0.58 

İSPARTA 0.49 0,78 AĞRI 0.17 0,73 

MARDİN 0,47 1.00 MUŞ 0.17 0.66 

ADIYAMAN 0.46 û 95 BARTIN 0,15 0,34 

YOZGAT 0.45 C.99 BİNGÖL 0,13 0,42 

BİLECİK | 0.45 
I ! 

0.31 HAKKARİ 0,12 0.33 

GÜMÜŞHANE 0.11 0.26 

TUNCELİ 0.11 0.19 

İĞDIR 0,08 0,23 

ARDAHAN 0.07 0.22 

BAYBURT 0.06 0.17 

Kaynak: DİE 15S6 İller İtibariyle GSYİH’nm Dağılımı Araştırmasından hesaplanmıştır. 
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Tablo : 38 - Kişi Başına GSYİH’ya Göre İllerin Gruplanması (1994) 

I.Grup 2.Grup ( Devam) 3.Grup 4.Grup 
İLLER GSYIH (Mil.) İLLER GSYIH (Mil.) İLLER GSYIH (Mil.) İLLER GSYIH (Mil.) 

KOCAELİ 174.094.050 SAKARYA 54.849.286 GİRESUN 31.632.465 İĞDIR 20.890.273 

İZMİR 98.516.207 BURDUR 54.124.506 ÇANKIRI 31.272.536 BİNGÖL 20.295.038 

BİLECİK 94.176.773 ELAZIĞ 54064.683 ADIYAMAN 30.616.590 ARDAHAN 19.488.226 

ANKARA 94.095.914 RİZE 52.883.277 ERZURUM 30.229.801 BİTLİS 19.464.089 

KIRKLARELİ 92.352.349 TRABZON 51.597.053 MARDİN 30.067.266 MUŞ 16.281.759 

İSTANBUL 91.424.380 ÇORUM 50.408.623 BARTIN 29.455.911 AĞRI 15.104.123 

MUĞLA 90.748.368 GAZİANTEP 48.454.251 YOZGAT 29.253.302 

BURSA 85.390.800 NİĞDE 48.290.286 AKSARAY 28.815.356 

ÇANAKKALE 84.037.526 KONYA 46.561.850 BATMAN 28.346.125 

TEKİRDAĞ 80.051.804 UŞAK 46.511.992 ORDU 27.403.172 

İÇEL 77.283.959 KAYSERİ 45.502.556 GÜMÜŞHANE 26.727.182 

ANTALYA 72.846.317 MALATYA 45.467.132 KARS 24.411.153 

KIRIKKALE 72.440.088 SAMSUN 45.206.500 HAKKARİ 23.974.984 

BOLU 69.597.550 AMASYA 45.090.015 VAN 23.647.583 

MANİSA 68.034.474 DİYARBAKIR 43.652.409 ŞIRNAK 23.523.759 

ESKİŞEHİR 67.549.536 KASTAMONU 43.004.796 BAYBURT 22.950.344 

BALIKESİR 67.136.000 TOKAT 42.333.200 

AYDIN 66.025.142 K.MARAŞ 42.047.359 

ADANA 65.748.533 İSPARTA 40.241.065 

2.Grup ERZİNCAN 38.042.265 

EDİRNE 63.194.180 KIRŞEHİR 37.560.037 

KARAMAN 62.806.763 SİNOP 37.090.160 

ARTVİN 58.422.471 TUNCELİ 36.355.795 

KÜTAHYA 58.293.106 AFYON 35.064.187 

NEVŞEHİR 57.557.551 SİVAS 34.826.738 

DENİZLİ 57.347.662 SİİRT 34.564.304 

HATAY 56.785.145 URFA 34.454.343 

ZONGULDAK 56.236.596 

Kaynak: DİE 1996 iller itibariyle GSYtH’nın Dağılımı Araştırmasından hesaplanmıştır. 
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Tablo : 39 - İllerin Gelir-Nüfus Oranına Göre Sıralanması 

İller GSYIH % / 

Nüfus % 

İller GSYIH % / 

Nüfus % 

İller GSYIH % / 

Nüfus % 

AĞRI 0,23 URFA 0,54 AYDIN 1,03 

MUŞ 0,26 SİİRT 0,55 ADANA 1,03 

BİNGÖL 0,31 SİVAS 0,55 BALIKESİR 1,05 
BİTLİS 0,31 AFYON 0,55 ESKİŞEHİR 1,06 

ARDAHAN 0,32 TUNCELİ 0,58 MANİSA 1,06 
İĞDIR 0,35 KIRŞEHİR 0,59 BOLU 1,09 

BAYBURT 0,35 SİNOP 0,59 ANTALYA 1,14 

HAKKARİ 0,36 ERZİNCAN 0,60 KIRIKKALE 1,15 

ŞIRNAK 0,37 İSPARTA 0,63 İÇEL 1,21 

VAN 0,37 K.MARAŞ 0,66 TEKİRDAĞ 1,24 

KARS 0,38 TOKAT 0,66 ÇANAKKALE 1,32 

GÜMÜŞHANE 0,42 KASTAMONU 0,68 BURSA 1,34 
ORDU 0,43 DİYARBAKIR 0,68 MUĞLA 1,43 

BARTIN 0,44 AMASYA 0,71 KIRKLARELİ 1,44 

BATMAN 0,45 SAMSUN 0,71 İSTANBUL 1,44 

AKSARAY 0,45 KAYSERİ 0,71 BİLECİK 1,45 

YOZGAT 0,45 MALATYA 0,71 ANKARA 1,47 

MARDİN 0,47 UŞAK 0,72 İZMİR 1,54 

ERZURUM 0,48 KONYA 0,73 KOCAELİ 2,73 

ADIYAMAN 0,48 NİĞDE 0,75 

ÇANKIRI 0,49 GAZİANTEP 0,76 

GİRESUN 0,49 ÇORUM 0,79 

TRABZON 0,81 

RİZE 0,83 

ELAZIĞ 0,84 

BURDUR 0,86 

SAKARYA 0,86 

ZONGULDAK 0,88 

HATAY 0,89 

DENİZLİ 0,90 

NEVŞEHİR 0,90 

ARTVİN 0,91 

KÜTAHYA 0,92 

KARAMAN 0,97 

EDİRNE 0,99 

Kaynak: DİE 1996 İller itibariyle GSYİH'nın Dağılımı Araştırması'ndan hesaplanmıştır. 



D. Temel Bazı Sosyal Göstergeler ve Yoksulluk 

Yoksulluk sadece gelir açısından değil, bazı gelişmişlik ölçütlerine göre de 
değerlendirilmektedir. Yoksulluğun belirlenmesinde, gelirin yanında, doğuşta yaşam 
ümidi ve okur-yazarlık oranlan da dikkate alınmaktadır. Tablo-40’da, bazı gelişmekte 

olan ve gelişmemiş olan ülkelerin yoksulluk oranlarını etkileyen bazı değişkenlerin 

1975 ve 1987 yılları arasındaki değişimi yer almaktadır. İlk dört ülke azgelişmiş, 
diğerleri ise gelişmekte olan ülkelerdir. 

Tablo : 40 - Uluslararası Yoksulluk Göstergeleri 

Kişi Başına 
Ulusal Gelir $ 

Doğuşta Yaşam 

Ümidi (Yıl) 
Okur - Yazarlık 

(%) 

HDI 

İndeksi 

Gini 

Katsayısı 

Yoksul Oranı 

(%> 

1975 1987 1977 1987 1977 1985 1987 1985 1975 1987 

Endonezya 280 450 48 57 62 74 0,591 0,31 59 38,80 
Pakistan 299 350 51 58 21 30 0,433 0,36 43 29,56 

Hindistan 300 300 51 59 36 43 0,439 0,42 46 48,04 

Sri Lanka 471 400 69 71 75 87 0,789 0,45 14 24,11 

Tayland 584 850 61 61 82 91 0,783 0,47 32 29,62 

Fas 642 610 55 62 28 '34 0,489 26 37,08 
Kolombiya 851 1240 62 65 81 88 0,801 0,45 19 41,93 

Türkiye 914 1210 61 65 60- 74 0,751 0,43 14 15,56 

Malezya 1006 1810 67 70 60 74 0,800 0,48 12 27,05 

Brezilya 1136 2020 62 65 76 78 0,784 0,57 15 23,05 

Yugoslavya 1701 2480 69 72 85 92 0,913 5 23,75 
Kaynaklar: 

1..3..5.ve 9.Kolonlar SEN, A. ( 1980 )' dan alınmıştır 

2..7.ve 8.Kolonlar Human Development Report ( 1990 ) 'tan alınmıştır. 

4..6. ve 10. kolonlar World Development Report ( 1990 )' tan alınmıştır. 

Tablo-40’dan şu sonuçlar çıkanlabilir : 

a: Kişi başına ulusal gelir arttıkça, yoksulluk oranı düşmektedir. Fakat, bu 
yeterli koşul değildir. 

b: Okur-yazarlık oranı ve doğuşta yaşam ümidi arttıkça, yoksulluk oranı 
düşmektedir. Bu nedenle, yoksulluğa karşı sosyal yatırım programlan önemli bir araç 
olarak gözükmektedir. 



c: Gini oranı düşük gelişmemiş ülkelerde, yoksulluk toplumca 

paylaşılmaktadır. Gini oranının yüksekliği, gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğu 

artışını göstermektedir. 

d: İnsani Gelişmişlik İndeksi (HDI) yüksek olan ülkelerde, yoksulluk oranı 
düşüktür. Fakat bu her ülke için geçerli değildir. 

E. İşgücü. Cinsiyet ve Eğitim Acısından Gelir Dağılımı ve Yoksulluk 

Bu bölümde, yoksul kim sorusuna karşılık aranacaktır. Bu sorunun yanıtı, 

toplumda hangi kesimlerde yoksulluğun oluştuğunu gösterecektir. İlk olarak işgücü 
yapısının genel görünümü, daha sonra işgücü ile birlikte cinsiyet ve eğitim ele 
alınacaktır. 

1. İşgücünün Genel Yapısı 

Yoksulluğun en önemli belirleyicilerinden biri kuşkusuz ülke ekonomisinin 

istihdam yaratamaması ve düşük istihdam kapasitesinde olmasıdır. Aşağıdaki 

tablolarda Türkiye'nin 1950'den bu yana olan istihdam yapısının değişimleri 

görülmektedir. Türkiye nüfusunun ve istihdam yapısının 1950 ve 1995 arası sayısal 
değişimleri Tablo-41'de yeralmaktadır. Ekonominin istihdam yaratma kapasitesi 
Tablo-41 ve 42'de görülebilir. İstihdam edilebilen yeni işgücünün oranının % 90'larm 
üzerinde olduğu dönemler ekonominin geliştiği dönemleri, %80'lere düştüğü dönemler 
ise ekonomik krizlerin olduğu dönemleri göstermektedir (Tablo-42 sütun-5). Bu 

tabloda diğer bir dikkat çeken nokta, ekonomik olarak faal olmayan nüfusun yetişkin 

nüfusa oranının artmasıdır. Bu değişim, ülke ekonomisinin giderek daha az üretici, 
daha çok tüketici ürettiğini göstermektedir. Aynı eğilim Tablo-43'deki işgücüne 

katılım oranının yıllar içindeki değişiminden de anlaşılmaktadır; 1950'de % 80.88 olan 

işgücüne katılım, 1995'de % 51,65'e düşmüştür. Bu düşüş ekonomi için olumsuz 
sayılmayabilir. Çünkü genç nüfusun artışı ile eğitim içindeki nüfus artmaktadır. 

Öğrenci sayısının toplam nüfusa oranı 1950'de % 8,13 iken 1994'de % 19,85'e 



yükselmiştir.57 Ekonomik olarak atıl olan yetişkin nüfus içerisinde 15 yaş ve üzeri 
öğrenci yüzdesi 1950'de % 4,32 iken 1994’de % 16,44 olmuştur. Atıl nüfus içindeki 

çalışabilir nüfus oranı % 95'ten % 83'e düşmüştür. ( bu son oranlar içine yaşlı ve sakat 

nüfiıs dahidir) Türk ekonomisi 45 yıl süresinde atıl nüfusun çok küçük bir kısmım 

ekonomiye dahil edebilmiştir. Bu olgu ekonominin istihdam kapasitesinin kısıtlılığının 

bir göstergesi olabilir. Ama asıl gösterge işsizlik oranının 1950'de % 1,38'den 1995'de 

% 7,77'e yükselmesidir (Tablo-43). İstihdam göstergeleri endekslendiğinde 
ekonominin istihdam yaratamama olgusu açık biçimde ortaya çıkmaktadır. İşsizlik 

endeksi 100'den 1154'e, ekonomik olarak faal olmayan işgücü endeksi ise 100'den 

85 l'e yükselmektedir. Diğer endekslerle karşılaştırıldığında ekonomide istihdam 

sorununun yapısal olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo : 41 - Türkiye Nüfusu ve İşgücü Yapısının Değişimi 1950-1995 

Yıllar Nüfus Yetişkin Nüfus İşgücü Faal işgücü Atıl işgücü İşsizler 

1950 21.618.867 12.335.629 9.976.530 9.840.602 2.359.099 135.928 

1955 24.308.045 14.265.239 11.989.978 11.647.029 2.275.261 342.949 

1960 27.364.894 16.498.003 12.859.215 12.483.051 3.638.788 376.164 

1965 30.838.997 19.078.716 13.750.591 13.280.480 5.328.125 470.111 

1970 34.792.766 22.063.118 15.204.786 14.284.225 6.858.332 920.561 

1975 39.296.188 25.514.359 16.899.736 15.686.934 8.614.623 1.212.802 

1980 44.432.800 29.507.810 18.504.720 17.051.580 11.003.090 1.453.140 

1985 50.269.192 34.107.301 19.122.161 17.776.514 14.985.140 1.345.647 

1990(1) 56.473.035 36.727.683 20.553.000 19.031.000 16.174.683 1.522.000 

1995(1) 62.171.000 42.089.767 21.738.000 20.170.000 20.081.233 1.568.000 

Kaynak : Bulutay, T. 1992 
1-DİE 1996a ve DPT 1996 

57 DİE 1996a ss-166 
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Tablo : 42 - Türkiye Nüfusu ve İşgücü Yapısının Oransal Değişimi 1955-1995 

Yıllar Yeni İşgücü Faal Olan Yeni 

İşgücü 
Faal Olmayan 

Yeni İşgücü 

İstihdam Edilebilen 

İşgücü Oranı 
Faal Olmayan 

Nüfusun Yetişkin 

Nüfusa Oranı 

1955 2.013.448 1.806.427 207.021 89,72 19,12 

1960 869.237 836.022 33.215 96,18 15,95 
1965 891.376 797.429 93.947 89,46 22,06 

1970 1.454.195 1.003.745 450.450 69,02 27,93 

1975 1.694.950 1.402.709 292.241 82,76 31,09 

1980 1.604.984 1.364.646 240.338 85,03 33,76 

1985 617.441 724.934 -107.493 117,41 37,29 

1990(1) 1.430.839 1.254.486 176.353 87,67 43,94 

1995(1) 1.185.000 1.139.000 46.000 96,12 44,04 

Kaynak : Bulutay, T. 1992 çalışmasından hesaplanmıştır. 

1 -DİE 1996a ve DPT 1996'dan hesaplanmıştır. 

Tablo : 43 - Türkiye’de İşgücü Yapısı Endeksleri 1950-1995 

Yıllar 

İşgücüne 

Katılım 

Oranı 

İşsizlik 

Oranı 

Nüfus 

Endeksi 

Yetişkin 

Nüfus 

Endeksi 

İşgücü 

Endeksi 

Faal İşgücü 
Endeksi 

Faal Olmayan 
İşgücü 
Endeksi 

İşsizlik 
Endeksi 

1950 80,88 1,38 100 100 100 100 100 100 

1955 84,05 2,94 112 116 120 118 96 252 

1960 77.94 3,01 127 134 129 127 154 277 

1965 72,07 3,54 143 155 138 135 226 346 

1970 68.91 6,44 161 179 152 145 291 677 

1975 66,24 7,73 182 207 169 159 365 892 

1980 62,71 8,52 206 239 185 173 466 1069 

1985 56.06 7,57 233 276 192 181 635 990 

1990(1) 55.96 8 261 298 206 193 686 1120 

1995(1) 51,65 7,77 288 341 218 205 851 1154 

Kaynak : Bulutay. T. 1992 çalışmasından hesaplanmıştır. 

1 -DİE 1996a ve DPT 1996'dan hesaplanmıştır 
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2. Gelir Dağılımı ile İşgücü. Cinsiyet ve Eğitimin Karşılaştırılması 

İstihdam yapısının yukarıda belirtilen kısıtlıklıkları toplumsal kesimlere nasıl 

yansımaktadır? Bu kısımda gelir dağılımı işgücü, cinsiyet ve eğitim açısından 

değerlendirilecektir. Alt gelir gruplarının sosyo-ekonomik yapısı bu değişkenlere göre 

irdelenecektir. 

1990 Nüfus Sayımı’na göre, Türkiye'de 6 yaş üstündeki nüfus 49 milyondur. 

Kadın nüfusunun oranı % 50,55, erkek nüfusunun oranı % 49,45’dir (Tablo-44). 1987 

Gelir Dağılımı Araştırması'na göre, işgücündeki kadın nüfus oranı % 51,64, erkek 

nüfus oranı % 48,36’dır. İktisaden faal işgücünün, % 66,8’i erkek, % 33,19’u kadındır. 
İktisaden faal olmayan nüfusun % 23,66’sı erkek, % 76,33’ü ise kadındır (Tablo-45). 

Gelir elde eden işgücündeki erkek oranı % 64,83, kadın oranı ise % 35,17, gelir elde 
edemeyen işgücündeki erkek oranı % 22,98, kadın oranı ise % 77,02’dir (Tablo-46) 
Toplam işgücünde kadın nüfusu fazla olmasına rağmen, istihdam edilen nüfus içindeki 

kadın nüfusuna ait işgücü ve gelir oranları kadın alehinedir. 

Cinsiyet-içi karşılaştırmada ise, erkek işgücünde her 10 erkekten 8’i faal, 2’si 

faal değildir, kadın işgücünde ise 3,7’si faal, 6.3’ü faal değildir (Tablo-45). Yine 
işgücünde, her 10 erkekten 8’i gelir elde ederken 2’si gelir elde etmemekte, 
kadınlarda ise her 10 kadından 4’ü gelir elde ederken, 6’sı gelir elde etmemektedir. 
(Tablo-47). 

Gelir ve işgücü açısından yapılan bu karşılaştırmalar, kadm nüfusunun 

ekonomik yaşamdan uzak olduğunu göstermektedir. Her ne kadar kadın emeği ücretsiz 
aile işçiliği olarak kullanılsa da, emeğin bu kullanım biçimi ile elde edilen gelir 
kadında değil, hane geliri içinde görülmektedir. 1985 Nüfus Sayımı verilerine 
bakıldığında kadm nüfusunun gelir açısından olan olumsuz durumunun nedeni açığa 
çıkmaktadır.58 1 9 8 5 yılı içerisinde 12 ve üstü yaş grubu kadm nüfusu 18,2 milyon, 

58 DİE 1995 İstatistik Yıllığı ss- 68 ve Koçoğlu 1992 ss-50 Yukarıda oranlar bu çalışmadaki verilerden 
hesaplamıştır. 
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istihdam edilen kısmı 4,9 milyondur. Kadın nüfusunun 13,3 milyonu ( % 73'ü ) 

herhangi bir ekonomik faaliyetin dışındadır. Çalışan kadınların 3,7 milyonu ücretsiz 
aile işçisi olarak istihdam edilmektedir. Erkek nüfusu 17,8 milyon istihdam edilen 
kısmı 11.3 milyondur. Erkek nüfusun 6.5 milyonu ( % 36,63'ü ) herhangi bir ekonomik 
faaliyetin dışındadır. Çalışan erkeklerin 1,5 milyonu ücretsiz aile işçisi olarak 
istihdam edilmektedir. 

En düşük iki gelir grubu, cinsiyet farkı açısından gözöniine getirilirse, 
kadınların bu olumsuz durumu daha çarpıcı olmaktadır. Bu grup, toplam 27 milyon 
kişidir ve bunun % 66.35'i kadın, % 33,65'i erkektir (Tablo-47 ve 48). Toplam 
işgücündeki her 10 erkekten yaklaşık 2'si. her 10 kadından da yaklaşık 6’sı gelir elde 

edememektedir. Bu oranlar, gelir dağılımına şu şekilde yansımaktadır; kadın 

işgücündeki her 10 kadından 9,3’ü ve erkek işgücündeki her 10 erkekten 5'i en düşük 

iki gelir grubuna girmektedir (Tablo-47). Bu oranlar, yoksulluğun cinsiyete bağlı olan 

temelini ve yoksulluğu giderici politikaların hedef kitlesinden birini gösterir. İnsan 

sermayesine yatırım açısından, kadın emeğinin ekonomik yaşama çekilmesi oldukça 

önemli gözükmektedir. 

Tablo-44'de. gelir dağılımı yapısı, eğitim, işgücü ve cinsiyet açısından 

karşılaştırılmaktadır. 1990 Genel Nüfus Sayımına göre, kadın nüfus işgücünde faal 
olmadığı gibi, eğitimde de erkek nüfusuna göre avantajsız durumdadır. Her eğitim 
seviyesinde, kadın nüfusu aleyhine oranlar sözkonusudur. Bu. doğal olarak iktisadi 

faaliyete de yansımaktadır. Okur-yazar olmayan nüfusta, kadınlar, erkeklerin üç 
katıdır. Tablonun son sütununda, her eğitim seviyesinde, gelir elde eden kadın ve 
erkek nüfusun, toplam kadın ve erkek nüfusa oranı görülmektedir. Her iki nüfus 

grubunda da. eğitim seviyesi yükseldikçe, gelir elde etme olanağı yükselmektedir. 

I akaı. cinsiyet açısından bakıldığında, kadınların gelir ve eğitim oranları erkeklerden 

sürekli geridedir. 

İlk üç eğitim seviyesi dikkate alındığında, ilginç sonuçlar ortaya 

çıkmaktadır. 1990’da erkek işgücünıinün % 76.52'si, kadın işgücününün ise % 86,66’sı 

ilk üç eğitim seviyesindedir. Bu oranlar, cinsiyet farklılığının sosyo-ekonomik 
boyutunu gösterdiği gibi, insan sermayesine yatırımın yetersizliğini de göstermektedir. 
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Gelişmiş ülkelerde 100 okur-yazar erkeğe karşın 104 okur-yazar kadın varken 

Türkiye'de bu oran 79’dur. Kadının işgücüne katılımı, gelişmiş ülkelerde % 41,4 iken 

Türkiye'de % 33,8’dir.59 Kadın nüfusun eğitim, gelir seviyesi ve işgücüne katılımı 
sadece gelir dağılımı ve yoksulluk açısından değil aynı zamanda nüfus politikaları 

açısından da oldukça önemlidir ve direkt olarak nüfus artış hızını etkileyen bir 

unsurdur. Tablo-49’da basit bir karşılaştırma yapılmaktadır. Kadın nüfusun okur¬ 

yazarlık oranı ve kadının işgücüne katılım oranı yüksek olan ülkelerde nüfus artış hızı 

düşüktür. 

Kadın nüfusunun eğitim seviyesinin yükseltilmesi, hem demografik unsurlarda 
olumlu değişiklikler getireceği gibi, hem de Tablo-47'de görülen en düşük iki gelir 

grubundaki her 10 kişiden 6,6’sının kadın olma durumunu ortadan kaldıracaktır. Sonuç 
olarak, yoksulluğun azaltılmasında seçilecek hedef kitlelerden en önemlisi, kadın 

nüfusudur. İnsan sermayesine yatırım açısından bakıldığında ise, bütün nüfusun 
eğitim ve istihdam seviyesinin yükseltilmesi, yoksulluğun azaltılması ve gelir 

dağılımının iyileştirmesinde önemli politika araçlarıdır. Yöntem bölümünde 

eğitimin gelir üzerindeki rolünün abartılmaması gerektiği belirtilmişti. Burada ise 

vurgulanan; eğitimin kişisel açıdan önemidir ve istihdamın gelişmesi ile bir anlam 

kazanacağıdır. Kişi bazında eğitim gelir artırıcı bir unsurdur. Yoksulların eğitim 
seviyesinin yükseltilmesi ancak üretim yapısının gelişmesi ile mümkün olur. İstihdam 
sorununu iyileştirmeden eğitim ne kişilere ne de kalkınmaya hizmet edebilir. 

59 Human Development Report 1990 

85 



Tablo : 44 - Öğrenim , Cinsiyet ve İşgücü Açısından Gelir Dağılımı 
1987-Gelir Elde 

Eden İşgücü 

Sayısı (A ) 

1987 -Gelir Elde 

Eden İşgücü 

(%) 

1990-Nüfus 

Sayımı - İşgücü 
Sayısı (B) 

1990-Nüfus 

Sayımı - İşgücü 
(%) 

A/B 

Öğrenim Düzeyi Cinsiyet 

Okur-Yazar 

Olmayan 

E 1.388.410 35,20 2.779.172 28,99 50,00 

K 2.556.294 64,80 6.808.809 71,01 37,54 

Toplam 3.944.704 100,00 9.587.981 100,00 41,14 

Okul Bitirmeyen 
Okur-Yazar 

E 1.049.507 60,95 4.047.076 51,77 25,93 

K 672.320 39,05 3.770.460 48,23 17,83 

Toplam 1.721.827 100,00 7.817.536 100,00 22,02 

İlkokul Mezunu E 8.656.687 70,67 12.194.610 53,77 70,98 

K 3.592.918 29,33 10.486.693 46,23 34,26 

Toplam 12.249.605 100,00 22.681.303 100,00 54,00 

Ortaokul ve Dengi 
Okul Mezunu 

E 1 338.582 81,01 2.391.423 64,37 55,97 

K 313.847 18.99 1.323.561 35,63 23,71 

Toplam 1.652.429 100,00 3.714.984 100,00 44,80 

Lise ve Dengi 

Okul Mezunu 

E 1.603.540 70.15 2.369.973 62,07 67,66 

K 682.283 29,85 1.448.176 37,93 47,11 

Toplam 2.285.823 100,00 3.818.149 100,00 59,86 

Yüksekokul ve 

Üniversite Mezunu 

E 911.849 75,90 1.048.036 70,00 87,00 

K 289.530 24,10 449.309 30,00 64,43 

Toplam 1.201.379 100,00 1.497.345 100,00 80,23 

Bilinmeyen E 2.574 33,38 26.238 57,27 9,81 

K 5.138 66,62 19.574 42,73 26,25 

Toplam 7.712 100,00 45.812 100,00 16,83 

Türkiye Toplam E 14.951.149 64,83 24.856.528 50,55 60,15 

K 8.112.330 35,17 24.306.582 49,45 33,38 

Genel Toplam 23.063.479 100,00 49.163.110 100,00 46,91 

Kaynaklar : DİE 1987 Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Araştırması ve DİE 1990 Genel Nüfus Sayımı 
verilerinden hesaplanmıştır. 



Tablo : 45 - Cinsiyete Göre İşgücünün Oransal Dağılımı 

Toplam 

İşgücü (%) 

İktisaden 

Faal Olanlar ( % ) 

İktisaden Faal 

Faal Olmayanlar ( % ) 

Toplam 100,00 100,00 100,00 

Erkek 48,36 66,80 23,66 

Kadın 51,64 33,19 76,33 

Toplam 100,00 57,22 42,77 

Erkek 100,00 79,06 20,93 

Kadın 100,00 36,78 63,21 

Kaynak : DİE 1987 Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Araştırması'ndan hesaplanmıştır. 

Tablo : 46 - İşgücü ve Cinsiyet Açısından En Düşük Gelir Grupları 

Gelir Elde 

Eden İşgücü (%) 
Gelir Elde Edemeyen 

İşgücü ( % ) 
En Düşük İki 

Gelir Grubu / İşgücü ( % ) 
İşgücü 100,00 100,00 100,00 

Erkek 64,83 22,98 33,65 

Kadın 35,17 72,02 66,35 

İktisaden 

Faal Olanlar 100,00 100,00 

Erkek 66,81 48,93 

Kadın 33,19 51,07 
İktisaden Faal 

Olmayanlar 100,00 100,00 100,00 

Erkek 32,11 22,92 21,03 

Kadın 67,89 77,08 78,97 

Kaynak : DİE 1987 Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Araştırması'ndan hesaplanmıştır. 
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Tablo : 47 - Cinsiyet Açısından Gelirin Oransal Dağılımı 

Toplam 

İşgücü ( % ) 

Gelir Elde 

Eden İşgücü ( % ) 

Gelir Elde 

Edemeyen lişgücü (°/c 
En Düşük İki 

Gelir Grubu ( % ) 

Toplam İşgücü 100,00 60,69 39,31 72,95 

Erkek 100,00 81,36 18,64 50,75 

Kadın 100,00 41,34 58,65 93,70 

Iktisaden 

Faal Olanlar 100,00 100,00 57,63 

Erkek 100,00 100,00 42,20 

Kadın 100,00 100,00 88,68 

Iktisaden Faal 

Olmayanlar 100,00 91,89 93,41 

Erkek 100,00 11,00 88,90 83,02 

Kadın 100,00 7,22 92,78 96,62 

Kaynak : DIE 1987 Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Araştırması'ından hesaplanmıştır. 

• Tablo : 48 - Gelir ve İşgücünün Cinsiyet Dağılımı 

Toplam 

İşgücü 

Gelir Elde 

Eden İşgücü 

Gelir Elde 

Edemeyen İşgücü 
Toplam 37.996.213 23.063.479 14.932.734 

Erkek 18.373.884 14.951.149 3.422.735 

Kadın 19.622.329 8.112.330 11.509.999 

Iktisaden 

Faal olanlar 21.745.093 21.745.093 

Erkek 14.527.861 14.527.861 

Kadın 7.217.232 7.217.232 

Iktisaden faal 

Olmayanlar 16.251.120 1.318.386 14.932.734 

Erkek 3.846.023 423.288 3.422.735 

Kadın 12.405.097 895.098 11.509.999 

Kaynak : DİE 1987 Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Araştırması'ından hesaplanmıştır. 



Tablo : 49 - Uluslararası Kadın Göstergeleri ( % ) 

Ulkeler/Yıllar 

Nüfus Artış Hızı Kadın Okuryazarlığı Kadın İşgücü 
1988 1985 1988 

Belçika 0,1 99 33,8 

Fransa 0,4 98 39,8 

Arjantin 1,2 96 27,9 

İsrail 1,5 93 33,6 

Yugoslavya 0,5 87 38,7 

Sri Lanka 1,2 83 26,8 

Brezilya 1,8 76 27,3 

Endonezya 1,5 65 31,2 

Türkiye 1,8 62 33,8 

Mısır 2,2 30 9,8 
Pakistan 2,9 19 12,1 

Gelişmiş Ülkeler 0,5 41,1 

Gelişmekte Ulkele 2,0 50 32,1 

Kaynak : Human Development Report 1990 
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F. Sosval Güvenlik 

Bu bölümde, yoksul kim sorusuna, sosyal güvenlik hizmetleri bazında 
bakılacaktır. Sosyal güvenlik şemsiyesinin genişliği, gelir dağılımı ve yoksulluk 
analizinde önemli bir unsurdur. Tablo-50'de, bu şemsiyenin nüfus ve işgücü açısından 

karşılaştırılması görülmektedir. İlk göze çarpan nokta, tarımda çalışanların % 
9,96’smın aktif sigortalı olmasıdır, tarım-dışında ise bu oran % 82,21’dir. Sosyal 
güvenlik ağı içindeki pasif sigortalıların tarımdaki toplam nüfusa oranı % 3,4, aktif ve 

pasif toplamının tarım nüfusuna oranı ise % 39,78'dir. Aynı oranlar, tarım-dışı 
kesimde % 37.84 ve % 98.7’dir. Tarımda sigortalı çalışanların oranının çok düşük 

olması, fakat aile fertlerinin dahil olduğu oranın yüksek olması, kır-kent 

geçişkenliğinden kaynaklanmaktadır. Diğer bir deyişle, kentte çalışıp ailesi kırda 
olanlar, sosyal güvenlik şemsiyesinde tarım kısmında gözükmektedir. 

Tablo : 50 - Türkiye’de Sosyal Güvenlik 

İşgücü Sigortalı Nüfus Aylık Alan Sosyal 

Sayısı Sayısı B/A 1992 Sigortalı D/C Güvenlikli E/C 

(A) Bin Kişi (B) Bin Kişi (%) (C) (D) % Nüfus(E) % 

Tarım 8714 868 9,96 26.866.958 915410 3,40 10.676.753 39,74 

Tarım-Dışı 9707 7981 82,21 32.094.042 12144505 37,84 31.679.096 98,70 

Kaynaklar Aşağıdaki kaynaklardan hesaplanmıştır. 

Bağkur İstatistik Yıllığı 1990 
SSK İstatistik Yıllığı 1992 

Emekli Sandığı İstatistik Yıllığı 1991 

DİE 1990 Nüfus Sayımı 

Tarım ve tarım-dışı karşılaştırılması yapıldığında, tarım kesiminin oldukça 

avantajsız olduğu görülmektedir. Diğer yandan, tarım-dışında kent nüfusunun 
neredeyse tamamına yakını sosyal güvenlik ağı içindey ken, kentte yoksulluğun artmış 
olması oldukça çelişkili bir durumdur. Burada sorun, sosyal güvenlik hizmetlerinin ve 

çalışmalarının niteliği ile ilgilidir. Gerek sosyal güvenlik kuruluşlarının sağlık 
hizmetleri, gerekse emekli aylıklarının yetersiz düzeyde olması bu durumu doğuran en 
önemli etkenler olarak gözükmektedir. Örneğin; 1990-1993 yılları arasında, 2022 



sayılı kanuna göre alman maaşlar, yoksulluk sının altındadır.60 Emekli Sandığı ve 
SSK’nın ortalama emekli maaşları, asgari ücretin biraz üzerindedir. Bağkur 
emeklilerin ortalama maaşları, yıllardır yoksulluk sının civannda seyretmektedir61 
(Tablo-51). Sağlık hizmetlerinin nasıl olduğu ise SSK hastanelerinin olumsuz 
niteliklerden görülebilmektedir. 

Tablo : 51 - Yoksulluk Sınırı ile Emekli Maaşlarının Karşılaştırılması (TL/Ay) 
Yıllar Asgari Ücret Bağkur Emekli San. SSK Yoksulluk Geliri (1) Yoksulluk Geliri (2) 

1983 16.200 9.568 25.397 21.565 6.558 8.391 

1984 22.443 13.891 36.219 26.649 9.085 11.624 

1985 28.743 18.366 52.072 40.462 11.636 14.887 

1986 41.400 23.710 71.136 53.684 16.760 21.443 

1987 57.825 30.285 100.212 95.640 23.409 29.950 

1988 100.110 52.101 156.030 151.660 40.527 51.851 

1989 167.265 87.598 329.829 278.670 67.713 86.634 

1990 303.750 143.500 619.782 481.750 122.966 157.325 

1991 575.250 222.888 1.027.272 788.812 232.876 297.946 

1992 1.071.000 550.771 1.776.000 1.326.887 433.567 554.716 

1993 1.885.875 884.276 2.900.000 2.104.834 763.449 976.774 

1994 3.056.250 1.431.000 4.652.000 3.388.000 1.237.246 1.582.960 

1995 5.602.500 2.731.116 4.062.750 6.251.300 2.268.032 2.901.770 

1996 12.022.500 7.786.618 17.806.000 13.561.000 4.867.007 6.226.958 

Kaynak : DPT Yayınlanmamış verilerden hesaplanmıştır. 
1- Yoksulluk sınırı sadece gıda harcamalarını kapsamaktadır. 

2- Yoksulluk sınırı bütün tüketim kalıbını kapsamaktadır. 

Sosyal güvenlikteki bu olumsuz durum, diğer sosyal değişkenlerde de 
görülmektedir. Bu olumsuz durum, uluslararası ölçekte karşılaştırma yapılarak, daha 
açık görülebilir. Gelir dağılımı görece olumlu gelişmiş ülkelerle, bizim gibi gelir 
dağılımı bozuk ülkeler arasında bazı sosyal değişkenlerin seviyelerine göre yapılacak 

karşılaştırma, aynı zamanda, yoksulluğun profili için de bazı ipuçları verecektir. Sağlık 

harcamalarının GSMH’ya oranı, 1986 yılı için gelişmiş ülkelerde ortalama % 4,7, 

azgelişmiş ülkelerde % 1,462, Türkiye’de 1989 yılı için % 3,4’tür.63 1995 yılı 

“ DPT Yıllık Programlar 1990, 1991 ve 1992. 

61 DPT Yıllık Programlar (1985 - 1993 yılları arası programları) 
62 Human Development Report 1990 

63 DPT 1996 Yılı Program Destek Çalışmaları 
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itibarıyla, bu oran % 3,99'dur.64 Eğitim harcamaları açısından ise oran, yukarıdaki 
sırayla % 5,2, % 3,9 ve % 2,1’dir.65 Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sürecindeki 
bir başka engel ise, askeri harcamaları ile sosyal harcamaları arasındaki orandır. Askeri 
harcamaların, eğitim ve sağlık harcamaları toplamına oranı, gelişmiş ülkelerde % 55 
iken, gelişmekte olan ülkelerde % 104 ve Türkiye’de % 188’dir.66 Tablo-53’de yer 
alan asker/öğretmen oranı ise, bu olguyu daha da açığa çıkarmaktadır. Bu oranlar, bu 
basitliğiyle bile azgelişmiş ülkelerin kalkınmasında kaynaklarının nereye 
yönlendirmesi konusunda sade birer göstergedirler. 

Durum sağlık hizmetleri ve yoksulluk ilişkisi açısından değerlendirildiğinde, 
sosyal güvenlik hizmetleri özel bir önem kazanmaktadır. Sosyal güvenlik kuruluşları, 
özellikle, alt gelir grubuna yapılacak sağlık harcamalarında önemli bir araçtırlar. 
1991’de, sağlık harcamalarının % 63,2’sinin kamuca gerçekleştirilmesi ve nüfusun % 

55,87’sinin sosyal güvenlik kuruluşları aracılığı ile sağlık hizmetlerine ulaşması bu 

olguyu desteklemektedir.67 Dolayısıyla sosyal güvenlik şemsiyesinin genişletilmesi ve 
bu çerçevede sağlık hizmetlerinin artırılması, çalışan kesime ve/veya alt gelir grubuna 

yapılan direkt transferler olacaktır. Sağlık hizmetlerinin yoksul kitlelere 

ulaştırılmasında, diğer yardım kuruluşlarının yanında sosyal güvenlik kuruluşlarının 

etkinlik alanının genişletilerek bu kitleyi kapsaması gerekmektedir. Yoksulluğu 
giderici politikalar olan İşsizlik ve Genel Sağlık Sigortası gibi uygulamalarda sosyal 
güvenlik kuruluşları temel unsurlardır. 

Sosyal güvenlik harcamalarının. GSYİH içindeki oranına bakıldığında. 

Türkiye'de önemli sorunlar görülmektedir. Bu oranın, diğer ülkelerdeki seviyesi 

Tablo-52'da görülmektedir. Türkiye ile AT ortalaması arasında 5 kat fark vardır. Bu 

fark, açıktır ki: Türkiye'deki, örgütsüz işgücü piyasasının yaygınlığından 
kaynaklanmaktadır. Sosyal güvenlik konusunda bir diğer dikkat çekici nokta 
emeklilerin durumudur. Yukarıda belirtilen maaş seviyeleri, bu grubu yoksulluk 

“A.g.e. 
Human Development Report 1990 

66 A.g.e. 
67 DPT 1992 Yılı Programı 



açısından değerlendirmeye sokmaktadır. Tablo-54’de emeklilerin bölgesel dağılımı 
vardır; Türkiye’de yaklaşık 4 milyon emekli olduğu görülmektedir. 1990 Nüfus 
Sayımı’na göre bir işte çalışmayan emekli sayısı ise 1.3 milyondur. Bu durumda 
emeklilerin % 67’si emeklilikten soma çalışmaktadır. Her ne kadar, istatistik yıllarının 
farklı olması bu oranı yükseltse de, emekli maaş seviyelerinin geçinebilmek için 
emeklileri büyük bir oranda çalışmaya ittiği açıktır. 

Sosyal güvenlik konusunda şu çıkarımlar yapılabilir : 
a: Yoksulluğu giderici politikalar konusunda, tarımdaki yoksulluk oranının 

yüksekliği ve tarımda sosyal güvenlik ağının yetersizliği ilişkisi gözönüne alınmalıdır. 
b: Kent nüfusunun neredeyse tamamının sosyal güvenlik ağı içinde olmasına 

rağmen, kentte yoksulluğun artması, sosyal güvenlik hizmetlerinin etkinliği ve 
verimliliğinin düşüklüğünü göstermektedir. 

c: Yoksulluğun giderilmesi açısından, emeklilerin durumu, sağlık 
hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve işgücü piyasasının düzenlenmesinde sosyal 

güvenlik kuruluşları önemli rollere sahiptirler. 

Tablo : 52 - AT Ülkelerinde Sosyal Güvenlik Harcamalarının GSYİH İçindeki Payı (%) 
ULKELER/YILLAR 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Belçika 29,5 29,0 27,8 26,7 26,7 26,7 

Danimarka 26,7 27,4 28,9 29,8 29,7 29,8 

F.Almanya 28,0 28,5 28,5 27,5 26,9 26,6 

Yunanistan 15,5 15,9 19,5 20,7 20,5 19,5 

Ispanya 17,5 17,2 19,8 20,1 20,7 21,4 

Fransa 28,5 28,1 28,0 27,6 27,8 28,7 

İrlanda 24,3 23,3 22,0 20,2 20,3 21,3 

İtalya 22,5 22,9 22,9 23,1 24,0 24,4 

Lüksemburg 24,8 26,4 25,9 25,2 25,9 27,5 
Hollanda 30,9 31,4 31,7 31,0 32,2 32,4 

Portekiz 16,4 16,2 17,1 16,6 17,0 19,4 

Ingiltere 24,4 23,6 21,9 21,9 23,0 24,7 

AT Ortalaması 25,8 25,7 25,5 25,2 25,5 29,0 

Türkiye 3,7 3,9 4,2 5,3 6,4 

Kaynaklar: Eurostat, Basic Statistic of the Community 1992-1993 
Çelikoğlu , ilyas 1993 ss : 32 



Tablo : 53 - Askeri Harcamalar ile İlgili Bazı Oranlar 

Ülkeler 

Asker / 

Öğretmen (1) 

Askeri 

Harcama / 

GSMH(% ) 

Ülkeler 

Asker/ 

Öğretmen (1) 
Askeri 

Harcama / 

GSMH(% ) 

1986 1986 1986 1986 

SSCB 147 11 Irak 425 8,7 

Ispanya 125 2,9 Suriye 320 7,9 

Fransa 113 6,3 G.Kore 272 6 

ABD 100 8,8 Türkiye 271 5,2 

Almanya 98 4 Yunanistan 263 4,8 

İsveç 92 2,8 Urdun 245 16.7 

Ingiltere 85 6,4 Çin 51 12 

İtalya 85 2.7 Arjantin 50 2,1 

İsviçre 62 2,4 Kolombiya 34 1,2 

Kanada 30 4,3 Brezilya 24 1,8 

Japonya 25 1 Meksika 17 0,7 

Gelişmiş Ülkeler 105 Gelişmekte Ulk. 68 4,2 

Kaynak :Hurrian Development Report 1990 

(1) 100 öğretmen başına düşen asker sayısı 

Tablo : 54 - Emekli IViaaşı Alanların Bölgesel Dağılımı (Kişi Sayısı) 

SSK BAGKUR EMEKLİ SANDIĞI 2022 SAYILI KANUN 

Bölgeler 1992 1991 1993 1993 

Akdeniz 146.713 68.773 76.401 97.400 

İç Anadolu 304.668 123.527 197.426 121.798 

• Doğu 51.609 39.993 37.017 97.796 

Güneydoğu 47.145 28.947 25.858 84.557 

Ege 286.320 113.200 136.709 81.408 

i Marmara 652.561 177.693 287.920 100.585 

i Karadeniz 367 316 100.474 90.355 172.213 

| Toplam 1.856.332 652.607 851.686 755.757 

Kaynaklar Aşağıdaki kaynaklardan hesaplanmıştır 
Bağkur İstatistik Yıllığı 1991 

SSK İstatistik Yıllığı 1992 
Emekli Sandığı İstatistik Yıllığı 1993 



V. SONUÇ 

Yoksulluk, görüldüğü gibi, bir ülkenin sosyo-ekonomik koşullarından 

kaynaklanan bir sorundur. Bu tezde yoksulluk ölçümünde yeni bir yaklaşım 
denenmiştir. Tüketim harcamaları baz alınarak oluşturulan bu yaklaşımın literatürdeki 
yaklaşımlardan farkı; yoksulluk sınırının sadece gıda tüketimine veya gelir 
ortalamasına göre değil tüm tüketim maddelerine göre belirlenmesidir. Tüketim 
harcamasına göre mutlak yoksulluk % 24,6 iken, asgari beslenme standardına göre % 
12,75 çıkmıştır. Tüketim harcamasına göre göreceli yoksulluk % 47,62 iken, gelire 
göre göreceli yoksulluk % 30,12'dir. Tüketim harcamalarına göre belirlenen 
yoksulluğun diğer yoksulluk hesaplama biçimlerine göre yüksek çıktığı görülmektedir. 

Asgari beslenme standartma bağlı mutlak yoksullukda sadece gıda faktörü dikkate 

alınmaktadır. Oysa tüketim harcamasına göre belirlenen yoksulluk oranında tüm 
tüketim kalıbı dikkate alınmaktadır. Dolayısıyla bu oran daha gerçekçi ve kapsamlıdır. 

Çalışmanın ikinci yeniliği yoksulluk ve sosyal göstergeler arasındaki ilişkilerin 
ortaya çıkarılmasına yönelik farklı bir bakış açısının oluşturulması idi. Bu çerçevede 
yoksulluk ile gelir dağılımı yapısı, bölgesel gelir eşitsizlikleri, işgücü, cinsiyet, eğitim, 

bazı demografik unsurlar arasında ilişki kurulmaya çalışılmıştır. Ayrıca gelir 

dağılımım bozucu çeşitli makroekonomik politikalara değinilmiştir. Bu bakış açısına 

bağlı olarak yoksul kitlenin şu kesimlerden oluştuğu görülmüştür; eğitimsizler, düşük 

eğitimli kişiler, kadınlar, sosyal güvenlik ağı dışında bulunanlar, tarım kesiminde 

yaşayanlar ve kayıtsız işgücü. 

Mekan olarak bakılırsa, kırsal yapı yoksulluğun ana kaynağıdır; asgari 

beslenme standartma (abs) göre mutlak yoksulluğun % 61,88'i, tüketim harcamasına 

(th) göre mutlak yoksulluğun % 63,33'ü kırdadır. Bölgesel olarak ise, Doğu ve Güney 

Doğu Anadolu bölgeleri dikkat çekmektedir; toplam mutlak yoksulluğun abs'ye göre 

% 35,35'si, th'ye göre % 40,37'si bu iki bölgededir. Kaygı verici bir diğer değişim, 

kentlerde yoksulluğun artmış olmasıdır. Hem bölge-içi hem de bölgelerarası gelir 

dağılımı eşitsizlikleri, yoksulluğun bölgesel belirleyicilerinden biri olarak ortada 



durmaktadır. Bu olgu, özellikle, Ege-Marmara ve Doğu-Güneydoğu Anadolu 

bölgelerinin, hem kendi içlerinde, hem de birbirleri ile karşılaştırılmasında 
görülmektedir. 

Gelire göre göreceli yoksulluk açısından ise, Türkiye’de her 3 kişiden l’inin 

veye tüketim harcamasına göre yaklaşık her 2 kişiden l'inin yoksul olması, iki olguyu 
göstermektedir; düşük ulusal gelir seviyesi ve eşitsiz bölüşüm ilişkileri. Diğer bir 
deyişle, bu iki olsu yoksulluğun genel belirleyicilerinden önemli iki tanesidir. 

İstihdam ve yoksulluk ilişkisinde önemli göstergeler nüfusun içindeki üretici 
nüfusun giderek azalması ve daha önemlisi işsizlik oranının yükselmesidir. Cinsiyet 

açısından, kadınların, toplumsal yaşamdan uzak ve /veya geri planda olmaları, 
(özellikle eğitim ve çalışma yaşamından uzak olmaları) gelir dağılımında onların en 

yoksul kitle olmasını getirmektedir. En düşük gelire sahip grubun % 78.97'si kadın, % 
21.03'ü erkektir. Sosyal güvenlik şemsiyesinin olumsuzlukları ve kayıt-dışı ekonomi, 

yoksulluğun oluşumu ve devamında diğer iki unsur olarak görülmektedir. 

Tarım kesiminin neredeyse tamamı, sanayi ve hizmetler kesimlerinin % 48’i 

kayıt-dışı (vergisiz-sigortasız) çalışmaktadır.68 Kayıt-dışı ekonomi, her ne kadar 
işletmelerin rekabet gücünü artırsa da ve ekonomiye diğer olumlu katkıları olsa da. en 

düşük maliyetli üretimi hedeflediğinden dolayı, bu ekonomi içindekileri en düşük ücret 

ve sosyal haklarla çalıştırmakta, sonuç olarak ise. ülke ekonomisi içinde büyük bir 

niteliksiz veya düşük nitelikli emek pazarını üretmektedir. Başka bir deyişle, düşük 
gelirli yaşamı topluma dayatmaktadır. Sanayi ve hizmetler ile tarımın kavıt-dışı 

ekonomide iki farklı özelliği vardır. Sanayi ve hizmetlerde varolan bu ekonomi düşük 

gelirli yaşamı üretirken, tarımda, varolan düşük gelirli yaşamı pekiştirmektedir. 

Tarımsal üretimin kayıt-dışı kalması, geri bir tarımsal üretim yapısında varolan 

niteliksiz işgücü. düşük eğitim düzeyi, yetersiz sağlık, sosyal güvenlik ve diğer 

kamusal hizmetler gibi koşullardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, yoksulların 
yaklaşık % 63'ünün kırda olması bu yapıya uygunluk sağlamaktadır. 

ss Altuğ.O. 1993 



Makroekonomik politikalar eşitsiz bölüşüm ilişkilerinin temel kaynağı 
görülmektedir. Genelde sermaye birikim modellerinde bütün toplumsal kesimler 
hesaba katılmalıdır. Özelde ise vergi yüklerinin ve sosyal harcamaların toplumun 
bütün kesimlerine olduğunca adil dağılımı gerekmektedir. Vergi yüklerinin alt gelir 

gruplarında daha yüksek olduğu görülmektedir. Sosyal harcamaların gelişmiş ülkelere 

göre oldukça düşük olduğu görülmektedir. Ekonomik kaynakların üretici faaliyetlere 

tamamıyla aktanlamıyor olması sosyal harcamaların yetersizliğindeki en önemli 

etkenlerden biridir. Türkiye'de diğer gelişmekte olan ülkeler gibi kamu kaynakların 
kullanımında askeri harcamaların baskısı altındadır. Tablo-53’de yeralan asker 

öğretmen oranlan gelişmekte olan ülkerin ekonomilerinin maruz kaldığı bu baskıyı 

yansıtmaktadır. 

Sonuç olarak Türkiye’de varolan yoksulluk sosyo-ekonomik ve politik 
yapılardan üremektedir. Yoksulluğun azaltılması bu yapılann hali hazırdaki 
biçimlerinin değişimi ile mümkündür. 

A. Yoksulluğun Azaltılması 

Çalışmada yoksulluğu giderici uygulamalar sonuca bırakılmıştır. Bu ekonomik 

ve sosyal politkalara ve uygulamalara çeşitli kısımlarda kısmen değinildi, fakat, 

aynntılı açıklamalarda bulunulmadı. Bunun nedeni, sonuç bölümünde, önerilecek olan 

ekonomik ve sosyal politikaların hedef kitlesinin, öncelikle belirlenmesi idi. Özellikle, 
alt gelir grubuna yönelik politikalarda, hedef kitlenin ve hedef ölçütlerinin gerçekçi 
olarak belirlenememesi bu politkalan etkisizleştirmektedir. Örneğin; dünyanın en 
büyük toplu konut projesi olan Batıkent özelinde hedef olarak seçilen memur ve 
işçilerin konut edinmesine yönelik uygulama , proje ilerledikçe orta gelir ve hatta üst 

gelir grubunun gücüne yönelik olmuştur. Projedeki konut kaliteleri gittikçe 

düşürülerek, ancak bu şekilde çalışan gelir grubu kapsam içine alınabilmiştir. 

Bu çalışmanın amacı da yoksul kitlenin belirlenmesi ve yoksulluğu azaltacak 

politikaların çerçevesinin belirlenmesine yönelik oldu. Genel olarak yoksulluğa karşı 

üretilecek politikalar iki grupta toplanabilir; dolaylı ve dolaysız politikalar. İlk önce 
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düşük eğitim seviyesi ile düşük gelir seviyesi arasında sıkı bir ilişki vardır. Bu analize 
cinsiyet farklılığından doğan eşitsizlikler de katıldığında, hem genel olarak eğitim 
seviyesinin yükseltilmesi, hem de özellikle kadının eğitimine ağırlık verilmesi 

gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

5 - Kırsal ve Kentsel Kalkınma Projeleri: Kentte, gecekondu özelinde oluşan 

sosyal yapı ve kırsal yapının geleneksel gelişmemişliği, yoksulluğun iki ana damarıdır. 

Kır-kent dengesizliği de, yoksulluğun, diğer beslenme noktasıdır. Bunun için kırda 

toprak reformu, modern üretim ve kapitalist çiftçiliğin yaygınlaştırılması en önemli 

araçlardır. Kentte ise, özellikle gecekondu bölgelerinin oluşmasını önleyici toplu konut 

projeleri ve uygulamaları, gerçekçi şekilde, düşük gelir gruplarına yönlendirilmelidir. 

Kır ve kentte istihdamın artırılması, emeğin rasyonel kullanımı ve üretimin kayıtlı 

ekonomiye geçmesi gereklidir. 

2. Dolaysız Politikalar 

Yoksulluğa karşı uygulanabilecek bazı özel politikalar vardır. Bunlar; 

a: Yasalar çerçevesinde yoksullara yapılan yardımların artırılması, 

b: S.Y.D.T. Fonu kaynaklarının gerçek amacıyla ve etkin şekide kullanılması, 

c: Yoksullukla ilgili özel ve kamu kuruluşlarının eşgüdümlü çalışması ve 
yoksulluk için oluşturulan kaynakların genel bir politika çevresinde kullanılması 

gereklidir. 

3 . Uluslararası Politikalar 

Uluslararası düzeyde yoksulluk, özellikle, Birleşmiş Milletler ve onun alt 

organlarınca, üzerinde önemle durulan bir konudur. Son yıllarda, yoksulluğun 
azaltılması konusunda, oldukça yoğun çalışmalar yapılmıştır. BM'nin UNCTAD 

(United Nations Conference on Trade and Development) Mart 1994 Cenevre'de 
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yapılan toplantısında, yoksulluğun azaltılması ile ilgili temel politikalar belirlenmiştir. 
Yoksulluğa yönelik politikalar sekiz başlık altında toplanmıştır.73 

1- Ekonomik programlar, 

2- Sosyal programlar, 

3- Makro ekonomik politikalar, 

4- Kurmsal örgütlenme, 

5- Kaynakların hareketliliği, 

6- Uluslararası ticaret, 

7- Çevre politikaları, 

8- Nüfus ve göç politikaları. 

Ekonomik Politikalar: Ekonomik politikalar olarak, üç unsur ileri 

sürülmektedir. Birincisi, üretken ve emek yoğun iş olanaklarının gelişmesini sağlamak 

ve özellikle küçük ölçekli girişimcilerin desteklemek. İkincisi, altyapı, sermaye, toprak 
ve teknoloji yatırımlarında, alt gelir gruplarını gözönünde bulundurmak. Son olarak 
ise, üretici faaliyetleri desteklemek; teknik eğitim, fiyat politikaları, ticaret ve üretimin 
genişlemesi için yasal ve idari çerçeveleri hazırlamaktır. 

Sosyal Politikalar: Sosyal hizmetlerin artırılması ve sosyal güvenlik 

hizmetleri iki temel politika olarak görülmektedir. Sosyal güvenlik hizmetlerinin 

kapsamı şu unsurlardan oluşmaktadır; yiyecek, konut, sağlık, eğitim, altyapı, çocuk, 

gençlik, kadın ve özürlü insanlara yapılan yatırımların ve uygulamaların 

genişletilmesidir. 

Makroekonomik Politikalar: Üç ana politik seçenek vardır. Birincisi, 
stabilizasyon ve bütçe oluşumunda yoksulluğu gözönüne almak; örneğin; bölgesel 
kalkınma pojeleri. İkincisi, yapısal uyum politkalannda, yoksullar üzerindeki sosyal 
maliyetin azaltılması; örneğin; alt gelir grubuna yönelik ücret artışlarının reel gelir 
kayıplarına yol açmayacak şekilde düzenlenmesi. Son olarak ise, büyük gelişme 

73 UNCTAD 1994 
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projelerinin oluşturulmasıdır; örneğin; GAP gibi projelerin hazırlanması ve hayata 
geçirilmesidir. 

Kurumsal Örgütlenme: Yoksullukla ilgili yönetimsel organların 
kurulmasıdır; bunlar resmi ve/veya gayrı resmi kuruluşlar olabilir; örneğin; 
Türkiye'deki SYDT Fonu ve özel Vakıflar gibi. Kurumsal örgütlenmenin ikinci ayağı 
ise, yoksulların alt gruplar olarak toplumsal gelşime sürecine dahil edilmesidir; 

örneğin; Türkiye'deki Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı'nın bir çok kadın örgütü ile 
ilişki içinde olması ve özellikle kadınlara yönelik politikalar oluşturması. 

Kaynakların Hareketliliği: Yoksulluk ile ilgili kurumsal örgütlenmelerin 
yerli kaynakların hareketliliğini sağlaması; örneğin; SYDTF'nun işlevlerinin 
genişletilmesi. Dış kaynaklardan gelen sosyal amaçlı yardımların geniş bir tabana 
yayılması. 

Uluslararası Ticaret: Emek-yoğun mal ve hizmetlerin ihracının teşvik 

edilmesi, küçük ölçekli işletmelerin uluslararası ticarete katılımının sağlanması, dış 

koşullara karşı destekleme alımları ve korumacılık ve ihraç mal ve hizmetlerinin 
çeşitlenmesi temel politikalardır. 

Çevre Politikaları: Ekolojik dengenin korunması ve doğal kaynakların 
rasyonel kullanımını sağlamak. 

Nüfus ve Göç Politikaları: Gelişmekte olan ülkelerin temel sorunlarından 

olan nüfus ve göçün planlanması ve kontrol edilmesi için yasal ve idari ekonomik ve 

sosyal altyapının hazırlanması ve uygulanması gereklidir. 

Türkiye'ye bakıldığında bu politikaların kısmen olduğunu görülür. Fakat bu 

politikalar eşgüdümden uzak ve etkinlikleri geçici olmaktadır. Politikaların yasal yönü 

mevcut, fakat uygulaması sorunludur. 
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B. Politika Önerileri 

Yukarıda yoksulluğun azaltılması ve önlenmesi konusunda çizilen politikalar 
çerçevesinde Türkiye’de hangi politikalar mümkündür? Öncelikle şu belirtilmelidir; 
yoksulluğu önlemeye yönelik doğrudan yardım politikaları bu çalışmada 
önerilmeyecektir. Bunun nedeni bu politikaların yoksulluğu azaltmaya yönelik 
etkisinin az olmasıdır. Doğrudan yardım politikaları ile yoksulların sadece anlık 
ihtiyaçları karşılanmakta, uzun dönemli olarak ise yoksullukları devam etmektedir. 
Yoksulluğu oluşturan ekonomik ve sosyal etkenler kaldırılmadan yoksulların sorunları 
çözülememektedir. Yaşlılık, sakatlık, korunmaya muhtaç çocuklardan oluşan 
yoksulluk yapısında doğrudan yardım politikaları etkilidir. Fakat örneğin; Hakkari’nin 
bir köyünde salt kuru tarıma dayanan üretimden kaynaklı yoksulluk doğrudan yardım 
politikaları ile önlenemez. Başka bir örnek kentlerde işsizlikten kaynaklı yoksulluk 
yine bu politikalarla önlenemez. Sonuç olarak doğrudan yardım politikaları 
yoksulluğun kısmi çözüm yollarından biridir. Bu çalışmada önerilecek olan politkalar 
yukarıdaki açıklamalar nezninde makroekonomik politikaları içerecektir. 

L Öneriler 

1- Vergi politikaları ile çalışan kesim üzerindeki vergi yükünü azaltmak 

gereklidir. Bunun bir engeli kamu gelirlerinin azalmasıdır. Bunun bir çözümü; her 
türlü kayıt-dışı üretimin önlenmesi ile kamu gelirleri kaybımn telafi edilmesi olabilir. 

2- Kamu harcamalarının bölüşümünün alt gelir gruplarım hedeflemesi 

gereklidir. Özellikle eğitim, sağlık hizmetleri ve konut üretiminde alt gelir gruplan 
hesaba katılmalıdır. Bu çerçevede; 

a: kadın nüfusunun eğitim seviyesinin yükseltilmesi, 

b: kadın nüfusunun ekonomik yaşama çekilmesi, 

c: kentlerde gecekondu ıslah ve önleme projelerinin gerçekleştirilmesi, 
(özellikle düşük gelirlilere yönelik toplu konut projeleri) 

d: sosyal güvenlik şemsiyesinin genişletilmesi ve etkinleştirilmesi, 
e: sağlık hizmetlerinin tüm toplumu kapsaması gereklidir. 

103 



3- İstihdamın artırılması kayıt-dışı ve açık işsizlikten doğan yoksulluğun 

giderilmesinde temel koşuldur Bunun için özellikle Türkiye’ye uygun olan küçük ve 

orta boy işletmelerin desteklenmesi gereklidir. 
4- Yoksulluğun giderilmesinde kırsal yapının değiştirilmesi en önemli unsurdur. 

Çalışmanın ikinci bölümünde de belirtildiği gibi tarımsal üretimin kapitalist biçime 
bütünüyle geçememesi, gerek istihdamın gelişmemesinde, gerek sermaye birikiminin 
sağlanamamasında Türkiye’nin en önemli açmazlarından birini oluşturmaktadır. 

Dolayısıyla piyasa için üretim yapan çiftçiliğin bütün geri kalmış bölgelerde 

oluşturulması gereklidir. Bunun için tarımda fazla istihdamın eritilmesi, toprakların 

toplulaştırılması ve tarımsal teknolojinin geliştirilmesi zorunludur. Devletin tarımsal 

üretime sağladığı destekleme tarımsal yapıda bir nevi işsizlik sigortası niteliğinden 
kurtarılmalı, üretkenlik artışını sağlamalıdır Bunun için kooperatifçiliğin güçlendirilmesi 

ve kooperatif birliklerinin üzerlerinden hükümetlerin siyasal tasarrufları kaldırılmalıdır. 

Tarımsal yapı için önerilenlerden bir kısmı GAP Projesi’nin içerisinde uygulanmaktadır. 

Benzer uygulamalar diğer bölgelerde de yaygınlaştırılmalıdır 

5- Yukarıdaki önerilerde belirtilenler özellikle iki sorunun çözümüne bağlıdır, 
kamu harcamalarının adaletli bölüşümü ve ekonomik büyüme. Diğer bir deyişle bu 
politikalar kaynak olmaksızın uygulanamaz. Kamu harcamalarını karşılayacak 
kaynaklardan biri sermaye ve rantiyer kesimin ciddi bir biçimde vergilendirilmesidir 74 
Böylece kamu açıkları kontrol altına alınarak görece adil bir bölüşümün bir koşulu 
sağlanmış olacaktır. 

' Boratav. K 1995 ss-210 
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ABSTRACT 

Poverty is one of the major problem of developing countries. Poverty derives 
from social, historical and economic structures of this countries. In this study, major 
points are who is the poor and in what socio-economic conditions poor people live. 

Poverty line is the lowest level of production in a country. So that, level of 
poverty line is a sign which shows level of the development of a country. 

Poor people, who lives under this line, is out of the average production of the 
country. Or, in other sense, poor people are the people who are not directly covered by 
the model of capital accumulation. Poverty is a sign which shows ineffective results of 
this model on certain social groups. 

In this study poverty rates is accounted by a new approach. The consumptiion 
pattern approach is firstly tested in Turkey conditions. Advantage of this approach 

against the absolute poverty and relative poverty approaches is the consisting of all 

consumption things in the poverty line according to consumption. In Turkey, rates of 

poverty are % 24,36 as absolute and % 47,62 as relative according to consumption 

pattern. Absolute poverty as minumum food consumption is % 12,75, relative poverty 
as average earnings is % 30,12. 

Social groups, which are handicapped by poverty, womens, illiterate people, 

rural people, people who are out of social security system and non-registered working 

power. Rural is main area of the poverty. Rural has % 63,78 of total poverty as 

absolute poverty approach and % 63,53 as consumption approach of total poverty. 

Share of women in poverty is % 78,97. Non-registered economy and insufficient social 

security system are another factors in the becoming of poverty. 
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