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Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2002-2009 Yılları Arası
Yoksulluk Bulguları
(Türkiye İstatistik Kurumunun Gelir, Tüketici, Tüketim ve Yoksulluk ile ilgili
web sayfasındaki Yoksulluk Analizlerinin özet bilgileridir)
Nesrin ÇİLİNGİROĞLU1

Çalışmanın Kapsamı

lamda yoksulluk, açlıktan ölme ve barınacak yeri olmama durumu iken, geniş anlamda yoksulluk, gıda, giyim
ve barınma gibi olanakları yaşamlarını devam ettirmeye
yettiği halde toplumun genel düzeyinin gerisinde kalmayı ifade eder.

Yoksullukla ilgili çalışmalarda temel veri kaynağı bireylerin ve bunların oluşturduğu hanehalkının tüketimlerini, gelir düzeylerini, sosyo-ekonomik kesimler ve nüfus
tabakalarına ve bölgelere göre ortaya çıkaran “Hanehalkı Bütçe Anketleri”dir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),
2002 yılından itibaren her yıl düzenli olarak Hanehalkı
Bütçe Anketleri (HBA) uygulamakta, bu verileri kullanarak da yoksulluk analizleri yapmaktadır.

Mutlak yoksulluk: Mutlak yoksulluk, hanehalkı veya
bireyin yaşamını sürdürebilecek asgari refah düzeyini
yakalayamaması durumudur. Bu nedenle, mutlak yoksulluğun ortaya çıkarılması, bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan minimum tüketim ihtiyaçlarının belirlenmesini gerektirir. Mutlak yoksul oranı, bu asgari refah düzeyini yakalayamayanların sayısının toplam nüfusa oranıdır. Bu çalışmada, gerek gıda,
gerekse gıda ve gıda dışı harcama bileşenlerini içeren
mutlak yoksulluk sınırları hesaplanmıştır.

HBA verilerine dayalı olarak yürütülen yoksulluk
çalışmasının tahmin düzeyi; Türkiye geneli ile kentsel
(Nüfusu 20.001 ve daha fazla olan yerleşim yerleri) ve
kırsal (Nüfusu 20.000 ve daha az olan yerleşim yerleri) yerlerdir.

Mutlak yoksulluk, göreli yoksulluk ve uluslararası
karşılaştırmalarda kullanılan yoksulluk sınırları ve bu sınırların altında kalarak yoksul olarak nitelenen fert sayıları hesaplanmaktadır.

Çalışmalarda Kullanılan Tanımlar
Yoksulluk: İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılayamama durumudur. Yoksulluğu dar ve geniş anlamda olmak üzere iki türlü tanımlamak mümkündür. Dar an-

Çalışmalarda, gıda yoksulluğunun temelini teşkil
edecek olan gıda sepetinin belirlenmesinde 2003 Ha-
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nehalkı Bütçe Anketi verileri kullanılmıştır. Gıda harcamasına göre sıralı 3. ve 4. %10’luk dilimler, referans
grup olarak alınmış ve bu hanelerin gıda tüketiminde en
önemli paya sahip 80 madde gıda sepeti olarak tespit
edilmiştir. Bir ferdin günlük asgari 2.100 kalori almasını sağlayacak miktarlar, bu 80 maddeden oluşturulmuştur. Bu sepetin maliyeti gıda yoksulluk sınırı olarak alınmıştır. Gıda yoksulluk oranı, eşdeğer fert başına tüketim
harcaması, gıda yoksulluk sınırının altında kalan hanehalklarının oluşturduğu nüfusun, toplam nüfus içindeki
payı olarak hesaplanmıştır.

günlük sınırların altında kalanlar yoksul olarak belirlenmiştir.
Hanehalkı: Aralarında akrabalık bağı bulunsun ya
da bulunmasın aynı konutta yaşayan, temel ihtiyaçlarını birlikte karşılayan, hanehalkı hizmet ve yönetimine
katılan bir veya birden fazla kişiden oluşan topluluktur.
Hanehalkı ferdi: Hanehalkını meydana getiren topluluğun her bir üyesidir.
Tüketim: Mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını ve
arzularını karşılamak üzere kullanılmasıdır.
Harcama: Bir mal veya hizmet satın almak için yapılan parasal ödeme veya fedakârlıkların tümüdür.

Fertlerin gıdanın yanısıra gıda dışı ihtiyaçları da bulunmaktadır. Bu ihtiyaçları göz önüne almak için gıda
yoksulluk sınırına, gıda dışı mal ve hizmet payının da
eklenmesi gerekmektedir. Bu yoksulluk sınırının belirlenmesi amacıyla da toplam tüketimleri gıda yoksulluk
sınırının hemen üstünde olan hanelerin toplam harcama
içindeki gıda dışı harcama payının ortalaması esas alınmaktadır. Bu oranlar HBA verilerinden her yıl için hesaplanmaktadır. Bu oranlar 2002, 2003 ve 2004 yılları için sırasıyla %57, %60 ve %58 olarak belirlenmiştir.
Buna göre gıda ve gıda dışı mal ve hizmetleri kapsayacak şekilde yoksulluk sınırı belirlenmiştir. Gıda ve gıda
dışı yoksulluk oranı ise, eşdeğer fert başına tüketim harcaması, gıda ve gıda dışı yoksulluk sınırının altında kalan hanehalklarının oluşturduğu nüfusun, toplam nüfus
içindeki payı olarak alınmıştır.

Tüketim harcaması: Hanehalkının anket ayı içinde
tüketim amacıyla (yatırımveiş amaçlı harcamalar hariç) satınaldığı, kendi üretiminden tükettiği, çalışan hanehalkı fertlerinin işyerinde üretilen ya da satışa sunulan maddelerden hanehalkında tükettiği, hanehalkınınbaşka hane ya da kurumlara hediye vermek/yardımda
bulunmak amacıyla satın aldığı mal ve hizmetlerin toplam değeridir. Tüketim harcamaları; “Gıda ve Alkolsüz
İçecekler”, “Alkollü İçecekler, Sigara ve Tütün”, “Giyim
ve Ayakkabı”, “Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar”, “Ev Eşyası”, “Sağlık”, “Ulaştırma”, “Haberleşme”,
“Eğlence”, “Eğitim Hizmetleri”, “Lokanta ve Oteller” ile
“Çeşitli Mal ve Hizmetler” olmak üzere 12 ana grupta
sınıflandırılmaktadır.
Satınalma gücü paritesi: Ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıklarını ortadan kaldırarak, ülkelerin yarattıkları Gayrisafi Yurtiçi Hâsılanın reel anlamda karşılaştırılmasına imkan sağlayan, farklı para birimlerini birbirine
dönüştürme oranıdır.

Göreli yoksulluk: Bireylerin, toplumun ortalama refah düzeyinin belli bir oranının altında olması durumudur. Buna göre toplumun genel düzeyine göre belli bir
sınırın altında gelir ve harcamaya sahip olan birey veya
hanehalkı göreli anlamda yoksul olarak tanımlanır. Refah ölçüsü olarak amaca göre tüketim veya gelir düzeyi seçilebilir. HBA verileriyle yapılan yoksulluk çalışmalarında, eşdeğer kişi başına tüketim harcaması medyan
değerinin %50’si göreli yoksulluk sınırı olarak tanımlanmıştır. Göreli yoksulluk oranı ise, eşdeğer fert başına tüketim harcaması, göreli yoksulluk sınırının altında kalan hanehalklarının oluşturduğu nüfusun, toplam nüfus
içindeki payı olarak hesaplanmıştır.

Çalışan fert: Ücretli ve maaşlı, yevmiyeli, kendi hesabına, işveren ya da ücretsiz aile işçisi olarak anket
ayında bir iktisadi faaliyette bulunan veya iş ile ilişkisi
devam eden 15 ve daha yukarı yaştaki fertlerdir.
Ücretli ve maaşlı: İşveren ile aralarında mevcut olan
yazılı veya sözlü çalışma sözleşmesine göre; işletmenin
satış veya karından tamamen bağımsız olarak belirlenen
bir temel ücret karşılığında çalışanlardır.

Çalışmada özellikle uluslararası karşılaştırmalarda
kullanılan çeşitli yoksulluk sınırları da hesaplanmıştır.
Bu bağlamda, cari satınalma gücü paritesine göre kişi
başına günlük 1 ABD Doları, 2,15 ABD Doları ve 4,30
ABD Dolarına karşılık gelen değerler, yoksulluk sınırları olarak tanımlanmıştır. Eşdeğer fert başına tüketim harcaması, cari satınalma gücü paritesine göre kişi başına

Yevmiyeli: Bir işverene bağlı olarak düzenli ve sürekli olmadan işine göre mevsimlik ya da geçici olarak,
ya da iş buldukça çalışanlardır.
İşveren: Kendi işyerinde en az bir ücretli ya da yevmiyeli eleman çalıştıran kişi. Bir işyerinde işveren durumunda birden fazla ortak bulunabilir. Bu durumda her
ortak bir işveren kabul edilmiştir.
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Coğrafi kapsam: Hanehalkı Bütçe Anketi’nin kapsamıdır. Ankette, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan tüm yerleşim yerleri ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan tüm hanehalkı fertleri kapsama alınmıştır. Ancak, çalışmada kurumsal nüfus olarak tanımlanan yaşlılar evi, huzur evleri, hapishane, askeri kışla,
özel nitelikli hastane, otel, çocuk yuvalarında bulunan
nüfus ile pratik nedenlerden dolayı göçer nüfus kapsam
dışı tutulmuştur.

Kendi hesabına çalışan: İşinde, tarlasında, bağında,
bahçesinde, dükkânında, yazıhanesinde, imalathanesinde, tamirhanesinde vb. yerlerde tek başına veya ücretsiz aile fertleri ile birlikte (yanında ücretli veya yevmiyeli kişi çalıştırmaksızın) ayni (mal) ya da nakdi (para)
olarak gelir elde etmek için çalışanlardır. Bir işyerinde
ücretli kişi çalıştırmaksızın, birden fazla ortak var ise; bu
ortaklardan herbiri kendi hesabına çalışıyor kabul edilmiştir.

Kaydedilmeyen faaliyetler: Yoksullukla ilgili hesaplamalarda temel alınan tüketim harcaması kapsamında
işyeri ve yatırım amaçlı harcamalar ile dayanıklı mallar
için yapılan harcamalar kapsam dışıdır.

Ücretsiz aile işçisi: Hanehalkı fertlerinden biri ya da
birkaçı tarafından yürütülen bir ekonomik faaliyete yardım etmek amacıyla ücret almaksızın işgücü olarak katkıda bulunan hanehalkı ferdidir.
İş arayan: Anketin yapıldığı ay içinde istihdam ha-

Temel Veri Kaynaklarının Niteliği

linde olmayan (kâr karşılığı, yevmiyeli, ücretli ya da üc-

Veri kaynakları: Hanehalkı Bütçe Anketidir. Anket,
bir takvim yılı boyunca her ay değişen ve tabakalı iki
aşamalı küme örneklemesi yöntemine göre seçilen hanehalklarına uygulanmaktadır.

retsiz olarak hiç bir işte çalışmamış ve böyle bir işle de
bağlantısı olmayan) kişilerden iş aramaya yönelik olarak, iş arama kanallarından en az birini kullanmış, 15
gün içinde işbaşı yapabilecek durumda olan, kurumsal

Veri toplama şekli: Hanehalkı Bütçe Anketinde bilgiler; görüşme, kayıt ve gözlem metodları kullanılarak
ahnehalklarından derlenmektedir. Her anketör, her ay
ortalama 6 örnek hanehalkını anket ayı öncesi 1 kez, 1.
ve 2.hafta 2’şer kez, 3. ve 4.hafta 1 kez ve anket ayı bitiminde de 1 kez olmak üzere her bir hanehalkını ayda
ortalama 8 defa ziyaret ederek tüketim harcamaları ve
son ziyarette gelir bilgilerini kayıt etmektedir.

olmayan 15 ve daha yukarı yaştaki tüm kişilerdir. Ayrıca, iş bulmuş ya da kendi işini kurmuş ancak işebaşlamak ya da işbaşı yapmak için çeşitli eksiklerini tamamlamak amacıyla bekleyenlerden, 15 gün içinde işbaşı
yapabilecek kişiler de işsiz nüfus kapsamına dâhildirler.
Ekonomik olarak aktif olmayanlar: Anketin yapıldığı
ay içerisinde bir işte çalışmayan ve işsiz olmayan 15 ve
daha yukarı yaştaki nüfustur. İş aramayıpişbaşı yapmaya

Anket ayı öncesinde örnek hanehalkına yapılan ilk
ziyarette, hanehalkı ile tanışma sağlandıktan sonra hanehalkının sosyo-ekonomik durumuna ait bilgiler alınmakta, harcama kayıt defterinin nasıl doldurulacağı
açıklanmaktadır. Anket ayı içinde yapılan ziyaretler sırasında, örnek hanenin anket ayında yaptığı gıda, giyim, sağlık, ulaştırma, haberleşme, eğitim, kültür, eğlence, konut, ev eşyası vb. gibi tüketim harcamaları hanehalkına bırakılan kayıt defterinden kayıtlama ve görüşme yöntemleri ile alınmıştır. Anket ayı bitiminde yapılan son görüşmede ise, hanehalkı fertlerinin anket ayı
içindeki istihdam durumu, iktisadi faaliyeti, mesleği, işteki durumu, anket ayı ve son bir yıl içerisinde elde ettiği gelir bilgileri derlenmiştir.

hazır durumda olanlar, mevsimlik çalışanlar, ev kadını,
öğrenci, emekli, irad sahibi, çalışamaz halde ve benzeri
durumda olanlar, bu grupta kapsanmaktadır.
Uluslararası ve bölgesel yönerge: 2001 yılından itibaren yürütülmekte olan Sosyal Riskin Azaltılması Projesi kapsamında, hanehalkı bütçe anketlerinin uygulanması ve anketin sonuçlarına dayalı olarak yoksulluk
analizlerinin yapılması da yer almaktadır. Bu bağlamda, 2002 yılında uygulanan Hanehalkı Bütçe Anketinden elde edilen verilere dayalı olarak Türkiye’de yoksulluğun profili, nedenleri ve sonuçları üzerine Türkiye İstatistik Kurumu ile Dünya Bankası ortaklaşa bir rapor hazırlanmıştır. Dünya Bankası ile ortaklaşa hazırla-

Ülke verilerinin dayanağı: Hanehalkı Bütçe Anketi, hanehalkının gelir, sosyo-ekonomik durum ve tüketim yapısı hakkında bilgi edinmek amacı ile 18.11.2005
tarih ve 5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu uyarınca
yapılmaktadır. Hanehalkları tarafından yapılan beyanlar kullanılmaktadır.

nan bu raporun temelini oluşturan sonuçlar, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 14 Nisan 2004 tarihli “2002
Yoksulluk Çalışması” adlı haber bülteni ile kamuoyuna duyurulmuştur. TÜİK’in yoksullukla ilgili çalışmaları 2002 yılı için belirlenen yöntem esas alınarak devam
etmektedir.
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Derleme Uygulamaları

yılı için 0,926 YTL; 2008 yılı için 0,983 YTL ve 2009 yılı
için ise 0,917 TL kullanılmıştır.

Veri derleme sistemi: Hanehalkı Bütçe Anketi’nin
veri giriş aşamasında bir istatistiksel program olan BLAISE kullanılmaktadır. Anketin ilk ve son görüşmesinde
bilgisayar destekli anket yöntemi (CAPI), diğer aşamalarında ise günlük tutma ve veri giriş yöntemleri kullanılmaktadır.

Eşdeğerlik ölçeği: Her ilave hanehalkı üyesinin aileye getirdiği ek harcamanın öncekiler kadar olmadığı ve
yaş-cinsiyet farklılıkları nedeniyle hanedeki fertlerin tüketimlerinin birbirinden farklı olduğu varsayımları altında her bir hanehalkı büyüklüğünün kaç yetişkine denk
olduğunu ortaya koyan katsayılardır. Bu katsayılar kullanılarak hanehalklarının gerçek büyüklükleri hesaplanmış, hanelerin kaç eşdeğer fertten meydana geldiği belirlenmiştir. Ayrıca eşdeğerlik ölçeği, Türkiye genelindeki ortalama hanehalkı büyüklüğü dikkate alınarak iki yetişkin ve iki çocuktan oluşan dört kişilik hanenin eşdeğer büyüklüğüne göre düzeltilmiştir. Böylece farklı büyüklük ve bileşimlerdeki (yetişkin ve çocuk sayısı itibariyle) hanehalkları arasında karşılaştırmalar yapmak
mümkün hale gelmiştir.

Değer hesaplama: Yoksullukta esas alınan hanehalkları tarafından yapılan tüketim harcaması değerleri
ile mutlak ve göreli yoksulluk sınırları TL cinsinden hesaplanmaktadır. Uluslararası karşılaştırmalarda kullanılan yoksulluk sınırları ise satınalma gücü paritesi cinsinden hesaplanmaktadır. 1 $’ın satınalma gücü paritesine (SGP) göre karşılığı olarak 2002 yılı için 618.281 TL;
2003 yılı için 732.480 TL; 2004 yılı için 780.121 TL,
2005 yılı için 0,830 YTL, 2006 yılı için 0,921 YTL; 2007

*Tablo 1. Yoksulluk Sınırı Yöntemlerine Göre Fert Yoksulluk Oranları (2002-2009)
Fert Yoksulluk Oranı (%)
Yöntemler

2002

2003

2004

2005

Gıda yoksulluğu (açlık)

1,35

1,29

1,29

0,87

26,96

28,12

25,60

0,20

0,01

0,02

2006

2007(*)

2008

2009

0,74

0,48

0,54

0,48

20,50

17,81

17,79

17,11

18,08

0,01

-

-

-

-

TÜRKİYE
Yoksulluk (gıda+gıda dışı)
Kişi başı günlük 1 $’ın altı (1)
Kişi başı günlük 2,15 $’ın altı

3,04

2,39

2,49

1,55

1,41

0,52

0,47

0,22

Kişi başı günlük 4,3 $’ın altı (1)

30,30

23,75

20,89

16,36

13,33

8,41

6,83

4,35

Harcama esaslı göreli yoksulluk (2)

14,74

15,51

14,18

16,16

14,50

14,70

15,06

15,12

0,92

0,74

0,62

0,64

0,04

0,07

0,25

0,06

21,95

22,30

16,57

12,83

9,31

10,36

9,38

8,86

0,03

0,01

0,01

-

-

-

-

-

2,37

1,54

1,23

0,97

0,24

0,09

0,19

0,04

24,62

18,31

13,51

10,05

6,13

4,40

3,07

0,96

11,33

11,26

8,34

9,89

6,97

8,38

8,01

6,59

2,01

2,15

2,36

1,24

1,91

1,41

1,18

1,42

34,48

37,13

39,97

32,95

31,98

34,80

34,62

38,69

(1)

KENT
Gıda yoksulluğu (açlık)
Yoksulluk (gıda+gıda dışı)
Kişi başı günlük 1 $’ın altı (1)
Kişi başı günlük 2,15 $’ın altı
Kişi başı günlük 4,3 $’ın altı

(1)

(1)

Harcama esaslı göreli yoksulluk (2)

KIR
Gıda yoksulluğu (açlık)
Yoksulluk (gıda+gıda dışı)
Kişi başı günlük 1 $’ın altı

0,46

0,01

0,02

0,04

-

-

-

-

Kişi başı günlük 2,15 $’ın altı (1)

4,06

3,71

4,51

2,49

3,36

1,49

1,11

0,63

Kişi başı günlük 4,3 $’ın altı (1)

38,82

32,18

32,62

26,59

25,35

17,59

15,33

11,92

Harcama esaslı göreli yoksulluk (2)

19,86

22,08

23,48

26,35

27,06

29,16

31,00

34,20

(1)

(1) Satınalma gücü paritesine (SGP) göre hesaplama yapılmıştır. 2009 yılı için 1 $’ın SGP’ne göre karşılığı olarak 0,917 TL kullanılmıştır.
(2) Eşdeğer fert başına tüketim harcaması medyan değerinin %50’si esas alınmıştır.
(*) Yeni nüfus projeksiyonlarına göre revize edilmiştir.
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Tüketim harcamalarının sınıflaması: COICOP/HBS
kullanılmaktadır.



İş gücünün sektörel dağılımına göre de yoksulluk riski değişmektedir. Riski en yüksek grup tarım sektöründe çalışanlardır. Bu gurubu sırası ile sanayi sektöründe çalışanlar ve hizmet sektöründekiler izlemektedir.



Ekonomik olarak aktif olmayan bireylerdeki yoksulluk, iş arayan bireylerden daha düşüktür.



Eğitim düzeyi yükseldikçe yoksul olma riski azalmaktadır.

Veri işleme: Veri kontrolü ve analizinde SAS programı kullanılmaktadır.
İşlemlerin kaydedilme zamanı: Hanehalkıyla anket
yapılan aydır.

Diğer Konular

Tablo 1’de 2002-2009 yılları arası yapılan yoksulluk çalışmalarının yoksulluk sınırı yöntemlerine göre
fert yoksulluk oranları Türkiye geneli ile kent ve kır bağlamında sunulmuştur. Kurumun web sayfasında yoksulluk ile ilgili bulguların farklı değişkenlerle kıyaslamaları da bulunmaktadır.

Mevsimsel düzeltme: Veri mevsimsel olarak düzeltilmemektedir.
Coğrafi ayrıntı: Yoksulluk çalışmalarında tahmin düzeyi Türkiye geneli ile kent ve kırsal yerler ayrımıdır.

Bulgular
Tüm çalışma yılları bazı temel değişkenler açısından
incelendiğinde ortak sonuçlar saptanmıştır.


İnceleme dönemi boyunca her türlü yoksulluk bulgularında iyileşme vardır.



Kırsal yerde yaşayanların yoksulluk riski kentsel yerdekilerden fazladır.



Hanehalkı büyüklüğü arttıkça yoksulluk riski artmaktadır.



Bireyin çalışma durumuna göre yoksulluk riski de
değişmektedir. Riskin en düşük olduğu grup, işverenlerdir. Bu grubu sırası ile ücretli-maaşlılar, kendi hesabına çalışanlar, yevmiyeli çalışanlar izlemektedir. Riski en büyük olan grup ise ücretsiz aile işçileridir.

Sonuç
Ulusal düzeyde yapılan bu tür araştırmalar ülkedeki durumu değerlendirerek yoksulluğa yönelik sosyal ve ekonomik politikaların başarısını değerlendirmek, geleceğe
yönelik politika, plan ve uygulamaları şekillendirmek,
ülke içi ve ülkeler arası kıyaslamalar yapabilmek için
çok önemli araçlardır.

Yararlanılan Kaynak
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2009 Yoksulluk Çalışması
Sonuçları, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=23&ust_
id=7&tk_id=6365. Erişim Tarihi: 03.06.2011.
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