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ÖN SÖZ 
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1. GİRİŞ 

 

Yoksulluğun, herkes tarafından kabul görmüş objektif ve kesin bir tanımı bulunmamakla 

birlikte, genel bir ifadeyle asgari yaşam standardının gerektirdiği temel gereksinimlerin 

karşılanamaması durumu olarak tanımlanmaktadır. Gerek gelişmiş gerekse de gelişmekte olan 

ülkelerin zaman içinde karşı karşıya olduğu sorunlardan birisi de yoksulluktur. 

Diğer taraftan yoksulluk tüm insanlık için temel bir sorun olmakla birlikte, ağırlıklı olarak 

kadınlar yoksulluğu daha derinden yaşamaktadırlar. Son yıllarda özellikle gelişmekte olan ülkelerde 

yoksulluk içinde yaşayan kadınların sayısı erkeklerin sayısıyla karşılaştırıldığında önemli oranda 

artmıştır. Yoksulluğun kadınla özdeşleşmesi, politik, ekonomik ve sosyal dönüşümün kısa 

dönemdeki sonucu olarak ekonomileri geçiş sürecinde olan ülkelerde son zamanlarda önemli bir 

sorun haline gelmiştir. Bu sorunun ortaya çıkma nedenleri ekonomik faktörlerin yanında, cinsiyet 

rollerinin katılığı, kadınların, eğitim, öğrenim, üretim kaynakları ile yetki ve karar alma 

mekanizmalarına kısıtlı erişimin olması vb. sıralanabilmektedir. Bu faktörlerin yanında toplumsal 

cinsiyete dayalı bakış açısını ana görüş olarak tüm ekonomik analiz ve planlamalara yeterince 

yansıtmamak ve yoksulluğun yapısal nedenlerini yeterince ele almamak da kadın yoksulluğunun 

ortaya çıkmasında katkıda bulunan unsurlardır. 

Cinsiyet, bireylerin kendilerini nasıl görmeleri ve diğer bireylere karşı nasıl davranmaları 

gerektiğini belirlemekte ve çoğu zaman sosyal farklılaşmaya temel oluşturmaktadır. Bu anlamda, 

cinsiyet eşitsizliği toplumda tabakalaşma sisteminin önemli bir öğesidir. Sosyologlar genellikle 

cinsiyet eşitsizliğini gücün, maddi refah ve prestijin dağılımı açısından kadınlar ve erkekler 

arasındaki hiyerarşik asimetriler olarak tanımlamaktadır. Cinsiyet eşitsizliğinin ortaya çıkması 

çalışma yaşamı ve siyasette kadının sınırlı olarak yer alması, kaynaklara ve fırsatlara ulaşmada, 

şiddet, temel hizmetlerden yararlanmada yetersizlik ile yakından ilişkilidir. 

Bu çerçevede cinsiyet eşitsizliği; siyasette ve çalışma yaşamında düşük oranlarda temsil 

edilmesi toplumda kadınların temel hizmetlerden yoksun olması, şiddete uğraması, fırsatlara ve 

kaynaklara sahip olmada erkeklere oranla eşit olmayan koşullar yaşaması şeklinde tanımlanmaktadır.  

Kadınların günlük yaşam faaliyetlerine tam ve özgür bir şekilde katılma fırsatından yoksun 

olmalarına neden olan cinsiyet ayırımcılığının kapsamına karar mekanizmalarına katılamama, 

kamusal olanaklardan yararlanamama, sağlıksız koşullarda yaşama, uygun konut sahibi olamama, 

çalışma yaşamında engellerle karşılaşma, işyerinde taciz ya da haksızlığa uğrama gibi çeşitli konular 

girmektedir. 

Cinsiyet eşitsizliği, bir bireyin bir kadına cinsiyetini esas alarak bir erkeğe davrandığı ya da 

davranacağından daha olumsuz davranması veya daha az olumlu davranarak doğrudan ortaya 

çıkabileceği gibi; şekilsel olarak eşitlikçi gözüken davranış veya uygulamaların sonradan kadın 

üzerinde ayırımcı etkiler yaratarak dolaylı şekilde de ortaya çıkmaktadır. Kadınlara yönelik cinsiyet 

eşitsizliği birçok toplumda görülmekle birlikte, ayırımcılığının türü ve derecesi birbirinden farklı 

olmaktadır.  

Gelişmiş ülkelerde cinsiyet eşitsizliği, kadınların çalışma hayatında, işe alınma aşamasında ve 

terfide karşılaştıkları engeller ile aynı iş için erkeklere nazaran az ücret almaları gibi konularda 

belirginleşirken, gelişmekte olan ülkelerde bu konuların yanı sıra daha çok şiddete uğrama ve eğitim 

olanaklarından yararlanamama gibi temel alanlarda gözlemlenmektedir.  

Yapılan çalışmalarda eğitim, sağlık ve beslenme, işgücü piyasasına katılım ve benzeri 

alanlardaki cinsiyet eşitsizliklerinin genel yoksulluk düzeyini artırdığı görülmüştür. Bu nedenle de 

yoksullukla mücadelede toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ortaya çıkaran faktörlerin önemi üzerinde 

durulmuştur. 

Bu doğrultuda çalışmada, 22 tane OECD ülkesinde cinsiyet eşitsizliğinin yoksulluk üzerinde 

etkisi teorik ve ampirik olarak incelenecektir. Ekonometrik analizde statik dinamik panel analizinde 

Klasik, Sabit Etkili ve Rassal Etkili Modeller Arasında Seçim Yapmak İçin Breusch Pagan Lagranj 

Çarpanı  (LM) Testi, Chow Testi (F Testi), Hausman testleri yapılacaktır. 
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Çalışmanın birinci bölümünde, giriş, ikinci bölümünde cinsiyet eşitsizliği tanımı yanında 

cinsiyet eşitsizliğini açıklamaya yönelik yaklaşımlara yer verilecektir. Uluslararası karşılaştırmalı 

endekslere göre Türkiye ve Dünya’da cinsiyet eşitsizliği verileri değerlendirilecektir. Ekonomik 

hayata katılım, eğitim hakkından yararlanma, sağlık hizmetlerinden yararlanma ve politik hayata 

katılım kavramlarının yoksulluk üzerindeki etkileri incelenecektir. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde yoksulluk olgusu kavramsal çerçevede değerlendirilip; 

yoksulluğu ölçmeye yönelik geliştirilen endeksler ışığında yoksulluğun Dünya’da ve Türkiye’deki iz 

düşümlerine yer verilecektir.  

Dördüncü bölüm ekonometrik model uygulaması olup 22 OECD ülkesinin 2009-2014 yılları 

arası yıllara ait cinsiyet eşitsizliği ve yoksulluk verileri statik panel data analizine tabi tutulacaktır.  

Beşinci yani son bölümde ise sonuç kısmı yer almaktadır.   
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2. CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ 

 

2.1. Cinsiyet Eşitsizliği Kavramı 

 

Cinsiyet (sex) kavramı, bireylerin kadın veya erkek olmak gibi biyolojik yönünü 

(Saraç,2013:27), toplumsal cinsiyet (gender) kavramı ise kadın ve erkeklere yüklenen sosyal rolleri 

ve sorumlulukları ifade eder. Toplumsal cinsiyet biyolojik farklılıklardan dolayı değil, kadın ve 

erkek olarak toplumun bizi nasıl gördüğü, nasıl algıladığı, nasıl düşündüğü ve nasıl davranmamızı 

beklediği ile ilgili bir kavramdır ( Akın,2007:2). Yani cinsiyet terimi biyolojik, toplumsal cinsiyet 

terimi ise kültürel bir yapıyı dile getirmektedir. Cinsiyet değişmez, doğaldır; toplumsal cinsiyet ise 

insan icadıdır; zamana, aileye, kültüre göre değişebilir (Saraç,2013:27).  

Cinsiyet eşitsizliği, kadınların temel ihtiyaçlardan yoksun bırakılması, şiddete uğraması, 

fırsatlara ve kaynaklara sahip olmada ayrımcılık yaşaması, , siyasette ve çalışma yaşamında düşük 

oranlarda temsil edilmesi şeklinde ifade edilmektedir. Başka bir ifadeyle cinsiyet eşitsizliği, karar 

mekanizmalarına katılamama, çalışma yaşamında engellenmeler, kamusal olanaklardan mahrum 

bırakılma, sağlıksız koşullarda yaşama, işyerinde taciz ya da haksızlığa uğrama ve sendikaya 

katılmadan mahrum bırakılmayı kapsamaktadır. Cinsiyet esaslı ayrımcılık, toplumlarda erkek ve 

kadın arasındaki ilişkilerde dengesiz güç dağılımı ile şekillenmektedir (Çolak,2011:31). 

Çalışma hayatından siyasete, sivil toplum örgütlenmesinden eğitime kadar her alanında 

toplumsal cinsiyet eşitsizliğini görmek mümkündür. Bu nokta da ortaya çıkan toplumsal cinsiyet 

eşitsizliği, en bariz görüldüğü alanların başında çok iş ve eğitim gibi alanlarda ortaya çıkmaktadır. 

Kızların daha az okutulmaları ya da belli okullara sadece erkeklerin ya da sadece kızların alınıyor 

olması bu iki cins arasında oluşturulan ayrımcılık örneklerindendir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine 

yol açan faktörler temel olarak beş ana grup altında toplanabilir; 

 1. Toplumun ataerkil yapı ve değerleri,  

 2.  Hiyerarşiyi ve itaati öne süren gelenek ve kültürün yaygınlığı,  

 3.  Kadın ve erkeğin aynı fiziksel mekânı paylaşmamasını gerektiğini belirten dinsel ve 

kültürel inançlar ve gelenekler,  

 4.  Geniş aile, aşiret, hemşericilik, cemaat ilişkilerinin yaygınlığına bağlı olarak birey 

üzerindeki yüksek toplumsal baskılar,  

 5.  Bu yapılanmanın resmi düzeyde kabul görmesi sonucunda siyasal yaşam ve hukukun 

uygulanmasına yön verilmesi (Balkır,2012: 70-71). 

Biyolojik cinsiyet tanımlamasının tersine, sosyal yapılandırma sonucu oluşturulduğu için 

toplumsal cinsiyet farklılığı değiştirilebilir. Birçok toplumda kadın ve erkek için farklı yaratılışları 

dikkate alınmakta ve her birinin kendine ait imkânları, rolleri ve sorumlulukları olduğu kabul 

edilmektedir ( İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi,2012:61). Toplumsal cinsiyet kavramı birçok 

faktör tarafından belirlenmekte ve bu kavram bireyleri yaşamının her döneminde farklı şekillerde de 

olsa etkilemektedir. Toplumsal cinsiyet modelleri, kişinin içinde yaşadığı toplumda aileden 

başlayarak edinilmektedir. Sonrasında kadın ve erkekler bu kavramın içindeki normların neler 

olduğunu sosyalleşme süreci içinde öğrenmektedirler (Öngen ve Aytaç,2013:3). 

Kadınlara atfedilen özellikler genellikle, kibarlık, hassaslık, sıcaklık, duyarlılık gibi 

sıfatlardır. Kadın kırılgan, daha duygulu ve fedakâr olarak tanımlanırken; erkek daha tehlikeli işlere 

koşan, savaşa giden ve evinin geçimini sağlamak zorunda olan konumundadır. Geleneksel kadın rolü 

hosteslik, öğretmenlik, hemşirelik, temizlikçilik gibi meslek alanında da devam ederken; erkekler 

özerklik ve rekabetin daha fazla olduğu iş alanlarına yönlendirilmektedir.  Kadına yüklenen bu 

özelliklerden dolayı kadının politikacı, lider veya yönetici olma yolları kısıtlıdır. Yalnızca meslek 

seçiminde değil, işe alımında ve iş yerlerinde de kadına yönelik ayrımcı uygulamalar ( alınan ücret, 

bazı iş kollarının kadına kapalı olması, yükselme imkânının kadınlar için zorlaşması, bekâr- evli 

durumu, evlenme ve çocuk doğurma durumunda işten çıkarılma) göze çarpmaktadır (Saraç,2013:27). 

 

 



Dr. Gülferah ERTÜRKMEN| 12 

 

 

2.2. Cinsiyet Eşitsizliğini Açıklamaya Yönelik Yaklaşımlar 

 

2.2.1. Fonksiyonalist Yaklaşım 

 

Fonksiyonalist yaklaşıma göre kadın ve erkeğin farklı alanlardaki bazı görevlerinin ilkel 

toplum yaşamından başlayarak edildiğini ileri sürerler. Erkeklerin kadınlardan fiziksel olarak daha 

güçlü olması onları çocuk bakımı ve yetiştirilmesinden kurtarırken; kadınlar ise yaşamları boyunca 

çocuk bakım ve yetiştirilmesiyle görevlendirilmiştir. Bu durum ise erkeğin ailenin geçimini sağlama 

fonksiyonunun yerine getirilmesi, kadının ise ev işleri ve çocuk bakımında uzmanlaşması şeklinde 

bir iş bölümü oluşturmuştur (Çolak,2011:32). 

Fonksiyonalist yaklaşımı savunanlar erkek egemenliğini dikkate alan iki teori 

geliştirmişlerdir. Bu teorilerden ilkini Harris geliştirmiştir. Harris’e göre erkek egemenliği 

evrenseldir ve bu evrensellik insanların var olabilme mücadelesi için gerekli olan “toplum” ile kadın 

ve erkek fiziksel yapısındaki farklılıkları yansıtan “biyolojik özellikler” şeklinde iki koşula bağlıdır. 

İkinci teori ise, insanlığın çoğalmasıyla ilgilidir. İlkel toplumlarda yaşam süresi kısaydı. Kadınların 

hamile olması, dokuz ay boyunca çocuğu taşıması, doğum yapması ve çocuğa bakması kadınların 

yaşamını önemli ölçüde sınırlayan görevlerdi. Bu durumun doğal sonucu olarak erkeklerin büyük 

hayvan avcılığı gibi faaliyetlerle uğraşması; kadınların ise ev işleri ve çocuk bakımını üstlenmeleri 

gerekmektedir. Sonuç olarak, teorilerin ana temasının erkek egemenliği oluşturmuş ve bu 

egemenliğin kaynağının hem sosyal, hem de biyolojik faktörlere dayandırıldığı öne sürülmüştür 

(Henslin, 2003: 291-292). 

Sanayi Devrimi ile meydana gelen değişiklikler, sosyal düzendeki dengelerde önemli 

değişiklikler meydana getirmiştir. Doğum kontrol yöntemlerinin giderek yaygınlaşması ve bebek 

ölüm oranlarında düşüşler meydana gelmesi geleneksel cinsiyet rollerini farklılaştırmıştır. Kadınların 

yaşamlarının büyük bölümünü çocuk bakımına ayırma gerekliliği uzun sürmemiştir. Otomasyon 

sisteminin kullanılmaya başlaması  çeşitli işlerde erkek gücüne olan ihtiyacı kısmen de ortadan 

kaldırmıştır (Coleman vd., 2002: 347; Sullivan, 2003: 226). Kadınlar, ev işleri ve çocuk bakımı yanı 

sıra, ev dışında da bir işte çalışma imkânı bulmuşlardır (Özkalp, 2001: 171). Günümüzde ise 

ekonomik ve sosyal alanlardaki değişme ve gelişmeler, cinsiyet esaslı iş bölümünün yeniden 

şekillenmesini de beraberinde getirmektedir. Kadınlar bir yandan ev işlerini yaparken diğer yandan 

da işyeri sorumluluklarını büyük ölçüde yapabilmektedirler. Fakat kadına biçilen uygun rol 

hakkındaki tutum ve beklentiler, sosyal ve ekonomik koşullardaki gelişmelerden daha yavaş 

değişmektedir. Böylelikle, ortaya çıkan kültürel açık ise cinsiyet eşitsizliği  sorununun temel sebebini  

oluşturmaktadır (Coleman vd., 2002: 348). 

 

2.2.2. Çatışmacı Yaklaşım 

 

Güç ile ayrıcalığın kaynaklara dayandığını varsayan bu yaklaşımına göre güç, başkalarının 

yaşamını etkileme veya kontrol etme yeterliliğidir. Güç kavramı ekonomik kaynaklardan dolayı 

ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamada çatışmacı yaklaşım cinsiyet eşitsizliğini açıklanırken de kadın ve 

erkek arasındaki güç farklılaşması üzerinde durmaktadır. Frederick Engels, ekonomik güç 

tanımlaması üzerinden gitmiş ve ailede erkek egemenliğinin ailenin ekonomik kaynakları üzerinde 

erkeğin sahip olduğu kontrol gücünden kaynaklandığını ileri sürmüştür. Engels’e göre, kapitalizm 

erkek egemenliğini güçlendirirken beraberinde ücret elde etme kadar, mülkiyet sahibi ya da mirasçısı 

olma yoluyla erkekleri daha güçlü kılan serveti yaratmıştır. Daha sonra genişleyen kapitalist 

ekonomi, bireyleri ve özellikle de kadınları tüketici olarak tanımlamaya ve kişisel yeterliliğin 

ürünlere sahip olmaya ya da onları kullanmaya bağlı olduğuna ikna etmeye çalışmıştır. Son olarak da 

kurulan bu sistemin doğal sonucu olarak da toplum, erkeklere çalışma izni verirken, kadınlara 

çalışma hayatına katılmayıp, ev sınırları içinde kalma görevini yüklemiştir ( Demirbilek,2007:17). 

Erkekler, ekonomik kontrol ve politik güç sağlayan pozisyonların dışındaki pozisyonları kadınlara 

vererek, kadınlara düşük ücret ve önemsiz pozisyonlarda yerleştirip, ekonomik avantaj elde 
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etmişlerdir. Kadınların rolü aile içerisinde ikinci plana atılmış; toplumsal kurum olan aile içinde iyi 

kadın, kocasına hizmet ve aynı zamanda itaat edendir şeklinde değer yargıları yüklenmiştir (Coleman 

vd., 2002:348). 

Bu yaklaşımına göre şiddet, istismar, baskı gibi  sorunların ortaya çıkmasıyla beraber, 

kadınlara yönelik önyargı ve eşitsizliğin  oluşması sürpriz olmamıştır(Coleman vd., 2002: 348). 

Cinsiyet eşitsizliği, aslında bir çocuk doğmadan başlamaktadır. Bunu görüşü çoğu toplumda da erkek 

çocuk sahibi olmanın, kız çocuk sahibi olmaktan çok daha değerli olması destekler niteliktedir 

(Brown, 2000: 49). Çatışma yaklaşımı cinsiyeti sosyal eşitsizlik ve çatışmanın bir boyutu olarak 

görmektedir. Cinsiyet eşitsizliğinin egemen olan ve gücü sayesinde zayıfı istismar eden grupların 

varlığından doğduğun da dikkat çekmektedir. Bu tanımlamada egemen grubun erkekler, istismar 

edilen grubun ise kadınlar olduğunun altı çizilmektedir (Demirbilek,2007:17).  

  Kadınların iş yaşamında karşılaştıkları ayrımcılık kotalar ve cam tavan sendromu 1 

kavramlarıyla karşımıza çıkmaktadır. Başta kadınlar olmak üzere, toplumun diğer kesimlerinde 

ırksal, siyasal veya dinsel sebeplerle çalışma hayatında yüksek mevkilere gelmede ayrımcılığa maruz 

kalmaktadırlar. Resmiyette aslında olmayan ve açıkça ifade edilemeyen ya da görülemeyen çeşitli 

engellerle karşılaşmaktadırlar. Cam tavan sendromunun oluşum nedenlerini incelediğimizde, 

kadınların iş gücüne aralıklı olarak katılmaları, insan kaynakları, halkla ilişkiler gibi yükselme 

olasılığının daha az olduğu alanlarda istihdam edilmeleri, üst yönetimin işe almada ve terfide 

uyguladığı ayrımlar ve kadına toplum tarafından biçilmiş olan rol olarak belirtilmektedir 

(Korkmaz,2014:2-12). 

Cinsiyet eşitsizliğinin farkındalığı, kadınlar ve ilgili sosyal gruplar başkaldırıp, bir şeyler 

yapma çabası içerisine girdiğinde bir sosyal sorun olarak görülmeye başlanmıştır. Asılda kadınların 

özgürlüğüne ilişkin esas engelleri, erkek egemenliğini oluşturan tutumlar ve kurumlar 

oluşturmaktadır. Günümüzde kadınlar düşük statülerinin aslında biyolojik bir miras olmadığını, 

bunun erkek egemenliğinin yol açtığı bir sorun olduğunu belirtmişlerdir. Böylece, cinsiyet 

eşitsizliğinin bir sosyal sorun olarak görülmeye başlaması ve kamusal alanda tartışmaları beraberinde 

getirmiştir ( Demirbilek,2007:17).  

 

2.2.3. Etkileşimci Yaklaşım 

 

Etkileşimci Yaklaşımı savunanlar cinsiyet rollerinin sosyalleşme ile nasıl edinildiğinin 

yanında toplumda kadın ve erkeklerden nasıl tutum ve davranışların beklendiğini açıklamaya 

çalışmaktadırlar. Bu yaklaşıma göre biyolojik cinsiyetin doğuştan, toplumsal cinsiyetin ise sonradan 

öğrenilmiş olduğu ifade edilmektedir (Çolak,2011:34). Etkileşimci yaklaşım, bireyi odak alarak 

inceler; bireylerin toplumları oluşturduğunu, dolayısıyla bireyi ve bireyin ilişkilerini anlamadan 

toplumu anlamanın mümkün olamayacağını savunur. İnsanların varlığı ve etkileşimleriyle toplum 

oluşmaktadır. Bu etkileşim çoğunlukla yüz yüze olabildiği gibi okuma ve yazma gibi başka 

biçimlerde de olabilir. Etkileşimci yaklaşım semboller üzerinde durup ve sembollerin toplumsal 

yaşamın temelini oluşturduğunu savunurlar. Sembollerin sosyal ilişkilerimizi düzenlediğini, 

semboller olmadan da bireylerin iletişiminin hayvanların kurduğu iletişim düzeyinden farksız 

olmayacağını ileri sürmüşlerdir. Sembolik etkileşim davranışlarımızın neye bağlı olduğunu, 

kendimizi ve başkalarını tanımlamamızın analizini yapmaktadır. Örneğin, bir kişiye amca veya hala 

dediğiniz zaman, bu kişilere olan davranış biçimimizle, erkek veya kız arkadaş diye tanımladığınız 

zamanki davranışlarımız tamamen farklılaşmaktadır (Kırel,2004:170-171).  

 Bu semboller aracılığıyla erkeklerin kadınlara olan egemenliği ya da üstünlüğü belirgin hale 

gelmektedir. Bireyler cinsiyet eşitsizliğinin ortaya çıkması ve sürmesi hakkında birçok bilgiyi 

kadınlar ve erkekler arasındaki etkileşimi gözlemleyerek elde etmektedir. Değişen sosyal yapıya 

 
1 Cam tavan sendromu, örgütsel önyargılar ve kalıplar tarafından yaratılan, kadınların üst yönetim pozisyonlarına 

gelmeleri önündeki görünmez ve yapay engeller olarak tanımlanmıştır (Aytaç, 1997: 220). 

.  
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bağlı olarak cinsiyet eşitsizliğinin biçimlerine birçok kişi karşı çıkmasına rağmen eşitsizlik kabul 

edilmektedir. Böylelikle, cinsiyet eşitsizliği toplumda kadın ve erkek rollerine ilişkin beklenti 

paylaşımında ya da uzlaşmadaki eksiklik doğrultusunda bir sosyal sorun durumuna gelmiştir 

(Sullivan, 2003: 228). Etkileşimci yaklaşımı savunanlar, cinsiyet rolleri ve eşitsizliğin gelişimini 

engellemenin sosyalleşme sürecinin değişmesine bağlı olduğunu vurgularlar. Bu sosyalleşme 

sürecinde okullar önemli bir paya sahipken, medyanın da etkisi göz ardı edilmemesi gerekmektedir 

(Demirbilek,2007:20).  
 

2.2.4. Feminist Yaklaşım 

 

Latince kadın anlamına gelen ‘femina’ kelimesinden türetilen bu kavram Fransızca ’ya 

1837’den sonra girmiştir. İngilizcede girerek womanism (kadıncılık) teriminin yerini alışı da 

1890’lara denk gelmektedir. Robert Sözlüğünde, bu sözcük ‘kadınların toplum içindeki rolünü ve 

haklarını genişletmeyi öngören bir doktrin’ olarak tanımlamaktadır (Kayhan, 1999, 9). 

Feminizm, genel olarak kadın ile erkek arasındaki güç ilişkisini değiştirmeyi amaçlayan daha 

doğrusu kadınların eşitsizliği, sömürülmesi ve baskı altında tutulmasını değiştirmeyi amaç edinmiş 

bir projedir (Altınbaş,2006:22). Felsefi anlamda feminizm, kadının hemen hemen tüm Avrupa tarihi 

boyunca ezilmesinden, cadı olarak isimlendirilip yakılmasından, İncil’e dahi el sürmesinin 

yasaklanmasından, boşanma, miras, mülkiyet gibi birçok hakkının elinden alınmasından sonra; 

Aydınlanma Çağ’nın, Fransız Devrimi’nin ve İnsan Hakları Bildirgesi’nin de kadına haklarını 

vermemesi üzerine kadınların, kendi haklarını aramak için doğal haklar bildirgesinden yola çıkarak 

19.yüzyılda ortaya attıkları, fakat 21. yüzyıla kadar da pek çok farklı kollara ayrılmış bulunan bir 

felsefi kuramdır  (Öztürk,11.09.2015, abs.kafkas.edu.tr). 

 Birinci dalga feminizm 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başlarında ortaya çıkmış, daha çok 

kadınların oy kullanma, eğitimde fırsat eşitliği gibi haklardan yararlanması gerektiğinin üzerinde 

durmuştur (Yöney,1996:103). Bu dönemin yasal düzenlemeleri seçme ve seçilme hakkının yanında 

mülkiyet, aile hukuku gibi birçok alanda göze çarpmaktadır. Yapılan bu yasal düzenlemeler, 

kadınların kamusal alanda karşı karşıya kaldığı eşitsizliklerin giderilmesinde rol oynamasına rağmen; 

özel alandaki eşitsizlikleri mücadelede yetersiz kalmıştır (Ayata,2011:66).  

 İkinci Dalga Feminizm, 1960’lardan itibaren ABD ve Avrupa ülkelerinde görülmeye 

başlanırken, 1970’lerde, kadın haklarının iç hukuktaki düzenlemelerle garantiye alınmasıyla birlikte 

toplumun her alanında görülmeye başlamıştır. Bu dönemde feminizm yalnızca toplumsal ve siyasi 

hayat üzerinde değil, bilimsel alanda da etkisini göstermiştir. Özellikle sosyal bilimlerin kurallarına, 

tanımlarına, araçlarına ve yöntemlerine yönelik eleştiriler yapılmıştır. Bu eleştirilerin nedeni ise, 

sosyal bilimlerin temelinde, gerçekte gizli bir “erkek bakışı”nın olduğu düşüncesidir. Kadınların 

sosyal bilimler alanında yaptıkları doğrudan ve dolaylı katkıların göz ardı edilmesini, kadının 

görülmez kılındığının bir göstergesi olarak kabul etmişlerdir. Bu dönemde dayanışma üzerine kurulu 

“kız kardeşlik”  düşüncesinin ön plana çıkması da göze çarpmaktadır (Tür ve Koyuncu,2010:6). 

1980’lerden günümüze süreci ele alan dönem, feminizmin tarihsel gelişim çizgisinde 

“Üçüncü Dalga Feminizm” olarak adlandırılmaktadır ve bu dönemdeki tartışmaların amacı ise kadın 

hareketlerinin daha geniş bir tabana yayılmasını sağlamaktır. Bunun yanında, kadını sınırlayan ve 

baskı altında tutan mikro konularla da ilgilenildiği, toplumsal değişimi sağlayacak, bilinçlenmeyi 

arttıracak eylemlerin ve özellikle de eğitimin yaygınlaşması üzerinde durulduğu görülmektedir. 

(Yöney,1996:103). 

 

2.3. CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN ORTAYA ÇIKTIĞI ALANLAR 

 

2.3.1. Ekonomi 

 

 Cinsiyet eşitliği açısından çalışma yaşamı ve istihdam, kadınların ekonomik olarak 

bağımlılıktan kurtulması, kendine ait bir geliri olması, kendine olan güveninin güçlenmesi, belki 

bunlardan da önemlisi, evde kapalı kalmayarak gündelik yaşamın kamusal alandaki bütün 
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cephelerine tanık olabilmesi, katılması ve toplum içinde eşit bir birey olarak yer alması nedenleriyle 

önemlidir. Fakat istihdam denildiğinde karşımıza çıkan sorunlardan biri genellikle kadın emeğinin 

ücretlendirilmeyen bir emek olması ve bu nedenle değersizleştirilmesi ve görülmeyen bir emek türü 

haline getirilmesidir. Kadınların evde yaptıkları işler, ailenin gündelik yaşamını sürdürebilmesi ve 

yeniden üretimi için kadınların gerçekleştirdiği çalışmalar, bir emek türü olarak görülmemektedir. 

Tarım sektöründe “ aile içi ücretsiz emek” olarak görülen kadın emeği bu durumun en bariz 

örneklerindendir (Çakır vd., 2009:26).  

Kadınların işgücüne katılımını etkileyen diğer faktör ise evliliktir. Özellikle evli ve küçük 

çocuklu kadınların işgücüne katılım oranı düşük olmasının yanında; kadınlar, çalışma kararı verirken 

ve iş tercihi yaparken ev içindeki görevlerini aksatmayacak işleri seçmektedirler 

(Demirbilek,2007:21). Çalışma hayatında erkekler ile aynı işi yapan kadınların işe alınması, ücretler, 

yükselme, terfi, tayin, işten çıkarma ile diğer maddi ve maddi olmayan fırsatlar açısından farklı 

uygulamalara maruz kalmaları, istihdamın çeşitli kademelerinde, kadınlar aleyhine var olan 

eşitsizliğin göstergeleridir. Kadın çalışanlar, mesleklerinde ilerleme konusunda erkek meslektaşlarına 

göre; daha fazla çalışmak ve daha uzun süre beklemek zorunda kalmaktadır (Mercanlıoğlu, 2009: 

36).  

Kadınların istihdamı, ekonomik bağımsızlığa kavuşmalarının ve toplumda kadın ve erkek 

arasında daha fazla eşitlik sağlanmasının anahtarıdır. Kadın istihdamı konusunda en ileri göstergelere 

sahip Kuzey Avrupa ülkeleri kısmen dışarıda bırakılırsa, tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 

bu alanda önemli sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sıkıntılar, ülkelerin tarihsel, kültürel, sosyal, ekonomik 

nesnelliklerine göre farklılaşmaktadır. Örneğin Türkiye’de kadınların eğitim düzeyinde ve işgücüne 

katılımında eksiklikler bulunurken, İtalya’da iyi eğitimli kadınların erkeklerle eşit imkânlara sahip 

olmamaları, Almanya’da kadınların yönetici pozisyonlarında yeterince yer bulamamaları gibi 

öncelikli sorunlar bulunmaktadır.  

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (UÇÖ) 2016 raporu küresel işgücü piyasasının tamamında 

kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizliğin sürdüğünü, son yirmi yıl içinde kadınların eğitimi 

alanında sağlanan önemli ilerlemelerin, çalışma yaşamındaki konumlarına bu oranda yansımadığını 

göstermektedir.  

2015 yılında Dünya genelinde kendi hesabına çalışan ve aile çalışanı durumunda 586 milyon 

kadın olduğunu, aile işlerinde çalışanların payı son 20 yılda kadınlar arasında 17 puan azalırken; 

erkeklerdeki 8,1 puan azalmanın olması sonucunda aile işlerine katkı amaçlı çalışanlar arasındaki 

cinsiyet açığı yüzde 11’e inmiştir. Küresel ölçekte, kadınların % 38’i, erkeklerin de % 36’sı sosyal 

sigorta pirimi ödememektedir. Gelişmiş ülkelerde kadınlar ücret karşılığı olmayan bakım işlerinde 

günde ortalama 4 saat 20 dakika çalışırken erkeklerde bu süre 2 saat 16 dakikadır. Gelişmekte olan 

ülkelerde ise bu süreler kadınlar ve erkekler için sırasıyla 4 saat 30 dakika ve 1 saat 20 dakikadır.  

 

2.3.2. Eğitim 

 

Bireylerin haklarının neler olduğunu bilmesi ve bu hakları kullanabilmesi açısından eğitim 

toplum hayatında oldukça önemli bir yere sahiptir.  Modern toplumun gereği olan eğitim, 

günümüzde üretken dahası kaliteli bir yaşamın ön koşulu durumundadır. Eğitimin, bireyin yaşamını 

sürdürme, kendini geliştirme, toplumun bir üyesi olma ve toplumla uyum içinde yaşama 

gereksinimlerini karşılama yönünde önemli bir payı vardır (Özaydınlık, 2014:95). 

Bir çocuğun eğitim hakkından yararlanması onu yoksulluk, sanayide ya da tarımda zorunlu 

çalışma, ev hizmetçiliği veya silahlı çatışma gibi tehlikelerden de koruyacaktır. Eğitimin toplum için 

başlıca faydaları;  gelişimi hızlandırma, yetenekleri uyandırma, insanları güçlendirme ve haklarını 

koruma bakımından bilinçlendirme vb. sıralanabilinmektedir. Eğitime yatırım bir ülkenin kendi 

ekonomik ve sosyal refahının gelişmesi ve demokratik bir toplumun temelini atması için 

izlenebilecek bekli de en emin ve doğru yol olarak düşünülmektedir. Öyle ki az gelişmişliğe çare 

olarak eğitim n bir çözümü olarak sunulup ve benimsenmektedir. 
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İnsana yatırım kavramı, eğitim, sağlık ve beslenmenin temel alındığı üç alanı kapsamaktadır. 

Bu alanlara yapılacak olan harcamaların dengeli bir şekilde yapılması durumunda insan kaynağından 

da en verimli şekilde yararlanma mümkündür. Bireylerin refahının ve kişi başına düşen milli gelirin 

arttırılması emekten faydalanılabilmesi, özellikle de emeğin kalitesinin yükseltilmesi, eğitim ile 

ekonomiyi buluşturan noktalardır ( Özpolat ve Yıldırım,2009:3-4) . 

Günümüzde, eğitim sisteminde kız ve erkek öğrenciler arasında doğrudan ayırımcılığın 

önemli ölçüde giderildiği belirtilmektedir. Kültürel beklentilerin değişmesi ve ayırımcılığa karşı olan 

yasaların önündeki engellerin aşılmasıyla büyük gelişmeler sağlanmıştır (Coleman ve Kerbo, 

2003:263). Kadının eğitimi arttıkça ailenin sağlığında önemli iyileşmeler meydana gelirken; bebek 

ve çocuk ölümleri kadının eğitimiyle tersine ilişkilidir. Kadının eğitimli olmasıyla, gebeliği önleyici 

yöntem kullanımı yaygınlaşmakta ve bu da ailenin istenen büyüklüğe ulaşmasına yardımcı 

olmaktadır. Kadının eğitimli olmasının ortaya koyduğu bütün bu olumlu ilave etkiler sadece onun ve 

ailesinin refahını iyileştirmekle kalmamakta, bütün toplumun refahını da büyük ölçüde 

yükseltmektedir ( Seven ve Engin,2007:180).  

Eğitimle kadınların işgücüne katılımları arasındaki ilişki güçlü, olumlu ve eğitimin kadınların 

yaşamını değiştirmedeki itici gücünü kanıtlar niteliktedir. İşgücüne katılımda kadınlarla erkekler 

arasındaki fark, lisenin altındaki kademelerde % 30’lar düzeyinde iken, üniversite düzeyinde % 10’a 

kadar düşmektedir. Kırsal kesimde okuryazar olmayan kadınlar çok yüksek oranlarla ücretsiz aile 

işçisi olarak çalışmak zorundadır. Oysa ortaokul veya üzeri eğitim almış kadınların yalnız % 5’i 

tarım sektöründe, geriye kalan % 95’i ise profesyonel, teknik, idari görevlerde ve yasadışı işlerde 

istihdam edilmektedir. Kadınların belli bir meslek becerisi edinme olanakları eğitimle 

yükselmektedir (Hünee, 1999:9) 

 

2.3.3.Siyaset 

 

Siyasal katılım, gerek yerel gerekse de genel siyasal etkinliklerle vatandaşların farklı 

şekillerde hükümet ve siyasal iktidarlar üzerinde baskı oluşturması yada doğrudan siyasal sürece 

katılarak etki yaratmaya çalışmaları olarak tanımlanmaktadır. Siyasal katılım, bireyin siyasal 

sistemle kurmuş olduğu ilişkinin düzeyi ve şeklini içerirken; siyasal olayları izlemek ve bilgi 

edinmekten, siyasal eylemlerde bulunmaya, oy vermeye, adaylığa ve siyasal karar mekanizmalarında 

yer almaya kadar uzanan şekil ve boyutlarda kendilerini gösterebilmektedir (Çakır,20008:38). 

Kadınların siyasetle olan ilişkileri, seçmen konumunda bulunan kadın ve siyaset ilişkisi ve 

seçilen kadın ve siyaset ilişkisi gibi iki araç üzerinden yürütülmektedir. Kadınların siyasal alana aktif 

katılımının önündeki engellerin başında, kadınların kamusal alana yetersiz katılımının bir sonucu 

olarak yeterli ekonomik kaynağa sahip olmamaları ile eğitim fırsatlarından gerektiği gibi 

yararlanamamaları gelmektedir. Bununla birlikte, toplumlarda politikanın erkek işi olduğu yönündeki 

yaygın inanış, siyasetin güç odaklı erkek egemen yapıya sahip olduğuna işaret etmekte ve bu alanı 

ataerkil bir karaktere büründürmektedir. Siyasal düzenin işleyiş biçimi, yani siyasi parti 

programlarının kadın katılımını destekleyici olup olmaması, yasal düzenlemelerdeki eksiklikler ve 

zaman kısıtlılığı şeklinde de ifade edebileceğimiz kadınların ev ve aile ile ilgili sorumlulukları 

nedeniyle kamusal, dolayısı ile de toplumsal hayata katılım gösterememesi de bu durumun nedenleri 

arasındadır ( Aydın, 2015:16). 

Örneğin Avrupa Parlamentosu’nda 473 (% 63) erkek milletvekiline karşılık 276 (% 37) kadın 

milletvekili bulunmaktadır. Bu örneğe bakıldığında, modernleşmenin beşiği olduğu kabul edilen 

Avrupa’da bile kadının siyasal alana katılım konusunda nicelik bakımından erkekle eşit düzeye 

gelemediği görülmektedir. Bununla birlikte her ne kadar gelişmiş modern ülkelerde kadınların 

siyasal alana katılım oranının daha yüksek olduğu ifade edilse de, bu durumun nedeni siyasi 

partilerin uyguladıkları yöntemlerden ziyade, kadınların mevcut olan kamusal-özel alan ayrımını 

ortadan kaldırmak için kendi çabalarıyla partilere baskı yoluyla kabul ettirdikleri kota ve fermuar 

gibi teknik araçlardır. 
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Türkiye’de 2015 seçimlerinde parlamentodaki kadın sayısı yükselerek % 14.39’dan % 18’e 

çıkmıştır; ancak erkek milletvekili sayısıyla kıyaslayacak olursak bunun % 82’nin oldukça altında 

kaldığı görülmektedir. Bu sonuca bakılarak, siyasal alanda eşitliğin sağlanmasının öncelikli olarak 

nicelik bağlamında eşit temsil hakkına sahip olunması anlamına geldiği söylenebilir. 

 

2.4 . Cinsiyet Eşitsizliğini Değerlendirmek İçin Kullanılan Göstergeler 
 

1960’lı yıllara gelindiğinde gelir ölçümlerine dayanan yaklaşımların yerini, sosyal 

göstergelerin gelişimi ve ekonomik etkinliklerinin sonuçlarına odaklanan bir eğilimin olduğu 

görülmektedir. Sosyal göstergeler ülkelerin refah seviyelerini ölçmek için kullanılan önemli bir araç 

haline gelmiştir. Böylelikle hem ülkelerin gelişme seviyeleri hem de uygulanan politikalarının insan 

refahı üzerindeki etkilerini değerlendirmek daha olanaklı hale gelmiştir. Toplumsal yaşam karmaşık 

olduğu kadar ve çok boyutludur. Bu çok boyutluluğu göstermek, birden fazla faktör tarafından 

oluşturulan kavramların görünümlerini ortaya çıkarmak için çoklu göstergelerin kullanılmasını 

gereksinim haline gelmiştir. İşte bu noktada endeksler devreye girmektedir. Endeksler, bir olguya 

ilişkin çoklu göstergelerin tek bir rakama indirilmesini sağlayan araçlar olarak tanımlanmaktadır. 

Belirli alanlardaki durumu ortaya koymak ve zaman içindeki değişimi izleyebilmek için endeksler 

uluslararası alanda sıkça kullanılır hale gelmiştir. Evrensel düzeyde cinsiyet eşitliğini ortaya koymak 

için kullanılan çok boyutlu endekslerin bir bölümü ve bunları oluşturan göstergeler şunlardır: 
 

2.4.1.  İnsani Gelişme Endeksi   (Human Development Index- HDI) 

 

İnsani Gelişme Endeksi (İGE) 1990 yılından beri her yıl, Birleşmiş Milletler Gelişme 

Programı (UNDP) İnsani Gelişme Rapor Ofisi tarafından yayınlanmaktadır. Bu endeks milli gelir 

dışında insanların refahının kısa bir tanımını içerirken, üç boyutlu insani gelişmenin birleşik 

ölçümünü de sağlamaktadır. Bunlar uzun ve sağlıklı yaşama (yaşam ömrü ile ölçülür), eğitilmiş 

olmak (yetişkin okur-yazarlığı ve ilk, orta ve liseye kayıt) ve saygın/iyi şekilde yaşam standardına 

sahip olmak (satın alma gücü paritesi ve kişi başına düşen gelirle ölçülür). İnsan hakları ve politik 

serbestlik ölçüsünü gösteremeyen bu endeks cinsiyet veya gelir adaletsizliğini kapsamamaktaydı 

(Kaya, 2009: 1-2). İGE elindeki datalar ile karmaşık olan bir gerçekliği özet bir formda vermeye 

çalışmaktadır. Kendine has kısıtları olsa da, Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) gibi ülkelerin ekonomik 

başarısının bir göstergesi olarak kabul görmüş bir endekse karşı bir bakıma rakip olarak hizmet 

vermektedir. İGE belirtildiği üzere bir ülkenin ortalama başarısını ölçerken, ülkelerin bu 

başarısındaki cinsiyet dengesizliklerini içermemektedir. Cinsiyete Bağlı İnsani Gelişme Endeksi’ne 

ilk defa 1995 yılında hazırlana yıllık raporunda yer verilirken 2010 yılında ise İGE’nde cinsiyet 

eşitsizliğinin yeni bir ölçümünü tanıtmıştır:  155 ülkeyi kapsayan Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi (GII) 

(Deniz ve Hobikoğlu,2012:124-125).  İnsani Gelişme Raporu ise 187 ülkeyi kapsamaktadır (UNDP, 

03.02.2015, 1). 

 

2.4.1.1. Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi   (Gender Inequality Index- GII) 

 

 Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi (GII), UNDP tarafından kadınlar ve erkekler arasındaki 

eşitsizliği ortaya koymak için hazırlanmıştır. Endeks, ulusal insani gelişme başarılarının toplumsal 

cinsiyet eşitsizliği açısından ne derece zarar gördüğünü ortaya çıkarmak, politika analizi ve 

savunuculuk çabaları için deneysel zeminler sağlamak üzere tasarlanmıştır (UNDP, 2010:90). 

Endeks, 0 ile 1 arasında değer alan (değerin yüksek olması kazanımların az olduğu anlamına 

gelmektedir), ve kadınlar için üreme sağlığı, güçlendirme ve iş gücü piyasası gibi 3 boyut ve 5 

gösterge ile gösterilen birleşik bir ölçüdür (UNDP,2010:215). 
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Şekil 2.1. Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi Boyutları ve Göstergeleri (UNDP,2010:208) 

 

Kadınların üreme sağlığı göstergeleri anne ölüm oranı (MMR: 100.000 doğumda anne 

ölümlerinin sayısı) ve genç anne doğurganlık oranıdır (AFR). Anne ölümü bir kadının gebelik 

süresince, doğumda veya gebeliğin sonlanmasından sonraki 42 gün içerisinde, gebeliğin süresine ve 

yerine bakılmaksızın gebelik durumunun ya da gebelik sürecinin şiddetlendirdiği bir nedenden 

kaynaklanan ölümü olarak tanımlanmaktadır. Yani MMR, 100.000 doğumda anne ölümlerinin sayısı 

iken AFR, 1000 canlı doğum başına 15-19 yaş arasındaki genç kadınların doğum oranı olarak 

hesaplanmaktadır (UNDP, 2010:223). 

Çocuk doğurma sırasında annenin refah seviyesinin direk yansıdığı MMR’si kadının 

toplumsal statüsünün açık bir göstergesidir. Doğum esnasındaki komplikasyonlar yüzünden her yıl 

yaklaşık 500,000’den daha fazla kadın ölmektedir. Hala Dünyadaki bazı ülkelerde yüksek düzeyde 

olan çocuk doğurma esnasındaki ölüm riski temel eğitim verme, doğum öncesi sağlık hizmeti alımı 

ve nitelikli doğum elemanı sağlama yoluyla azaltılabilirken; birçok kadın mahrum edilmektedir. 

MMR’yi azaltacak birçok müdahale, örneğin kadınlara  doğum esnasında eğitimli personel 

sağlamak, kadın sünnetini yasaklama ve ergenlik çağında olanların doğumlarının önüne geçmek vb. 

yapılabilir (Gaye vd., 2010:11). 

Güçlendirme boyutunun orta dereceli ve yüksek eğitime katılım ile kadın ve erkeğin 

parlamentodaki sandalye sayısı olmak üzere iki göstergesi vardır. Yüksek eğitimsel kazanım, 

kadınların özgürlüklerini, onların sorunlara karşı kapasitelerini güçlendirerek, kendi konum ve 

şartlarına karşı tutumlarını ve bilgiye ulaşmalarını artırarak, özgürlüklerini genişletmektedir. Eğitimli 

kadınlar daha fazla tatmin edici işten hoşlanmakta, toplumsal tartışmalara katılmakta, kendi ve 

ailelerinin sağlıklarına dikkat etmektedir (UNDP, 2010:91). Eğitimde özellikle de yüksek eğitim 

güçlenmeyi sağlamaktadır. Çünkü insanların sorgulama kapasitesini arttırmakta, kişiye belli bir 

duruş sağlamakta ve nasıl yapması gerektiği konusundaki bilgisini arttırmaktadır. Bu bağlamda 

kadının rolünü güçlendirmede eğitim önemli bir yere sahiptir. Kadınların eğitimi ekonomik 

gelişmede ve çocuk sağlığının gelişiminde büyük öneme sahiptir. Sağlık, beslenme ve hijyen 

konularında annenin çocuğa bakarken oynadığı rolü çocuğun öğrenme aşamasında önemli yer 

tutmaktadır (Gaye vd., 2010:11). 

Güçlendirme boyutunun ikinci göstergesi olan parlamentodaki erkek ve kadın sandalye 

sayısıdır. Siyasi alanda eşitsizlik, kadınların karar mekanizmalarına katılımının engellenmesi 

neticesinde erkeklere oranla daha düşük temsil edilmeleri şeklinde ortaya çıkmaktadır. Siyaset, 

geleneksel olarak erkek işi kabul edilmiştir. Kadınlar geleneksel olarak dünyanın her yerinde politik 



19 | OECD ÜLKELERİNDE CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN YOKSULLUK ÜZERİNE ETKİSİ 

 
 

 

alanda, hükümetin her yönetim kademesinde dezavantajlı konumdadırlar. Ulusal düzeyde 

parlamentoda temsil oranı tahminleri kadının politikada daha genel anlamda toplumda liderlik 

görünürlüğünü ve kadının hangi mertebeye kadar yükselebildiğini yansıtmaktadır. Bu ölçüm ülke 

kapsamında en geniş alanı içermesine karşın kurumsal ve yerel seviyede politik katkıyı içermez. 

Güçlendirmenin başka önemli öğeleri de vardır. Örneğin; hem ev içi hem de ev dışında meydana 

gelen kadına karşı şiddet önemli ve açık bir konudur. Fakat kadına karşı şiddet konusunda 

uluslararası düzeyde yeteri kadar veri bulunamadığı için ölçümleri yapılamamıştır (Gaye, 2010:13). 

Cinsiyet eşitsizliği endeksinin üçüncü boyutu işgücü piyasasıdır. Kadınların işsizliği sadece 

yaşam standartlarında bozulmayı değil aynı zamanda erkeklere bağımlılıklarının artmasını da 

beraberinde getirmektedir. Ayrıca erkeklerin aksine kadınların kazançlarının bütünüyle aile 

üyelerinin özellikle de çocukların refahına harcanmamaktadır. Annelerin sağlık ve eğitim düzeyleri, 

çocukların hayatta kalmaları ve yaşam kaliteleri ile yakından ilgilidir. Erkelerin kadınlara ödenen 

ücretten daha fazla ücret alması ve genellikle bazı mesleklerin erkeklerle özdeşleşmesi ve bu 

mesleklerin ve yüksek ücret ödenen işler olması, çalışma konusunda zaten düşük şansa sahip olması 

kadınların ekonomik olarak yoksullaşmasını daha da hızlandırmaktadır. Kadınların erkeklere oranla 

ücretlerinin düşük olması, kadınların çalışma kararlarını etkilemektedir. Bu durum kadınların işteki 

statülerini düşüren bir durum olmakla birlikte işgücüne katılımı da azaltmaktadır (Çolak,2011:53). 

Kırsal alanlarda yaşayan kadınlar, kent yaşamına katılmada pek çok eşitsizlikle karşı karşıya 

kalmaktadırlar. Yaşadığı şehri tanıma, eğitim, çalışma yaşamı, sosyo-kültürel aktivitelere katılma 

bunların başında gelmektedir (Kaya, 2005: www.sosyalhizmetleruzmani.org). 

Cinsiyet eşitsizliği endeksi, 155 ülkede sağlık, güçlendirme ve iş gücü piyasası alanlarındaki 

toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine ışık tutarken hükümetlerin ilerlemeler yönünde kadınlar ve 

erkekler arasındaki uçurumları anlamalarına yardımcı olabilmektedir. Bileşenlerin göstergeleri, kritik 

politika müdahalelerine ihtiyaç olan alanlara dikkat çeker. Herhangi bir küresel kompozit endeks gibi 

Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi de uluslararası kıyaslanabilirlik ihtiyacıyla kısıtlanabilirken; diğer 

taraftan ulusal ve yerel düzeylerde kullanılmasında rahatlık sağlamaktadır 

(UNDP,www.tr.undp.org,23.02.2016). Cinsiyet eşitsizliği endeksi 0 ile 1 aralığında değer almaktadır 

ve 0 değeri kadın ve erkeğin eşit olduğunu gösterirken 1 değeri iki cinsiyet arasındaki eşitsizliğin en 

üst noktasını yansıtmaktadır. Örneğin çalışma boyutundaki eşitsizliği ölçmede GII endeks değerinin, 

0 ile1 aralığında bir değer aldığını varsaydığımızda; 0 kadın ve erkekler eşit ücret aldıklarını ve 1 

erkek veya kadınlar diğerine kıyasla aldıkları ücrette tamamen eşitsizlik olduğunu göstermektedir. 

 

Tablo 2.1. Çok Yüksek İnsani Gelişmişlik Düzeyine Göre Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi 

(www.undp.org, 23.02. 2016) 
 Cinsiyet 

Eşitsizliği 

Endeksi 

Anne 

Ölüm 

Oranı % 

Ergen 

Doğum Hızı 

Parlementoda

ki Koltukların 

Oranı 

 En az Orta 

öğretim alan  

Nüfus 

İşgücüne katılım 

oranı 

       Kadın Erkek Kadın Erkek 

 Değer  Sıra 100.000 

doğumda 

anne 

ölümlerini

n oranı 

Genç anne 

doğurganlık 

oranı (15-19 

yaş) 

%  25 yaş ve üzeri % 15 yaş ve üzeri % 

Ülke 2014 2014 2013 2010/2015 2014 
 

2005–2014 2005–2014 

Slovenya 0.016 1 7 0.6 27.7  95.8 98.0 52.3 63.2 

İsviçre 0.028 2 6 1.9 28.5  95.0 96.6 61.8 74.9 

Almanya  0.041 3 7 3.8 36.9  96.3 97 53.6 66.4 

Danimark

a 

0.048 4 5 5.1 38.0  95.5 96.6 58.7 66.4 

Avusturya 0.053 5 4 4.1 30.3  100 100 54.6 67.7 

İsveç 0.055 6 4 6.5 43.6  86.5 87.3 60.3 67.9 

Hollanda 0.062 7 6 6.2 36.9  87.7 90.5 58.5 70.6 

Belçika 0.063 8 6 6.7 42.4  77.5 82.9 47.5 59.3 

Norveç 0.067 9 4 7.8 39.6  97.4 96.7 61.2 68.7 

İtalya 0.068 10 4 4.0 30.1  71.2 80.5 39.6 59.5 

http://www.sosyalhizmetleruzmani.org/
http://www.tr.undp.org,23.02.2016/
http://www.undp.org/
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İnsani Gelişme Endeksine göre ülkeler ‘çok yüksek’, ‘yüksek’, ‘orta’ ve ‘düşük’ İnsani 

Gelişmişlik düzeyleri olarak kategorilere ayrılmıştır. Çok yüksek İnsani Gelişmişlik düzeyindeki 

ülkeleri cinsiyet eşitsizliği açısından incelediğimizde İnsani Gelişmişlik endeksinde ilk sırada yer 

alan Norveç Cinsiyet eşitsizliği endeksinde 9. sırada yer almaktadır.  0.016 puanla ilk sırada 

Slovenya yer alırken, onu İsviçre 0.028, Almanya 0.041, Danimarka 0.048, Avusturya 0.053,  İsveç 

0.055 puanla takip etmektedir. Slovenya ‘da her 100.000 doğumda anne ölümlerinin oranı % 7, genç 

anne doğurganlık oranı 0.6, parlamentodaki kadınların koltuk sayısı oranı %27.7, 25 yaş üzeri en az 

orta öğretim alan nüfus kadınlarda % 95.8 erkeklerde % 98, 15 yaş üzeri işgücüne katılım oranı 

kadınlarda %52.3, erkeklerde % 63.2 ‘dir.  

 

Tablo 2.2. Yüksek İnsani Gelişmişlik Düzeyine Göre Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi 

(www.undp.org, 23.02. 2016) 

 
 Cinsiyet Eşitsizliği 

Endeksi 

Anne Ölüm 

Oranı % 

Ergen Doğum 

Hızı 

Parlementodaki 

Koltukların Oranı 

En az Orta öğretim 

mezunu Nüfus 

İşgücüne katılım 

oranı 

      Kadın Erkek Kadın Erkek 

 Değer  Sıra 100.000 

doğumda 

anne 

ölümlerinin 

oranı 

Genç anne 

doğurganlık 

oranı (15-19 

yaş) 

% 25 yaş ve üzeri % 15 yaş ve üzeri % 

Ülke 2014 2014 2013 2010/2015 2014 2005–2014 2005–2014 

Libya  0.134 27 15 2.5 16.0 55.5 41.9 30.0 76.4 

Belarus 0.151 31 1 20.6 30.1 87.0 92.2 50.1 63.1 

Makedonya 0.164 33 7 18.3 33.3 40.2 55.6 43.1 67.5 

Sırbistan 0.176 38 16 16.9 34.0 58.4 73.6 44.5 60.9 

Çin 0.191 40 32 8.6 23.6 58.7 71.9 63.9 78.3 

Bosna 

Hersek 

0.201 41 8 15.1 19.3 44.9 69.8 34.1 57.3 

Malezya 0.209 42 29 5.7 14.2 65.1 71.3 44.4 75.5 

Bulgaristan 0.212 44 5 35.9 20.4 93.0 95.7 47.9 59.0 

Arnavutluk 0.217 45 21 15.3 20.7 81.8 87.9 44.9 65.5 

Maldivler 0.243 49 31 4.2 5.9 27.3 32.7 56.2 77.5 

Türkiye 0.359 71 20 30.9 14.4 39.0 60.0 29.4 70.8 

 

Türkiye’nin de içinde bulunduğu Yüksek İnsani Gelişmişlik düzeyindeki ülkeler 

kategorisinde Cinsiyet eşitsizliği endeksine göre ilk sırayı Libya; Cinsiyet Eşitsizliği Endeksinde 

0.134 puanla 27. sırada yer almaktadır. Türkiye,  0,359 puanla 155 ülke arasında 71. sırada yer 

almaktadır. Türkiye’nin parlamentodaki kadın milletvekili oranı % 14.7’dir. Yetişkin kadınlar 

arasında en az orta öğrenim görmüş olanların oranı % 39 iken, bu oran erkeklerde % 60 olarak göze 

çarpmaktadır. Her 100.000 canlı doğumda 20 kadın hayatını kaybetmektedir. Ergenler arasındaki 

doğurganlık oranı ise 15-19 yaşları arasındaki her 1000 kadında % 30.9 gibi yüksek bir değerle 

dikkat çekmektedir. Kadınların iş gücü piyasasına katılımı % 29.4 iken, erkeklerin katılım oranı % 

70.8 olarak seyretmektedir. 
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Tablo 2.3. Düşük İnsani Gelişmişlik Düzeyine Göre Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi (www.undp.org, 

23.02. 2016) 
 Cinsiyet Eşitsizliği 

Endeksi 

Anne Ölüm 

Oranı % 

Ergen Doğum 

Hızı 

Parlementodaki 

Koltukların 

Oranı 

En az Orta öğretim 

mezunu Nüfus 

İşgücüne katılım 

oranı 

      Kadın Erkek Kadın Erkek 

 Değer  Sıra 100.000 

doğumda 

anne 

ölümlerinin 

oranı 

Genç anne 

doğurganlık 

oranı (15-19 

yaş) 

% 25 yaş ve üzeri % 15 yaş ve üzeri % 

Ülke 2014 2014 2013 2010/2015 2014 2005–2014 2005–2014 

Liberya 0.651 146 640 117.4 10.7 15.4 39.3 58.2 64.8 

Orta Afrika 

Cumriyeti 

0.655 147 880 98.3 12.5 10.1 26.7 72.6 85.1 

Tonga 0.666 148 120 18.1 0.0 87.5 88.3 53.5 74.6 

Kongo 

(Demokratik 

Cumriyeti) 

0,673 149 730 135.3 8.2 12.8 32.4 70.7 73.2 

Mali 0.677 150 550 175.6 9.5 7.7 15.1 50.8 81.4 

Fildişi 

Sahilleri 

0.679 151 720 130.3 9.2 14.0 30.1 52.4 81.4 

Afganistan 0.693 152 400 86.8 27.6 5.9 29.8 15.8 79.5 

Çad 0.706 153 980 152.0 14.9 1.7 9.9 64.0 79.2 

Nijer 0.713 154 630 204.8 13.3 2.4 26.7 72.6 85.1 

Yemen 0,744 155 270 47.0 0.7 8.6 26.7 25.4 72.2 

 

İnsani Gelişme endeksine göre Düşük İnsani Gelişme gösteren ülkeler kategorisinde Cinsiyet 

eşitsizliği endeksine göre son sırada 0,744 puanla 155. sırada Yemen yer almaktadır. Yemen’in 

parlamentodaki kadın milletvekili oranı % 0.7, yetişkin kadınlar arasında en az orta öğrenim görmüş 

olanların oranı % 8.6 iken, bu oran erkeklerde % 26.7 olarak göze çarpmaktadır. Her 100.000 canlı 

doğumda 270 kadın hayatını kaybederken ve ergenler arasındaki doğurganlık oranı ise 15-19 yaşları 

arasındaki her 1000 kadında % 47.0 olarak dikkati çekmektedir. Kadınların iş gücü piyasasına 

katılımı % 25.4 iken, erkeklerin katılım oranı % 72.2’dir. 

Genel bir değerlendirme yapıp Cinsiyet eşitsizliği endeksinin alt birimlerini incelediğimizde; 

parlamentodaki kadın milletvekili oranı % 57,5’le Ruanda, yetişkin kadınlar arasında en az orta 

öğrenim görmüş olanların oranı (kadın –erkek)  % 100 ile Avusturya, Finlandiya,Lüksemburg, 

Estonya, her 100.000 canlı doğumda hayatını kaybeden kadın sayısının 1 olduğu Rusya  ve 15-19 

yaşları arasındaki her 1000 kadında ergenler arasındaki doğurganlık oranının 0,6 olduğu Slovenya  

en iyi değerlere sahip ülkelerdir.  

 

  2.4.1.2. Cinsiyete Dayalı Gelişme Endeksi (Gender-Related Development Index-GDI) 

2014 yılında İnsani Gelişme Raporu’nda 148 ülkenin cinsiyet farkına dayalı kadın ve erkek 

insani gelişme endeksi değerleri oranlarının temel alındığı yeni bir İnsani Gelişme Endeksi ölçümü 

sunulmuştur. Bu yeni ölçüm, Cinsiyete Dayalı Gelişme Endeksi (CDGE),  insani gelişmenin üç 

temel boyutundaki cinsiyet eşitsizliklerini ölçmektedir. Bu üç boyut; sağlık (kadın ve erkeklerin 

doğumda ortalama yaşam beklentisi ölçülüyor), eğitim (kız ve erkek çocukların ortalama öğrenim 

görme süresi beklentisi ve 25 yaş ve üstü yetişkinler için ortalama öğrenim görme süresi ölçülüyor) 

ve ekonomik kaynaklar üzerindeki hâkimiyet (kadın ve erkek kişi başına düşen tahmini Gayri Safi 

Milli Hasıla oranları ölçülüyor) olarak belirlenmiştir ( UNDP, 23.02.2016 www.tr.undp.org, ).  
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Tablo 2.4. 2014 yılı Cinsiyete Dayalı Gelişme Endeksine Göre Ülke Sıralamaları UNDP, 

www.tr.undp.org,23.02.2016) 

Sıra Ülke 
İnsani Gelişme Endeksi CDGE 

(Kadın İGE/Erkek İGE) Kadın Erkek 

1 İsviçre 0.906 0.907 0.999 

2 Norveç 0.940 0.944 0.996 

3 ABD 0.922 0.916 0.995 

4 Çek Cumhuriyeti 0.859 0.877 0.980 

5 Singapur 0.898 0.912 0.985 

6 Kanada 0.904 0.921 0.982 

7 Danimarka 0.912 0.934 0.977 

8 Avustralya 0.922 0.945 0.976 

9 Belçika 0.872 0.895 0.975 

10 İzlanda 0.886 0.909 0.975 

118 Türkiye 0.716 0.793 0.902 

 

CDGE’de ilk sırayı 0.999 puanla İsviçre alırken, bu ülkeyi Norveç 0.996, ABD 0.995 Çek 

Cumhuriyeti 0.980, Singapur 0.985, Kanada 0.982, Danimarka 0.977 puanla takip etmektedir. 

Türkiye’nin cinsiyete dayalı gelişme endeksi ise 0.902’dir. Bu veriler çerçevesinde Türkiye’de 

kadınların insani gelişme endeksi değeri 0.716 iken erkeklerin insani gelişme endeksi 0.793’tür. Bu 

oranlarla Türkiye 148 ülke arasında 118’inci sıraya yer almaktadır. Çok yüksek insani gelişme 

kategorisinde olan ülkelerde ortalama endeks oranı 0.975, yüksek insani gelişme kategorisinde olan 

ülkelerde (ki bu Türkiye’nin İnsani Gelişme Endeksi’nde aralarında bulunduğu grubudur) endeks 

oranı 0.946’dır. 

 

Tablo 2.5. 2014 yılı Cinsiyete Dayalı Gelişme Endeksi Bileşimlerine Göre Ülke Sıralamaları 

(UNDP, www.tr.undp.org,23.02.2016) 

Ülkeler 

Doğumda Ortalama 

Yaşam Beklentisi (Yıl) 

Öğrenim Görme 

Süresi Beklentisi  

(Yıl) 

Ortalama Öğrenim 

Süresi 

(Yıl) 

Kişi Başına Düşen 

Milli Gelir  $ 

Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek 

İsviçre 83.3 80.4 16.6 15.1 12.2 12.0 40,22 51,08 

Norveç 83.6 79.5 18.2 16.8 12.7 12.5 57,14 72,82 

ABD 81.4 76.7 17.2 15.2 13.0 12.9 43,05 63,15 

Çek Cumhuriyeti 81.5 75.7 16.9 15.8 12.1 12.5 19,92 33,60 

Singapur 86.0 79.9 15.5 15.3 10.1 10.9 59,99 93,69 

Kanada  84.0 80.0 16.3 15.5 13.1 13.0 33,58 50,85 

Danimarka 82.2 78.3 19.3 18.1 12.8 12.7 36,43 51,72 

Avustralya 84.5 80.3 20.7 19.7 13.1 12.9 36.68 50,91 

Belçika 83.2 78.3 16.7 16.0 10.6 11.1 31,87 50,84 

İspanya 85.3 79.8 17.7 17.0 9.4 9.8 24,05 40,22 

Türkiye 78.5 72.0 14.0 15.1 6.7 8.5 10,02 27,64 

 

Tablo 2.5.’te CDGE başlığı altında, insani gelişmenin üç temel boyutu olan; sağlık (kadın ve 

erkeklerin doğumda ortalama yaşam beklentisi ), eğitim (kız ve erkek çocukların ortalama öğrenim 

görme süresi beklentisi ve 25 yaş ve üstü yetişkinler için ortalama öğrenim görme süresi ) ve 

ekonomik kaynaklar üzerindeki hâkimiyet (kadın ve erkek kişi başına düşen tahmini Gayri Safi Milli 

Hâsıla oranları) alanları incelenmiştir. CDGE’sinde ilk sırada yer alan İsviçre’de Doğumda ortalama 

yaşam beklentisi kadınlarda 83.3 yıl, erkeklerde 80.4 yıldır. Eğitim alanına baktığımızda öğrenim 

görme süresi beklentisi kadınlarda 16.6 yıl, erkeklerde 15.1 yıl iken bu beklentilerin gerçekleşme 

durumunu ise ortalama öğrenim süresi kadınlarda 12.2 yıl erkeklerde 12.0 yıldır.  Kişi başına düşen 

milli geliri cinsiyete göre ayrıştırırsak kadınlarda 40,22 bin dolar ve erkeklerde 51,08 bin dolardır.   
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Türkiye’de kadınların lehine olan tek veri, doğumda ortalama yaşam beklentisinin kadınlarda 

78.5 yıl, erkeklerin ise 72.2 yıl olmasıdır. Öğrenim görme süresi beklentisi kadınlar için 14.0 yıl iken 

erkeklerde 15.1 yılken; ortalama öğrenim görme süresi kadınlarda 6.7 yıl, erkeklerde 8.5 yıl olarak 

yer aldı. Buda beklenen durumdan aslında ne kadarda uzakta olduğumuzu göstermektedir.  Kişi 

başına düşen Gayri Safi Milli Hâsıla (GSMH) kadınlarda sadece 10 bin dolar, erkeklerde ise 27 bin 

dolar civarındadır. Buna göre erkeklerin milli gelirden kişi başına aldıkları pay kadınların aldıkları 

payın tam 2.7 katıdır. 

Genel bir değerlendirme yaptığımızda CDGE’ye göre, 148 ülkenin 16’sında (Arjantin, 

Barbados, Beyaz Rusya, Estonya, Finlandiya, Kazakistan, Letonya, Litvanya, Moğolistan, Polonya, 

Rusya Federasyonu, Slovakya, Slovenya, İsveç, Ukrayna ve Uruguay) kadın İGE değerlerinin erkek 

İGE değerlerine ya eşit ya da bu değerlerden daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu ülkelerin 

bazılarında kadın İGE değerlerinin daha yüksek olmasının nedeni, kadınların daha yüksek eğitim 

seviyelerine sahip olmaları iken, bazılarında kadın ortalama yaşam beklentisi sürelerinin erkeklere 

göre daha yüksek olmasıdır ( en az 5 yıl daha fazla) .  

 En eşitsiz ülke olan Afganistan’da kadın insani gelişme endeksi, erkek insani gelişme 

endeksinin yalnızca yüzde 60’ını oluşturuyor. Ülkeler arasında önemli farklılıklar olmakla birlikte, 

dünya çapında kadın İGE değerleri, erkek İGE değerlerinden% 8 daha azdır fakat CDGE, kişi başına 

düşen tahmini gayri saf milli gelir açısından cinsiyetler arasında büyük bir eşitsizlik olduğunu ortaya 

koymaktadır. Küresel düzeyde erkekler için kişi başına düşen gelir oranı ortalama olarak 

kadınlarınkinin 2 katı durumundadır. 

 

2.4.2.  Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Endeksi  

 

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) 2006 yılında ilk defa yayınladığı Toplumsal Cinsiyet 

Uçurumu Endeksi 145 ekonomiyi mercek altına alarak toplumsal cinsiyet eksenindeki eşitsizlikleri 

ve ülkelerin bu alandaki ilerlemelerini takip altına almayı amaçlamaktadır. Onuncu kez hazırlanan 

raporda ekonomi, eğitim, sağlık ve siyaset alanlarından göstergeler ile ekonomilerin kadın 

yetenekleri ne ölçüde değerlendirdikleri ölçülürken, eşitsizliklerin yarattığı riskler ve toplumsal 

cinsiyet eşitliğinin ortaya koyduğu fırsatların neler olduğu irdelenmiştir.  

WEF’in, UNESCO İstatistik Enstitüsü ve OECD verilerinin de yardımıyla oluşturduğu 

endekste sıralama her ülkenin kendi şartları içerisinde kadın ve erkek arasındaki eşitsizliklerin 

büyüklüğüne göre yapılmaktadır. Bununla beraber de zengin ve yoksul ülkeler adil bir şekilde 

kıyaslanmış olmaktadır. 145 ülkenin incelendiği 2015 yılındaki raporda, ücret eşitsizliği verileri ise 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’ndan (OECD) alınmıştır. OECD kadın ve erkek arasındaki 

ücret karşılaştırmasını yaparken her bir cinsiyetin kendi ülkesinde aldığı maaşların ortalamasını 

alarak hesaplamaktadır. Fakat bu hesaplama yapılırken sadece tam zamanlı çalışanların aldığı 

ücretler dikkate almıştır. 

WEF kadınların ilerlemesini ulusların gelişmesinin önemli bir boyutu olarak kabul 

etmektedir. WEF’in toplumsal cinsiyet eşitliğini göstermek için geliştirdiği bu endeks, kadınlarla 

erkekler arasındaki eşitsizliğin derinliğini ölçmek için, ekonomik katılım ve fırsatlar; eğitime erişim; 

sağlık ve hayatta kalabilme; siyasal güçlenme ile birlikte dört kritik alan belirlemektedir. Ülkelere 0 

ile 1 arasında bir puan verilmekte, puan 1’e yaklaştıkça uçurum kapanmakta, 0’a yaklaştıkça 

derinleşmektedir (WEF,2013: 4-6) 

2015 yılında yayınlanan rapor kapsamında 145 ülke ortalamasına endeks değeri 

incelendiğinde kadınlar ve erkekler arasında eğitim alma boşluğunun %95 ‘inin, sağlık 

hizmetlerinden yaralanma %96 oranında kapatıldığı görülürken; ekonomik katılım ve siyasi güç 

üzerindeki fark süregelmektedir. Ekonomik katılım %59 ve siyasi güç ise sadece % 23 kapatılmıştır. 
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Tablo 2.6. Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Endeksi (www.weforum.org, 23.05.2016) 
İlk 10 Ülke  Son 10 Ülke  

Ülke Sıralama Puan Ülke Sıralama Puan 

İzlanda 1 0.881 Mısır 136 0.599 

Norveç 2 0.850 Mali 137 0.599 

Finlandiya 3 0.850 Lübnan 138 0.598 

İsveç 4 0.823 Morokko 139 0.593 

İrlanda 5 0.807 Ürdün 140 0.593 

Ruanda 6 0.794 İran 141 0.580 

Filipinler 7 0.790 Çad 142 0.580 

İsviçre 8 0.785 Suriye 143 0.568 

Slovenya 9 0.784 Pakisyan  144 0.559 

Yeni Zelanda 10 0.782 Yemen 145 0.484 

‘The Global Gender Gap Report 2015’ ‘den derlenmiştir. 

 

Raporda ekonomi, eğitim, sağlık ve siyaset alanlarından göstergelerin ortalama sonuçları en 

yüksekten en düşüğe doğru sıralanmıştır ve sonuçlar incelendiğinde hiçbir ülke cinsiyet eşitsizliğini 

tam olarak ortadan kaldıramamıştır. İzlanda, İskandinav ülkeleri (Norveç, Finlandiya, İsveç) ve 

İrlanda kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği bu veriler ışığında %80 kapattığı görülmektedir. Endekse 

göre sıralama yaptığımızda en iyi ilk on ülke İzlanda, Norveç, Finlandiya, İsveç, İrlanda, Ruanda, 

Filipinler, İsviçre, Slovenya ve Yeni Zelanda iken, Cinsiyet eşitsizliği endeksinin son 10 sırasında 

Mısır, Mali Lübnan, Morokko, Ürdün, İran, Çad, Suriye, Pakistan ve Yemen yer almaktadır. Yemen 

bu eşitsizlik boşluğunu kapatmakta yaklaşık %48’lik bir oranla son sırada yer almaktadır ( 

WEF,2015:7). 

 

Tablo 2.7. OECD Ülkeleri için 2015 Yılı Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Endeksi   (WEF,2015:346) 
 İndeks Ekonomik 

Katılım ve fırsat 

Eğitimsel 

Kazanımlar 

Sağlık ve 

hayatta Kalma 

Siyasi 

Güçlendirme 

Ülke Sıralama Puan Sıralama Puan Sıralama Puan Sıralama Puan Sıralama Puan 

İzlanda 1 0.881 5 0.836 1 1.000 105 0.970 1 0.719 

Norveç 2 0.850 1 0.868 32 1.000 70 0.974 3 0.559 

Finlandiya 3 0.850 8 0.815 1 1.000 1 0.980 2 0.607 

İsveç 4 0.823 4 0.836 54 0.996 71 0.974 5 0.486 

İrlanda 5 0.807 26 0.777 44 0.998 56 0.979 6 0.474 

İsviçre 8 0.785 17 0.798 69 0.993 74 0.974 18 0.376 

Slovenya 9 0.784 24 0.778 29 1.000 79 0.973 16 0.385 

Yeni 

Zelanda 

10 0.782 30 0.768 1 1.000 105 0.970 15 0.390 

Almanya 11 0.779 38 0.737 88 0.987 56 0.979 11 0.413 

Hollanda 13 0.776 39 0.732 1 1.000 104 0.970 13 0.401 

Danimarka 14 0.767 20 0.788 1 1.000 107 0.970 29 0.309 

 

Fransa 15 0.761 56 0.699 1 1.000 1 0.980 19 0.365 

Birleşik 

Krallık 

18 0.758 43 0.724 37 1.000 66 0.974 23 0.335 

Belçika 19 0.753 34 0.762 1 1.000 66 0.974 35 0.275 

Estonya 21 0.749 47 0.711 39 0.999 1 0.980 30 0.308 

İspanya 25 0.742 67 0.674 47 0.998 93 0.972 26 0.326 

ABD 28 0.740 6 0.826 40 0.999 64 0.975 72 0.162 

Kanada 30 0.740 28 0.773 1 1.000 109 0.969 46 0.218 

Lüksemburg 32 0.738 31 0.766 1 1.000 71 0.974 53 0.212 

Avustralya 36 0.733 32 0.766 1 1.000 74 0.974 61 0.193 

Avusturya 37 0.733 52 0.705 1 1.000 74 0.974 61 0.193 

Portekiz 39 0.731 46 0.712 60 0.995 79 0.973 41 0.244 

İtalya 41 0.726 111 0.603 58 0.995 74 0.974 24 0.331 

Polonya 51 0.715 75 0.667 38 1.000 42 0.979 52 0.213 

İsrail 53 0.712 71 0.671 51 0.996 69 0.974 54 0.205 

Meksika 71 0.699 126 0.545 75 0.991 1 0.980 34 0.281 

http://www.weforum.org/
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Şili 73 0.698 123 0.570 36 1.000 41 0.979 42 0.243 

Çek 

Cumhuriyeti 

81 0.687 94 0.636 1 1.000 42 0.979 83 0.134 

Yunanistan 87 0.685 87 0.644 56 0.996 56 0.979 91 0.120 

Slovakya 97 0.675 93 0.638 1 1.000 79 0.973 115 0.087 

Macaristan 99 0.672 62 0.685 76 0.991 42 0.979 139 0.035 

Japonya 101 0.670 106 0.611 84 0.988 42 0.979 104 0.103 

Güney Kore 115 0.651 125 0.557 102 0.965 79 0.973 101 0.107 

Türkiye 130 0.624 131 0.459 105 0.957 1 0.980 105 0.103 

‘The Global Gender Gap Report 2015’ ‘den derlenmiştir. 

 

2015 yılında 145 ülke içinde sadece 25 ülke kadın ve erkek arasındaki eğitim, 40 ülke sağlık 

ve hayatta kalma açığını kapatabilmişken, ekonomik katılım ve fırsatlar ile siyasi güçlendirme 

alanlarında hala eşitsizlik devam etmektedir (WEF, 2015:10-12). OECD ülkeleri içinde 0.881 puanla 

İzlanda ilk sırada yer alırken; bu ülkeyi Norveç, Finlandiya, İsveç, İrlanda, İsviçre takip etmektedir. 

 

Tablo 2.8. Türkiye için Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Endeksi  (WEF,2015:346) 
Örneklem Indeks Ekonomi Eğitim Sağlık Politika 

Yıl Ülke 

Sayısı 

Sıralama Puan Sıralama Puan Sıralama Puan Sıralama Puan Sıralama Puan 

2015 145 130 0.624 131 0.459 105 0.957 1 0.980 105 0.103 

2014 142 125 0.618 132 0.453 105 0.953 1 0.980 113 0.088 

2013 136 120 0.608 127 0.427 104 0.943 59 0.976 103 0.087 

2012 135 124 0.601 129 0.414 108 0.930 62 0.976 98 0.087 

2011 135 122 0.595 132 0.389 106 0.920 62 0.976 89 0.097 

2010 134 126 0.588 131 0.386 109 0.912 61 0.976 99 0.077 

2009 134 129 0.583 130 0.400 110 0.892 93 0.971 107 0.068 

2008 130 123 0.585 124 0.412 108 0.890 88 0.971 106 0.068 

2007 128 121 0.577 118 0.431 110 0.854 87 0.971 108 0.052 

2006 115 105 0.585 106 0.434 92 0.885 85 0.969 96 0.052 

2006-2015 

Yılları 

Arasındaki 

Değişim 

↑ 0.039 ↑ 0.024 ↑ 0.072 ↑ 0.010 ↑ 0.051 

 

Tablo 2.8’ye göre; Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Endeksi'nin genel sıralamasında, Türkiye 

Dünya’da cinsiyet uçurumunun en derin olduğu ülkelerden biridir. 2006 yılında 115 ülke arasında 

105’inci sırada, 2014’te 142 ülke arasında 125'inci sırada yer alan ülkemiz, 2016 yılında 145 ülke 

arasında 130'uncu sırada olup, cinsiyetler arası eşitsizliğin en fazla olduğu ülkelerden biri olmuştur. 

Endekste Türkiye’nin genel sıralamada gelişim gösterdiği ancak yer aldığı bölgede en düşük 

sıralamada olan ülke olarak kaldığı belirtilmektedir. 

Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Endeksinde sıralamaya esas alınan 4 temel kritere göre, 2015 

yılında Türkiye 145 ülke içinde ekonomik katılım ve fırsatlar (131); eğitime erişim (105); sağlık ve 

hayatta kalabilme (1) ve siyasal güçlenme (105) sıralamalarında da diğer ülkelerden geride 

kalmaktadır.  

Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Endeksi (2015)’e göre, Türkiye'ye dair bazı veriler şöyledir: 

Yetişkin kadınlar arasında işsizlik oranı %1.9  (yetişkin erkeklerde bu oran %8.7), kadınlar arasında 

part-time çalışma oranı %24.1 (erkeklerde bu oran %6.7), tarım dışı istihdamda kadın işgücü oranı % 

25, İşletmelerde liderlik konumuna yükselebilen kadın oranı %3.5 ve genel müdürü kadın olan 

firmaların oranı ise %5’tir (WEF,2015: 347). Türkiye’nin “ekonomik katılım ve fırsatlar” alanında  

diğer kriterlere göre daha geride olması, kadın istihdamı sorununun boyutu hakkında fikir 

vermektedir. Türkiye’nin “ekonomik katılım ve fırsatlar” kategorisinde 131. sırada olması, 

Türkiye’de kadınların işgücüne katılımı ve istihdamı konusunda dünya ölçeğinde geri bir konumda 

olduğunu göstermektedir. Şöyle ki; 2006 yılında Türkiye, bu kriter kullanılarak sıralanan 115 ülke 
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içinde 106. sırada (sondan onuncu) iken, 2015 yılında yerini koruyamayarak 145 ülke içerisinde 131. 

sırada olduğu görülmektedir. 

Ekonomik katılım ve fırsatlardan farklı olarak eğitim ( endeks değeri 0.957 ) ile sağlık ve 

hayatta kalabilme  (endeks değeri 1)alanlarında eşitsizlik uçurumu kapanmaya yakındır. Siyasi 

Güçlendirme alanında üst düzey yetkili, yönetici ya da milletvekili olarak çalışan nüfus içerisinde 

kadınlar, sadece % 13’lik bir paya sahipken; çalışma hayatında kadınların erkeklere oranı yüzde 32, 

üniversite mezunları arasındaki kadın oranı ise % 47’dir.  

 

2.4.3. Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Endeksi (GEI) 

 

Kadın-erkek eşitliği, Avrupa Birliği’nin temel değerlerinden biri olup Antlaşmalarında ve 

Temel Haklar Şartı’nda öne çıkarılmıştır. AB, cinsiyet eşitliği ilkesinin uluslararası seviyeden ve AB 

seviyesinden ulusal, bölgesel ve yerel seviyelere doğru süzülmesinde kritik rol oynar. Zaman içinde 

ve çeşitli alanlarda, Avrupa Birliği'nde ve Üye Devletler'de cinsiyet eşitliğini iyileştirme amaçlı 

belirli politikalar geliştirilmiştir. Cinsiyet eşitliği seviyesini, uluslararası ve ulusal seviyede ilgili 

öncelik alanlarında ölçmek için, dünya çapında farklı izleme araçları geliştirilmiştir. Ancak, bunların 

hiçbiri cinsiyet eşitliğini Avrupa Birliği politika çerçevesi içinde ölçme amacıyla hazırlanmamıştır.  

Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne yönelik ihtiyaç ilk kez Avrupa Komisyonu’nun 2006-2010 Kadın-Erkek 

Eşitliği İçin Yol Haritası'nda ortaya konulmuş ve ardından Komisyon'un 2010-2015 Kadın-Erkek 

Eşitliği Stratejisi İçin Hareket Planı’na dâhil edilmiştir. Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü, cinsiyet 

eşitliğinin çok yönlü gerçekliğini yansıtan ve Avrupa Birliği politika çerçevesine yönelik biçimde 

özel olarak hazırlanacak bileşik bir gösterge oluşturma görevini üstlenmiştir. Bu görev, Enstitü’nün 

2010-2012 Yarı Yıl Çalışma Programı kapsamındaki ana görevlerinden biridir. Cinsiyet Eşitliği 

Endeksi 2010'da başlatılmış ve Brüksel'de 13 Haziran 2013 tarihinde lansmanı yapılmıştır 

(eige.europa.eu, 01.12.2015). 

Social Watch tarafından geliştirilen bu endekste gösterge olarak gelir, okullaşma oranı ve 

okuryazarlık, istihdam ve kalifiye işlerde kadın erkek arasındaki açık; parlamento ve karar 

mekanizmalarında yer alma kullanılmaktadır Avrupa Birliği tarafından kurulan Avrupa Cinsiyet 

Eşitliği Enstitüsü’de cinsiyet eşitliğini ölçmek için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi (GEI) 

geliştirmiştir. Endeks altı ana alandan (iş, para, bilgi, zaman, güç ve sağlık) ve iki uydu alandan 

(kesişen eşitsizlikler ve şiddet) oluşmaktadır. 

Bunlar:   
 

• İş (istihdama katılım, ayrımcılık ve işin niteliği) 

• Para (finansal kaynaklar ve ekonomik durum) 

• Bilgi (eğitime katılım ve ayrımcılık, yaşam boyu öğrenme) 

• Zaman (bakım hizmetleri ve sosyal aktiviteler) 

• Güç (politik ve ekonomik güç) 

• Sağlık (genel sağlık durumu ve sağlık hizmetine erişim) ( TEPAV,2014:59). 
 

İş: İş alanı, Avrupa işgücü pazarında kadınların ve erkeklerin konumu ile ilgilidir. İşgücü 

pazarına katılım, iş yaşamı süresi, sektörel ayrımcılık şekilleri ve çalışma saatlerinin esnekliği, 

işyerinde eğitim, sağlık ve güvenlik dahil olmak üzere iş kalitesi alanlarında cinsiyet ayrımını ölçer. 

Para: Para alanı, kadınlar ve erkekler arasında mali kaynaklar ve ekonomik durum açısından 

eşitsizlikleri ölçer. Kazançlar ve gelirin yanı sıra gelir dağılımı ve yoksulluk riski taşımama 

hususlarındaki farkları ölçer 

Bilgi: Bilgi alanı, eğitim ve öğrenim açısından kadınlarla erkekler arasındaki farklılıkları gösterir. 

Bu alan yüksek- öğrenim yapma, ayrımcılık ve yaşam boyu öğrenme hususlarındaki farkları ölçer 

Zaman:  Zaman alanı ekonomik faaliyetler, bakım faaliyetleri ve diğer sosyal faaliyetler 

(kültürel, yurttaşlıkla ilgili, vb. dahil) arasındaki dengeye odaklanmaktadır. Çocuk bakımı ve ev 

işlerine harcanan zaman açısından cinsiyet ayrımı dâhil para alınmadan yapılan faaliyetlere ve aynı 
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zamanda kültürel faaliyetler, dinlence faaliyetleri ve yardım faaliyetleri gibi yaşamın diğer 

yönlerindeki faaliyetlere harcanan zamanı ölçer. 

Güç: Bu alan, kadınların karar verme sürecine katılmamasının cinsiyet ayrımını ne geniş ölçüde 

etkileyebileceğini araştırır. Politik ve ekonomik sahalarda kadınların ve erkeklerin temsili arasındaki 

farkları ölçer. 

Sağlık:  Sağlık alanı, sağlık durumu ve sağlık kuruluşlarına erişim açısından kadınlar ve erkekler 

arasındaki farklara odaklanır. Kişinin kendi sağlığını nasıl algıladığı, ortalama ömür ve kişinin 

ömründeki sağlıklı geçen yıllar arasındaki farklılıklar ile tıbbi ihtiyaçlar ve diş ile ilgili ihtiyaçların 

karşılanması arasındaki cinsiyete dayalı farklılıkları ölçer. 

Kesişen eşitsizlikler: Kesişen eşitsizlikler, iki uydu alandan ilkidir. Bu alandaki değerler, 

endeksin nihai puanı hesaplanırken dikkate alınmaz. Kadınlar ve erkekler homojen gruplar olarak 

kabul edilemediğinden, bu alan açıklayıcı gruplar olarak yabancı bir ülkede doğanlar, daha yaşlı 

çalışanlar, yalnız ebeveynler ve bakım rolü üstlenenler arasındaki istihdam oranları açısından 

cinsiyet ayrımını araştırarak, cinsiyet ayrımını etkileyebilecek diğer özellikleri inceler. 

 Şiddet: Şiddet, ikinci uydu alandır. Kavramsal olarak, kadınlara karşı cinsiyete dayalı şiddeti ele 

alır ve ayrıca cinsiyet eşitliği açısından gelişimin olmamasına dayanak oluşturan tutumlara, normlara 

ve şablonlara odaklanır. Uydu alan olarak, Cinsiyet Eşitliği Endeksi puanına eklenmez. Veri 

olmaması nedeniyle boştur. Yine de şiddet, cinsiyet eşitliğinde kritik bir alandır ve bu nedenle bu 

alanın boş olması, veri toplama alanındaki boşlukların ele alınması için acil bir çağrı olarak 

görülmelidir.  

Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Endeksi, cinsiyet göstergelerinin, kavramsal bir çerçeveye göre, tek 

bir özet ölçü halinde bir araya getirilmesiyle meydana gelir. Cinsiyet Eşitliği Endeksi, AB27 ve 

Devletler'inin 2010 yılında tam bir cinsiyet eşitliği sağlamaya ne kadar uzak (ya da yakın) olduklarını 

ölçmektedir. Hem Üye Devletler hem AB27 seviyesinde sonuçlar ortaya koymaktadır. Cinsiyet 

Eşitliği Endeksi ayrıca her bir alan ve alt alan için de sonuçlar sunar. Endeks, cinsiyet ayrımının hem 

kadınlar hem erkekler için olumsuz bir duruma işaret etmesi halinde pozitif olarak 

algılanamayacağından emin olarak, başarı seviyelerine göre intibak eden cinsiyet ayrımını 

ölçmektedir. Cinsiyet Eşitliği Endeksi, Üye Devletlere 1 (tamamen eşitsizlik) ile 100 (tam eşitlik) 

arası puanlar verir (eige.europa.eu, 01.12.2015). 

 

 
Şekil: 2.2. 2012 yılı AB-28 Üyesi Ülkelerin Ortalama Cinsiyet Eşitliği Endeksi 

 

AB-28’de iş alanında cinsiyet eşitliği endeks değeri 61,9’dur.  Kadınların işgücü pazarına 

katılımı erkeklere göre daha az ve ayrımcılık şekilleri iş alanında varlığını korumaktadır. Mali 

kaynaklar ve ekonomik durum açısından eşitsizlikleri ölçen para alanında endeks değeri 

67,8’dir.buda Avrupa birliği ülkelerinde kadınlar arasında kazançların ve gelirlerin düşük olduğunu, 

bu durumun kadınların daha fazla yoksulluk riskine ve gelir eşitsizliğine maruz kaldığını 
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göstermektedir. Bilgi alanında endeks değeri 49,1’dir. Zaman alanındaki endeks değeri 37,6 ‘dır. Bu 

değerden yola çıkarak varılan sonuç zamanın cinsiyetlere göre bölünmesinde halen farklılıklar 

mevcuttur; kadınların bakım faaliyetlerindeki sorumluluğu orantısız şekilde daha fazladır; ayrıca 

diğer faaliyetlere zaman ayırma konusunda da eşit olmayan bir bölünme mevcuttur. 

Güç alanındaki endeks değeri 39,7 ‘dir. Bu değer karar verme alanında AB’de büyük ölçüde 

dengesizliğin mevcut olduğunu; hem politik hem ekonomik alanlarda cinsiyet eşitliği seviyelerinin 

düşük göstermektedir. Sağlık alanındaki endeks değeri 90 olmakla beraber sağlık alanında cinsiyet 

farklılıkları düşük seviyededir. Cinsiyet Eşitliği Endeksi puanları, AB genelinde, cinsiyet eşitliğinin 

halen devam ettiğini en sorunlu alanların ise güç, zaman alanları olduğunu göstermektedir. 

 

Tablo 2.9. 2012 yılı AB Üyesi Ülkelerde Cinsiyet Eşitliği Endeksi (eige.europa.eu, 01.12.2015) 
Ülke Endeks İş Para Bilgi Zaman Güç Sağlık 

İsveç 74,2 81,0 80,6 67,6 61,9 71,7 93,3 

Finlandiya 72,7 72,6 79,9 67,3 61,3 75,7 89,0 

Danimarka 70,9 76,8 76,4 73,2 64,5 55,7 91,7 

Hollanda 68,5 69,0 83,6 64,6 71,2 51,3 93,6 

Belçika 58,2 59,5 79,6 51,0 44,1 49,5 93,6 

İngiltere 58,0 69,5 74,6 67,5 41,8 33,2 94,4 

Slovenya 57,3 63,6 71,3 49,4 46,6 47,2 90,1 

İrlanda 56,5 65,8 79,0 54,3 52,0 31,4 95,2 

Fransa 55,7 61,3 76,9 50,7 34,5 48,8 90,6 

Almanya 55,3 62,2 78,4 46,7 39,7 45,1 90,0 

Lüksemburg 55,2 63,6 92,3 64,6 47,1 22,6 94,6 

İspanya 53,6 59,6 59,7 53,4 33,5 47,8 92,2 

Avusturya 50,2 66,5 77,6 44,5 38,6 27,1 92,7 

Estonya 49,8 62,0 48,4 55,5 49,8 27,9 82,0 

Letonya 46,9 63,3 43,2 40,3 35,2 42,5 75,6 

Malta 46,8 60,7 71,4 36,3 36,7 28,3 95,6 

Güney Kıbrıs Rum 

Yön. 

44,9 74,0 74,6 51,5 24,4 16,9 92,4 

Çek Cum. 43,8 54,2 60,4 42,0 23,5 31,8 89,5 

Polonya 43,7 55,5 54,2 41,8 20,8 38,5 83,6 

Macaristan 41,6 60,7 53,8 35,3 31,9 23,5 85,2 

İtalya 41,1 53,8 68,0 32,5 32,4 21,8 89,5 

Litvanya 40,2 55,6 45,6 47,6 22,8 22,8 82,3 

Hırvatistan 39,8 53,6 52,0 31,0 25,9 29,7 85,3 

Bulgaristan 38,5 58,5 40,3 31,8 17,0 36,8 86,0 

Yunanistan 38,3 56,9 56,4 37,6 17,9 21,9 90,8 

Portekiz 37,9 59,1 56,0 37,8 22,4 17,6 83,3 

Slovakya 36,5 52,8 56,7 34,0 17,7 21,1 86,7 

Romanya 33,7 61,6 38,4 28,2 17,4 20,7 84,4 

AB-28 52,9 61,9 67,8 49,1 37,6 39,7 90,0 

 

Cinsiyet Eşitliği Endeksi puanları AB’ne üye ülkeler bazında değerlendirildiğinde İsveç (74,2) 

ilk sırayı alırken;bu ülkeyi Finlandiya (72,7), Danimarka( 70,9), Hollanda (68,5) takip etmektedir. 

Avrupa işgücü pazarında kadınların ve erkeklerin konumu ile ilgili alan olan iş ve kadınların karar 

verme sürecine katılmamasının cinsiyet ayrımını ne geniş ölçüde etkileyebileceğini araştıran güç 

alanlarında İsveç, kadınlar ve erkekler arasında mali kaynaklar ve ekonomik durum açısından 

eşitsizlikleri ölçen para; ekonomik faaliyetler, bakım faaliyetleri ve diğer sosyal faaliyetler arasındaki 

dengeye odaklanan zaman alanlarında Hollanda; eğitim ve öğrenim açısından kadınlarla erkekler 

arasındaki farklılıkları gösteren para alanında Danimarka; sağlık durumu ve sağlık kuruluşlarına 

erişim açısından kadınlar ve erkekler arasındaki farklara odaklanan sağlık alanında ise İngiltere ilk 

sırada yer almaktadır.  
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3. YOKSULLUĞUN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ VE İLGİLİ KAVRAMLAR 

 

3.1. Yoksulluk Kavramı ve Türleri 

 

Yoksul kelime anlamı olarak, yeterli düzeyde parası olmayan, geçinmekte sıkıntı çeken ya da 

rahat bir yaşam için gerekli olan araçlara sahip olamayan kişi, toplum veya ülke için kullanılırken, 

yoksulluk kelimesi ise “genellikle maddi kaynaklardan bazen de kültürel kaynaklardan yoksun 

kalındığını ifade eden bir durum” için kullanılmaktadır. Burada yoksulluk kavramı, yaşamın 

gerektirdiği imkânlardan yoksun (mahrum) olma durumunu ifade etmektedir ( Kaya,2011:4). Daha 

spesifik bir tanımlama yapılırsa yoksulluk; normal kabul edilecek bir yaşam standardının altında 

bulunması, insanın ihtiyaçlarını asgari düzeyde karşılamaya yetecek bir gelire sahip olmaması 

durumudur. Yoksulluk denilince çoğu zaman fakirlik, açlık, muhtaçlık, yoksunluk, kendi temel 

ihtiyaçlarını karşılayamama, düzenli bir hayat standardının olmaması durumu aklımıza gelmektedir 

(Korkat,2013:22). 

Yoksulluk, sadece gelire veya başka bir değişkene göre tanımlanır veya değerlendirilirse 

varılacak yargı eksik kalabilir (Erdoğan, 2002: 9-10). İnsanın toplumsal bir varlık olması nedeniyle 

fiziki varlığını sürdürmesi için gerekli olan gıdaya ek olarak giyim, konut, eğitim, sağlık, kültür, 

ortak yaşam, dinlenme, estetik ve sosyo-kültürel ihtiyaçları da vardır. Bunun için yoksulluk kavramı 

ele alınırken beşeri  ( maddi nitelikte ve yapısal koşullara bağlı olan ihtiyaçlar) ve manevi (bireylere 

özgü olan ihtiyaçlar) nitelikteki ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır. Sevgi, özgürlük, katılım 

gibi manevi nitelikteki ihtiyaçların tatmininin göz önünde bulundurulması, beşeri ihtiyaçların zaman 

içinde değişmesi yoksulluk tanımı yapmayı zorlaştırmaktadır. Örneğin, çok varlıklı ama yalnız 

yaşayan birisi yoksul olarak sayılabilir ya da bekârken elde ettiği gelirle yaşam standartlarını 

karşılayan birisi evlendiğinde aynı gelirle yoksulluk riski altında bulunabilir (Aktan ve 

Vural,2002:2).  

Algılanması kolay fakat tanımlanması, sınırlarının belirlenmesi ve tutarlı bir düşünsel sınırlar 

içine yerleştirilmesi güç bir kavram olan yoksulluk, ekonomik boyutunun yanında felsefi, sosyo-

kültürel, politik ve hatta ahlaki boyutları da içeren karmaşık bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Çok sayıda disiplinin ilgi alanına giren yoksulluk kavramı, gelirin bölüşümü açısından iktisadi, 

yoksulların farklı bir toplumsal sınıf oluşturmalarından ötürü sosyolojik, nesnel kriterlerin yanında 

öznel algılamayla da ilişkili olması yüzünden psikolojik, yoksulluğun sadece insanların yoksulluğu 

olarak anlam kazanması nedeniyle antropolojik ve yoksullar ile yoksul olmayanların kentsel 

alanlardaki mekânsal farklılıklarından ötürü kent bilimsel özellikler de taşımaktadır ( Akbulut ve 

Aytekin, 2007:948). Bu nedenle de yoksulluk kavramının için düşünülmüş tek, net ve  objektif  bir 

tanım  bulunmamaktadır (Gürsel vd., 2000: 95).  

Yoksulluk ülkelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyelerine göre farklı biçimlerde 

tanımlanabilmektedir. Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler için gelir yoksulluğundan 

bahsedilirken, özellikle gelişmiş ülkelerde ise bu kavramın yerini, yoksunluk ve sosyal dışlanma gibi 

kavramlar almaktadır. Yoksul toplumlarda yaşam standardına ulaşmak sadece aç kalmaktan 

kurtulmayı ifade ederken, zengin toplumlarda kültürel faaliyetlerden, bilgi iletişim teknolojilerinden 

yararlanma gibi anlamlara gelmektedir. Bu yüzden, aşırı yoksulluğun hüküm sürdüğü ülkeler 

karşısında, daha yüksek yaşam seviyelerinin yakalandığı ülkeler için genel yoksulluk tanımlarının 

içerikleri farklılaşmaktadır (Şeker, 2008: 9). 

 Yoksulluk araştırmalarının yakın bir zamana kadar iktisat ağırlıklı bir gelişme göstermiş 

olmasının bir sonucu olarak ekonomik göstergeler ön plana çıkmıştır. Fakat yoksulluk sadece 

ekonomik açıdan tanımlandığında dahi, başta gelir ve tüketim harcamaları olmak üzere birçok farklı 
kıstasla karşı karşıya kalınmaktadır. Yoksulluğun sadece ekonomik bir sorun olmasının yanında, 

sosyal ve ahlaki boyutları da olan karmaşık bir sorunlar yumağı olarak ortaya çıkması, zamanla 

yoksulluğu ortadan kaldırmak veya azaltmak için oluşturulacak mücadelelerin de çok yönlü olmasını 

doğurmaktadır (Şenses, 2003: 62-63 ). 
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Yoksulluğun ortaya çıkmasının birçok nedeni vardır. Neden ne olursa olsun sonuç  genellikle 

aynıdır; çünkü, farklı nedenlerden  dolayı kişilerin gelirlerinde veya harcamalarında meydana gelen 

azalmalar, onları yoksulluk seviyesine düşürmektedir. Yoksulluk seviyesine düşen grupları için bazı 

temel verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlar yoksulluğun temel düzeyde de olsa ölçülmesini 

sağlayan giyinme, barınma ve gıda durumuna ilişkin göstergelerdir. Söz konusu göstergelere eğitim, 
sağlık, güvenlik, kültürel ihtiyaçlar, ekonomik gelişmeler, ekonomik ortam gibi faktörler de ilave 

edildiğinde, yoksulluk denklemindeki belirsizlikler büyük ölçüde giderilmiş olmaktadır. Diğer 

taraftan, ilk bakışta yoksulluğun belirleyicisi olarak ifade ettiğimiz bu faktörlerin gereksiz ya da 

yoksulluğun açıklamasına bir katkısının olmayacağı şeklinde eleştiriler gelebilmektedir. Fakat 

yoksulluğun oluşmasında söz konusu faktörlerin katkısı dışlanmayacak kadar da önemlidir. Durumu 

bir örnekleyerek gerekirse, eğer bir ülkede devlet kişilere güvenli bir yaşam ortamı oluşturamıyorsa, 

söz konusu ülkedeki ekonomik durumun iyi olacağını söylemek mümkün değildir. Böyle bir ortamda 

gelirlerin önemli bir kısmına toplumda güçlü olanlarda toplanacak, emek gücüyle çalışan ve güçsüz 

olanlar ise bu süreçte güçlü olanlar tarafından büyük ölçüde sömürülecektir. Buda yoksul bireylerin 

refah seviyesine olan uzaklığını daha da arttıracaktır (Sarısoy ve Koç,2010:329). 

Geleneksel olarak, yoksulluğu ölçmek için iki yaklaşım söz konusudur: Birincisi mutlak 

yoksulluk ve ikincisi ise göreli yoksulluktur. Mutlak yoksulluk yaklaşımında, gelir veya tüketimle 

ilgili bazı kriterler konulur ve bu kriterlerin altında kalan hane halkları ya da bireyler yoksul olarak 

adlandırılır ve bu yaklaşıma göre hane halkları ya da bireyler çok temel ihtiyaçları dahi 

karşılayamamadır. Göreli yoksullukta ise hane halkları gelir veya tüketimlerine göre sıralanır, belirli 

bir noktanın altında kalan hane halkları yoksul olarak tanımlanır. Son zamanlarda yoksulluk 

literatürüne yeni bir yaklaşım, subjektif yoksulluk eklenmiştir. Subjektif yoksullukta (ya da öznel 

yoksulluk ); kriter, bireylere hangi gelir seviyesinde tüm ihtiyaçlarını karşılayabildikleri sorularak 

oluşturulmaktadır. Bu ayrıma objektif yoksulluk, tüketim harcamasına göre yoksulluk, insani 

yoksulluk, kırsal-kentsel yoksulluk, gelir yoksulluğu ve yeni yoksulluk gibi diğer yoksulluk 

çeşitlerini de ekleyerek daha detaylı bir sınırlandırma yapmak mümkündür. 

 

3.1.1. Mutlak Yoksulluk -Göreli Yoksulluk 

 

Mutlak yoksulluk veya yoksunluk temel fiziksel ihtiyaçları karşılamak için minimum tüketim 

standardına erişebilme becerisine sahip olmama durumudur. Başka bir ifadeyle; mutlak yoksulluk, 

hane halkının ya da bireyin asgari yaşam düzeyini sürdürebilmesi için gerekli olan en temel 

ihtiyaçlarını bile karşılayamaması durumudur. Birinci dereceden yardıma muhtaç durumda olan bu 

yoksul grup, temel insani ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak durumdadır. Hatta bu duruma olan kişi 

veya kişilere yardım edilememesi durumunda ölüm riskiyle bile karşı karşıya gelebilme ihtimalleri 

çok yüksektir. Mutlak yoksulluğun dünyanın her yerinde olmasına karşın, en fazla görüldüğü yerler 

az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdir. 

Mutlak yoksulluğun ne olduğunun tanımlanabilmesi için bireylerin yaşamlarını 

sürdürebilmeleri için gerekli olan minimum tüketim ihtiyaçlarının ne olduğunun belirlenmesini 

gerekmektedir. Mutlak yoksulluk gıda ve gıda dışı bileşenler dikkate alınarak ayrı ayrı 

belirlenebilmektedir. Sadece gıda harcamalarını esas alan mutlak açlık sınırının hesaplanması; 

“minimum temel gıda maddelerinden oluşan gıda sepetinin maliyetiyle” hesaplanmaktadır. Bütün 

nüfus için önerilen kişi başına günlük alınması gereken kalori miktarı esas alınarak, bu miktardan 

daha az kalori alan kişiler bir yoksulluk çizgisi oluştururlar. Örneğin, Dünya Bankası’nın 1990’da 

yaptığı çalışmaya göre bir insanın hayatını devam ettirebilmesi için gerekli minimum kalori miktarı 

olan 2.400 kalori olarak hesaplanmıştır. Bu gıda sepetinin fiyatı, mutlak yoksulluk sınırı olarak 

belirlenmiştir (Taş ve Özcan,2012:424). 

Göreli yoksulluğu Adam Smith; temel ihtiyaçlarını mutlak olarak karşılayabilen fakat kişisel 

kaynakların yetersizliği yüzünden toplumun genel refah düzeyinin altında kalınması olarak 

tanımlamıştır. Bu tanımlamada yoksulluğu göreli bir kavram olarak yorumlayan ve sosyal yönü daha 

fazla ağır basan bir yoksulluk kavramı karşımıza çıkmaktadır. Göreli yoksullukta bireyin 
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ihtiyaçlarını karşılama derecesi yönüyle toplumun diğer bireyleri karşısındaki durumu ele 

alınmaktadır. Göreli yoksulluk iki yöntemle belirlenmektedir. Bunlardan ilki nüfusun düşük gelirli 

olan kısmı yoksul olarak alınmaktadır. İkinci yöntem ise ortalama gelir düzeyinde bir sınır 

saptanarak bu sınırın altında gelire sahip olanlar yoksul olarak tanımlanmaktadır. Mutlak yoksulluk 

tanımlaması yapılırken, kişi başı sabit bir reel gelir (harcama) düzeyi temel alınırken; göreli 

yoksullukta farklı grupların sahip olduğu mutlak gelir düzeyinden farklı olarak gelir ve refahın 

dağılımındaki farklılıklara odaklanmaktadır. Göreli yoksulluk çizgisi hesaplanırken atılacak ilk 

yapılacak işlem araştırmanın yapılacağı sosyal topluluğun ortalama refah seviyesinin belirlenmesidir. 

Bu aşamada refah ölçüsü olarak hem gelir düzeyi hem de tüketim düzeyi belirlenebilir. Daha sonra 

bu düzeyin belli bir oranı ise yoksulluk çizgisini vermektedir (Arpacıoğlu ve Yıldırım,2011:63). 

 

3.1.2. Objektif (Nesnel) Yoksulluk- Subjektif (Öznel) Yoksulluk  

 

Yoksulluğu meydana getiren sebepleri ve yoksul olan bireyleri bu durumdan kurtarmak için 

gerekli olanları ve önceden belirlenmiş bir takım değerlendirmeleri içeren yaklaşım (refah yaklaşımı) 

objektif (nesnel) yoksulluktur. Bu yaklaşım, hane halkının elde etmiş olduğu faydayı net bir şekilde 

ortaya koyduğu için daha çok tercih edilen bir yaklaşım olmuştur. Öznel yoksulluktan farklı olarak 

refah yaklaşımının tanımlanmasında bireylerin değil bilimsel araştırmaların sonucunda ortaya çıkan 

kriterlerin etkili olduğu yoksulluk türü olarak da adlandırılabilir (Şengür ve Taban,2012:63). Bu 

kriterlere göre yoksulluk minimum yaşam düzeyine bağlı olarak tanımlanmaktadır. Her ne kadar 

değer yargıları işin içerisine girmiş olsa da nesnel yoksulluk yaklaşımı bireylerin kendi 

değerlendirmesi sonucu oluşmamıştır. Ancak uzmanların üzerinde anlaştığı ihtiyaçlar esasına göre 

gerekli mal ve hizmet tüketimlerinin en az maliyetini yansıttığı böyle bir adlandırmaya sebep 

olmuştur. 

Subjektif yoksulluk ise gerekli ya da yeterli düzeyin altında olma konusunda kişilerin kendi 

değerlendirmelerine dayalı bir görüşe işaret etmektedir. Bazı araştırmacılar, sübjektif memnuniyetin 

objektif koşullarla ilgili olmadığını belirterek sübjektif yoksulluk tanımına karşı çıkmaktadır. 

Buradaki karşı çıkışlar, yoksul olmanın kişilerin nasıl hissettiklerine değil, nasıl yaşadıklarına bağlı 

olduğu düşüncesine dayanmaktadır. Dolayısıyla, subjektif bir ölçümün kullanılması kişilerin objektif 

durumları ile ilgili olarak çok fazla bilgi ortaya çıkaramayabilir (Metin,2012:100). 

 

3.1.3. Tüketim Harcamasına Göre Yoksulluk 

 

Yoksulluk tanımlamaları yapılırken mutlak yoksulluk kavramında sadece gıda unsuru, göreli 

yoksulluk kavramında ise kişi başına ortalama gelir baz alınırken tüketim harcamasına göre 

yoksulluk sınırında ise diğer yaklaşımlardan farklı olarak kişinin bütün tüketim unsurlarına yaptığı 

harcamalar göz önüne alınmaktadır. Tüketim harcamasına göre yoksulluk sınırında diğer iki 

yaklaşımda bulunmayan öğe, kişinin bütün giderleridir (Dansuk, 1997: 42). Bu yaklaşıma göre 

belirlenen yoksulluk sınırında diğer iki yaklaşımda bulunmayan öğe, bireyin bütün giderleridir. Bu 

giderlere gıda, giyim, ev eşyası, konut, eğitim, kültür, sağlık, hane ve hane halkıyla ilgili her türlü 

bakım ve hizmet, iletişim, ulaşım ve diğer harcamalar gibi alanlarda örnekler verilebilir 

(Bolayır,2007:41). 

Yoksulluk oranı olarak mutlak yoksulluğu kullanmanın sakıncası, bu oranda sadece gıdaya 

yer veriliyor olmasıdır. Göreli yoksulluk oranını kullanmanın eksikliği ise sadece kişi başı ortalama 

geliri dikkate aldığı için, kişilerin yaşam standartları hakkında yeterli bilgi vermemesidir. Mutlak 

yoksulluk, toplumdaki gıda harcamalarına göre en düşük yaşam standardını ortaya koyarken, göreli 
yoksulluk ise toplumdaki gelir dağılımı adaletsizliğini açık şekilde göstermektedir. Tüketim 

harcamaları dikkate alınarak yapılan yoksulluk sınırı hesabında tüm tüketim kalıbı hesaba dâhil 

edildiği için hem mutlak hem de göreli yoksulluğun bütün boyutları belirlenebilmektedir. Böylelikle, 

toplumun ortalama tüketim seviyesinin altında kalan gruplar toplumun en şansız kesimini 
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oluştururlar. Tüketim harcamasına göre yoksulluk sınırı belirlenirken ülke içindeki bölgesel 

eşitsizlikler de dikkate alınır. Bu duruma göre, tüketim seviyesi parasal değer yönüyle en düşük olan 

bölgenin tüketim ortalaması, o toplumun en alt seviyedeki yaşam standardını gösterecektir. 

Belirlenen bu değer diğer yaklaşımlara göre daha gerçekçi bir yoksulluk sınırı olarak kabul edilebilir 
(Dansuk, 1997: 42). 

 

3.1.4. Gelir Yoksulluğu- İnsani Yoksulluk 

 

Bireylerin yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gerekli olan asgari gelir düzeyi ile ölçülen 

gelir yoksulluğu, satın alma gücünden yoksunluk, kısaca “parasızlık” anlamına gelmektedir. Gelir 

yoksulluğunun nedenleri arasında hızlı nüfus artışı, iklim koşulları, doğa koşulları, çalışma ahlakının 

kurumsallaşmamış olması; aylaklığın toplum kültüründe yaygın olması, işsizlik, ekonomide büyüme 

ve kalkınma oranının düşük olması gibi durumları saymak mümkündür. Bahsi geçen  ‘yeterli gelir’ 

ibaresi, yoksulluk sınırını belirlemek için gerekli olan kriterdir. Fakat her ülkenin ‘yeterli gelir’den 

anladığı şey kendi şartlarına göre değiştiği için; yoksulluk analizlerinde, kendi şartlarına göre bir 

kriter belirlemesi daha uygun görülmektedir  (Aktan ve Vural, 2002: 4). 

Yoksullar yalnızca gelir ve kaynaklardan değil fırsatlardan da yoksundur. Sosyal dışlanma ve 

imkân eksikliği nedeniyle iş bulma ve piyasaya ulaşmaları güçtür. Bunun yanında eğitim eksikliği 

yoksulların iş bulma ve yaşama kalitelerini artıracak bilgiye erişim kabiliyetlerini olumsuz 

etkilemektedir. Yetersiz beslenme ve sağlık hizmetlerine erişememe akli ve fiziki sağlıklarını 

koruma olanaklarını azaltmaktadır. Bütün bu unsurlar dikkate alınarak 1997’de Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Programı tarafından yayınlanan İnsani Gelişme Raporu’nda “insani yoksulluk” kavramı 

geliştirilmiştir (Uçar, 2001: 12-13). 

İnsani yoksulluk kavramı, gelir yoksulluğundan farklı olarak çok temel ya da ‘tahammül 

edilebilir’ bir yaşam sürmek için gereken fırsat ve seçimlerden yoksunluğu ifade etmektedir. 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yeni geliştirilen bu ölçüt, gelir 
yoksulluğunda belirli miktarda yiyecek almak için gereken geliri tanımlayan “yoksulluk sınırı” 

kavramına karşın “insanca yaşama imkânlarına sahip olma” durumunu tanımlama ve ölçme çabası 

içindedir. Gelişmekte olan ülkelerde insani yoksulluğun ölçütleri, üç kriter bağlamında 

hesaplanmaktadır. Bunlar; “yaşamdan yoksun olma” (40 yaş esas alınmaktadır),  “eğitim” ( 

okuryazarlık) ve “bireyin sosyal ve ekonomik imkânlara sahip olması” (sağlıklı içme suyuna ve 

temel sağlık imkânlarına sahip olmak, 5 yaş altında olan nüfusun yeterli beslenmesi) ‘dır 

(Aksan,2012:13). 

 

3.1.5. Kırsal Yoksulluk-Kentsel Yoksulluk 

 

‘Kent’ ve ‘kır’ olarak tanımlanan yerleşim birimlerinin aralarındaki (çeşitli kriterlerden yola 

çıkarak belirlenmiş) farklılıklar, buralarda yaşanılan yoksulluğun şeklini farklılaştırmaktadır. Kentsel 

ve kırsal alanlar çeşitli kriterlere (nüfus büyüklüğü, konut yoğunluğu, konut türü, sunulan kamu 

hizmetlerinin düzeyi, tarım dışı işlerle uğraşanların nüfus içindeki payı) göre tanımlanmaktadır. Gelir 

düzeyi, tüketim düzeyi ve diğer sosyal göstergelerin dikkate alındığı ekonomik yaklaşıma veya 

maddi olmayan mahrumiyetler ile sosyal farklılıkları da kapsayan göstergelerle yoksul kişiler 

belirlenmektedir. Kırsal yoksullar bağımsızlık, güvenlik, öz saygı, kimlik, sosyal ilişkilerin 

samimiyeti ve yakınlığı, karar alma özgürlüğü, hukuki ve siyasi haklar gibi yoksulluğun daha çok 

niteliksel; kentsel yoksullar ise yetersiz gelir ve tüketim düzeyi gibi niceliksel boyutuyla karşı 

karşıya kalmaktadırlar (Aktan, 2002: 47).  

Kentsel yoksulluk özellikle son yıllarda hem akademik hem de siyasal çevrelerce toplumsal 

bir sorun şeklinde algılanarak yeniden gündeme getirilmiş ve bu konuda yapılan çalışmaların sayısı 

da hızla artmıştır. Kentsel sorunlara olan ilgi iki önemli dikkat çekici olgu sonucunda artmıştır: 

Bunlardan ilki, kentsel alanlarda geniş bir alana yayılan ve hızla artan yoksul nüfus sayısıdır. İkincisi 

ise; fiyat eşitsizlikleri gibi kent temelli problemlerin yapısal düzeltme programları ile çözümlenmesi 
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çabalarıdır. Dinamik ve potansiyel boyutlara sahip bir kavram olan kentsel yoksulluk, kent 

alanlarında yaşayan insanların gelir yetersizliği ve temel hizmetlerden yararlanma olanaksızlığının 

yanı sıra, sağlık, eğitim, yargı, kent alanlarından dışlanma, konut, alt yapı, karar alma yetkisi ve 

vatandaşlık gibi temel hak ve özgürlüklerden yararlanma yetersizliği, şiddete maruz kalma ve 

güvenlik gibi sorunlardan başka, statü açısından da sıkıntı çekmeleri anlamını taşımaktadır (Canbey 

ve Selim, 2010:638). 

Kırsal kesimdeki yoksulların çalıştıkları alanlar tarım ve hayvancılık, balıkçılık, ormancılık 

ve küçük ölçekli sanayi ve hizmetler sektörüdür. Gelişmekte olan ülkelerde kırsal yoksulluk, tarım 

sektörünün hızla çözülerek gizli işsizliğin açık işsizliğe dönüşmesi sürecine dayanır. Bu ülkelerde 

kırsal yoksullar kabaca iki ana gruba ayrılmaktadırlar: tarım ile uğraşan yoksullar (kendi toprağını 

işleyen küçük toprak sahipleri ve topraklarını kiralayan toprak sahipleri) ve tarım ile uğraşmayan 

yoksullar (işçiler-ırgatlar, köy zanaatkârları ve çobanlar). Kırsal yoksulluğun temel kaynağı topraksız 

ve kalifiye olmayan işçilerdir. Nüfus arttıkça ve şehirleşme süreci hız kazandıkça bu kesimin sayısı 

hızla artmaktadır (Aktan, 2002: 47). 

Kentsel yoksulların önemli bir oranını kırsal kesimden yoksulluk nedeniyle kentlere göç 

etmek durumunda kalan buna rağmen kentlileşemeyen bireyler oluşturmaktadır. Varoş, gecekondu 

gibi ifadelerle adlandırılan çarpık ve sağlıksız kentleşmenin nedeni bahsedilen kentsel yoksullardır. 

Kentin genel sosyal yaşam standardından ayrılarak kendilerine özgü yaşam alanlarında dışlanmışlık 

ve yoksunluk ekseninde, yoksul bir şekilde hayatlarını sürdürmektedirler (Canbey ve Selim, 

2010:638). 

Niteliksel beklenti ve yoksunluklar üzerine odaklanan kırsal yoksulluğun aksine, kentsel 

yoksullukta gelir ve tüketim şeklinde niceliksel beklentiler ve yoksunluklar önem kazanmaktadır 

(Özsoy,2003:3).Ayrıca, kentte yaşayan bireylerin tüketim eğilimleri, kırsal kesimde yaşayan 

bireylerden farklıdır. Kalori ihtiyacı aynı olsa bile, tüketim kalıpları ile mal ve hizmet fiyatları kırsal 

kesimden farklılık arz etmektedir. Kentsel yoksulluğun farklı özelliklerinden biri de maliyetleri 

(örneğin ulaştırma gibi)arttıran faktörlerdir  (Eş ve Güloğlu,24.12.2013:8). 

 

3.1.6. Yeni Yoksulluk 

 

Yoksulluk yeni bir kavram olmaması yanında günümüzde sosyal ve ekonomik açıdan sürekli 

farklılaşabilmektedir. Yeni yoksulluk, “sadece gelir / tüketim sorunları dolayısıyla yoksulların 

mutlak bir yoksulluk çizgisinde yaşamasıyla ilgili olmayıp, onların, yaşamlarını iyileştirecek; 

yapabilirliklerini kısmen ya da tamamen yitirmesiyle de ilgilidir. Yeni yoksullar kronik işsizlikle 

karşı karşıya kalan, ekonomik, sosyal ve siyasal olarak dışlanan, yoksulluklarıyla baş etmek için 

hiçbir ümidi kalmayanlardır (Işık ve Pınarcıoğlu, 2005: 73).  

Özellikle gelişmiş ülkelerde görülen yeni yoksulluk kavramı mevcut sistemin içerisinde yer 

almayan, sosyal, siyasal ve ekonomik olarak dışlanan insanlardan meydana gelmektedirler. Bu 

gurubun akrabalık, yakın çevre, aile veya arkadaş gibi sosyal bağları oldukça zayıftır. Ekonomik 

olanaklardan yararlanma düzeyleri düşük olup, kent içerisinde soyutlanmaya çalışılan insanlardır. 

Yoksullukları sürekli hale gelirken; bu durum bireylerin yoksulluktan kurtulmalarına imkan 

vermemekle birlikte onları yoksulluğa mahkum etmektedir ( Tunç,2014:245). Buğra ve Keyder 

(2003: 19) yeni yoksulluğu; toplumsal dışlanma, alt sınıf ve kenardalık kavramlarıyla 

tanımlamaktadır. Burada yer verilen “kenardalık” kavramı, kenarda kalanların ekonomik, politik ve 

kültürel anlamda sisteme uyum sağlanamadığını belirtmek amacıyla kullanılmıştır. Özellikle Latin 

Amerika’da kullanılan bu kelime, kendini sistemden soyutlayan marjinal grupların ortaya çıkması 

şeklinde görülmektedir. Alt sınıf kavramı ise ABD’da gündeme gelmiş, insanların var olan sistemin 
değişmesinden ötürü mevcut olanaklarını koruyamamaları bu yüzden de kendilerine ayrı bir dünya 

kurarak sınıflar altı bir tabaka haline gelmelerini ifade etmektedir (Buğra ve Keyder, 2003: 20). 

Yeni yoksulluk kavramı olarak ifade edilen bu sürecin öne çıkan özellikleri şu şekilde 

sıralanabilir: 
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• Yeni yoksulluk sadece az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerle ilgili bir kavram 

değildir.  

•  Yeni yoksulluk sadece ekonomik anlamda bir dışlanmışlığı değil, çok boyutlu bir 

dışlanma sürecini yansıtır. Dolayısıyla çalışan yoksullar bu yoksulluğun belirleyicileri 

olmuştur.   

• Yeni yoksulluğun bir başka özelliği ise, yoksulluğu yaşayan kuşakların 

olumsuzlukların çeşitli derecelerde bir sonraki kuşağa devredilmesi, günümüz 

yoksulluğunun bir başka karakteristiğini oluşturmaktadır.   

• Yeni yoksulluğun bir diğer yönü ise, yoğun olarak dezavantajlı grupları, kadınları, 

yaşlıları, özürlüleri ve çocukları diğer kesimlere göre daha fazla etkilemesidir ( 

Topgül,2013:285). 

 

3.2. Yoksulluğun Ölçülmesi 

 

Yoksulluk sınırı (yoksulluk çizgisi) kavramı, bir toplumda yoksul olarak nitelendirdiğimiz 

bireylerle, yoksul olmayanları birbirinden ayırabilmek için kullanılmaktadır. Yoksulluk 

çalışmalarının verimli olabilmesi için yoksulluk sınırının belirlenmesi önemlidir. Çünkü yoksulluk 

sınırının altında kalan yoksul bireyler arasında bir gelir eşitsizliği varsa bunun tespit edilmesi 

gerekmektedir. . Yoksulluk sınırı altında yer alan grupların bir kısmı yoksulluk sınırına yakın bir 

yerde yoğunlaşma gösterirken, bir başka grup ise yoksulluk olarak kabul edilen sınırdan çok daha 

aşağı bir yerde yoğunlaşma gösterebilir. 

Yoksulların yoksulluk sınırlarını, konumlarını ve kendi içlerindeki eşitsizlik düzeyini ölçmek 

için çeşitli ölçüler geliştirilmiştir. Bu ölçüler ile çeşitli ülkelerin yoksulluk düzeylerini karşılaştırmak 

ve bir ülke içinde yoksulluğun zaman içindeki gelişimini izlemek mümkündür. Yoksulluk sınırının 

belirlenmesi amacıyla kullanılan birkaç yaklaşım mevcuttur. 

 

3.2.1. Alınması Gereken Asgari Kalori Miktarı Yaklaşımı 

 

Bir bireyin fizyolojik varlığını sorunsuz bir şekilde sürdürebilmek için günlük olarak alması 

gereken minimum düzeyde bir kalori miktarı vardır. Eğer birey bu gerekli miktarı karşılayamıyorsa 

bireyin yoksulluk sınırının altında yaşadığı kabul edilir. Bu durum bir hane halkı için 

düşünüldüğünde, tüm hane halkının toplam aldığı kalori miktarı alması gereken kalori miktarının 

altında ise hane halkı yoksuldur. Bu yöntemle hesaplama yapılırken farklı yaş ve cinsiyet 

gruplarındaki kalori ihtiyacının ulusal ağırlıklı ortalaması alınarak kişi başına kalori ihtiyacı 

belirlenir. Burada ağırlıklar, farklı yaş ve cinsiyet gruplarındaki nüfus oranlarıdır. Bireyin dengeli 

beslenmesinin günlük maliyeti çıkarılır. Ayrıca buna minimum gıda dışı harcamalar eklenir. Gıda 

dışı bileşenlerin kestirimi yoksulların harcama kalıbına dayandırılır. Bu yaklaşımın tek zayıf noktası, 

yalnızca alınması gereken kalori miktarını göstermesi, bu kalori miktarının hangi gıdalarla 

karşılanacağının belirli olmamasıdır. Bireyler gerekli kalori miktarına tek tip bir gıda ürünü ya da 

gıda ürünleri grubunu tüketerek de ulaşabilirler. Bu, karşımıza dengeli beslenme sorununu 

çıkartmaktadır. Eğer yeterli minimum kalori miktarının vurguladığı yeterli beslenmenin yanı sıra 

dengeli beslenme de hesaba katılırsa, elde edilen sonuçlar daha anlamlı olacaktır (Ökten ve 

Kale,2009:64 ). 
Yoksulluk sınırı hesaplamalarının kalori tüketim miktarına dayandırılmasının çeşitli nedenleri 

vardır. Kalori tüketimi beslenme durumunun referans noktasıdır. Kalori alımıyla protein alımı 

arasında yüksek derecede korelasyon olduğu belirlenmiştir. Kalori ihtiyaçlarını karşılayan insanların 

aynı zamanda protein ihtiyaçlarını da karşıladıkları söylenebilir. Öncelikle, kötü beslenmeye veya 

dengesiz beslenmeye, kalori ve protein alımı arasındaki dengesizlik neden olmamaktadır. Yapılan 

araştırmaların çoğunda, yeterince enerji alınmaması durumunda ise proteinin enerji ihtiyacını 

karşılamak için yakılacağı belirlenmiştir. Ayrıca, günümüzde, kalori göstergesinin, protein ve diğer 
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besin bileşimlerine nazaran beslenme problemlerinin daha çok temsilcisi olduğu konusunda fikir 

birliği vardır. Bu durum, kalsiyum, iyot gibi diğer besinler ve bazı vitaminlerin eksik olduğu 

anlamına gelmemektedir. Bu eksiklikler, beslenme şeklini belirleyen kültürel faktörlerden de 

kaynaklanabilir. Yüksek gelir düzeyine sahip insanlarda da bu vitaminlerin eksik olduğu görülebilir 

(Şengül,2004:45). 

 

3.2.2.Temel İhtiyaçlar Yaklaşımı 

 

İnsanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için asgari düzeyde gıdaya, giyime, barınmaya, 

eğitim ve sağlık hizmetlerine yapmaları gereken harcama dikkate alınmaktadır. Bu temel maddelerin 

hane halkı başına düşen minimum harcama değerinin yoksulluk sınırı olarak tanımlandığı 

çalışmalarda, aynı mal ve hizmet yerleşim yerinden dolayı farklı fiyata sahip olduğu, dolayısı ile 

satın alıcının ekonomik statüsünde yerleşim yerinden yerleşim yerine farklılık gösterebileceği de 

vurgulanmaktadır (Aktan, 2002:30).  

Temel İhtiyaçlar Yaklaşımı ise gıda sepetinin maliyetine ek olarak gıda dışı harcamaların 

payı hesaplanarak yoksulluk sınırına eklenir ve yeni bir yoksulluk sınırı belirlendikten sonra hane 

toplam tüketimi gerçek hane büyüklüğüne bölünür. Eğer yoksulluk sınırı değeri bu değerden 

büyükse hane yoksul olarak kabul edilir. Bu durum o hanede karşılanamayan temel ihtiyaçlar 

olduğunu göstermektedir. Karşılanmayan temel ihtiyaçlar ise şu şekilde tanımlanmaktadır (Bolayır, 

2007: 53):  

* İyi kalitede olmayan evde yaşamak (duvar, çatı ve zemin için kullanılan malzemelerin kalitesiz 

olması),  

* Hane halkının kalabalık olması (odabaşına düsen fert sayısının üçten fazla olması),  

* Evde içme suyunun olmaması ve uygun bir kanalizasyon sisteminin yokluğu,  

* Hane halkında okul çağında çocuk olması ve çocuğun okula gidememesi,  

* Hane halkı reisinin eğitim düzeyinin düşük olması.  

 

3.2.3. Ortalama Gelirin Yarısı Yaklaşımı 

 

Scott (1981) ve Anand (1983)’in yaptıkları çalışmalarında, göreli yoksulluk tanımını 

kullanarak, toplumda yaratılan ortalama gelirin yarısını yoksulluk sınırı olarak kabul etmektedirler. 

Elde ettikleri gelirleri yoksulluk sınırının altında kalan fertleri ise yoksul olarak 

isimlendirmektedirler. Bu yöntem daha çok günümüz yaşam koşullarına bağlıdır; eğer toplumda 

genel gelir düzeyi yüksekse, yoksulluk sınırı da yüksek bulunacaktır. Toplumda bir kesimden 

diğerine eşitsizliğin boyutu az ise, yani yaşayanların gelirleri genel ortalama civarında ise, ortalama 

gelirin yarısına sahip hiç kimse çıkmayabilecektir. Dolayısıyla toplumda yoksul bulunmayacaktır. 

Oysa eşitsizliğin boyutu fazla ise ortalama gelirin yarısına sahip yoksul hane halkı sayısı toplumdan 

ayırt edilebilecektir. 

 

3.2.4. Harcamaların Besin Gruplarına Ayrıştırılması Yöntemi 

 

Paul (1989) çalışmasında yoksulluk sınırını hanelerin harcama düzeyine göre veren bir 

modeli dikkate almaktadır. Her hanenin yaş, cinsiyet ve meslek ölçütleri dikkate alınarak, bu 

ölçütlere göre hanenin tükettiği gıda miktarları, kalori ve besin değerlerine ayrıştırılarak bir model 

oluşturulmaktadır. Sonuçlar günlük alınması gerekli kalori ve besin miktarları ile karşılaştırılmakta, 

sınırın altında besin tüketiminde bulunan haneler yoksul olarak adlandırılmaktadır. Bu yöntem yaş, 
cinsiyet ve mesleklere göre alınması gerekli besin miktarlarını ayrı ayrı irdelediği için oldukça 

ayrıntılı bir çalışma yapmayı gerektirmektedir (Aktaş,2007:63). 
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Burada, Xjk toplam tüketim harcamasını (geliri temsilen kullanılmıştır.), 

 

 
 

e (a, s, k ) 0 : yetişkin eşdeğeri olarak k. meslekteki, a yaşındaki (a=0,1,2,....,A) ve s 

cinsiyetindeki (erkekler için s=1; kadınlar için s=2 ) hanehalkını, ve * ijk Y : k. meslekteki j. 

hanehalkının i. besininden sırasıyla, aldığı (tükettiği) besin miktarını ve ihtiyaç duyduğu minimum 

miktarı göstermektedir. Alınan besin bileşimleri (i=1,2,....,N): protein (i=1), kalsiyum (i=2), 

demir(i=3), A vitamini (i=4), thiamin (i=5), riboşavin (i=6) ve nikotinik asittir (i=7). 

 

 
 

Kalori; protein, karbonhidrat ve yağlardan elde edildiğinden dolayı, modelde alınan/ihtiyaç 

duyulan protein oranı kullanıldığında, alınan/ihtiyaç duyulan kalori oranının protein-kalori 

miktarından bağımsız olarak görmek gerekmektedir. Protein-kalori teriminin; proteinden elde edilen 

kaloriyi ifade etmek için kullanılmaktadır. 1 gram proteinin 4 kaloriye eşit olduğu varsayılarak 

protein tarafından düzeltilen alınan/ihtiyaç duyulan kalori oranı aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır. 
 

 
Burada; 

Y0jk: k. meslekteki hanenin aldığı kalori miktarını, 
 

Y*0 jk: k. meslekteki hanenin ihtiyaç duyduğu kalori miktarını, 

μ jk :Sıfır ortalama ve sabit varyanslı hata terimini göstermektedir. 

 

 Bu modelin tahmini, bazı uygun teknikler uygulandığında aşağıdaki eşitlikten de elde edilmektedir. 

 

 
eαˆ: bütün minimum kalori ve besin eksikliği elimine edilen yetişkin eşdeğeri başına tüketim 

harcaması olarak yoksulluk sınırı tahminidir. Burada yoksulluk sınırı (eαˆ), doğrudan elde edilmekte 

olup, gıda alımına ilişkin ne herhangi bir kısıda ne de fiyatlara gereksim vardır. Bu yöntem, yaş, 



37 | OECD ÜLKELERİNDE CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN YOKSULLUK ÜZERİNE ETKİSİ 

 
 

 

cinsiyet ve mesleklere göre alınması gerekli besin miktarlarını ayrı ayrı irdelediği için oldukça 

ayrıntılı bir çalışma yapmayı gerektirmektedir ( Şengül,2004:47). 

 

3.2.5. İnsani Gelişmişlik Endeksi 

 

İnsani gelişme toplumların yaşam standartlarını yükseltmeyi hedef alan bir kavramdır. İnsani 

kalkınma insanların en temel ihtiyaçlarının rahat karşılanmasına, sağlıklı bir ortamda yaşamlarını 

sürdürmelerine ve eğitim sayesinde kendilerini geliştirmelerine olanak sağlar. İnsani kalkınma 

yaklaşımında ulusların asıl zenginliği insandır (Mıhçı, 2003:27). 

İnsani Kalkınma Raporuna göre insani kalkınmanın temel amacı, şimdiki ve gelecekteki 

bütün insanların her alandaki potansiyellerini geliştirip kullanabilmesi için uygun ortam ve fırsatların 

yaratılmasıdır. İnsani kalkınma süreci sadece insanların kapasitelerinin en iyi şekilde geliştirilmesi 

ile ilgili değildir. Aynı zamanda sağlanan kapasitenin ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda 

da en iyi şekilde kullanılmasını sağlamaya yönelik bir süreçtir (UNDP,2005:13). 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından geliştirilen ölçüm yöntemleri zaman içinde 

kimi değişikliklere uğrasa da 1990 yılından bu yana kullanılmakta olan İnsani Gelişme Endeksi halen 

geçerliliğini korumaktadır. Endeks, iyi ve uzun yaşam, bilgiye erişim ve yüksek yaşam standardı 

esasına dayalı bir insani gelişme tanımından yola çıkarak gelir, eğitim ve sağlık göstergelerinden 

oluşmakta, sosyo-ekonomik göstergeleri ekonomik büyümeyle ilişkilendirmekte ve gelişmiş ülkeler 

ve Az Gelişmiş Ülkelerin (AGÜ) durumlarını birlikte izleyerek uluslararası kıyaslamalar 

yapılabilmesine olanak sağlamaktadır (Şenses, 2003: 100).  

  İnsani Gelişime İndeksi milli gelir dışında insanların refahının kısa bir tanımını içerir. İGE üç 

boyutlu insani gelişmenin birleşik ölçümünü sağlar. Uzun ve sağlıklı yaşama (yaşam ömrü ile 

ölçülür), eğitilmiş olmak (yetişkin okur-yazarlığı ve ilk, orta ve liseye kayıt) ve saygın/iyi şekilde 

yaşam standardına sahip olmak (satın alma gücü paritesi ve kişi başına düşen gelirle ölçülür). Endeks 

insani gelişmenin tam ölçümünü yapamaz. İGE cinsiyet veya gelir adaletsizliğini kapsamaz. İnsan 

hakları ve politik serbestliği ölçüsünü gösteremez. Ancak insani gelişmenin ve gelir ile iyi yaşamın 

arasındaki karmaşık ilişkiler hakkında kaba bilgiler verir (Kaya,17.01.2014, 1). 

 

Şekil 3.1: İnsani Gelişme Endeksinin Oluşumu (UNDP, 2002: 252) 
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Hesaplanan endeks değeri 0 ile 1 arasında bir değer alır. Endeks değeri 1’e yakınlaştıkça İGE 

açısından bir iyileşme olduğu anlaşılır. İGE hesaplanmasında her bir boyut için maksimum ve 

minimum değerler şöyledir: 

 

Tablo 3.1: İnsani Gelişme Endeksi Kriterlerinin Sınır Değerleri (UNDP, 2002: 252) 
Kriter Maksimum değer Minumum değer 

Doğumda yaşam beklentisi 85 25 

Yetişkin okuryazarlık oranı (%) 100 0 

Kaba birleşik okullaşma oranı (%) 100 0 

Reel GSYİH ($) ( Satın alma gücü 

paritesiyle) 

40.000 100 

 

İGE’yi oluşturan alt endeks hesaplamalarında aşağıdaki formüllerden yararlanılmaktadır: 

a)Yaşam Beklentisi Endeksi (YBE) = (n-25) / (85-25) 

n: i ülkesinin doğumda yaşam beklentisi 

b)Eğitim Endeksi yetişkin okuryazarlık endeksi ile brüt okullaşma endeksinin toplanması ile 

hesaplanmakta olup, endeks içerisinde okuryazarlık oranı 2/3, okullaşma oranının ise 1/3 ağırlığı 

bulunmaktadır. 

Okur-yazarlık oranı endeksi; 

Yetişkin Okur-Yazarlık Endeksi (YOYE) = (m - 0) / ( 100 -0 ) 

m: i ülkesinin yetişkin okur-yazar oranı 

Okullaşma oranı endeksleri; 

Okullaşma Oranı Endeksi (OOE) = (r – 0 ) / ( 100 - 0 ) 

YOYE ve OOE kullanılarak Eğitim Endeksi; 

Eğitim Endeksi (EE ) = 2/3 (YOYE) + 1/3 (OE) formülüne göre hesaplanır. 

c)Refah Endeksi: Bu endeks Kişi Başına GSYİH’ya göre hesaplanmaktadır. 

Refah Endeksi (RE)= (LOG(Y) - LOG(100)) / (LOG (40000) – LOG(100)) formülüne göre 

hesaplanmaktadır. Formülde; 

Y: Kişi başı GSYİH ($) değerini göstermektedir. 

İGE hesaplamasında yaşam beklentisi endeksi, eğitim endeksi ve refah endeksinin aritmetik 

ortalaması alınmakta ve i ülkesinin insani gelişme endeksi; i(İGE)= 1/3 (YBE+EE+RE) formülü 

kullanılarak hesaplanmaktadır. İGE değeri 0 ile 1 arasında değişmektedir. İnsani gelişme 

performansının iyileşmesi durumunda endeks değeri 1’e yaklaşmaktadır. UNDP tarafından yayınlana 

İnsani Gelişme Raporuna (2008) göre endeks puanına göre düşük, orta ve yüksek insani gelişmeye 

sahip ülkeler olmak üzere üç sınıflandırmada incelenmiştir: 

Endeks puanı 0.800-1.000: Yüksek düzeyde insani gelişmeye sahip ülkeler 

Endeks puanı 0.500-0.799: Orta düzeyde insani gelişmeye sahip ülkeler 

Endeks puanı 0.000-0.499: Düşük düzeyde insani gelişmeye sahip ülkeler (Erol,2011:102). 

 

3.3. Yoksulluk Ölçüm Yöntemi Olarak Geliştirilen Endeksler 

 

3.3.1. Kafa Sayısı Yoksulluk Endeksi (Head-Count Poverty Index (HCI)) 

 

En yaygın olarak kullanılan yoksulluk endeksi Kafa Sayısı Endeksi’dir. Bu endeks belirlenmiş 

bir yoksulluk sınırında;  

H: q/n şeklindedir.  

Burada;  

H: Kafa Sayısı Endeksi’ni,  

q: Yoksul kişilerin sayısını,  
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n: Toplam nüfusu göstermektedir.  

Kafa Sayısı Endeksi, belirli bir nüfus kesimi içindeki yoksulların oranına işaret etmek suretiyle 

önemli bir bilgi sağlamaktadır. Ancak, yoksulluğun derinliği ve dağılımı konularıyla ilgili diğer 

önemli bilgileri ihmal etmektedir (Foster, 1998:336). Örneğin, aynı nüfus büyüklüğüne sahip iki 

bölge arasındaki yoksulluğun karşılaştırıldığı düşünelim. Her iki bölge için de söz konusu olan ortak 

yoksulluk sınırı altındaki kişilerin sayısının aynı olduğunu, ancak ikinci bölgedeki yoksulların gelir 

düzeyleri itibarıyla daha iyi durumdayken birinci bölgedeki yoksulların neredeyse hiçbir gelire sahip 

olmadıklarını varsayalım. Bu durumda, birinci bölgedeki yoksulluğun ikinci bölgedekine göre çok 

daha ciddi bir boyutta olduğu savunulabilir. Ancak, her iki bölgede de yoksulluk sınırı altındaki 

kişilerin sayısı aynı olduğu için, Kafa Sayısı Endeksi her iki bölgenin de yoksulluk açısından aynı 

durumda olduğuna işaret edecek ve dolayısıyla yoksulluğun görünümünü tam olarak 

yansıtmayacaktır (Zheng, 1997:124). Bu endeksin bir başka eksik yönü de yoksulluk karşıtı 

politikaların etkinliğini tam olarak değerlendirmede başarısız olmasıdır. Kafa Sayısı Endeksi, sadece 

insanları yoksulluktan kurtaran yoksulluk karşıtı politikaların sonucunu yansıtmaktadır. Yoksulluğu 

azaltmaya yönelik politikaların etkinliğini bu endeksin zaman içinde ortaya koyduğu verilerin 

sonuçlarına bakarak değerlendirmek mümkün olmamaktadır. Yoksulluk karşıtı politikaların önemli 

bir kısmının yoksulluğu azaltmaya yönelik bir işleve sahip olduğu düşünüldüğünde bu endeks bu 

politikaların etkinliğini gösteremeyecektir. Bir diğer ifadeyle, Kafa Sayısı Endeksi sadece belirli bir 

nüfus kesimi içindeki yoksul insanların oranıyla ilgilenmektedir ve sadece bu oranın azaltılmasına 

yönelik politikalara karşı duyarlıdır (Zheng, 1997:125). 

 

3.3.2. Yoksulluk Açığı Endeksi (Poverty-Gap Index (PGI)) 

 

Mutlak yoksulluk ölçütü olan yoksulluk açığı endeksini daha iyi anlayabilmek için öncelikle 

yoksulluk açığı ve gelir açığı oranı kavramlarını incelemek gerekmektedir. Yoksulluğun derinliğini 

ifade eden yoksulluk açığı (PG), nüfusu yoksulluk çizgisinden ayıran uzaklık olarak tanımlanır. 

Yani, yoksulların ortalama geliri ya da harcaması ile yoksulluk sınırı arasındaki açığı yoksulluk 

sınırının yüzdesi olarak göstermektedir. Yoksul olmayan bireyler için bu uzaklık sıfırdır. Yoksulluk 

açıklarının toplamı tüm yoksulların gelirlerinin yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması için gerekli 

toplam transferleri gösterir. Yoksulluk açığını şu şekilde formülleştirmek mümkündür 

(siteresources.worldbank.org,28.12.2013, 2) 

Yoksul bir kişinin yoksulluğunun derinliği, yoksulluk sınırı (z) ile kişinin geliri (y) arasındaki 

açığın (z-y) büyüklüğü ile ölçülebilir. Buna göre, yoksulların yoksulluk sınırının üzerine 

çıkabilmeleri için gerekli olan ortalama gelir düzeyini belirleyen ya da yoksulluk sınırına göre 

yoksulun ortalama gelirindeki azlığı gösteren bir derinlik ölçütüne ihtiyaç vardır. Yoksul nüfusun 

ortalama gelirine Yp, yoksulluk sınırı (z) ise Gelir Açığı Oranı (I) aşağıdaki gibi ifade edilebilir:  

I= (z-Yp) / z  

Gelir Açığı Oranı (I), Kafa Sayısı Endeksi (H) ile çarpıldığında Yoksulluk Açığı Endeksi’ne 

(PG) ulaşılır:  

PG: I. H  

Bu endeks yoksulluğa ilişkin önemli bilgiler vermekle birlikte, yoksullar arasında gelirin nasıl 

dağıldığı konusuna duyarsız kalmaktadır. Aynı nüfus büyüklüğüne sahip iki bölge arasında 

yoksulluğun karşılaştırıldığını varsayalım. İkinci bölge, yoksulluk sınırının üzerinde geliri olan 

sadece bir kişiye sahipken birinci bölgede yoksulluk sınırını altında gelire sahip sadece bir kişinin 

olduğunu ancak, birinci ve ikinci bölgede yoksulların ortalama gelirlerinin aynı olduğunu düşünelim. 

Bu durumda ikinci bölgenin birinci bölgeyle karşılaştırıldığında çok daha fazla yoksulluğa sahip 
olduğu güçlü bir biçimde savunulabilir. Ancak, gelir açığı oranı iki bölgenin de aynı yoksulluk 

seviyesinde olduğunu ortaya koyacaktır. Dolayısıyla, bu endeks de yoksullar arasındaki gelir 

dağılımını yansıtmak konusunda başarılı görülmemektedir. Bu endeksin bir başka eksikliği de 
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yoksulluk karşıtı politikaların sonuçlarını değerlendirmek açısından karşımıza çıkmaktadır. Gelir 

açığı oranı, sadece yoksulların ortalama gelirleri üzerinde odaklandığı için en alt düzeydeki 

yoksullara yardımı amaçlayan yoksulluk karşıtı politikalar genel olarak yoksullara yardımı 

hedefleyen politikalardan (örneğin, konut yardımı) ayırt edilememektedir (Zheng,1997:125). 

 

3.3.3. Yoksulluk Açığı Endeksinin Karesi (Squared Poverty Gap Index (SPGI)) 

 

Yoksulluğun şiddeti olarak da adlandırılan bu endeks yoksullar arasındaki eşitsizliği ölçmek 

amacıyla kullanılmaktadır. Endeks bireysel yoksulluk açıklarının (yoksulluk sınırının bir oranı 

olarak) ağırlıklandırılmış bir toplamıdır ki bu ağırlıklar yoksulluk açıklarının kendileriyle 

orantılıdırlar. Yoksulluk açığı yoksulların yoksulluk sınırından uzaklıklarını hesaba katarken, 

yoksulluk açığının karesi bu uzaklığın karesini hesaba katmaktadır. Yoksulluk açığı endeksinden 

farklı olarak yoksulluk sınırından daha uzakta olan yoksullara yoksulluk açıklıkları daha büyük 

olduğu için daha fazla tartı verilmektedir. Denklem şu şekilde gösterilir: 

 

 
 

Denklemde; N örneklem büyüklüğünü, z yoksulluk sınırını, Gi (z-yi) yoksulluk açığını ve a’da 

parametreyi göstermektedir. Eğer a parametresi büyük olursa endeks en yoksul bireye en fazla tartıyı 

vermiş demektir (Kaya,2011:55) 

Bu endeksin avantajları şunlardır: 

(i) Yoksullar arasındaki eşitsizliği hesaba katmaktadır. 

(ii) Yoksul bir hane halkından daha yoksul bir hane halkına yapılan transferler endeksi 

azaltırken, daha yoksul bir hane halkından daha az yoksul bir hane halkına yapılan transferler 

endeksi arttırmaktadır. Yani, yapılan transferlerin etkisi endeks üzerinde gözükmektedir. 

(iii) Yoksulluğun hem şiddetini hem derinliğini hesaba katmaktadır. 

Bu endeksin en önemli dezavantajı anlaşılması ve yorumlanması zor bir endeks olmasından 

kaynaklanmaktadır. Yoksulluk açığı endeksi gibi bu endeks de yoksulluk sınırından uzakta yaşayan 

en yoksula yardım yapmanın önemini vurgulamaktadır (Kaya,2011:56). 

 

3.3.4. Sen Yoksulluk Endeksi 

 

Bilinen yoksulluk ölçütlerinden birisi de Sen indeksidir. Bu indeks, refah karşılaştırmalarında 

ordinal yaklaşıma dayanan bir yoksulluk indeksidir. Sen indeksi diğer yoksulluk ölçüm araçlarının 

eksikliklerini gideren bir ölçüm aracıdır ve Yoksul Kişi Oranını (H), Yoksulluk Açığı Oranı (I) ve 

Yoksullar Arası Gelir Eşitsizliğini (G) bünyesinde taşıyan bir yoksulluk ölçütüdür. Bu indeks, 

yoksulluğun genişliğini, yoksulluğun şiddetini ve yoksullar arasındaki geliri dağılımını yansıtmakta 

olup, Tekdüze, Aktarma ve Odak aksiyomlarını sağlamaktadır (Sen, 1976: 219). 

Sen, yoksulluk ölçütünün ikna edici olmasını sağlamak amacıyla aksiyomlar öneren ilk kişidir. 

Öne sürdüğü ilk üç aksiyom bugün hala yoksulluk ölçümlerinin esasını oluşturmaktadır. Bu 

aksiyomlardan ilki, Odak Aksiyomu’dur (Focus Axiom). Bu aksiyom, yoksulluk ölçütünün yoksul 

olmayanların gelir dağılımından bağımsız olmasını gerektirmektedir. Eğer, yoksulluk Sen’in öne 

sürdüğü gibi mutlak yoksullukla ilgili görülüyorsa bu aksiyom tam olarak uygundur. Bu aksiyom, 

yoksulluğun diğer tanımları için uygun olmayabilir. Sen’in önerdiği diğer aksiyomlar, Tekdüzelik 

Aksiyomu (Monotonicity Axiom) ve Transfer Aksiyomu (Transfer Axiom) dur. Tekdüzelik 

Aksiyomu’na göre, diğer şeyler sabit kaldığında yoksulluk sınırının altında gelire sahip bir kişinin 

gelirindeki azalma yoksulluk ölçütünü yükseltecektir. Transfer Aksiyomu’na göre ise, diğer şeyler 

sabit kaldığında yoksulluk sınırının altındaki bir kişiden daha zengin olan başka bir kişiye yapılan 
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gelir transferi yoksulluk ölçütünü yükseltecektir. Bu aksiyom, yoksulluk ölçütünün yoksullar 

arasındaki gelirin yeniden dağılımına duyarlı olmasını gerektirmektedir (Zheng,1997:131).  

Yukarıdaki üç temel aksiyomdan hareket ederek Sen, Sen Endeksi olarak adlandırılan yepyeni 

bir endeks geliştirmiştir. Buna göre,  

S= Sen Endeksi’ni  

H= Kafa Sayısı Oranı’nı,  

I= Gelir Açığı Oranı’nı,  

Gp= Yoksullar arasındaki gelir dağılımını gösteren Gini Katsayısı’nı;  

q= Yoksulluk sınırının altındaki kişilerin sayısını göstermek üzere, Sen Endeksi aşağıdaki 

gibidir:  

S= H [I + (1 – I )Gp(q/q + 1)]  

Sen, yeni yoksulluk ölçütünün doğruluğunu kanıtlamak için daha sonra bir dizi yeni aksiyom 

kullanmıştır. 

 

3.3.5. Foster-Greer-Thorbecke Yoksulluk Endeksi (FGT Poverty Index) 

 

Foster, Greer ve Thorbecke tarafından 1981 yılında geliştirilen bir endekstir. Bir kişinin gelir 

açığını diğer kişilerin gelirlerine bağlı olarak ölçmek durumunda olan Sen Endeksi’ne kıyasla, bu 

endekste herhangi bir kişinin gelir açığının ölçümünün yalnızca yoksulluk sınırına ve o kişinin 

gelirine bağlı olması gerektiği öne sürülmektedir. Buna göre, FGT ölçütü bir parametre aracılığıyla 

(a) dağılıma duyarlı bir yoksulluk ölçütüdür. a ne kadar büyük olursa endeks tarafından yoksulluğun 

şiddetine verilen ağırlık da o kadar büyük olacaktır. Buna göre FGT yoksulluk ölçütü grubu;  

q a  

Pa (y, z) = 1/n å [(z – Yi)/z] ; a ≥0 şeklindedir. Burada;  

İ:1  

n: toplam hane halkı sayısını,  

q: yoksul hane halkı sayısını,  

z: hane halkları için yoksulluk sınırını,  

y: hane halkı gelirini,  

a: yoksulluk parametresini göstermektedir.  

Ölçütte a’nın aldığı değer endeksin türünü belirler.  

a= 0 ise yalnızca yoksul kişilerin sayısı önemlidir ve bu durumda ölçüt Kafa Sayısı Oranı’na 

dönüşür (Po= H). Bir başka ifadeyle, toplam nüfus içinde yoksul kişilerin sayısını gösterir. Bu durum 

dışındaki tüm Pa ölçütü grubu yoksulların durumlarında meydana gelen değişikliklere karşı 

duyarlıdır.  

a= 1 ise P ölçütü kişi başına yoksulluk açığına eşittir (P1= HI). Yoksulluk sınırının yüzdesi 

olarak yoksul kişilerin gelirleri ile yoksulluk sınırı arasındaki farkın toplamını ifade eder. Yoksulluk 

parametresinin (a), 1’den büyük olduğu durumlarda ise gelir dağılımının yoksulluk ölçütündeki 

önemi artar. Bu ölçüt, yoksulluk sınırının uzağında kalan en yoksul kesime daha fazla ağırlık verdiği 

için yoksulluğun yoğunluğunu dikkate alır. Böylece, Pa’nın hesaplanmasında yoksul hane halklarının 

gelir açığı oranı, daha az yoksul hanelerin gelir açığı oranına göre önemli bir ağırlık kazanır 

(Dumanlı,1996:39). 

 

3.3.6. Yoksullar Arasındaki Gelir Dağılımının Gini Katsayısı 

 

Yoksulluğu ölçmede kullanılan diğer bir ölçüt olan yoksullar arasındaki gelir dağılımı ölçütü, 
bütün nüfusun gelir dağılımı yerine sadece yoksulların gelir dağılımı ile ilgilenmektedir. Yoksulluk 
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ölçütü olarak yoksullar arasındaki gelir dağılımının dikkate alınması çok önemlidir. Gini 

Katsayısının bu eksikliği tamamlayabilecek ideal bir gelir eşitsizlik ölçütü olduğu kabul 

edilmektedir. Yoksullar arası gelir eşitsizliğinin artması, yeterince beslenemeyenlerden iyi 

durumdaki yoksullara yapılan transfer ile yoksullar arası gelir eşitsizliğini artıran bir gelir transferine 

işaret ederken, aynı zamanda yoksulluğun şiddetinin artmış olduğunu göstermektedir.Yoksulların 
gelir dağılımının Gini Katsayısı aşağıdaki eşitlikten elde edilmektedir (Sen, 1976:65). Bu ölçüt, 

yoksulluğun dağılımını veya etkisini ölçmektedir. 

 
 

Burada, Y: Yoksulların ortalama geliridir. Takayama (1979), Gini katsayısının yalnızca 

eşitsizlik indeksi olarak değil, aynı zamanda yoksulluk indeksi olarak kullanılabileceğini belirtmiştir. 

Gini katsayısı, Tekdüze aksiyomuyla ilgili koşulları taşımamaktadır. Çünkü, Gini katsayısı 

yoksulluğun yoksullar arasında yaygınlaşıp yaygınlaşmadığını belirleyememekte ve bu katsayı 

sadece yoksullar arasındaki gelir dağılımındaki eşitsizliği belirlemek amacıyla uygulanmaktadır. 

Transfer aksiyomuna göre, diğer bütün unsurlar aynı kalmak koşuluyla yoksulluk sınırı altında yer 

alan bir bireyin gelirinden, bu yoksul bireyden daha iyi durumda olan diğer bir yoksul kişiye gelir 

aktarımı söz konusu ise, bu durumda yoksulluk ölçütü yükselecektir. Bu aksiyomda, bir yoksul hane 

halkından diğer bir yoksul hane halkına yapılan gelir aktarımları dikkate alınmaktadır. Bu durumda, 

gelir aktarımı olan hane halkı önceki durumuna göre daha zengindir. Bu ise ters yönlü bir gelir 

transferidir. Çünkü bu olaylar yoksullar arasındaki eşitsizliği artırmaktadır. Transfer aksiyomu böyle 

bir gelir transferi durumunda yoksulluk ölçütünde bir artış olacağını belirtmektedir. Gini katsayısı bu 

aksiyomla ilgili özellikleri yansıtmaktadır ( Şengül,2004:54). 

 

3.5. İktisat Teorilerinde Yoksulluk 

 

İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana, çeşitli gelişme evreleri geçiren toplumlar sahip 

oldukları değerleri korumak ve bunları sağlıklı bir şekilde bir sonraki nesillere aktarmak adına 

uygulamaya koydukları politikaları geliştirme çabasına girmişlerdir. Medeniyet olarak adlandırılan 

seviyeye gelebilmek ve bu kavramın niteliklerini gerçekleştirebilmek için zorlu süreçlerden ve 

çatışmalardan geçmişlerdir. Geçmişten bu yana getirdikleri değerleri geliştirmek isteyen toplumlar, 

diğer ülkelerin de durumlarını anlayabilecek karşılaştırmalı analizlere yer vermişler, mevcut 

durumlarını ileriye taşıyacak faaliyetlerde bulunmuşlardır. Bu faaliyetleri de başarıyla yerine 

getirebilmek için sonsuz ihtiyaçlarını kıt kaynaklarla etkin kullanabilmeyi, üretken olabilmeyi ve 

bölüşüm sorunlarını çözümleyebilmeyi hedeflemişlerdir (Erbay ve Özden,2013:1). 

İktisat teorilerinin yoksulluk konusuna yaklaşımı, yoksulluk sorununun geçmişten günümüze 

nasıl algılandığı ve bu sorunun temelinde yatan faktörlerin neler olduğu konusunda önemli ipuçları 

vermektedir. Teorik olarak konuya yaklaşım biçimi, bu sorunun çözümüne ilişkin hangi politikaların 

uygulandığı veya sistemli herhangi bir politikanın uygulanıp uygulanmadığı hususunda da aydınlatıcı 

olmaktadır. Bu anlamda, başlıca iktisat teorilerinin konuya yaklaşımlarını incelemek gerekmektedir. 

 

3.5.1. Klasik Teorinin Yaklaşımı 

 

3.5.1.1. Adam Smith 

 

Klasik iktisadın en önemli düşünürlerinden Adam Smith’in görüşlerini anlayabilmek için onun 

yaşadığı dönemin siyasal ve ekonomik yönden bazı özelliklerini incelemek gerekir. Smith, 18. yy.da 

“Aydınlanma Çağı” diye bilinen çağda yaşamış hem bu çağdan etkilenmiş hem de bu çağı 
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etkilemiştir. İnsan özgürlüğüne ulaşmayı amaçlayan Aydınlanma Çağı’nın en önemli düşmanı kilise 

hâkimiyetiydi ve bu dönemin düşünürleri dogmatik dinin vaazları yerine, bilimselliği tercih 

ediyorlardı. Aydınlanma Çağı’nın temelinde insan karakterinin eğitilebileceği inancı bulunmakla 

birlikte, bu dönemin düşünürleri aklın gücüne körü körüne bağlanmaktan da kaçınmışlardır. 

Özellikle, Adam Smith akıl yerine, tutkuları insan karakterinin merkezine yerleştirmiştir. Smith’in en 

önemli kavramlarından biri olan “görünmeyen el” kavramı, insan aklının tek başına “toplumsal 

uyumu” sağlamaya yeterli olmadığı düşüncesine dayanmaktadır (Metin,2013:46). 

Whitehead (1991)’a göre, Smith, ekonomik aktivitenin ardındaki güdünün, kişisel çıkar ve 

üretimi maksimize etmek olduğunu ileri sürenlerden biridir. Bunun yanında rekabetçi piyasalar 

sistemini formüle eden Adam Smith’in, fayda, ahlak ve politik hususlar, bölüşüm ve tahsis gibi 

iktisadi aktiviteyi oluşturan pek çok unsuru kapsayacak şekilde bir iktisadi teori ortaya koyan ilk 

düşünürlerden biri olduğu da söylenebilir. Backhouse (1991)’a göre ise, modern iktisadın kurucusu 

olan Smith’in, ulusların zenginliğinin anahtarının iktisadi büyüme olduğunu savunduğunu belirtir.  

Yoksulluk, bölüşüm ve kaynakların tahsisi gibi birçok konuyu Smith, ilk eseri olan “Ahlaki 

Duygular Teorisi” nde ele almıştır. Backhouse (1991)’e göre “Ahlaki Duygular Teorisi” bir doğal 

adalet teorisi barındırır ve Smith, buradan kişisel çıkar kavramını geliştirmiştir (Rauthut, 2005:22). 

“Ulusların Zenginliği” isimli ikinci eserinde ise iktisadi büyüme, görünmez el ve iktisadi özgürlük 

konularını ele almıştır  (Boz,2012:73). Ahlaki Duygular Teorisi isimli çalışmasında ‘Bu dünyanın 

bütün bu çalışmasının ve koşuşturmasının amacı ne? diye sormuş yanıtını da “Ulusların 

Zenginliği’nde ‘Zenginlik, ihtişam, şan, şeref için bunca kirli bir debelenme ancak sıradan bir insanın 

refahıyla kendini haklı çıkarabilir’ diyerek vermiştir. Fakat  Smith  kendi ahlak felsefesinde hiçbir 

zaman insanı bencil , sürekli olarak kendi çıkarı peşinde koşan bir varlık olarak da görmemiş , refaha 

ulaşma dürtüsünün ahlaki duyguları yansıttığını, insanların saygın ve şerefi olma arzusunun 

temelinde bencil dürtülerin yatmadığını savunmuştur. Kendiliğinden bir düzenin belirleyici ilkesi 

olarak, insanların başkalarının acı ve sevinçlerini paylaşma, başkalarını kendi acı ve sevinçlerine 

ortak etme eğilimini olan ‘sempati’ ilkesini analize koymaktadır (Uğur, 2010, 45). Ahlaki Duygular 

Teorisi’nde Smith, sempati ve kendini sevme ilkesini ekonomik faaliyetin açıklamasında da şu 

şekilde kullanmaktadır: 

“Burada Smith özellikle “insan ne ister” sorusuyla ilgilenir. İnsanın neden maddi durumunu 

iyileştirmek için çalışıp didindiği, neden doğal ihtiyaçlarından fazlasına sahip olmak için kendini 

paraladığı sorusunu ele alır. Ona göre, zenginlik ve yoksulluk, insanların onlara verdiği anlamla 

değerlendirilirler. Ekonomik faaliyeti yönlendiren dürtü de bu anlamlardan kaynaklanır. İnsanların 

çabaları, sosyal konumlarının gerektirdiği gibi yaşamayı sürdürerek ve bu konumu aşarak 

başkalarının onlara duyduğu sempatiyi korumaya ve artırmaya yöneliktir” (Buğra,1995:192). 

Smith, sahip olunan maddi zenginliğin bireyin mutluluğunun göstergesi olmadığını, yalnızca 

mutluluğun araçlarından biri olduğunu şu sözlerle ifade eder; “….. gözlemci, bu insanların 

diğerlerinden daha mutlu olduklarını dahi düşünmez, yalnızca daha çok mutluluk aracına sahip 

olduklarını düşünür.” Buğra, bunun Smith’e göre “insanların amaçlarla araçları birbirine 

karıştırmalarından doğan, bu yüzden de onları, yaşamlarını ancak oyuncaklar kadar değerli olan ıvır 

zıvırı elde etmek için uğraşıp didinmekle harcamaya iten” apaçık bir yanılgı olduğunu belirtir 

(Buğra,1995:102). 

Bireyci davranışların toplumsal düzenle nasıl bağdaşacağı ve refahın bütün topluma 

yayılmasını nasıl sağlayabileceği konusunda “Doğa Yasaları”  felsefesi Smith’e aranan çözümü 

üretmiştir. Smith’ den daha önce yaşayan İngiliz fizikçi Newton (1642–1727), yeni bir doğal evren 

düzeni anlayışını getirmiştir. Doğa bilimlerinde olduğu gibi toplum bilimlerinde de temel kavramsal 

çerçeve artık bu yeni anlayışla biçimlenmeye başlamıştır. Aslında liberalizmin temel ilkeleri, 
Newton’un tanımladığı bu yeni “doğal evren düzeni” nden şekillenmektedir, bu noktada ise, devletin 

görevi, doğa yasalarını uygulamak, bu yasaların ihlalini engellemek ve doğa yasaları çerçevesinde 

bireylerin doğal haklarını korumaktan oluşuyordu. Newton’un, doğadaki hareket, yerçekimi, enerji 

muhafazası gibi doğa yasaları mekanik bir düzenle işleyen, güçler arasında denge sağlayan, her bir 
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fiziksel öğenin yeri belli olan yeni bir evren anlayışını ortaya koymuştu. Aynı anlayış, kısa süre sonra 

politika kuramına girerek “devlet” bağlamındaki anlayışı da etkilemişti. Smith, Newton’un getirdiği 

bu yeni kavramsal çerçeveyi “Milletlerin Zenginliği” kitabıyla ilk kez ekonomideki düzeni 

açıklamak için kullanmıştır. Buna göre, serbest piyasada her birey kendi çıkarını en maksimum 

çalışırken, toplumsal düzeni koruduğu gibi aynı zamanda refahı da maksimum yapmaktadır. Burada, 
tıpkı Newton’un evreninde olduğu gibi sanki bir “görünmeyen el” devrededir. Smith, doğa yasasının 

gelir dağılımı sorununa ilişkin de en uygun çözümü üreteceğine inanmış ve bu nedenle gelir dağılımı 

konusu üzerinde fazla durmamıştır (Smith, 2006: 12). 

Smith’e göre, ücretle geçinenlere yönelik talep, doğal olarak ulusal zenginliğin çoğalması ile 

artar. Emek ücretlerinin yükselmesine olanak tanıyan şey, ulusal zenginliğin belirli bir zamandaki 

büyüklüğü değil, sürekli artışıdır. Bunun sonucu olarak, emek ücretleri, en zengin ülkelerde değil, en 

çok gelişme gösteren ya da en çabuk zenginleşmekte olan ülkelerde en yüksektir. Dolayısıyla, bir 

ülkenin zenginliği çok büyük olmasına rağmen uzun bir süre boyunca herhangi bir değişim 

göstermemişse, orada, emek ücretlerinin yüksek olacağı beklenmemelidir. İşte, emeğin bol mükâfat 

görmesi, artan ulusal zenginliğin gerekli sonucu olduğu kadar onun doğal belirtisidir. Diğer yandan, 

yoksul işçilerin geçim sıkıntısı, yerinde sayışın kanıtı; açlıktan can çekişmeleri ise, alabildiğine bir 

geri gidişin göstergesidir (Smith, 2006:75-80). 

 

3.5.1.2. David Ricardo 

 

Kurucusu olduğu kabul edilen Klasik Okul’daki diğer düşünürler, bir ölçüde Doğa Yasası 

felsefesinden etkilenmiş olsalar da doğa yasalarının toplumsal düzeni açıklamadaki rolü konusunda 

Smith’in iyimserliğine sahip değillerdi. Smith, Milletlerin Zenginliği adlı kitabını, Sanayi 

Devrimi’nin etkileri toplumsal düzene henüz yansımadan önce kaleme almıştı. Oysa 19. yüzyılın ilk 

çeyreğini yaşayan Ricardo (1772–1823) gibi İngiliz iktisatçıları sınırsız büyüme konusunda daha 

karamsar bir tavır sergilemişlerdir. Sosyal sınıflar arasında gelir dağılımı konusu, David Ricardo’nun 

büyüme kuramını geliştirmesiyle ön plana çıkmıştır. Bu kuramda, Smith’in sınırsız büyüme ile ilgili 

iyimser beklentileri, yerini büyümenin duraksayabileceği anlayışına bırakmıştır (Metin,2013:48). 

Ricardo’ya (1997:57) göre, ekonomi bilimi ulusların zenginliğinin kaynağı ile değil, üretim 

sonucu yaratılan ürünün üretime katılan üretim faktörleri arasında bölüşümünü benimseyen yasaların 

ortaya çıkarılması ile ilgilenmelidir. Bölüşüm sorunu, Ricardo’nun ekonomik araştırmalarının odak 

noktasında bulunmaktadır. Emek, sermaye, makine ve toprağın kullanımı ile yaratılan gelir, üç sınıf 

(işçiler, kapitalistler ve toprak sahipleri) arasında bölüşülür. Ricardo ekonomi politiğin konusunun 

yaratılan değerlerin bu üç sınıf arasında, kâr, ücret ve rant şeklinde bölüşümünün yasalarının 

saptanması olduğunu söylerken, gerçekte bölüşüm olgusunu kapitalizmin dinamiğinin belirleyici 

unsuru olarak ortaya atmaktadır. 

Ricardo’nun amacı bölüşümü belirleyen faktörleri incelerken;  rant, ücret ve karın gelecekte 

izleyecekleri seyri araştırmaktır. Ricardo’nun bölüşüm kuramı, üç varsayıma dayanmaktadır. 

Bunlardan birincisi, ekonomide azalan verimler yasası geçerlidir çünkü tarım arazisi ne sınırsız 

miktardadır ne de niteliğinde bir türdeşlik vardır. İkincisi, Ricardo ücretlerin asgari geçim düzeyi 

üstüne çıktığı zaman nüfusun hızla artacağını ve ücretlerin bu düzeyin altına düştüğü zaman nüfusun 

da düşeceğini iddia eden Malthuscu nüfus yasasını kabul etmektedir. Son olarak, Ricardo, ekonomik 

gelişmede kilit rol oynayan sermaye birikimi için karın kamçılayıcı bir etmen niteliğini taşıdığını 

varsaymaktadır (Hollander, 1987:195-196; Peterson,1976:452). Ricardo’nun bölüşüm kuramı 

tarımdaki azalan verim yasasına dayanmaktadır, bu modelde azalan verim, giderek daha az verimli 

toprakların ekilmesi ve bunun neticesinde, istihdam düzeyi arttıkça, işgücü verimliliğinin azalması 

şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bununla beraber, Ricardo’da azalan verimin nedeni sadece bu değildir; 

belli bir toprak parçası üzerinde giderek daha fazla işgücü kullanılması da verimin azalmasına neden 

olmaktadır. Gelir paylarının ne yönde değişeceği, verimin azalma hızına bağlıdır, fakat azalan verim 

yasası geçerli olduğu sürece, birikimin belli bir aşamasından sonra karların payı azalmakta, rantın 

payı ise artmaktadır (Akyüz,1980:22-23). 
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Her sınıfın rant, kar ve ücret adları altında aldıkları paylar toplumlara göre farklılıklar gösterir. 

Ricardo’ya göre rant, toprağın özgün ve yok edilemez güçlerini kullanarak elde edilen üründen 

toprak sahibine ödenen parça olup, verimli toprağın insanların artan ihtiyaçlarına göre kıt olmasının 

bir sonucudur. Nüfusun hızlı artışı ve doğanın cimriliği nedeni ile doğal kaynakların kıtlığı rantın 

nedenidir. Nüfus artışına paralel olarak, daha az verimli topraklar işletmeye açıldığından azalan 

verimler yasası nedeni ile zaman içerisinde fiyatlar yükselir ve toprak sahibinin rantı artar. Rant, 

toprağın verimli olmasından değil, aksine verimli toprakların kıt olmasından doğmaktadır. Verimli 

toprakların bol olduğu dönemlerde rant mevcut değildir. Malların değeri ve piyasa değişim oranı 

emeğin verimliliği tarafından belirlendiği için rant, toprağın yarattığı ilave bir değer değil, yaratılmış 

değerin bir parçasıdır (Öztürk,2010:64). 

Ricardo’nun ücret kuramı, rant ve fiyat kuramı ile uyum halindedir. Ücret, esas olarak 

çalışanların kendilerini devam ettirmelerinin maliyeti olarak görülür. Tıpkı fiyat kuramında olduğu 

gibi, ücretin de bir piyasa değeri, bir de doğal değeri vardır. Piyasa değeri geçici bir süre için doğal 

değerin altında ya da üstünde olabilir. Ücrette aynı kurala tabiidir. Piyasa da arz ve talep, diğer 

malların fiyatında nasıl doğal fiyat etrafında bir hareket meydana getiriyorsa, aynı durum ücret için 

de söz konusudur. Ricardo’ya (1997:85-97) göre, ücretler, doğal düzeyine uyma eğilimindedir. 

Sermayedeki artış, emek talebinin yükselmesi doğrultusunda bir dürtü yaratıyorsa ve sermaye artışı 

hem tedrici hem de devamlı ise, o zaman emeğe olan talep, insanların çoğalması için sürekli bir dürtü 

oluşturacak, artan nüfus artışı işçi miktarını çoğaltarak piyasada gerçekleşen ücretlerin doğal 

seviyesine inmesine neden olacaktır. Piyasa ücretleri uzun süre doğal ücretlerin üzerinde kaldığı 

zaman, uzun dönemde, nüfus artacak ve artan işgücü arzı ücretlerin asgari düzeye inmesine yol 

açacaktır. Ücretleri arz talep mekanizması belirleyecektir. Eğer herhangi bir anda işgücü talebi 

işgücü arzından daha büyük olursa, ücretler asgari geçim düzeyinin üzerine çıkacaktır 

(Akyüz,1980:22-23). 

Kurucusu olduğu kabul edilen Klasik Okul’daki diğer düşünürler, bir ölçüde Doğa Yasası 

felsefesinden etkilenmiş olsalar da doğa yasalarının toplumsal düzeni açıklamadaki rolü konusunda 

Smith’in iyimserliğine sahip değillerdi. Smith, Milletlerin Zenginliği adlı kitabını, Sanayi 

Devrimi’nin etkileri toplumsal düzene henüz yansımadan önce kaleme almıştı. Oysa 19. yüzyılın ilk 

çeyreğini yaşayan Ricardo (1772–1823) gibi İngiliz iktisatçıları sınırsız büyüme konusunda daha 

karamsar bir tavır sergilemişlerdir. Sosyal sınıflar arasında gelir dağılımı konusu, David Ricardo’nun 

büyüme kuramını geliştirmesiyle ön plana çıkmıştır. Bu kuramda, Smith’in sınırsız büyüme ile ilgili 

iyimser beklentileri, yerini büyümenin duraksayabileceği anlayışına bırakmıştır (Smith ,2006:16). 

 

 3.5.1.3. Thomas Robert Malthus 

 

Malthus klasik teorinin diğer önemli isimlerinden biridir. Malthus’un yaşamı, hem sanayi 

dünyasında ve hem de politikada önemli değişimlerin meydana geldiği bir döneme rastlamıştır. 

Adam Smith’in yaşadığı dönemde yeni hareketlenmeye başlamış olan Sanayi Devrimi, Malthus’un 

yaşadığı yıllarda bütün canlılığı ile ortaya çıkmıştı. Sanayi Devrimi, sadece üretim ve ulaşım 

sektörlerinde yeni teknolojiler yaratmakla kalmamış, aynı zamanda, yeni işletme organizasyonlarının 

ve daha gelişmiş bankacılık ve kredi kurumlarının ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Sanayi 

Devrimi ile birlikte fabrika sistemi, bütün zararlı ve yararlı yönleriyle günlük yaşama girmiştir. Kent 

nüfusu hızla artarken, yeni teknolojik ilerlemeler nedeniyle bu nüfusun istihdam olanakları giderek 

daralmış; işsizlik, yoksulluk, salgın hastalıklar dönemin belirgin özellikleri haline gelmiştir 

(Savaş,2007:339). 

Malthus ilk baskısı 1798 yılında yayınlanan Toplumun Gelecekteki Gelişimine Etkileri 
Açısından Nüfus İlkesi Üzerine Bir Deneme adlı kitabında, insan nüfusunun her 25 yılda geometrik 

oranda (2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256...), yiyecek kaynaklarının ise aynı süre içinde aritmetik oranda 

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9...) arttığını iddia etmişti. Yani Malthus'a göre, nüfus her 25 yılda iki katına 

çıkarken, yiyecek kaynakları çok daha az bir artış gösteriyordu. Malthus, üç yüzyıl içinde nüfusun 
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yiyecek kaynaklarına oranının 4.096'ya 13 olacağını iddia etti. Yani Malthus'un bu bilimsel olmayan 

iddiasına göre kaynaklar, hızla artan nüfus için yetersiz kalıyor ve hayatta kalmak için ciddi bir 

mücadele içinde olmak sözde kaçınılmaz hale geliyordu 

(www.dogalseleksiyonvedarwinizm,27.03.2014). 

Nüfus artışının geometrik oranla, yiyecek artışının ise aritmetik oranla artması, Malthus’u 
zorunlu olarak nüfus artışının sınırlandırılması gerektiği sonucuna götürmüştür ve Malthus, politika 

önerilerini bu sınırlamaya dayandırmıştır. Buna göre, toplumun aşağı sınıflarının koşullarını 

iyileştirmek isteyenlerin amacı, emek fiyatı ile yiyecek fiyatları arasındaki nispi oranı yükseltmek ve 

böylece emek sahibinin yaşam için gerekli şeylerin ve konforun daha büyük bir kısmına kumanda 

etmesini sağlamak olmalıdır. Nüfusun en az geçim düzeyine ulaşılıncaya kadar artmasına engel 

olma, yoksulların yaşam koşullarını düzeltmenin tek etkin yoludur. Bu amaca ulaşmak için, insanlara 

sınırlamayı aşılamak gerekir. Malthus, basiretli davranışların gelişmesi için dört koşulun varlığından 

söz eder. Bunlar, özel mülkiyetin güvence altına alınması, düşük gelirli sınıfların kişiliğini korumak 

için yasal eşitlik, temsili hükümetin yaygınlaştırılması ve eğitimin ıslah edilmesidir. Bu amaca en iyi 

biçimde ulaşmak, Malthus’a göre, insanları ahlaki sınırlamaları kullanmaya teşvik eden bir sosyal 

sistem içinde mümkün olabilir. Bunun için en çok arzulanan sonuçları vaad eden sistem, mevcut özel 

mülkiyet sistemidir. Çünkü bu sistem, ekonomik yönden gösterdiği eşitsizlik ve toplumsal sınıf 

yapısı ile birlikte, kendi gayretiyle kalkınmak isteyen hırslı ve basiretli insanlara bu imkânı verecek 

olan sistemdir (Savaş,2007:349) 

Malthus’a göre yoksullara yardımı öngören yasalar tembelliği teşvik eder ve toplumu oluşturan 

diğer bütün fertlerin aleyhine sadece en zayıf durumda olan kişilerin durumunu düzeltir. Eğer 

insanlar, kendilerine verilecek olan yardımlara güvenemeyeceklerini bilirlerse, kişisel çıkar dürtüleri 

onları, kendi durumlarını iyileştirmek için çaba sarf etmeye yöneltir. Bütün bu düşüncelere 

dayanarak Malthus, kişisel çıkar duygusunu öğretecek bir eğitim sisteminin savunucusu olmuş, diğer 

yandan da yoksullara verilen yardımlara karşı çıkmıştır (Savaş,2007:350). 

 

3.5.1.4. Jean Baptiste Say 

 

İnsanların, kendi bireysel çıkarları doğrultusunda faydalarını maksimize etmeye çalışırken, 

içinde yaşadıkları toplumun da refahının yükseleceğini belirten Smith başta olmak üzere Klasik 

iktisatçıların temel tezi, tam rekabet koşullarında, serbest piyasa ekonomisinde kaynakların tam 

olarak kullanılıp, ekonominin kendiliğinden dengeye ulaşılacağıdır. Ücret ve fiyatlar esnek olduğu 

sürece, her zaman tam istihdam düzeyinde genel dengeye ulaşılacağı varsayılır (Ardıç, 2011: 60). 

Say’a göre, mallara olan talebi belirleyen faydadır, talebin boyutunu sınırlandıran ise, üretim 

maliyetidir. Çünkü üretim maliyeti, üretim yaparken tüketilen üretken hizmetlerin değerinden başka 

bir şey değildir. Üretken hizmetlerin değeri de bu hizmetlerin nihai sonucu olan malların değerinden 

başka bir şey değildir. Fayda ya da tüketicinin bir mal veya hizmete değer verme şekli, o mal ve 

hizmetin üretimini belirlemektedir. Mal ve hizmetlerin değeri son tahlilde fayda tarafından 

belirlenmektedir. Eğer bireyler bir ürünü talep etmezler veya ona ihtiyaç duymazlarsa, onu üretmek 

için ne kadar emek sarf edildiğinin hiçbir önemi yoktur. Say, son birim yararı kuramını keşfedemese 

de, mal ve hizmetlerin nihai fiyatını maliyetin değil, faydanın belirlediğini tespit etmek suretiyle ona 

epeyce yaklaşmıştır (Öztürk,2010:67) . 

Girişimciyi üretimin ve gelir dağılımının “kilit şahsiyeti” olarak kabul eden Say, liberal bir 

ekonomide, girişimcinin motor rolü oynadığını belirtmektedir. Üretimi girişimci yönetmektedir. Bu 

bağlamda Say, girişimci ile sermaye sahibini birbirinden ayırmaktadır. Sermaye sahibi girişimci 

olabilir. Yalnız, sermaye sahibi olmadan da girişimci olmak olasıdır. Girişimci sermayedardan 

tamamen ayrı bir kategoridir ve onunla özdeşleşme zorunluluğu bütünü ile yoktur. Girişimciyi 
sermaye sahibinden ayıran özellikler, girişkenlik, beceriklilik, düzeltme ve yönetme gibi nitelikler, 

iyi karar verme ve değerlendirme gibi hususlardır. Say’a göre, Ricardo ve Malthus, sermaye sahibi 

ile girişimciyi birbirine karıştırmıştır. Girişimcinin üretimdeki rolüne ve önemine vurgu yapan Say, 

girişimcinin elde ettiği karı çalışma ve emek karşılığı olarak görmektedir. Ender bulunan ve niteliği 

http://www.dogalseleksiyonvedarwinizm,27.03.2014/
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yüksek olan bir çalışma söz konusu olduğu ve riski bulunduğu için, girişimcinin elde ettiği kazancın 

seviyesi yüksek olmaktadır. Bu bağlamda, Say, girişimciyi üretimin ve gelir dağılımının motoru 

yapmaktadır. Üretime katılan diğer unsurlara gelir dağıtan girişimci olup, onun sayesinde ürünler 

için ödenen fiyatlar üretken çeşitli hizmetler arasında paylaşılmaktadır. Farklı hizmetler ise, 

endüstriler arası tüketim ihtiyacına göre paylaşılır. Bölüşüm kuramı, değişim ve üretim kuramları ile 

ahenkli bir tarzda uyumlaşır (Hamitoğulları:1986,132-133). 

Say, Smith ve Ricardo’dan farklı olarak emek değer kuramı ile uğraşmamış, üç üretim girdisini 

de aynı önemde sayarak Neoklasik alternatif maliyet kuramının ve uzun dönem fiyatı sadece üretim 

maliyetine bağlamayıp fiyatı da içermekle Neoklasik talep kuramının öncülüğünü yapmıştır. 

Alternatif maliyet kuramı bir malı elde etmenin maliyetini diğer malı elde etmekten vazgeçmeye 

bağlamaktadır. Bu açıdan klasiklere hâkim olan reel maliyet görüşü ile bağdaşır niteliktedir. Nitekim 

reel maliyet kuramının daha sonraki ifadesi böyle bir köprünün kurulmasına çalışıldığını gösterir 

(Öztürk,2010:68) . 
 

3.5.1.5. John Stuart Mill 

 

J.S.Mill, amacının ortaya yeni bir şey koymak olduğunu değil mevcut iktisadi gelenekleri daha 

sağlam bir temele oturtmak olduğunu ifade etmiş ancak düşündüğünden çok öte gitmiştir. Bununla 

birlikte klasik geleneğe sadakatini hep inkâr ettiği halde farkına varmadan düşündüğünün ötesinde 

daha önemli sonuçlar verecek şekilde klasik iktisat geleneğinin öncülerini düzeltmiştir. Mill, 

Ricardo'nun asgari ücretler teorisini açıklayarak toplumda, açlık ve sefaletin olmaması için nüfusun 

artmasına karşı çıkmıştır. Yaşamının sonlarına doğru müdahaleci görüşleri benimsemesi iktisat 

bilimi anlayışını Ricardo'nunkinden daha farklı bir zemine indirgemesine neden olmuştur. Ricardo 

gelir dağılımını düzenleyen doğal yasaları bulmaya çalıştığı halde Mill, insanları mutluluğa ve refaha 

yükseltecek en iyi organizasyon şekline nasıl varılabileceğini araştırmıştır (Doğruyol ve 

Cicioğlu,2013:102-103). 

J.S.Mill ise, servet ve bölüşüm konusunda, insanın bilgisi, maharet ve becerilerini servet olarak 

kabul eder. Bu tür servetler ona göre birer zihni servetlerdir. Servetin diğer çeşidi ise değişim değeri 

bulunan, faydalı ve haz verici, biriktirmeye elverişli olan şeylerdir ki; bu tür servete maddi servet 

denilmektedir. Düşünür, servetin üretiminde diğer klasik iktisatçıların yaklaşımlarını benimserken, 

servetin bölüşümü hususunda Sismondi ve Saint Simon’un görüşlerinden etkilenmiştir. Ona göre 

servetin bölüşümünü insanlar yaptığından, bölüşümün düzeltilmesi, aşırı dengesizliklerin giderilmesi 

ile mümkündür. J.S.Mill, üretim faktörlerinin değil, elde edilen hasılanın dengeli ve adil dağıtılması 
gerektiğini savunur. Düşünür, bireyler arasındaki gelir dağılımının aşırı dengesizliklere yol 

açtığından dolayı veraset kurumunu eleştirir.Gelir dağılımında dengesizliğe yol açan nedenlerden 

biri olarak da toprak mülkiyetini kabul eden Mill, topraktan elde edilen rantı ‘hak edilmemiş kazanç’ 

olarak görür ve bunun sonucunda yoksulluğun oluşacağını söyler. Rant konusunda Ricardo’nun 

görüşlerini benimseyen J.S.Mill, yoksulluğun önlenmesi için, rantın yüksek ‘arazi vergisi’ ile 

millileştirilmesini ileri sürmüştür (İbrişim,2008:6). 

 

3.5.2. Marksist Teorinin Yaklaşımı 

 

Karl Marks ve onu takip eden Marksist iktisatçılarının çoğu kapitalist sistemin analizi ile 

ilgilenmemişler, onun yerine ikame edilmesi istenen sosyalist ekonominin nasıl işlemesi gerektiği 

sorunu üzerinde çalışmışlardır. Marksist iktisat, ekonomik ve sosyal yaşamda eşitlik, adalet, 

paylaşma gibi kavramlara öncelik vererek, toplumsal gelişmenin bu yönde gerçekleştiğini 

savunmuşlar ve olayları bu değerler çerçevesinde açıklamışlardır. Eşitlik anlayışı, bölüşüm 

ilişkilerinin açıklanmasında en önemli yeri tuttuğunu düşünmektedir. Marks iş bölümünün 

ilerlemesiyle çıkar çatışmalarının artacağı görüşündeyken,  iş bölümü önce endüstriyel ve ticari 

emeğin tarımsal emekten ayrılmasına ve dolayısıyla kentin köyden farklı olmasına neden olacaktır. 
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Daha sonra endüstriyel emeğin ticari emekten ayrılmasına yol açacak ve en sonunda da her emek 

grubundaki işçilerin birbirine göre farklılaşmasına sebep olacaktır (Savaş, 2000: 475). 

Marksist göre yoksulluğu geçici tedbirlerle engellemeye çalışmak, sorunu gidermeyecektir. 

Yoksulluğu önlemek için ekonomide var olan çelişkileri yok etmek ve sömürü mekanizmalarını 

ortadan kaldırmak gerekir. Piyasa ekonomisinin ortaya çıkardığı eşitsizliklerin ve toplumsal 
adaletsizliklerin üstesinden gelebilmek, gelir dağılımını daha adil bir hale getirmek ve yoksullara 

insanca bir yaşam düzeyi sağlamak için ekonomiye müdahale yapılması zorunludur. Devletin 

ekonomiye müdahalesi, serbest piyasanın yarattığı yoksulluk çeken grupların ihtiyaçlarına insancıl 

bir cevap anlamı taşımaktadır. Bu yaklaşıma göre kişilerin sosyal devlet programlarından 

yararlanabilmeleri, onların temel hakları arasında yer almaktadır (Gül ve Gül, 1997:14). 

Demokrasi açısından gelişmemiş toplumlarda, yoksulların kendi dertlerini dile getirebilecek ve 

sorunlarını çözebilecek siyasi örgütlenmelerin önündeki engeller, demokratik toplumlara oranla daha 

fazladır. Bununla birlikte, gelişmiş ekonomiler de yoksullukla mücadelede fazla başarılı olmuş 

değillerdir. Kapitalist toplumlarda her ne kadar bu mücadele için doğrudan parasal yardımlar 

öngörülmekteyse de, yoksulluğun asıl kaynağı ortadan kalkmadıkça bu programlar geçici ve yetersiz 

bir çözüm olmaktan öteye gidememektedir (Özbek, 2002:74). 

Marksist iktisat, yoksulluğun önüne geçilebilmesinin yoksullarla zenginlerin, egemen güçlerle 

ezilen güçlerin arasındaki çatışmaların giderilebilmesi ve bu güç ilişkilerini değiştirebilecek 

toplumsal mekanizmaların kurulması sonucunda mümkün olabileceğini söylemektedir. 

Marks’a göre gelir dağılımında eşitliğin sağlanması için üretim araçlarının mülkiyeti, topluma 

ait olmalıdır. Çünkü yoksulluk, bozuk gelir dağılımının bir sonucudur. Gelirin dengeli dağıldığı 

toplumlarda yoksulluk oranı azalacaktır. Bireysel çıkarlar ile toplumsal çıkarlar her zaman uyum 

içinde olmayabilir. Bu nedenle devlet ekonomiye müdahale etmeli, toplumsal çıkarlara ağırlık 

vermelidir (Solmaz,2008:1). 

 

3.5.3. Keynes’in Yaklaşımı 

 

1929 yılında yaşanan dünya ekonomik krizi, iktisatçılar arasında dünya tarihinin belki de en 

önemli krizi olarak bilinmektedir. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri 

(ABD), dünya ekonomisinde kısmen etkinlik kazanmış, savaş süresince önemli oranda altın 

biriktirmiştir. ABD’de biriken sermaye gayrimenkule ve toprak alımına yönelmiştir fakat daha sonra 

toprak üzerinde spekülasyonların sona ermesi ile toprak fiyatlarında düşüş yaşanmış, topraktan çıkan 

sermaye New York Borsasına yönelmiştir. Hisse senedi fiyatlarının aşırı yükselmesi ile Federal 

Rezerv Bankasının, spekülatif artışı durdurmak için 1929 yılının yaz aylarında faiz oranlarını % 7 

den % 15’e yükseltmesine neden olmuştur. Borsa hisse senetleri dorukta iken, hisse sahipleri satışa 

yönelerek, New York Borsasının çöküşüne neden olurken; borsanın çöküşünü de bankaların çöküşü 

izlemiştir (Açıkgöz ve Özkan,2009:1). 

Keynes’in iktisat dünyasında çığır açan eseri 1936 yılında yayınladığı “İstihdam, Faiz ve 

Paranın Genel Teorisi” adlı kitabıdır. Kitabının önsözünde, temel amacının zor teorik sorunları ele 

almak ve teorinin pratiğe ilişkin uygulamalarını ikinci planda tutmak olduğunu belirtmiştir. Diğer 

taraftan, kitabının bir bütün olarak çıktı ve istihdam ölçeğinde meydana gelen değişmeleri belirleyen 

güçleri öncelikle ortaya çıkarma niteliğine büründüğünü dile getirmiştir. Ayrıca, paranın iktisadi 

yaşama, gerekli ve çok özel bir role sahip bir unsur olarak dâhil olduğunu da eklemiştir 

(Keynes,2008:7-9). 

Keynes’in yaklaşımında, belirsizlik koşulları altında oluşturulan beklentiler, paranın 

işlevlerinin yeniden tanımlanmasını gerektirmektedir. Parasal bir ekonomide tasarruf sahiplerinin 

parasal fonları para, tahvil vb. finansal varlıklar olarak ellerinde tutmaları, talep yetersizliğine yol 

açarak iradi olmayan işsizliğin varlığı için gerekli ve yeterli koşulu sağlamış olur. Tasarrufların 

yatırım harcamasına dönüşmemesi anlamına gelen bu durum efektif talep yetersizliğine neden olur. 

Efektif talep yetersizliği ise gayri iradi işsizliğin ortaya çıkmasına ve ekonominin tam istihdam 

düzeyinin altında çalışmasına yol açar (Tanyeri, 1998: 30). Genel Teori’nin temel tezinin, piyasa 
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sisteminin kendi başına bırakıldığında istikrarlı bir tam istihdam dengesine ulaşamayacağı olduğu 

söylenebilir. Bu tez; “Her arz kendi talebini yaratır” biçiminde dile getirilen Say Yasası’nın 

eleştirisine dayanmaktadır (Aydın,2013:84-85). 

Klasik teorinin işsizliğin nedeni olarak ileri sürdüğü yüksek ya da katı ücretler ve çözüm için 

ücretlerin düşürülmesi önerisi de Keynes tarafından reddedilmektedir. Ücretlerin düşürülmesinin 

satın alma gücünü ve dolayısıyla toplam talebi azaltacağını öne süren Keynes, bu durumda işsizliğin 

daha da artacağını belirtmektedir. Çözüm olarak devletin yatırım harcamaları (kamu amaçlı devlet 

borçlanması ve harcama) düzeyini yükseltmeyi amaç edinen müdahalesini öngörmektedir. Bu 

durum, özel sektörün harcanmamış tasarruflarının harcanmasıyla isteyerek harcama  eksik istihdam 

dengesini bozacaktır (Galbraight  ,2004:214-215). 

Keynes, Genel Teori’de psikolojik bir kanundan söz etmektedir; buna göre kişi kural olarak, 

geliri arttıkça yaptığı tüketimi artırmaktadır. Ancak, tüketimdeki artış, gelirdeki artış kadar değildir. 

Yani, tüketim miktarındaki değişme gelirdeki değişme ile aynı yönde ancak daha az miktardadır. 

Bunun anlamı, istihdam ve dolayısıyla da toplam gelir yükselirse, ilave istihdamın ilave tüketimin 

ihtiyaçlarının tatmin edilmesine tamı tamına uymayacağıdır. Diğer taraftan, istihdam düzeyindeki bir 

düşüş nedeniyle gelirde meydana gelen bir azalma, bazı kişilerin ve kurumların iyi zamanlarında 

biriktirdikleri finansal rezervlerini kullanmalarının yanı sıra devletin, gönüllü ya da gönülsüz bir 

biçimde sorumluluğunda olan bütçe açıkları vererek ya da borçlanılan parayla işsizlik yardımında 

bulunarak, tüketimin geliri aşmasına neden olabilir. Böylece, istihdam düşük bir düzeye indiğinde 

toplam tüketim; bireylerin alışageldikleri davranış ve ılımlı bir dalgalanma çerçevesinde yeni bir 

denge durumuna ulaşmanın açıklaması olan devletin olası politikası nedeniyle, reel gelirde meydana 

gelecek değişmeden daha az miktarda azalacaktır. Aksi takdirde, istihdam ve gelirde azalma bir kez 

başladığında, aşırı boyutlara ulaşacaktır (Skousen,2007:356-357). 

Keynes ise yoksulluğun nedenini etkin talep yetersizliği olarak açıklamaktadır. Eğer bir 

ekonomide üretilen mal ve hizmetlerin tamamının satılması mümkün olmuyorsa, bu durum o 

piyasadaki toplam talebin, mevcut üretim faktörlerinden tamamının istihdamına yetmediğini ortaya 

koymaktadır. Böylece bir kısım üretim faktörleri (özellikle işgücü) kullanılmayacak ve issizlik ortaya 

çıkacaktır ve buna bağlı olarak da işsizliğin olduğu ekonomilerde de yoksulluk kaçınılmaz olacaktır 

(Öztürk,2008:610). Keynes yoksulluğu ekonomiden bir sızıntı olarak nitelendirdiği tasarruflarla 

açıklamaktadır. Yatırıma dönüşmeyen ve dolayısıyla iktisadi yaşam içerisinde yer almayan 

tasarrufların işsizliğe neden olacağını bunun da yoksulluğu doğuracağını öne sürmektedir 

(Metin,2013:56). 

Keynes, Ocak 1931’deki bir radyo yayınında tutumluluğun yoksulluğun “kısır döngüsü”ne 

neden olabileceğini “beş şilin tasarruf ettiğiniz takdirde, bir kişiyi bir günlüğüne işinden edersiniz” 

şeklinde açıklamıştır. Keynes, İngiliz ev kadınlarını durmaksızın çılgınca alışveriş yapmaya ve 

hükümeti de kısa sürede durmaksızın adeta bir coşku halinde bina yapmaya teşvik etmiştir. Keynes, 

yastık altında saklanan veya bir banka kasasında biriktirilen tasarrufları ekonomiden bir sızıntı olarak 

görmektedir (Skousen,2007:389-391). 

 

3.5.4. Refah Devleti ve Yoksulluk 

 

 18. yüzyılda İngiliz Yoksul Yasaları, 19. Yüzyılda, başta İngiltere olmak üzere, çeşitli 

ülkelerde zorunlu temel eğitimin hayata geçirilmesi, Fransa ve Almanya’da sosyal ve ekonomik 

hakların anayasal düzeyde tanınması, Almanya’da Bismark’ın ilk defa sosyal sigorta sistemini 

kurmaya dönük adımlar atması, refah devletinin de ilk adımları arasında sayılmaktadır. Bununla 

birlikte refah devletinin gelişimi ve yaygınlaşması II. Dünya Savaşının ardından gerçekleşmiştir. 
Savaşı takip eden yeni dönemde Keynesci ekonomi politikalarının benimsenmesi ve tam istihdam, 

yüksek büyüme oranları, devletin temel ihtiyaçları sağlamaya ve risklerden korumaya dönük 

hizmetler sunmasıyla tanımlanan altın çağ ancak 1970’li yıllardaki petrol krizlerine dek sürebilmiştir. 

Gerek ekonomik krizler, gerek toplumsal risklerin, nüfus ve aile yapısının dönüşümü, tüm ülkelerde 
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refah karmasının bileşimini değiştirmiştir (Öztepe ve Ulutaş,2013:308). Özellikle yirminci yüzyıla 

kadar piyasa ekonomisi ve devletçi ekonomi olmak üzere iki kutuplu bir sistem vardı. Ancak son 

zamanlarda, devlet ile piyasa ekonomisinin bir arada olduğu üçüncü bir yol olan refah devleti 

gündeme gelmiştir (Bayraktar,2012:247). 

Devlet fikri toplumların gelişimine paralel bir seyir izleyerek esrarlı, uzak ve korkutucu olarak 
algılanma biçiminden toplumda daha insani bir kimlikle görünmeye başlamış, korkutucu baba 

kimliğine bürünmüş olan imajına sonradan annenin müşfik görüntüsü de eklenmiş; koruyucu güven 

verici bir devlet görüntüsü vatandaşların zihnine yerleşmiştir. Vatandaşların artan istekleri devleti 

müdahaleci olmaya doğru itmiş ve refah devletinin temelleri atılmıştır (Gökbunar vd. 2008:158).  

Devlete daha az sorumluluk yükleyen devlet anlayışından çok geniş bir faaliyet alanı tanıyan 

devlet anlayışına kadar farklılıklar gösteren refah devleti yaklaşımları söz konusudur. Güvenli geliri 

artıran ve yoksulluğun azaltılmasının yanında nüfusun çoğunluğuna sosyal hizmetler sağlayan refah 

devleti (Lindbeck, 2004: 149), geliri toplumun finanse eden durumdaki üst gruplarından alıp 

(genelde aktif üyelerinden); güvence altına alınmış alt gruplarına (örneğin; hasta, yaşlı, özürlü, işsiz, 

yoksula) dağıtan mekanizmalarıyla vatandaşlarına asgari bir yaşam düzeyi sağlayabilecek bir geliri 

garanti etmeyi, gelir eşitsizliğini gidermeyi, kişilerin ve ailelerin çeşitli sosyal sorunlarının 

üstesinden gelebilmelerini, yapılmadığı taktirde kişisel/ailevi sorunlara yol açabilecek olan risklerin 

azaltılmasını (hastalık, yaşlılık ve işsizlik gibi) ve bütün vatandaşların en iyi sosyal şartlara sahip 

olmasını sağlamayı amaçlar (Cichon, 1996:76). 

Refah devletinin düşünsel temellerinin atılması modern siyasal laikleşme hareketiyle de 

ilişkilendirilmektedir. Bu anlamda refah devleti, dinsel esirgeyiciliğin yerine devletin 

esirgeyiciliğinin geçmesidir. Orta Çağ anlayışında, yoksulluk Tanrı’nın eseri olarak görülmekte idi. 

Bu anlayışa uygun olarak yoksulluk sorunu karşısında dünyevi müdahaleler gereksizdi. Böyle bir 

düzende yoksullara biçilen rol kaderlerine razı olmak iken zenginlere düşen rol de acıma 

duygularıyla harekete geçerek öte dünyada açılacak cennet kapıları için yoksullara yardım etmekti 

(Metin,2012:120). 

Refah devletinin gelişim sürecinde genel olarak dört aşamadan söz edilmektedir. Bu aşamaların 

ilki 1870 ‘li yılların öncesidir; sorunların giderilmesinde gönüllü kuruluşlar, aileler, yardımseverlik 

kurumları yoksul, hasta ve muhtaç insanlara sosyal refah hizmetlerinin sunumunu üstlenmişlerdir. 

Özellikle Ortaçağda kiliseler tarafından kurulan aşevleri, manastırlar, hasta evleri ve benzeri 

hayırsever kuruluşlar sosyal problemleri çözme konusunda önemli bir rol üstlenmiştir. On altıncı 

yüzyıldan itibaren ise kamusal güç sosyal amaçlarla kullanılmış ve yoksulluk yasaları çıkarılmıştır. 

İngiltere‟de devleti yoksullara yardım etmeye yönelten nedenler sosyal karışıklık endişesi ve 1348-

1349 yıllarında ortaya çıkan işgücü kıtlıkları korkusu olmuştur. Devlet 1351 yılında çıkardığı “İşçi 

Kanunu” ve 1388 yılında çıkardığı “Yoksullara Yardım Yasası” ile ücretleri ve çalışan kesimin 

ayaklanmalarını kontrol altına almaya çalışmıştır. 1576 tarihli Yoksullara Yardım Yasası’nda ise 

“yoksulları işe yerleştirme” prensibi benimsenmiştir. İngiltere‟de manastırların yapmış oldukları 

yardımlarında yetersiz kalması sonucu 1601 yılında “Yoksullara Yardım Yasası”  çıkarılmıştır 

(Bayraktar,2012:253). Yoksul Yasaları, yardım faaliyetini yerel ölçekte düzenliyordu: Her kilise, 

kendi yetki alanındaki gücü kuvveti yerinde mülksüzleri çalıştırmak, bir yoksul evi isletmek, öksüz 

ve bakıma muhtaç çocukların çıraklık eğitimini üstlenmek, yaslılarla bedensel özürlülerin bakımını 

yapmak ve cenazelerini kaldırmakla yükümlüydü. Bu faaliyetlerin masrafları kiliseye aitti. Masraflar 

yerel ve zorunlu vergilerden karşılanıyordu. Vergiler bütün mal sahipleri ve kiracılara, varlıklılara ve 

varlıklı olmayanlara, yerleştikleri evin ve kullandıkları toprağın kira değerine göre ayrı biçimde 

belirleniyordu (Güngör ve Özuğurlu,1997:2). 

1870’li yıllarda işçi sınıfı ve işçi hareketi büyürken, güçlenen ve hak arayan işçi sınıfı ile 

birlikte toplumsal çözülme ve tıkanıklıklar da yaşanmıştır. Bu sorunlara çözüm oluşturma noktasında 

siyasal haklar üzerinde durulmuş, sınıf ve kitle partileri güç kazanmıştır. Bu nedenle de işçi sınıfı ve 

yoksullar üzerinde yoğunlaşan sosyal güvenlik gibi politikalara ihtiyaç duyulmuştur. Bu politikaların 

arkasındaki temel düşüncede özgürlük, eşitlik ve güvenlik kavramlarını bir araya getirerek bunlar 

arasında toplumsal bir uzlaşma sağlamak yer almaktadır. Dönemin en önemli gelişmelerinden biri, 
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1870’li yıllarda Bismark tarafından çıkarılan bir düzenleme ile meslek riskleri ve iş kazaları 

karşısında sorumluluğun işverene ait olduğunun kabul edilmesi olmuştur. Bu amaçla yardımlaşma ve 

dayanışma sandıkları kurulmuş ve bugünkü sosyal sigortalar sisteminin temeli atılmıştır (Sallan Gül 

,2006:145).İlk defa Almanya`da 1880’lerin başında Bismarc tarafından geliştirilen sosyal güvenlikle 

ilgili düzenlemeyle "Sosyal Sigorta Dönemi” olarak da adlandırılan bu dönem, çalışanların zorunlu 

olarak kaldığı sosyal sigorta kurumlarının olduğu bir dönemdir (Bayraktar,2012:254). 

İkinci aşamada on dokuzuncu yüzyılın ağır iş süreleri ve çalışma koşulları, yoksulluğa ve 

düşük ücretlere neden olmuştur. Sosyal sigorta reformlarını gerçekleştiren Almanya 1884 yılında iş 

kazası, 1889 yılında sakatlık ve yaşlılık sigortasını uygulamaya geçirmiştir. Almanya`dan sonra refah 

devleti uygulamaları tüm dünyaya hızla yayılmaya başlamıştır. Danimarka‟da 1933 yılında “Büyük 

Sosyal Reform ”, Yeni Zelanda”da 1938 Sosyal Güvenlik Yasası, Kanada’da 1940’da Federal 

İşsizlik Sigortası Yasası yürürlüğe girmiştir. (Pierson,1991:123-124) 1914 yılında başlayan Birinci 

Dünya Savaşı’nın ardından kapitalist ülke hükümetleri ekonomik ve sosyal yaşama olan 

müdahalelerini arttırmışlardır. Savaş sonrasında Rusya”nın sosyalist düzeni, İtalya’nın faşizmi ve 

kimi ülkelerin de devletçilik ve planlamaya yönelik girişimleri seçmesi gibi nedenlerle dünyada 

birçok ülkenin yeni bir döneme geçmesine yol açan uygulamalar olmuştur. İki dünya savaşı arası bu 

dönemin belirgin özelliği refah harcamalarında görülen artıştır (Pierson,1991:125). Dünya 

savaşlarının yaşandığı bu dönemde, bir taraftan ekonomik sorunlar ağırlaşırken, diğer taraftan 

toplumsal güçler arasında uzlaşma ve dayanışmanın önemi ön plana çıkmıştır. Toplumsal uzlaşmayı 

sağlamaya yönelik politikalar bu dönemde de önemini korumuştur. Refah devletinin oluşumunda, 

mevcut sistem içinde ortaya çıkan bunalımların yanı sıra özellikle “1929 Ekonomik Bunalımı” da 

çok önemli bir rol oynamıştır. Bunalım mevcut düzenin her yönüyle yıkılmasına yol açarak liberal 

kuramın yeniden yorumlanmasını gündeme getirmiştir (Bayraktar,2012:254). 

Üçüncü aşama; 1970’lerin ortalarına kadar uzanan büyüme ve yayılma dönemidir. Bu dönem, 

ekonomik büyümenin istikrarlı bir şekilde devam ettiği ve Keynesci politikalarla refah devletinin 

gelişmesi için uygun koşulların mevcut olduğu bir dönemdir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 

görülen hızlı ekonomik büyüme, refah devletinin maddi kaynaklarını yaratırken; güçlenen işçi sınıfı, 

emekten yana siyasi partilerin iktidara gelmesi ya da sendikal mücadele yolu ile etkin bir baskı grubu 

olarak gelirin yeniden paylaşımında önemli bir rol oynamıştır. Gerçekten savaş sonrası dönemde, 

özellikle Batı Avrupa’da hem refah devleti gelişmiş hem de işçi sınıfı açısından toplumsal 

uzlaşmanın koşulları sağlanmıştır. Batı Avrupa toplumları açısından ortak özellikler taşıyan bu 

dönem, uygulanan ekonomi politikaları nedeniyle, “Keynesci Refah Devleti” olarak da 

adlandırılmaktadır. Refah devletinin ve sosyal politikaların yayılma dönemi olan bu dönemde yüksek 

bir istihdam düzeyi sağlandığı gibi ücretlilerin ücret ve çalışma koşulları iyileştirilmiş, kapsam 

bakımından zengin sosyal güvenlik uygulamaları görülmüştür. Devlet, ekonomideki aşırı 

dalgalanmaların, toplumsal açıdan yaratabileceği olumsuz sonuçları azaltmak ve kontrol edebilmek 

için para, vergi, harcama ve gelir transferi politikaları aracılığıyla etkin bir rol üstlenmiştir. Refahın 

sağlanmasında devletin belirleyici işlevlerinden biri de yoksullara ve bakıma muhtaç olanlara yönelik 

yardımları doğrudan yürütmesi olmuştur. Bu sayede işsizliğin ve yoksulluğun toplum için bir tehdit 

olmasının önüne geçilmek istenmiştir. Bu dönemde, ekonomik istikrar, refah-sosyal güvenlik ve 

sosyal yardım programları evrensel bir nitelik kazanmış ve kurumsal temelleri daha da 

güçlendirilmiştir (Sallan Gül, 2006:147-150). 

1970'lerde dünya ekonomisi krize girmiştir. Bunalım öncelikle uluslararası para sisteminin 

işleyişinde kendini göstermiş, Bretton Woods sistemi çökmüştür. Gelişmiş ülkelerde yaşanan 

ekonomik kriz, ekonominin durumuna yönelik geniş kapsamlı sorular sorulmasına ve izlenen 

politikaların sorgulanmasına neden olmuştur. Egemen görüş, 1970'lerdeki ekonomik krizin, geçmişte 
izlenen yüksek toplam talep ve tam istihdam politikaları, yüksek vergi oranları, cömert sosyal refah 

uygulamaları ve artan devlet müdahaleleri nedeniyle ortaya çıktığıdır. Çalışanların aşırı ücret 

taleplerinin enflasyonist baskıları ortaya çıkardığı; faktör ve mal piyasalarına katı kurallar 

getirilmesinin tasarruf etme, çalışma, yatırım yapma ve risk alma motivasyonunu gerilettiği ileri 
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sürülmüştür. Giderek toplumda refah devleti kurumlarının hantallaştığı, bürokratikleştiği ve 

merkezileştiği yönünde güçlenen kanı, refah devletinin meşruiyetini 

geniş toplum kesimlerinin gözünde tartışılır duruma getirmiş, refah devletine yönelik meşruluk 

krizi ortaya çıkmıştır. Böylece, dünya ölçeğinde üretimin ve ticaretin düşmesine neden olan kriz, 

ekonomik yasam alanından toplumsal ve politik alanlara sıçramıştır. Bu gelimseler ekonominin 
yönetiminde devletin rolünün küçültülmesi lehinde ciddi bir taraftar oluşturmuştur (Turcan 

Özşuca,2003:3-4). 

Refah devleti uygulamalarının devletlerin bütçeleri üzerinde giderek ağırlaşan yüklere ve 

finansal darboğazlara neden olduğu yolunda yaygın bir görüşün bulunması, 1980’li yıllardan itibaren 

liberal söylemlerin yeniden gündeme gelmeye başlamasıyla da desteklenmektedir (Korpi, 2003:590). 

Başlangıcından bu yana ilk kez, Batı Avrupa refah devletleri sürdürülemez ve hatta üretkenliğe engel 

olarak görülmektedir. Özellikle refah devleti ve yoksulluk arasındaki ilişki büyük çaplı araştırmaların 

konusu olmuştur. Yapılan bazı araştırmalar refah devleti harcamalarını artırmanın yoksulluğun 

azaltılması yönünde her zaman olumlu sonuçlar yaratmayacağına işaret etmektedir (Cantillon 

vd.,2007:76).  Ancak, konuyla ilgili araştırmaların önemli bir kısmı, yoksullukla refah devleti 

arasında negatif bir ilişki olduğunu, bir diğer ifadeyle refah devleti önlemlerinin etkin bir şekilde 

yoksulluğu azalttığını ortaya koymaktadır. Refah devletinin yoksulluğu nasıl etkilediğini anlamaya 

katkıda bulunan büyük çaplı araştırmalardan biri de David Brady tarafından yapılmıştır 

(Brady,2005:1329).  

1967-1997 döneminde on sekiz Batı Avrupa ülkesinde refah devleti ve yoksulluk arasındaki 

ilişkiyi inceleyen çalışmasında Brady, liberal ekonomik eleştiri, refah devletinin farklı özellikleri, 

refah devleti türlerindeki çeşitlilik, tarihsel bakış açısı ve yoksulluğun ölçümü gibi daha önceki 

araştırmaların yer vermediği hususları da çalışmasına dâhil etmiştir. Brady, bu değişkenlerin de 

hesaba katılmasıyla daha güvenilir sonuçlara ulaştığını iddia etmektedir. Brady, araştırması 

sonucunda, sosyal güvenlik transferleri ve kamu sağlık harcamalarının yoksulluğun azaltılmasında en 

etkili önlemler olduğunu tespit etmiştir (Brady,2005:1340. Araştırma sonuçları, ayrıca liberal 

ekonominin; ekonomik büyüme, işsizlik ve üretkenlikle ölçülen ekonomik performansın yoksulluğun 

azaltılmasında refah devletinden daha büyük bir etkiye sahip olduğu yönündeki iddiasını 

desteklememektedir. Ekonomik büyüme yoksulluğu azaltmaktadır ancak bunun etkisi refah devletine 

göre daha azdır. Araştırma, refah devleti önlemlerinin üretkenliği engelleyerek yoksulluğu artırdığına 

ilişkin herhangi bir kanıta da sahip değildir (Brady,2005:1351). 

 

3.6. Dünya’da ve Türkiye’de Yoksulluğun Boyutları 

 

Küreselleşme ve neo-liberal politikaların savunucuları emek-sermayenin serbest dolaşımı, 

kamu sektörünün küçülmesi ve dünya ekonomisi ile bütünleşmenin tüm ülkelerin yararına olacağını, 

refah ve zenginlik düzeylerinin artacağını ileri sürmekteydi. Serbest piyasa ekonomisinin 

kendiliğinden düzenleme kapasitesi, uzun dönemde sermaye ve diğer kaynakların eşit paylaşımını 

sağlayacak, zenginliğin adil dağılımı mümkün olacaktı. Oysaki bu söylenenlerin aksine 1990'lar 

sonrasında zengin ve yoksul ülkeler arasındaki uçurumun giderek büyüdüğü görülmektedir. Dünya 

ekonomisi ile bütünleşme, dış rekabete açılma veya yapısal uyum politikaları adı altında uygulanan 

iktisat politikaları ile birlikte yoksulluğun arttığı, gelir dağılımının bozulduğu, bölgesel eşitsizliklerin 

derinleştiği gözlenmektedir (Gürses,2007:60-61). Piyasa ilişkilerinde görülen yeni neo-liberalleşme 

süreci, devlet girişimciliğinin özelleşmesi, hükümet harcamalarının daraltılması, eğitim, sağlık, 

ulaşım ve altyapı gibi toplumsal hizmetlerin maliyetinin artması; işsizlik, düşük ücretler, üretilen mal 

ve hizmetlerin fiyatlarındaki artış, sadece İşçilerin ve ailelerinin yaşam düzeyini ve kalitesini 

bozmakla kalmamış, bu hanelerde yaşayan kadın ve çocukların daha çok yoksullaşmasına neden 

olmuştur ( Gerşil,2015:169). 

Küreselleşmenin yoksulluğu azalttığı görüşleri, Dünya Bankası verilerini kullanarak 1981 

yılından bu yana (günlük 1,25 ve 2 dolar gelire göre) yoksulluk oranlarında önemli azalmalar olduğu, 

küreselleşmeyi yoksulluğu azaltan bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Ancak, yine Dünya 
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Bankası tarafından, yoksulluğun evrenselliği dikkate alınarak ve satın alma gücü paritesindeki 

farklılıklar da düşünülerek mutlak yoksulluk sınırı az gelişmiş ülkeler için kişi başına günlük 1 $, 

Türkiye’nin de dahil olduğu Doğu Avrupa ülkeleri ve Latin Amerika ülkeleri için 4 $, gelişmiş 

ülkeler için ise 14,40 $ olarak belirlenmiştir (Demiral vd., 2007: 4, Memiş;2014:158). 

Yoksulluk,  birden fazla yoksulluk sınırı belirlenerek izlenmekte bununla beraberde yoksulluk 

düzeyi ve profiline ilişkin sonuçların değişik yoksulluk sınırlarına duyarlılığı sınanmaktadır (Es, 

Başkurt ve Zengin,2013:25). Yoksulluğun ölçülmesi için birden fazla yoksulluk sınırı 

kullanılmasının yararları yanında, farklı toplum kesimlerinin, yoksulluk tartışmalarını kendi 

seçtikleri yoksulluk sınırına çekerek zaten tartışmalı olan bir konuyu daha da karmaşık hale getirme 

riski bulunmaktadır. Bu sorunları bir ölçüde gidermek için yoksulluk sınırının dayandığı değer 

hükümlerinin, varsayımların ve ölçümün hangi amaca yönelik olarak yapıldığının en baştan açıkça 

ortaya konması gerekmektedir  (Es, Başkurt ve Zengin,2013:26). 

 

3.6.1. Dünya’da Gelir Dağılımı Bozukluğu ve Yoksulluğun Boyutları  

 

Dünya Bankası 2014 yılı itibariyle dünyadaki en yoksul ve en zengin 10 ülkesinin kişi başına 

düşen GSMH rakamlarını Tablo 5.2’ye göre Dünya’nın en yoksul ülkelerinde kişi başına düşen 

GSMH 1000 $ altındadır. 

 

Tablo .3. 2. Dünya’da Gelir Dağılımı Bozukluğu ve Yoksulluğun Boyutları (DB,25.05.2016, 

data.worldbank.org) 
En Yoksul 10 Ülke  Kişi Başı Milli 

Gelir $ 

(2014) 

En Zengin 10 Ülke Kişi Başı Milli 

Gelir $ 

 (2014) 

Malawi 255 Lüksemburg 116,612 

Orta Afrika Cumhuriyeti 358 Norveç 97,299 

Kongo Demokratik Cumhuriyeti 442 Katar 96,979 

Madagaskar 449 Hong Kong  96,038 

Liberya 457 İsviçre 85,616 

Gine 539 Avustralya 61,979 

Somali 542 Danimarka 60,718 

Gine -Bissau 567 İsveç 58,878 

Etiyopya 573 ABD 54,629 

Afganistan 633 İrlanda 54,339 

 

Dünya Bankası 2014 yılı itibariyle dünyadaki en yoksul ve en zengin 10 ülkesinin kişi başına 

düşen GSMH rakamlarını Tablo 5.2’ye göre Dünya’nın en yoksul ülkelerinde kişi başına düşen 

GSMH 1000 $ altındadır. Dünya Bankası verilerine göre 2014 yılı itibariyle dünyanın en yoksul ülke 

sıralamasında kişi başına düşen GSMH oranı en düşük olan 255 dolarla Malawi yer almaktadır. 

Dünyanın en yoksul 10 ülkesinin kendi aralarındaki kişi başına düşen GSMH ikinci sırada yer alan 

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 358 dolar ve 10. sırada yer alan Afganistan’ da ise sadece 633 dolardır. 

2014 yılı itibariyle Dünya Bankası’nın belirlemiş olduğu dünyanın kişi başına düşen GSMH rakamı 

en yüksek olan ülke 116,612 dolar ile Lüksemburg’tur. Dünyanın en yoksul ve en zengin ülkesi 

arasındaki kişi başına düşen GSMH rakamları karşılaştırıldığında, ülkeler arasında kişi başına düşen 

milli gelir bakımından ciddi farklar olduğu görülmektedir. 255 dolar ile Malawi en yoksul GSMH 

sıralamasında iken; 116,612 dolar ile Lüksemburg en yüksek kişi başına GSMH sıralamasında yer 

almaktadır. Bu demek oluyor ki, GSMH bakımından dünyanın en zengin bölgesi en yoksul 

bölgesinden yaklaşık 400 kat daha büyüktür.  

Sen (1976) yaptığı çalışmada yoksulluğun ölçülmesi için iki sorunun cevaplanması 

gerektiğini belirtmiştir. Birinci soru, kimlerin yoksul olduğunun bulunmasıdır. İkinci soru ise, 

yoksulların tek bir gösterge altında nasıl toplanacağıdır. İlk sorunun çözümü için gelir/harcama 

düzeyleri kullanılarak asgari geçim düzeyini gösteren yoksulluk sınırı bulunmaktadır. Eğer bir insan 
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yoksulluk sınırının altında bir gelire/harcama düzeyine sahipse yoksul sayılmaktadır 

(Chakravarty,2005:3). 

 

Tablo 3.3.Geliri Yoksulluk Sınırı Altında olan Nüfus (%) (UNDP,2013:161) 

Ülke Adı 
 

Günlük 1.25 $ altında Olan Nüfus Ulusal yoksulluk sınırı 

Kongo Demokratik Cumhuriyeti 87.7 71.3 

Liberya 83.8 63.8 

Madagaskar 81.3 68.7 

Malawi 73.9 52.4 

Zambia 68.5 59.3 

Nijerya 68.8 54.7 

Tanzanya 67.9 33.4 

Ruanda 63.2 44.9 

Mozambik 59.6 54.7 

Kongo  54.1 50.1 

 

Yoksulluk içinde yaşayan nüfusu tanımlayan bir kriter olan yoksulluk sınırı, bir toplulukta 

yoksul olanlar ile yoksul olmayanları birbirinden ayırt etmede kullanılan göreli bir sınırdır (Jensen ve 

Luckett, 1993:59). Gelir yoksulluğu, yaşamın idame ettirilmesi için asgari düzeyde gerekli gelir 

düzeyi ile ölçülür. Bu anlamda gelir yoksulluğu satın alma gücünden yoksun olma anlamına 

gelirken; hesaplamalarda genellikle bir ülkede belirli bir miktarda yiyecek satın almak için gerekli 

gelir , “yoksulluk sınırı” olarak adlandırılmaktadır (Aktan ve Vural,26.05.2016, www.canaktan.org). 

Yoksulluk sınırı belirli bir gelir ya da harcama düzeyi altında kalmak iken; göreli yoksulluk, bireyin 

gelir ve refah ortalamanın altında olması durumudur.( bu ortalamadan kasıt yoksulluk sınırıdır) 

Göreli yoksulluk oranı; belirlenen yoksulluk sınırının altında kalan nüfusun, toplam nüfusa oranı ile 

ifade edilmektedir (Gürsoy,26.05.2016, www.iktisadi.org). UNDP (2013) verilerine göre göreli 

yoksulluk oranına hesaplanan ulusal yoksulluk sınırı altındaki ülkelere baktığımızda Kongo 

Demokratik Cumhuriyeti’nde yoksul nüfus toplam nüfusun %  71.3’ünü, Madagaskar’da % 68.7 

‘sini, Liberya’da ise % 63.8’ni oluşturmaktadır.  

Dünya Bankası ve UNDP başta olmak üzere uluslararası kuruluşların yayımlamış oldukları 

yoksulluk çalışmaları da yoksulluğun çeşitli ülkelerde düzeyleri gözler önüne sermektedir. DB, 

günde 1 $, 1.25 $ ve 2 $’ dan az gelirle yaşayan insanları yoksul olarak kabul etmiştir (Arpacıoğlı ve 

Yıldırım, 2011:65). Günlük 1.25 $’ın altında olan ülkelerin ilk sırasında Kongo Demokratik 

Cumhuriyeti %87.7 ile ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi %83.8 ile Liberya ,%81.3 ile Madagaskar 

takip etmektedir.  

Sen, ikinci sorunun çözümü içi ise, kafa sayım oranı (yoksulluk sınırının altında bir 

gelir/harcamaya sahip insanların oranı) ile gelir açığı oranını (yoksulların ortalama geliri ile 

yoksulluk sınırı arasındaki farkın yoksulluk sınırına olan oranı) önermiştir. Fakat bu iki göstergenin 

yoksullar arasındaki gelir dağılımına duyarlı olmadığı için, Sen sonra Sen endeksi olarak bilinen 

daha iyi bir endeks geliştirmiştir. Ayrıca, neoklasik teorideki ve yoksulluk probleminin analizindeki 

eksikliklerin farkını anlayan Sen, yoksulluğu çok boyutlu olarak inceleyen kapasite yaklaşımını da 

kurmuştur (Chakravarty,2005:3). 

Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi (ÇBYE) ilk olarak 2010’daki İnsani Gelişme Raporu’nda 

kullanılmıştır. Bu endekste hanelerde, eğitim, sağlık ve yaşam koşullarındaki yoksunluklar tespit 

edilmektedir. sağlık boyutu beslenme ve çocuk ölümü, eğitim boyutu okullaşma yılı ve çocukların 

okullara devamlılığı, yaşam standardı boyutu ise pişirme yakıtı, tuvalet, su, elektrik, yer ve varlık 

göstergelerinden oluşmaktadır. Beslenme göstergesi, yetersiz beslenen en az bir hane halkı bireyi 

olmasını; çocuk ölümü göstergesi, hane halkında bir veya daha fazla sayıda çocuk ölümü olmasını; 

okullaşma yılı göstergesi, hane halkı bireylerinden hiçbirinin beş yıllık eğitimi tamamlamamış 

olmasını; çocukların okullara devamlılığı göstergesi, hanede en az bir okul çağındaki çocuğun okula 

http://www.canaktan.org/
http://www.iktisadi.org/
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devam etmemesi durumunu; pişirme yakıtı göstergesi, hane halkının yakacak olarak tezek, odun 

veya karbon içeren maddeler kullanmasını; tuvalet göstergesi, yeterli tuvalet imkânının olmamasını; 

su göstergesi, temiz içme suyu erişimine sahip olunmamasını; elektrik göstergesi, elektrik 

olmamasını; yer göstergesi, hane halkının kirli, çamurlu veya gübreden bir zemine sahip evi 

olmasını; varlık göstergesi, hane halkının araba, kamyon veya benzer motorlu bir araca sahip 

olmaması veya bisiklet, mobilet, radyo, televizyon, telefon veya buzdolabından birine sahip 

olmamasını ifade etmektedir ( Karaca ve Gökçek, 2014:2). 

Çok boyutlu yoksulluk endeksine göre bir hane halkının yoksul olarak kabul edilebilmesi için 

hane halkı yoksunluk değerinin %33,3’ün üzerinde olması gerekmektedir. ÇBYE, belirtilen 

göstergeler çerçevesinde hesaplanan yoksul nüfus oranı ve yoksunluğun yoğunluğunun çarpılmasıyla 

hesaplanmaktadır (OPHI, 2014,www.ophi.org.uk ). 

 

Tablo 3.4. Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi (UNDP,2013:161) 
   Çok Boyutlu Yoksulluk Nüfusu 

Ülke Adı Yıl Endeks Değeri % Bin 
Yoksunluğun 

Yoğunluğu 

Kongo Demokratik 

Cumhuriyeti 

2010(M) 0.392 74.0 48,815 53.0 

Nijer 2006(D) 0.642 92.4 12,437 69,4 

Mozambik 2009(D) 0.512 79.3 18,127 64,6 

Çad 2003 (W) 0.344 62.9 5758 54.7 

Burkina Faso 2010(D) 0.535 84 13,834 63.7 

Mali 2006(D) 0.558 86.6 11,771 64.4 

Burundi 2005(M) 0.530 84.5 6,128 62.7 

Gine 2005(D) 0.506 82.5 7,459 61.3 

(M) : Ülke verileri birden fazla yapılan küme anketlerinden elde edilmiştir. 

(D) :Ülke verileri demografik ve sağlık anketlerinden elde edilmiştir. 

 

Çok boyutlu yoksullukta Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde yoksul nüfus oranı % 74.0 ve 

yoksun olma yoğunluğu % 53.0 olarak belirlenmiş ve bu sonuçlara göre çok boyutlu yoksulluk 

endeksi 0.392 olarak hesaplanmıştır. Dünya’da kişi başına düşen gelir sıralamasında alt sıralarda yer 

alan Çad 0.344, Nijer 0.642, Mozambik 0.512 Burkina Faso 0.535 Çok boyutlu endeks değerine 

sahiptir. 

Yoksulluğu azaltmada son yıllarda kaydedilen ilerlemelere karşın hâlâ 2,2 milyardan fazla 

insan ya çok boyutlu yoksulluk ya da neredeyse çok boyutlu yoksulluğa yakın bir hayat 

sürdürmektedir. Bu da dünya nüfusunun %15’inden fazlasının çok boyutlu yoksulluğa karşı kırılgan 

olmaya devam ettiği anlamına gelmektedir. Yaklaşık %12’si (842 milyon insan) kronik açlıktan 

muzdarip iken; eğitim ve sağlık gibi alanlarda temel yetkinlikleri kısıtlı olan insanlar ise, değer 

verdikleri yaşam şekline güçlükle erişebilmektedirler (UNDP,2014:3). 

1990 yılında itibaren Birleşmiş Milletler Gelişme Programı (UNDP) İnsani Gelişme Rapor 

Ofisi tarafından yayınlanan İnsani Gelişme insani gelişmeyi ölçmeyi amaçlayan endekslerden biri 

olup, insani gelişmenin, uzun ve sağlıklı bir yaşam, eğitim ve insanca bir yaşam için gerekli gelir 

olarak belirlenen üç boyutuna ilişkin bileşik bir ölçüt ortaya koymaktadır ( Şeker Demir,2011: 2).  

İnsani Gelişme Endeksi (İGE), ortalama yaşam beklentisiyle ölçülen uzun ve sağlıklı bir 

yaşam sürme, ortalama okula gitme süresi ve beklenen okula devam süresiyle hesaplanan bilgiye 

erişim becerisi ve kişi başına düşen millî hasılayla ölçülen insana yakışır bir yaşam standardına sahip 

olma becerisi olmak üzere üç temel boyutu esas alan kompozit bir ölçüm yöntemidir ve üst sınırı 

1’dir. 
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Tablo 3.5. İnsani Gelişme Endeksi ve Bileşenleri, Bölge ve İGE Grubu, 2014 (UNDP,27.05.2016, 

www.tr.undp.org) 

Bölge ve İGE Grubu İGE 

Ortalama 

yaşam 

beklentisi 

(yıl) 

Ortalama 

Okula 

Gitme 

Süresi 

(Yıl) 

Okula 

Beklenen 

Devam 

Yaşı 

(Yıl) 

Kişi başına 

Düşen Milli 

Gelir (2005 

PPP $) 

Bölge       

Arap Devletleri 0.686 71.0 6.0 10.6 8,317 

Doğu Asya ve Pasifik 0.683 72.7 7.2 11.8 6,874 

Avrupa ve Orta Asya 0.771 71.5 10.4 13.7 12,243 

Latin Amerika ve Karayipler 0.748 74.7 7.8 13.7 10,300 

Güney Asya 0.558 66.2 4.7 10.2 3,343 

Sahra Güneyi Afrika 0.475 54.9 4.7 9.3 2,010 

 

İGE Grubu 

     

Çok Yüksek İnsani Gelişme 0.905 80.1 11.5 16.3 33,391 

Yüksek İnsani Gelişme 0.758 73.4 8.8 13.9 11,501 

Orta Seviyede insani gelişim  0.640 69.9 6.3 11.4 5,428 

Düşük İnsani gelişme 0.466 59.1 4.2 8.5 1,633 

Dünya  0.694 70.1 7.5 11.6 10,184 

 

Tablo 3.5.’i incelediğimizde İnsani Gelişme, bölgeler ve ülkeler arasında ve aynı zamanda 

ülkeler dâhilinde eşit bir dağılım göstermemektedir. 2014 yılında Bölge olarak tanımlama 

yaptığımızda Latin Amerika ve Karayipler’in İGE değeri 0,748 iken Sahra güneyi Afrika bölgesinde 

İGE değeri 0,475’tir. Gelişme grupları anlamında incelediğimizde Çok Yüksek İnsani Gelişme 

Grubunun İGE 0.905 Düşük İnsani Gelişme Grubununki ise 0.466’dır. İGE temel bileşenleri bazında 

incelediğimizde Dünya ortalama yaşam beklentisi 70.1 yıl iken ülke grupları arasında geniş 

farklılıklar vardır. Şöyle ki İGE düşük olan ülkelerde 59.1 yıl iken, İGE yüksek ülkelerde 80.1 yıla 

kadar bu değer yükselmektedir. Ülke bazındaki derinlikler ise daha fazladır; Sieera Leane 48.1 gibi 

düşük bir değer iken, Japonya 83.6 yıldır. Sahra altı Afrika’da 1990-2000 yılları arasında yaşam 

beklentisi 49,5 yıl olmuştur. HIV ve AIDS salgını yüzenden bu değer ancak 5,5 yıllık bir artış 

göstermiştir. İGE’nde insan refahının en hassas göstergelerinden biri de çocukların hayatta 

kalabilmesidir. 2010 yılında küresel bazda 5 yaş altı çocuklarda ölüm oranı 1000 canlı doğumda 55 

olarak gerçekleşirken, İGE düşük olan ülkelerde 110, orta ülkelerde 42, yüksek ülkelerde 18; daha da 

yüksek ülkelerde 6 ‘dır.  Yoksulluk bir çocuğun bilişsel gelişimine zarar vermenin yanında, bir 

sonraki dönemlerde yetişkin olarak işgücü verimliliğini de etkileyebilmektedir (UNDP,2013:24). 

 Ortalama okula gitme süresinde Sahra Güneyi Afrika ve Güney Asya;  Okula beklenen 

devam yaşı Sahra Güneyi Afrika, Güney Asya ‘nın yanında Arap Devletleri, kişi başına düşen milli 

gelirde ise Sahra Güneyi Afrika, Güney Asya, Arap Devletleri ve Doğu Asya ve Pasifik Dünya 

ortalamasının altında kalmaktadır. 

  İnsani Gelişme Raporu, insani gelişmeyi daha kapsamlı bir biçimde ölçmek için dört ayrı 

kompozit endeks daha sunmaktadır. Bunlar; İGE’yi eşitsizlikleri dikkate alarak hesaplayan ölçme 

yöntemi olan Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi (EUİGE), kadın ve erkek İGE 

değerlerini karşılaştıran Cinsiyete Dayalı Gelişme Endeksi (CDGE), kadının güçlenmesini temel alan 

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi (TCEE) ‘dir. İlk defa 2010 yılında İnsani Gelişme Raporunda 

kullanılan Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi (EUİGE), İGE raporunda yer almayan 

eşitsizlik durumunu ortaya koymaktadır. Birçok ortalamaya dayalı ölçüm yöntemi gibi İGE' de ülke 

boyutunda ortaya çıkan insani gelişme alanındaki eşitsizlikleri göstermemektedir. Bu noktada ise 

İGE kapsamında devreye EUİGE girmektedir, endeks toplam nüfus içinde insani gelişme 

kapsamında kullanılan her boyut bölüşümünün eşitsizliğe uyarlanmış şeklini dikkate almaktadır 

(Doğan ve Tatlı, 2014:115). 

Sağlık, eğitim ve ekonomik kaynaklara üzerindeki hâkimiyet olarak ele alınan insani 

gelişmenin üç temel boyutunda ortaya çıkan cinsiyet eşitsizlikleri hakkında bilgi veren Cinsiyete 

http://www.tr.undp.org/
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Dayalı Gelişme Endeksi (CDGE) ilk olarak 2014 yılı İnsani Gelişme Raporunda kullanılmıştır. 

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi (TCEE); ise kadın ve erkek arasında oluşan başarı 

seviyelerindeki eşitsizliklerin insani gelişme kapsamında değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan 

kayıp olarak ifade edilebilir. Endeks üreme sağlığı, kadının güçlendirilmesi ve ekonomik faaliyetler 

olarak üç temel boyut çerçevesinde ele alınmaktadır (Fırat ve Aydın,2015:67-68). 

 

Tablo 3.6. İnsani Gelişme endeksi Raporunda Yer Alan Diğer Endeksler (UNDP,27.05.2016, 

www.tr.undp.org) 

Bölge ve İGE Grubu 

Eşitsizliğe 

Uyarlanmış İnsani 

Gelişme Endeksi  

(EUİGE) 

Cinsiyete Dayalı 

Gelişme Endeksi  

(CDGE) 

Toplumsal Cinsiyet 

Eşitsizliği Endeksi  

(TCEE) 

Bölge     

Arap Devletleri 0.686 0.849 0.537 

Doğu Asya ve Pasifik 0.710 0.948 0.328 

Avrupa ve Orta Asya 0.748 0.945 0.300 

Latin Amerika ve Karayipler 0.748 0.976 0.415 

Güney Asya 0.607 0.801 0.536 

Sahra Güneyi Afrika 0.518 0.872 0.575 

İGE Grubu    

Çok Yüksek İnsani Gelişme 0.896 0.978 0.199 

Yüksek İnsani Gelişme 0.744 0.954 0.310 

Orta Seviyede insani gelişim  0.630 0.861 0.506 

Düşük İnsani gelişme 0.505 0.830 0.583 

Dünya  0.711 0.924 0.449 

 

Ülke grupları arasındaki eşitsizlikler değerlendirirken İGE değeri bize en yüksek ve en düşük 

ülkeleri karşılaştırma imkânı sağlamaktadır. Bu değerlerini bölge bazında incelediğimizde Arap 

Ülkeleri, Doğu Asya ve Pasifik, Avrupa ve Orta Asya, Latin Amerika ve Karayipler, Güney Asya ve 

hemen ardından Sahra Altı Afrika diye sıralanmaktadır. Genel olarak İGE düşük olan ülkeler 

arasında yakınsama görülmektedir. Düşük ve Orta İGE değerlerine sahip ülkelerde İGE bileşenleri 

arasında dikkate değer hızlı bir ilerleme görülmektedir (UNDP,2013:24). 

Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi (EUİGE)’nde Dünya ortalaması 0.711’dir ve 

İGE grubu bazında sadece çok yüksek insani gelişme gösteren bölgeler bu ortalamanın üzerindedir. 

CDGE’ sinde bölge ve grup bazında endeks değerleri Dünya ortalamasına yakın iken; TCEE’ sinde 

sonuç aynı değildir.  

2013 yılı İGE raporunda çoğunlukla Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’den oluşan BRIC 

ülkeleri gibi orta gelir düzeyindeki ülkelerin birçoğunda insani gelişme alanında son yıllarda tahmin 

edilenden daha büyük kazanımlar elde edildiği vurgulanmıştır. Bu kazanımların da, eğitim, sağlık ve 

sosyal programlara yapılan sürdürülebilir yatırımların planlanması ve giderek birbiriyle bağlantılı 

hale gelen dünyayla açık bir ilişkiye girilmesi sayesinde elde edildiği ve bu gelişmenin, insani 

gelişmeyi daha da ileri götürmek ve yeni yöntemlerde işbirliği yapma ve iklim değişikliği gibi ortak 

sorunlarla mücadele için Güney ve Kuzey’e önemli fırsatlar sunduğu söylenmiştir. Güney ülkeleri 

Kuzey ile ticari, teknolojik ve siyasi bağlarını genişletirken, Kuzey’in küresel büyüme ve gelişmeyi 

teşvik için Güney’de yeni ortaklıklar aradığı kaydedilmiştir. Raporda, “Güney bir bütün olarak 

ekonomik büyümenin ve toplumsal değişimin itici gücü olduğunun üzerinde durulurken; hızla 

değişen dünyaya ayrıntılı bir bakış sunmuştur. Örneğin; Güney’in büyük bölümünde yaşam koşulları 

iyileşirken, dünya çapında aşırı yoksulluk altında yaşayanların oranı, 1990’da % 43 iken, 2008’de % 

22’ye gerilediği; sadece Çin’de 500 milyondan fazla kişi yoksulluktan kurtulmuştur.  

 

 

 

http://www.tr.undp.org/
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3.6.2. Türkiye’de Yoksulluk 

 

Uluslararası karşılaştırmalarda, yoksulluk göstergeleri bakımından pek parlak bir durumda 

olmayan Türkiye, gelirin son derece adaletsiz olarak dağıldığı ülkeler arasında yer almaktadır. 

Yoksulluk Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede de en önemli sorunlardan biri haline gelmiştir 
(Arpacıoğlu ve Yıldırım,2011:67-68). 

Türkiye için 1980 yılı bir dönüm noktası olmuş, Dünya’daki değişim rüzgârları ve iç 

dinamikler sonunda ortaya çıkan köklü dönüşümler 80'lere damgasını vurmuştur. 1970'lerin son 

yıllarında yaşanan ödemeler dengesi krizini takiben 24 Ocak 1980'de açıklanan istikrar kararları ile 

ülkenin ekonomi tarihinde yeni bir dönem başlamış, 1960'lardan beri izlenmekte olan ithal-ikameci 

politikalar terk edilerek, serbest piyasa kurallarının hâkim olduğu, dış dünya ile bütünleşmeyi ve 

ihracata dayalı sanayileşmeyi hedefleyen bir ekonomi politikası belirlenmiştir. 

Kamu kesiminin küçültülmesi, finansal liberalizasyon ve özelleştirmeye yönelik uygulamalar 

yapısal uyum programlarının öncelikleri arasında yer almaktadır. İhracatı, iç talebi kısarak ve ürün 

maliyetlerini düşürerek artırmayı amaçlayan iktisat programının en doğrudan sonucu çalışanların 

gelirlerindeki azalmadır. Sanayi kesiminde 1970'lerin sonlarında başlamış olan gerçek ücretlerdeki 

azalma 1980'ler sonrasında yüzde 40'ları bulmuş, ticarette tarımın payında ise 1980'lerin sonlarında 

yüzde 40-50'ye varan dramatik düşüşler gerçekleşmiştir (Gürses,2007:61-62). 

1980’den sonra büyük bir dönüşüme uğrayan Türkiye Ekonomisi, uygulanan yapısal değişim 

politikalarının bir sonucu olarak çeşitli ekonomik krizler yaşamıştır. Artan kamu açıkları ve bunun 

devamında gelen borçlanma sonucunda enflasyon artmış, işsizlik ve gelir dağılımındaki 

dengesizlikler de bunu takip etmiştir.  Bir yandan gelişmiş ülke ekonomilerine entegre olunmaya 

çalışılırken diğer yandan da kaynak dağılımları piyasa ekonomisi kurallarına göre yönlendirilmiştir 

(Yıldırım vd.23.06.2014: www.ekonomikyaklasim.org)  

1980 öncesi hükümet programlarında yer almayan yoksulluk kavramı, 1980 sonrası hükümet 

programlarında kalkınma amaçlı makroekonomik politikalar bağlamında ele alınmıştır (Dansuk, 

2003:239). 1980’lere dek Türkiye’de var olan sosyal yardım anlayışı yoksulluğun derinleşmesinde 

büyük ölçüde bir engel teşkil ederken bir kavram olarak yoksulluk olgusunun ortaya çıkışını da 

geciktirmiştir. 1980’li yıllarla birlikte yoksulluğu oluşturan pek çok faktörün zemini oluşturulmuştur. 

Gelir dağılımında adaletsizlik ve uzun dönem işsizlik bu yıllarda kendini göstermeye başlayan 

faktörlerin içinde yer almıştır. Bunları ortadan kaldırmak amacıyla çeşitli politikalar türetilmiştir 

özellikle 1980’li yıllarda, uzun dönem işsizlerin toplam işsizler içerisindeki oranında meydana gelen 

hızlı artış, istihdam yaratma programlarının da önemini artırmıştır (Gündoğan, 2003:166). 

Türkiye’de modernleşme, sanayileşme ve kalkınma ile yoksulluk zaman içerisinde 

farklılaşma gösterse de her dönemde bir sorun olarak hep var olmuştur. Ekonomik konjonktüre bağlı 

olarak kriz dönemlerinde ağırlaşan yoksullukla mücadele artan bir önemle Türkiye ekonomisinin 

gündeminde yer almaktadır. Bununla paralel olarak son yıllarda yoksullukla ilgili çalışmalarda artış 

görülmektedir. Yoksulluğun ne ve yoksulun kim olduğuna ilişkin tanımların yapılması, yoksulluğun 

profilinin çıkarılması ve zaman içindeki değişiminin izlenmesi, sorunun anlaşılması ve yoksullukla 

mücadelede uygulanacak politikaların oluşturulması açısından önemlidir (Coşkun,2012:181-182). 

Türkiye’de yoksulluğun boyutlarını ölçmeye en yeni çalışmalardan birisi, Türkiye İstatistik 

Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan 2015 Yılı Yoksulluk Araştırmasıdır. 
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Tablo:3.7.  Yoksulluk Sınırı Yöntemlerine Göre Fert Yoksulluk Oranları (TÜİK, 

www.tuik.gov.tr,01.06.2016) 
 

Yıllar 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 2010 2011 2012 2013 2014 

TÜRKİYE 

Kişi başı 

günlük 

1.25$’ın altı  
3,04 2,39 2,49 1,55 1,41 0,52 0,47 0,22 0,21 0,14 0,06 0,06 0,03 

Kişi başı 

günlük 

4.3.$’ın altı 
30,30 23,75 20,89 16,36 13,33 8,41 6,83 4,35 3,66 2,79 2,27 2,06 1,62 

KENT 

Kişi başı 

günlük 

1.25$’ın altı  
2,37 1,54 1,23 0,97 0,24 0,09 0,19 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 - 

Kişi başı 

günlük 

4.3.$’ın altı 
24,62 18,31 13,51 10,05 6,13 4,40 3,07 0,96 0,97 0,94 0,60 0,64 - 

KIR 

Kişi başı 

günlük 

1.25$’ın altı  
4,06 3,71 4,51 2,49 3,36 1,49 1,11 0,63 0,57 0,42 0,14 0,13 - 

Kişi başı 

günlük 

4.3.$’ın altı 
38,82 32,18 32,62 26,59 25,35 17,59 15,33 11,92 9,61 6,83 5,88 5,13 - 

 

Satın alma gücü paritesine göre kişi başı dolar cinsinden yoksulluk sınırlarına göre yoksulluk 

oranları düşmüştür. Kişi başı günlük harcaması, cari satın alma gücü paritesine (SGP) göre 2,15 

doların altında kalan fert oranı 2011 yılında %0,14 iken, bu oran 2012 ve 2013 yıllarında % 0,06 

2014 yılında 0,032’tür.Yoksulluk sınırı, cari SGP’ye göre 4,3 dolar olarak alındığında ise 2011 

yılında %2,79 olan yoksulluk oranı, 2012 yılında %2,27, 2013 yılında 2,06 iken 2014 yılında 1,62’ye 

gerilemiştir. Kırsal yerlerde yaşayanların yoksulluk riski kentsel yerlerden fazla Cari satın alma gücü 

paritesine göre 4,3 dolar sınırı itibariyle kırsal yerleşim yerlerinde yaşayanlarda 2013 yılında %5,13 

iken; aynı yoksulluk sınırına göre kentsel yerlerde yaşayanların 0,64’tür. 

 

Tablo 3.8. Eş Değer Hane Halkı Kullanılabilir Fert Gelirine Göre Hesaplanan Yoksulluk 

(TÜİK, www.tuik.gov.tr,01.06.2016) 
Yıllar 

 2010 2011 2012 2013 2014 

%50 

Yoksulluk sınırı (TL) 3714 4069 4515 5007 5554 

Yoksul Sayısı(Bin Kişi) 12025 11670 11998 11137 11332 

Yoksulluk Oranı (%) 16,9 16,1 16,3 15,0 15,0 

Yoksulluk Açığı 26,6 26,3 26,9 26,0 24,4 

%60 

Yoksulluk sınırı 4457 4883 5418 6012 6665 

Yoksul Sayısı 16963 16569 6741 16706 16501 

Yoksulluk Oranı 23,8 22,9 22,7 22,4 21,8 

Yoksulluk Açığı 28,7 29,2 29,2 26,7 27,2 

%70 

Yoksulluk sınırı 5200 5697 6320 7016 7775 

Yoksul Sayısı 21816 21730 22252 21979 22223 

Yoksulluk Oranı 30,6 30,0 30,2 29,5 29,4 

Yoksulluk Açığı 31,9 31,0 31,2 29,0 29,3 

http://www.tuik.gov.tr,01.06.2016/
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Toplumun genel düzeyine göre belli bir sınırın altında gelire sahip olan birey göreli anlamda 

yoksul sayılmaktadır. Ülkede genel refah seviyesi artsa bile bu refah düzeyinin altında kalan fertler 

olacaktır. Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’nda göreli yoksulluk oranları eşdeğer hane halkı 

kullanılabilir fert medyan gelirinin, %40, %50, %60 ve %70 sınırına göre hesaplanmaktadır (TÜİK, 

www.tuik.gov.tr,02.06.2016). 
Belirli bir gelir ya da harcama düzeyi altında kalmak (Gürsoy,06.06.2016, www.iktisadi.org) 

olarak tanımlanan yoksulluk sınırını eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin  %50, 

%60 ve %70 sınırına göre değerlendirdiğimizde yoksulluk olarak kabul ettiğimiz kişi sayısı da 

değişkenlik göstermektedir. Örneğin 2014 yılında yoksulluk sınırını eşdeğer hane halkı kullanılabilir 

fert medyan gelirinin  %50’si olarak kabul ettiğimizde yoksulluk sınırı 5554 TL ilen; %70 olarak 

kabul ettiğimizde 7775 TL’ye yükselmektedir. Yoksul sayısı 11.332 iken bu sayı katlanarak 22.223 

olmaktadır. Yoksulluk oranı belirlenirken medyan gelirin %’de kaçının yoksulluk sınırı olarak kabul 

edildiği önemlidir. Yoksulluk sınırını eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin  %50’si 

kabul ettiğimizde yoksulluk oranı yıllar itibariyle %15’ler civarındayken, %60 ‘da %22 ve %70 ‘de 

%30 olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Yoksulluk açığı; yoksulluğun derecesi hakkında bilgi verir. Yoksulluk açığının 100’e 

yaklaşması, yoksulluğun derecesinin çok fazla olduğunu, küçülmesi ise yoksulluk risk derecelerinin 

daha az olduğunu ifade etmektedir. 

Yoksulluk açığı =((Yoksulluk sınırı EFB medyan geliri)/Yoksulluk Sınırı)* 100 formülüne 

göre hesaplanmıştır (TÜİK, www.tuik.gov.tr,01.06.2016). Yoksulluk açığı açısında Türkiye’de 

yoksulluk verilerini incelediğimizde yıllar itibariyle hangi yoksulluk sınırını kabul edersek edelim 

%35’in altında kalmıştır. 

 

Tablo 3.9. Yıllar İtibariyle Kişi Başına Düşen Gelir ($) (DB,25.05.2016, data.worldbank.org) 
Yıllar Kişi Başına Düşen Gelir 

2008 9.340 

2009 9.130 

2010 9.950 

2011 10.490 

2012 10.800 

2013 10.970 

2014 10.830 

 

UNDP’nin Türkiye 2014 raporunda yer alan İGE’de 0.759 puan ile 187 ülke ve bölge içinde 

69. sıradayken 2015 raporundaki İGE’de ise 0.761 puanla 188 ülke ve bölge arasında 72. sırada yer 

almıştır.  Kapsanan ülke sayıları 2013 yılı ve 2014 yılı için farklı olduğundan iki sıralamayı 

kıyaslarken dikkatli olmak gerekmektedir. 1980 ve 2014 yılları arasında ise Türkiye’nin İGE değeri 

0,492’den 0,761’e yükselirken; bu yükselme toplamda %54,7’lik, yıllık bazda ise %1,29’luk bir artış 

anlamına gelmektedir. 1980-2014 yılları arasında Türkiye’de doğumda beklenen tahmini yaşam 

süresi 16,6 yıl, ortalama okula gitme süresi 4,7 yıl ve beklenen okula devam süresi 7 yıl artmıştır.. 

Türkiye’de kişi başına düşen Gayrisafi Millî Hâsıla (GSMH) 1980-2014 yılları arasında yaklaşık % 

139,7 oranında bir artış göstermiştir.2014 yılı itibariyle Kişi başına düşen milli gelir 10.830 $’dır.  

AB ve OECD ülkeleri ile kıyasladığımızda 0,761’lik İGE değeri ile Türkiye 0.867’lik AB 

ortalamasının ve 0.882’lik OECD ortalamasının altında kalıyor  (UNDP,27.05.2016, 

www.tr.undp.org).  

 

 

http://www.tuik.gov.tr,01.06.2016/
http://www.tr.undp.org/
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 4. EKONOMETRİK MODEL UYGULAMASI 

 

Bu bölümünde, cinsiyet eşitsizliğinin yoksulluk üzerine etkilerine ilişkin 22 OECD ülkesi esas 

alınarak yapılan ampirik analize yer verilmektedir. Bu kapsamda öncelikle çalışmanın metodolojisine 

değinilmekte, daha sonra ise analiz sürecinde kullanılan veri setleri kısaca açıklanmaktadır. Son 

olarak cinsiyet eşitsizliğinin yoksulluk üzerine etkilerini belirleyebilmek için yapılan statik panel veri 

analizlerinin bulguları incelenmektedir. 

 

4.1. Panel Veri Analizi 

 

Ekonomik araştırmalarda farklı veri türleri kullanılmaktadır. Bu veri türleri ancak yapılarına 

uygun modellerle incelenebilmektedir. Zaman serisi ve yatay dikey kesit verileri ile ayrı ayrı 

analizler yapılabilmektedir. Zaman boyutuna sahip kesit serilerini kullanarak ekonomik ilişkilerin 

tahmin edilmesi yöntemine panel veri analizi adı verilmektedir. Bu analizde zaman serileri ile kesit 

serileri bir araya getirilerek, hem zaman hem de kesit boyutuna sahip veri seti oluşturulmaktadır. 

Günümüzde birçok çalışmada zaman ve yatay kesit verilerinin birleştirilmesi ile elde edilen veri 

setleri oluşturulmaya başlanmıştır. Panel veri modeli 1 nolu eşitlikteki gibi ifade edilmektedir: 

 

 

 Yit = 𝛽𝑖𝑡 + 𝛽2𝑖𝑡  𝑋2𝑖𝑡 + ⋯+ 𝛽𝑘𝑖𝑡 𝑋𝑘𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡     (4.1) 

 

i=1,…..N         t=1,….T 

 

Burada N birimleri, t ise zamanı göstermektedir. Y değişkeni, birimden birime ve bir zaman 

periyodundan ardışık zaman periyoduna farklı değerler alan bağımlı bir değişken olduğunda, kesit 

boyutu için i, zaman periyodu için t olmak üzere iki alt indisle ifade edilmektedir. Bu genel model, 

sabit ve regresyon parametrelerinin her zaman periyodunda her bir birey için ayrılmasına izin 

vermektedir (Baltagi, 1995:2-3). Panel veri kullanılması yatay kesit ve zaman seri verilerine göre 

bazı avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Bu avantajları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır. 

* Panel veri analizi kesit birimlere özgü farklılığı (bireylerin, firmaların ve ülkelerin farklı 

eğilim ve davranışlara sahip olması) dikkate alınarak, bu farklılığın model içinde kontrolüne ve 

ölçülebilmesine izin vermektedir.  

*Panel veri yatay kesit gözlemleri ile zaman serilerini birleştirdiğinden, daha aydınlatıcı bilgi, 

değişkenler arasında daha az doğrusal bağlantı, daha fazla serbestlik derecesi ve daha fazla etkinlik 

sağlamaktadır.  

*Tekrarlanan yatay kesit gözlemlerini inceleyerek, değişme dinamiklerini araştırmak için 

daha uygundur.  

*Panel veriler, pür zaman serisi verileri veya pür yatay kesit verilerinden kolayca 

gözlenemeyen etkileri daha iyi belirleyebilir ve ölçebilir. Panel veri analizleri, zamana göre 

değişmeyen ve kesit boyunca değişen etkilerin bağımlı değişken üzerindeki olası etkilerini de hesaba 

katabilmektedir.  

*Panel veri analizi, daha karmaşık davranış modelleri ile çalışabilme imkânı sunması 

açısından, zaman serisi ve yatay kesit verisi modellerine göre üstünlük sağlamaktadır (Tarı, 

2010:476).  

Panel veri analizinin avantajlarının yanında bazı dezavantajları da söz konusudur. Panel veri 

analizinin dezavantajları ise:  

*Veri toplama ve düzenleme problemlerini barındırması: Diğer veri yapılarına göre, veri 

toplamanın ciddi bir maliyeti söz konusudur. Bu maliyet bir bireyi en az iki zaman noktasında ölçme 

maliyetinin yanı sıra, aynı bireyi zaman boyunca izleme zorluğundan da ileri gelir. Bu ikinci nokta 

uygulamada ciddi sorunlar yaratır. Örneğin, zaman boyunca takip edilen bir hane halkını her ölçüm 
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yapılacağı zaman aynı adreste bulmak zor olabilir. Bu nedenle, bu türden veri yapılarında bazı alt 

versiyonlar ortaya çıkmış ve yarı-panel, panel verilerde kayıp değerler vb. türünden araştırma 

alanların gelişmesine neden olmuştur. Yarı-panel verilerde bir kısım birimler tekrarlı ölçülürken, 

diğer bir kısmı ise tesadüfi olarak seçilmektedir.  

* Ölçüm hatalarının ortaya çıkması: Aynı değişkene ait her bir birimin tekrarlı olarak 
ölçülmesinden dolayı klasik ölçümler arası bağımsızlık varsayımı bozulmaktadır. 

*Kendiliğinden seçicilik ve yanıtsızlık gibi seçicilik problemleri bulunmaktadır.  

*Zaman boyutunun kısa, yatay - kesit boyutunun büyük olduğu durumlarda özellikle sabit 

etkiler modelinde sonuçların gücü zayıflamaktadır. Bunun yanında kısa zaman serisi boyutunun 

varlığı birimler arası korelasyon sorununun artmasına da yol açmaktadır.  

*Uzun zaman boyutuna sahip, ülkelere veya bölgelere ait büyük panellerin hesaplanmasında 

yatay - kesit bağlılığı yaşanabilmektedir. Literatürde yer alan bazı panel birim kök testleri bu sorunu 

ortadan kaldırmak üzere geliştirilmiştir (Baltagi, 2005:8).  

Panel veri analiz yöntemleri bu avantaj ve dezavantajlar 1960’lı yıllarda geliştirilmeye 

başlanmış ve günümüzde de halen gelişme süreci içinde olan bir yöntemdir. Panel veri modelleri 

genel olarak statik ve dinamik olmak üzere iki ana başlık altında incelenebilmektedir (Frees,204:28). 

Eğer panel veride yer alan kesit birimi sayısı fazla ve zaman dönemi(T), kesit verisine ait örnek 

sayısından (N) kısa ise,  statik panel veri analizi yapılmaktadır. 

 

4.1.1. Statik Panel  

 

Statik panel veri modelleri, bağımlı değişkeni açıklamada bağımlı ve bağımsız değişkenin 

gecikmeli değerlerinin kullanılmadığı, bir başka deyişle değişkenlerdeki dinamik yapının 

yansıtılmadığı modellerdir. En temel statik panel veri analiz yöntemi klasik doğrusal regresyon 

analizidir. ancak bir panel veri setine klasik regresyon analizi uygulanarak tutarlı tahminlerin elde 

edilebilmesi için bağımsız değişkenlerle hatalar arasında ilişki olmaması gerekmektedir Ayrıca 

klasik regresyon analizinin en önemli varsayımı sağlanmış olsa bile, birim bazında gözlemlenemeyen 

etkilerin varlığından ötürü, zaman içinde hataların kendi içinde ardışık bağımlı olmaması varsayımı 

sağlanamamaktadır dolayısıyla panel veriye özel regresyon modelleri geliştirilmiştir. Bu modeller 

hata bileşenini; zaman bazında sabit olup birimlere göre değişken, birimler bazında sabit olup 

zamana göre değişken ve hem birimlere hem de zamana göre değişken olmak üzere 3 bileşene 

ayırarak inceleyen modellerdir (Wooldridge,2002:256). 

 

4.1.1.1. Panel Veri Regresyon Modellerinin Tahmini 

 

4.1.1.1.1. Klasik Model  

Klasik modelde, hem sabit hem de eğim parametreleri birimlere ve zamana göre sabit olduğu 

yani bütün gözlemlerin homojen olduğu varsayılmaktadır. Açıkçası bu varsayımlar son derece kısıtlı 

varsayımlardır. Klasik model bu yüzden, bütün sadeliğine ve kolaylığına rağmen, bağımlı değişken 

ile bağımsız değişkenler arasındaki gerçek ilişkiyi doğru bir şekilde resmetmeyebilirler (Gujarati, 

2004:641). 

 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛽1 + ∑ 𝛽𝑘 
𝐾
𝑘−2  𝑋𝑘𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡      i=1,……..N;    t=1,….T  (4.2) 

 

Literatürde Klasik modelin tahmin yöntemlerinden en yaygın olarak kullanılanı, Havuzlanmış 

En Küçük Kareler (HEKK) yöntemidir. Hata teriminde birim veya zaman etkileri yoksa havuzlanmış 

en küçük kareler yöntemi Klasik modellerde iyi bir tahmin yöntemidir, tutarlı tahminciler 

vermektedir. Eğer hata terimlerinde birim veya zaman etkileri varsa; havuzlanmış en küçük kareler 

yöntemindeki hata terimi      ’dir, yani birleşik hatadır. Havuzlanmış en küçük 
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kareler tahmincileri, sadece bu etkiler bağımsız değişkenler ile korelâsyonsuzsa tutarlıdır (Tatoğlu, 

2012, s.42). 

Havuzlanmış en küçük kareler denklemi ile gösterilebilen modelde her bir yatay kesite 

(ülkeye veya gruba) ait belirli etkileri yansıtan kukla değişkenler olmadan bütün ülkelerin verileri bir 

havuzda toplanmakta ve bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkileri 

araştırılmaktadır. 

 

𝑦𝑖𝑡 = 𝛽1 + ∑ 𝛽𝑘 
𝐾
𝑘−2  𝑋𝑘𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡      i=1,……..N;    t=1,….T             (4.1) 

 

(6.1) Doğrusal regresyon modeli  

 

𝑦 = 𝑋𝛽 + 𝑢  (6.3) 

 

matris gösterimi şeklinde yazılabilir. Burada 𝑦′ = 𝑦11 , … , 𝑦1𝑇 , 𝑦21 , … , 𝑦2𝑇 , 𝑦𝑁1 , … , 𝑦𝑁𝑇; NT 

boyutundaki bağımlı değişkenlerin vektörü, X ; NTxK boyutundaki ilk sütun elemanları 1 olan birim 

ve zamana göre değişen bağımsız değişkenler matrisi, β ; Kx1 boyutundaki sabit terimi ve 

açıklayıcı değişkenlerin katsayılarını içeren parametreler sütun vektörü, 𝑢′ =
𝑢11 , … , 𝑢1𝑇 , 𝑢21 , … , 𝑢2𝑇 , 𝑢𝑁1 , … , 𝑢𝑁𝑇 ise NT boyutundaki artıkların vektörü olarak 

tanımlanmaktadır (Gujarati, 2004:927). 

 

(2.1) denklemini aşağıdaki şekilde daha açık bir şekilde ifade edilebilir; 

 

[
 
 
 
 
𝑦11

.

.

.
𝑦𝑁𝑇]

 
 
 
 

 = 

[
 
 
 
 
 1 𝑋211 𝑋311 … 𝑋𝐾11

1 𝑋212 𝑋312 … 𝑋𝐾12

…………… ……… .
1 𝑋2𝑁𝑇 𝑋3𝑁𝑇 … 𝑋𝐾𝑁𝑇

 ]
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
𝛽1

𝛽2

.

.
𝛽𝐾]

 
 
 
 

 + 

[
 
 
 
 
𝑢11

.

.

.
𝑢𝑁𝑇]

 
 
 
 

     (4.4) 

 

K-1 değişkenli Havuzlanmış En Küçük Kareler tahmincileri, artıkların karelerinin toplamını (RSS) en 

küçüklenmesi ile bulunur (Gujarati, 2004:931). 

𝑅𝑆𝑆 =  ∑∑(�́�𝑖𝑡 )
2 = �́�′�́�   (4.5) 

 

�́� = 𝑦 − 𝑋�́�                (4.6) 

 

Burada  (6.5) denklemi (4.6) artıkların kareleri toplamı (RSS) fonksiyonunda yerine yazıldığında; 

 

�́�′�́�   = (Y − xβ)́ ′ (Y − x β)́    (4.7) 

 

�́�′�́� = 𝑦  ́ 𝑦 − 2�́� �́� 𝑦 + �́� `X `X β́   (4.8) 

 

 

şeklinde elde edilmektedir. (4.8) eşitliğinin  �́� değişkenine göre türevini alınıp 0’ a eşitlendiğinde, 

artıkların karelerinin toplamının en küçük değerini elde eden  �́�   tahmin katsayıları bulunmaktadır 

(Gujarati, 2004:931). 

 
∂ ( ú′ú)

∂β́
= −2X́ y + 2X́ X β́ = 0   (4.9) 

 

X́ X β́ =  X́ y    (4.10) 
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Her iki  taraf  (X́ X)-1   matrisi ile çarpıldığında; 

 

(X́ X)-1   X́ X β́ = (X́ X)-1   �́�y    (4.11) 

 

Iβ́ =  (X́ X)-1   �́�y    (4.12) 

 

veya  

 

�́�𝐻𝐸𝐾𝐾 = (X́ X)-1            �́�                   y                 (4.13) 

 

(Kx1)        KxK)        KxNT     (NTx1) 

 

şeklinde elde edilmektedir Yukarıda görüldüğü gibi Klasik Modelde havuzlanmış en küçük kareler 

tahmin yönteminin regresyon katsayılarını   elimizdeki veriler ile tahmin etmemiz mümkün 

kılınmıştır. 

 

 4.1.1.1.2. Sabit Etkiler Modeli 

 

Panel veri analizinde kullanılan iki temel modelden birisi Sabit Etkiler Modeli (Fixed Effect 

Model= FEM) diğeri Tesadüfi Etkiler Modeli (Random Efffect Model = REM). Eğim katsayılarının 

sabit olduğu varsayılan Sabit Etkiler Modelinde bireyler, hane halkları, firmalar gibi birimler 

arasındaki farklılıkların sabit terimdeki farklılıklar yardımıyla temsil edilebileceğini 

varsayılmaktadır.Bu model de sabit etki gruba özgü sabit terim olarak kullanılır. Burada sabit etki ile 

kastedilen birimler (bireylerin, hane halklarının, firmaların v.b) göre değişebileceği ama zamana göre 

değişmeyeceğini yani sabit kalacağını ifade etmektedir (Greene, 2003:285). 

Sabit Etkiler Modeli birimlerin kendi aralarındaki farklılıkların sabit terimdeki farklılıklar yardımıyla 

yakalanabileceğini varsaymaktadır. Bu amaçla panel veri modelimizi En Küçük Kareler Kukla 

Değişken Modeli (Least Square Dummy Variable = LSVD) olarak adlandırılan yöntemi ile tahmin 

edilmektedir. (6.1) numaralı panel veri modeli ele alındığında (Pazarlıoğlu ve Güler,2007:67); 

 

𝛽0𝑖𝑡  =  𝛽0𝑖     𝛽1𝑖𝑡  =  𝛽1      𝛽2𝑖𝑡  =  𝛽2        𝛽𝑘𝑖𝑡  =  𝛽𝑘    (4.14) 

 

 

şeklinde olduğunu varsaymaktadır. Burada dikkat edilecek husus sadece sabit parametrelerin 

değişmesidir. Sabit terimin zaman çerçevesi bakımından değişmediğini buna karşın yatay kesit 

çerçevesi bakımından farklılıklar olduğu görülmektedir. Yani zaman boyutu sabit tarafından 

korunmasına karşın bireyler arasındaki davranışların farklılıklar gösterdiğini ifade etmektedir 

(Pazarlıoğlu, 2001). (6.1) numaralı panel veri modeli yeniden alındığında; 

 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0𝑖 + 𝛽1𝑖 𝑋1𝑖𝑡 + 𝛽2𝑖 𝑋2𝑖𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑖 𝑋𝑘𝑖𝑡 +∈𝑖𝑡  (4.15) 

 

şeklinde yazılır. Bu model 𝛽0𝑖 ifadesine göre yeniden yazılırsa ; 

 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽01𝐷1𝑖 + 𝛽02 𝐷2𝑖 + ⋯ + 𝛽0𝑁 𝐷𝑁𝑖 + 𝛽2𝑖 𝑋2𝑖𝑡 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑖 𝑋𝑘𝑖𝑡 +∈𝑖𝑡  (4.16 ) 

 

𝑌𝑖𝑡 =  ∑ 𝛽0𝑗 
𝑁
𝑗=1  𝐷𝑗𝑖 + ∑ 𝛽𝑘

𝐾
𝑘=1  𝑋𝑘𝑡 +∈𝑖𝑡  (6.17) 

 

𝐷1𝑖 = (
1,                     𝑖 = 1
0, 𝑑𝑖ğ𝑒𝑟 𝑑𝑢𝑟𝑢𝑚𝑙𝑎𝑟

),…….., 𝐷1𝑁 = (
1,                     𝑖 = 𝑁
0, 𝑑𝑖ğ𝑒𝑟 𝑑𝑢𝑟𝑢𝑚𝑙𝑎𝑟

) (Pazarlıoğlu ve Gülen, 2007: 68)   
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Bu modelde N tane yatay kesit birimi ve K tane açıklayıcı değişken vardır. Burada dikkat 

edilmesi gereken sabit etkiler modeline birim etkileri dahil ederken gölge değişkeni tuzağına 

düşmemek için birim sayısından (N-1) adet gölge değişken kullanılmalı veya N sayıda gölge 

değişken kullanılacaksa modele sabit terim alınmamalıdır (Tatoğlu,2012:81). 

 

4.1.1.1.3.  Rassal Etkiler Modeli 

 

Sabit etkili model bize gözlenemeyen bireysel etkileri ile açıklayıcı değişkenler arasında 

ilişki olmasına izin vermektedir. Bu durumda sabit etkiler modelinde birimler arasındaki farklıları 
regresyon modelimizde parametrik değişimler tamamen doğru bir şeklinde modellenmektedir. Eğer 

bireysel etkiler modelde yer alan açıklayıcı değişkenlerle sıkı bir biçimde ilişkili değilse, bu 

durumda birimlere özgü sabit terimlerin; birimlere göre tesadüfi olarak dağıldığı varsayan tesadüfi 

etkiler modelinin kullanılması daha uygun olmaktadır (Greene, 2003:293). 

Birimlerin yada birimler ile zamana göre meydana gelen farklılıkları, tesadüfi etkili modelde 

hata teriminin bir parçası olarak kabul edilmektedir. Buradaki temel amaç sabit etkili modellerde 

rastlanılan serbestlik derecesini büyük ölçüde azaltılmak istenmesidir. Bunun nedeni tesadüfi etkiler 

modelinin mühim olan, birimlere yada birime ve zamana özgü katsayıların bulunması değil, 

birimlere yada birime ve zamana özgü hat bileşenlerin bulunmasıdır. Buna ek olarak tesadüfi etkiler 

modeli, hem örneklemdeki birimler ve zamana göre meydana gelen farklılıkları hem de örneklem 

dışındaki etkileri de dikkate almaktadır (Pazarlıoğlu ve Güler, 2007:67). Tesadüfi etkiler modelini şu 

şekilde açıklayabiliriz. (6.15) numaralı denklemde tesadüfi değişken olarak alınıp, 

 

𝛽0𝑖 = �̅�0 + 𝜇𝑖   (4.18) 

 

şeklinde modellenmektedir. ana kütle ortalama sabiti olup bilinmeyen parametredir. ve μ , birey 

davranışlarındaki bireysel farklılıkları dikkate alan gözlenemeyen tesadüfi hatalardır. μ 'ler 

birbirlerinden ve μ 'lerden bağımsızlardır. (6.17) numaralı denklem (6.15) numaralı denklemde 

yerine koyulursa; 

 

𝑌𝑖𝑡 = (�̅�0 + 𝜇𝑖) + 𝛽1 𝑋1𝑖𝑡 + ⋯+ 𝛽𝑘𝑖 𝑋𝑘𝑖𝑡 +∈𝑖𝑡  (4.19) 

 

𝑌𝑖𝑡 = �̅�0 + ∑ 𝛽𝑘
𝐾
𝑘=1  𝑋𝑖𝑡 + (∈𝑖𝑡+ 𝜇𝑖)    (4.20) 

 

 

elde edilir. (6.20) numaralı denklemde ifade tesadüfi etkiler modelinin genel bir biçimi olup ( + ) 
teriminden dolayı 'Hata bileşenleri Modeli' veya 'Hata Öğeleri Modeli' olarak da adlandırılmaktadır. 

tüm hataları gösterirken bireysel hatayı yani birim farklılıkları ve zamana göre birimler arasındaki 

farklılığı gösterir (Tatoğlu,2012:104). 

 

4.1.1.2. Klasik, Sabit Etkili ve Rassal Etkili Modeller Arasında Seçim Yapmak İçin 

Kullanılan Testler 

 
Panel veri analizinde modellemenin sabit etki formunda mı yoksa rassal etki formunda mı 

çalışılacağı önemli bir sorudur. Bu sorunun cevabı bireye özgü hata terimi ile açıklayıcı 

değişkenler arasındaki muhtemel korelasyonun varlığına dayalıdır. Eğer, ile açıklayıcı değişkenler 

arasında korelasyon yoksa rassal etkiler modeli, aksi durumda ise sabit etkiler modeli uygundur. Eğer 

N kesit bileşeni büyük bir yığından geliyorsa  ile açıklayıcı değişkenler arasında korelasyon 

olmaması beklenir. Bu durumda rassal etkiler modeli uygun olur. Aksi durumda sabit etki modeli 
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uygundur. İki yaklaşım arasındaki bu temel farklılıkların yanında aşağıdaki kriterler model 

seçiminde dikkate alınmalıdır (Gujarati,1999;65).  

1- Eğer T büyük ve N küçük ise, sabit etki ve rassal etki modelleri tarafından tahmin edilen 

parametrelerin değerlerinde çok az farklılık olur. İki yöntem arasındaki seçim hesaplama kolaylığına 

ve uygunluğuna bağlı olarak yapılabilir. Bu durumda sabit etki modeli tercih edilir.  
2- N büyük ve T küçük olduğunda ise, iki yöntemle elde edilen tahminler önemli ölçüde 

farklılaşır. Bu durumda kesit birimlerimiz çok büyük bir yığından gelmiyorsa sabit etki modeli tercih 

edilebilir. Eğer kesit birimler çok büyük bir yığından geliyorsa tartışmasız olarak rassal etki modeli 

tercih edilmelidir.  

3- Eğer, N büyük T küçük ise ve  ile açıklayıcı değişkenler arasında korelasyon varsa, 

tesadüfi etki tahmin edicileri sapmalı, buna karşılık sabit etki modeli tahmin edicileri sapmasız olur.  

4- Eğer, N büyük ve T küçük ise ve rassal etki modelinin varsayımları geçerli ise rassal etki 

modelinin tahmin edicileri, sabit etki modelinin tahmin edicilerinden daha etkindir.  

Bütün gözlemlerin homojen olduğu yani birim ve/veya zaman etkilerinin olmadığı 

düşünülüyorsa, klasik modeli; birim ve/veya zaman etkilerinin olduğu düşünülüyorsa sabit ya da 

rassal etkili modelleri kullanmak daha mantıklıdır. Birçok araştırmacı sabit etkili modeli tahmin 

etmeyi, rassal etkili modeli tahmin etmekten daha ikna edici bulur. Bu tercih, sabit etkili modelin 

varsayımı olan “birim etkilerin modeldeki açıklayıcı değişkenlerle ilişkisiz olması mümkün değildir” 

düşüncesinden kaynaklanmaktadır.  

- Eğer birim etkiler açıklayıcı değişkenlerle ilişkisiz ise; rassal etkiler tahmincisi tutarlı ve 

etkindir, sabit etkiler tahmincisi tutarlı fakat etkin değildir. 

- Eğer birim etkiler açıklayıcı değişkenlerle ilişkili ise; sabit etkiler tahmincisi tutarlı ve 

etkindir, rassal etkiler tahmincisi tutarsızdır.  

Sabit ya da rassal etkili modeller arasında seçim, modelin tahmin edilmesindeki amaca bağlı 

olarak da yapılabilir. Modelin tahmininden belli bir birim için çıkarsama yapılacaksa, sabit etkili 

model daha uygun olacaktır. Eğer veri seti geniş bir ana kütlenin gözlemlerinden oluşuyorsa ve ana 

kütlenin tümü için sonuç çıkarılmak isteniyorsa; sabit etkili modeli kullanmak çok fazla mantıklı 

değildir, rassal etkili modelin kullanılması daha avantajlıdır. Sabit etkili, rassal etkili ve klasik 

modelden hangisinin kullanılacağı kararı yukarıda bahsedildiği gibi önsel olarak yapılacağı gibi, bu 

tespit bir takım testler sonucunda da yapılabilir. Bu testlerin içinde önemli olanlar Breusch Pagan 

Lagrange Çarpanı  (LM) Testi, Chow Testi (F Testi) ve Hausman Testleridir (Yerdelen Tatoğlu, 

2005:47). 

 

4.1.1.2.1. Breusch Pagan Lagrange Çarpanı  (LM) Testi  

 

Tek ve iki yönlü rassal etkiler modellerinde birim veya zaman etkilerinin modelde olması 

gerekip gerekmediğinin tespit edilmesinin bir yolu  𝜎𝜇
2 = 0 veya 𝜎𝛾

2 = 0 hipotezlerinin test 

edilmesidir. LM testi bu hipotezlerin geçerli olup olmadığını araştırmaktadır. Breusch ve Pagan 

(1980) tarafından geliştirilen LM testi sıradan EKK tahmincisinin hata terimlerine dayanmaktadır ve  

klasik model (Havuzlanmış EKK)  ile rassal etkiler modellerini karşılaştırmaktadır (Greene, 

2010:338). 

Tek yönlü rassal etkiler modeli için hata terimi varyans bileşenlerinden 𝜎𝜇
2 ’nin sıfır olduğu 

şeklinde ifade edilen 𝐻0’ın kabul edilmemesi durumunda modelde birim etkilerin olması gerektiği 

diğer bir deyişle modelin hata terimi bileşeninde  𝜇𝑖yer alması gerektiği sonucuna varılacaktır. Eğer 

hipotez reddedilemezse, modeldeki birim etkilerinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı, 𝜇𝑖’nin hata 

teriminin bir bileşeni olarak modele alınmasının gerekli olmadığı ve dolayısıyla, klasik modelin daha 

uygun olduğu sonucuna varılacaktır. Tek yönlü rassal etkiler modeli için hata terimi varyans   

bileşenlerinden  𝜎𝛾
2 ’nin sıfır olarak ifade edilen hipotezinin testi de aynı şekilde yapılır. İki yönlü 

rassal etkiler modeli için de, tek yönlü modele benzer şekilde, hem birim hem de zaman etkilerinin 

sıfır olduğu hipotez, 𝐻0 = 𝜎𝜇
2 = 𝜎𝛾

2 = 0 hipotezi test edilecek ve bu hipotez reddedilemezse birim 
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ve zaman etkilerinin modelin katsayılarında anlamlı bir değişme meydana getirmediği ve dolayısıyla 

klasik modelin daha uygun olduğu sonucuna varılacaktır (Uğur, 2009; 82).  

Tek yönlü modelde birim etkisinin olmadığını kullanılan hipotezler ve bu hipotezin 

incelenmesinde kullanılacak olan   𝐿𝑀1test istatistiği aşağıdaki verilmiştir:  
 

𝑯𝟎 : 𝜎𝜇
2 = 0 

𝑯𝟏 : 𝜎𝜇
2  ≠ 0 

𝑳𝑴𝟏 = 
𝐍𝐓

𝟐(𝐓−𝟏)
 [

𝒆^′ (𝑰𝑵 ⊗𝑱𝑻 ) 𝒆^

𝒆^′ 𝒆^ − 𝟏]2    = 
𝐍𝐓  

𝟐 (𝐓−𝟏)
  [

∑ (∑ 𝒆^
𝒊𝒕 )

𝑻
𝒕=𝟏

𝟐𝑻
𝒊=𝟏

∑ ∑ 𝒆^𝟐𝑻
𝒕=𝟏

𝑵
𝒊=𝟏 𝒊𝒕

− 𝟏]

𝟐

  (4.21) 

 

Tek yönlü modelde zaman etkisinin olmadığının test edilmesinde kullanılan hipotezi ve bu 

hipotezin incelenmesinde kullanılacak olan  𝐿𝑀2  test istatistiği aşağıdaki gibidir: 

 

𝑯𝟎 : 𝜎𝛾
2  = 0 

𝑯𝟏 : 𝜎𝛾
2   ≠ 0 

 

𝑳𝑴𝟐 = 
𝐍𝐓

𝟐(𝐍−𝟏)
 [

𝒆^′ (𝑱𝑵 ⊗𝑰𝑻 ) 𝒆^

𝒆^′ 𝒆^ − 𝟏]2  = 
𝐍𝐓  

𝟐 (𝐍−𝟏)
  [

∑ (∑ 𝒆^
𝒊𝒕 )

𝑵
𝒕=𝟏

𝟐𝑻
𝒊=𝟏

∑ ∑ 𝒆^𝟐𝑻
𝒕=𝟏

𝑵
𝒊=𝟏 𝒊𝒕

− 𝟏]

𝟐

 (4.22) 

 

İki yönlü modelde birim ve zaman etkisinin olmadığının test edilmesinde kullanılan hipotezler ve 

bu hipotezin incelenmesinde kullanılacak olan LM test istatistiği aşağıdaki gibidir: 

 

𝑯𝟎 : 𝜎𝜇
2 = 𝜎𝛾

2  = 0 

 

𝑯𝟏 : 𝜎𝜇
2 =  𝜎𝛾

2   ≠ 0 

 

 

𝑳𝑴 = 𝑳𝑴𝟏 + 𝑳𝑴𝟐 

 

= 
𝐍𝐓

𝟐(𝐍−𝟏)(𝐓−𝟏)
 [(𝑵 − 𝟏) [

𝒆^′ (𝑰𝑵 ⊗𝑱𝑻 ) 𝒆^

𝒆^′ 𝒆^ − 𝟏]
𝟐

+ (𝑻 − 𝟏) [
𝒆^′ (𝒋𝑵 ⊗𝑰𝑻 ) 𝒆^

𝒆^′ 𝒆^ − 𝟏]
𝟐

] 

 

= 
𝐍𝐓  

𝟐 (𝐍−𝟏)(𝐓−𝟏)
 [(𝑵 − 𝟏) [

∑ (∑ 𝒆^
𝒊𝒕 )

𝑻
𝒕=𝟏

𝟐𝑵
𝒊=𝟏

∑ ∑ 𝒆^𝟐𝑻
𝒕=𝟏

𝑵
𝒊=𝟏 𝒊𝒕

− 𝟏]

𝟐

+ (𝑻 − 𝟏) [
∑ (∑ 𝒆^

𝒊𝒕 )
𝑵
𝒕=𝟏

𝟐𝑻
𝒊=𝟏

∑ ∑ 𝒆^𝟐𝑻
𝒕=𝟏

𝑵
𝒊=𝟏 𝒊𝒕

− 𝟏]

𝟐

]  (4.23) 

 

 

Yukarıdaki testlerde kullanılan 𝑒^ birleştirilmiş EKK modelinden elde edilen artıklardır. Bu 

yüzden LM testinin uygulaması kolaydır. LM testi asimptotik olarak X2 dağılımına uymaktadır. 𝐿𝑀1  

ve  𝐿𝑀2 test istatistikleri kısıt sayısı bir olduğundan 1 serbestlik derecesine, LM testi istatistiği ise iki 

kısıt sayısına sahip olduğundan 2 serbestlik derecesine sahiptir. LM testi 𝜎𝜇
2 ve 𝜎𝛾

2 ’nin sıfıra yakın 

küçük değerlere sahip olduğu durumlar haricinde performansı iyidir. LM testinin diğer bir problemi 

ise bu testin 𝜎𝜇
2’nin sıfırdan küçük bir değer alabilirmiş gibi iki yanlı bir test olarak kurulmasıdır. Bu 

yüzden LM testi LR (Likelihood Ratio) testi kadar güçlü değildir (Baltagi, 2008:65). 
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 4.1.1.2.2. Chow Testi (F Testi) 

 

Havuz modelinin veri kümesi için uygun olup olmadığının belirlenmesi için göstermelik 

değişkenlerin regresyon modelinde anlamlılığını test eden Chow testi (F testi) uygulanabilir. Bu 

testte göstermelik değişkenlerin regresyon modelinde anlamsız olduğu yokluk hipotezine karşın 
alternatif hipotez test edilmektedir.  

𝐹ℎ𝑒𝑠 =
(𝑅𝑅𝑆𝑆−𝑈𝑅𝑆𝑆)/(𝑁−1)  

𝑈𝑅𝑆𝑆 /(𝑁𝑇−𝑁−𝐾)
   

 

RRRS, kısıtlı modelin (sabit etkiler) artık kareler toplamı; URRS, kısıtsız modelin (EKKGD) 

artık kareler toplamını ifade etmek üzere test istatistiği, 𝐹𝑁−1,𝑁(𝑇−1)−𝐾   tablo değeri ile karşılaştırılır 

(Baltagi,2008:308). 

 

4.1.1.2. 3. Hausman Testi 

 

Hausman testi, sabit etkili ve rassal etkili modeller arasında seçim yapmak için kullanılır. Sabit 

ve rassal etkili modeller arasındaki belirgin fark daha önce de belirtildiği gibi, birim etkisinin 

bağımsız değişkenlerle ilişkili olup olmadığıdır. Hausman testi; birim etki dolayısıyla hata terimi ile 

açıklayıcı değişkenler arasında korelasyon olup olmadığını yani tesadüfi etkili modelin uygun olup 

olmadığını ölçer. Eğer aralarında korelasyon yoksa, tesadüfi etkili model geçerlidir (Yerdelen 

Tatoğlu, 2005;49). Bu durumda sabit etkili model ile tesadüfî etkili modelin parametre tahmincileri 

arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını incelenmelidir. İki model arasında 

tercih, Hausman test istatistiği yardımıyla yapılmaktadır. Hausman test istatistiği “Tesadüfî etkiler 

tahmincisi doğrudur.” şeklinde ifade edilen sıfır hipotezi altında k serbestlik dereceli ki-kare dağılımı 

göstermektedir. Hipotezin reddedilmesi durumunda tesadüfî etkili modelin hata terimleri 

bileşenlerinin bağımsız değişkenler ile ilişkili olmadığı kararı verilebilecektir. Bu durumda sabit 

etkiler modeli tercih edilecektir (Karaca, 2008:72). 

Hausman testinde, rassal etkiler modelinden elde edilen katsayılar ile sabit etkiler modelinden 

elde edilen katsayıların aynı olduğunu gösteren boş hipotezin reddedilmesi sabit etkiler modelinin 
reddedilememesi ise rassal etkiler modelinin daha etkin sonuçlar verdiğini göstermektedir (Baltagi, 

2005:20).  

Sabit ve rassal etkiler modellerinden hangisinin seçileceği Hausman testi çerçevesinde 

belirlenen bir sorundur. Rassal etkiler modeli  𝜇𝑖 rassal değişkeni ile bağımsız değişkenler arasındaki 

korelasyonun sıfır olduğunu varsaymaktadır. Başka bir ifadeyle 𝑐𝑜𝑟 (𝜇𝑖 , 𝑥𝑖𝑡  ) =  0 ise rassal etkiler 

modeli kullanılmaktadır. Diğer taraftan, sıfır aritmetik ortalamaya sahip    𝜇𝑖   ile bağımsız 

değişkenler arasındaki korelasyon sıfıra eşit değil ise, sabit etkiler modelinin seçilmesi 

gerekmektedir. Dolayısıyla sabit etkiler modeli  𝑐𝑜𝑟 (𝜇𝑖 , 𝑥𝑖𝑡  )  ≠  0 durumunda geçerli olmaktadır. 

(Daşdemir, 2008:110).  

 

𝐻 = (�́�𝐹𝐸 - �́�𝑅𝐸  ) (Var (�́�𝐹𝐸) – Var (�́�𝑅𝐸))-1 (�́�𝐹𝐸 - �́�𝑅𝐸)    (4.24) 

 

𝐻𝑜 = 𝑐𝑜𝑟 (𝜇𝑖 , 𝑥𝑖𝑡  ) = 0       Rassal Etkiler Modeli Geçerli 

 

𝐻𝑜 = 𝑐𝑜𝑟 (𝜇𝑖 , 𝑥𝑖𝑡  )  ≠ 0       Sabit etkiler Modeli Geçerli 

 

Yukarıdaki eşitlik kısaca aşağıdaki gibi gösterilebilir: 

𝐻 = (𝑏𝑤𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛 −  𝑏𝐹𝐺𝐿𝑆) )’ (𝑉𝑏𝑤𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛 −  𝑉𝑏𝐹𝐺𝐿𝑆) )
-1 (𝑏𝑤𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛 −  𝑏𝐹𝐺𝐿𝑆) )    (4.25) 
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Bu ifadede,   𝒃𝒘𝒊𝒕𝒉𝒊𝒏    grup içi tahminciyi (sabit etkiler tahmincilerini), FGLS genelleştirilmiş 

en küçük kareler tahmincisini, (𝑉𝑏𝑤𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛 ve   𝑉𝑏𝐹𝐺𝐿𝑆  varyans ve kovaryans matrislerini temsil 

etmektedir. 
 𝐻 ≥  𝑋2 (𝑘𝑤𝑖𝑡ℎ𝑖𝑛)

 ise, etkilerin sabit olduğu, tersi durumda ise etkilerin rassal olduğu kabul 

edilir. Hausman testi Wald istatistiğine dayanmakta olup k, yani bağımsız değişken sayısı kadar 

serbestlik derecesine sahiptir. Hausman testi, k serbestlik derecesinde asimptotik olarak  𝑋2 

dağılımına uymaktadır. Bu teste işlerlik kazandırmak için Ω uygun bir tahminiyle (Ω ) ve 

genelleştirilmiş EKK (GLS) tahmincisi ise uygulanabilir genelleştirilmiş EKK (feasible GLS) 

tahmincisiyle değiştirilir (Baltagi, 2008:73). Hausman test istatistiği seçilen anlamlılık düzeyinde 𝑋2  

tablo değerinden büyükse o zaman bağımsız değişkenler ile birim ve/veya zaman etkilerinin ilişkisiz 

olduğu hipotezi reddedilecek ve rassal etkiler modelinin tutarsız olduğuna, bu yüzden uygun modelin 

sabit etkiler modeli olduğuna karar verilecektir (Baltagi, 2008:362). 

 

4.1.2. Çalışmanın  Amacı  

 

Çalışmada, cinsiyet eşitsizliğinin yoksulluk üzerindeki etkilerini inceleyebilmek amacıyla 

panel veri analizi yöntemlerinden yararlanılmıştır. “Panel veri analizi” bireyler, hane halkları, 

bölgeler ya da ülkeler gibi kesit birimlerin belirli bir zaman aralığında gözlemlenmesi ile 

oluşmaktadır (Baltagi, 2005:4). Bu uygulamayla OECD ülkelerinde yoksullukla mücadelede cinsiyet 

eşitsizliği yaşanan alanların hangisinin yoksulluğu tetiklediğine dair görüşler oluşturma yoluyla 

devletin rolü belirginleştirilmeye çalışılacaktır. 

Siddique (1998) Bangladeş üzerine yaptığı yoksulluk çalışmasını cinsiyet açısından 

incelemiştir. Çalışma yoksullukla mücadelenin kadınların güçlendirilmeden mümkün olmayacağının 

üzerinde dururken; burada eğitimin önemi üzerinde durulmuştur.  Eğitimli kadınların sağlık alanında 

daha bilinçli olduğu; ekonomik ve politik alanda daha aktif oldukları sonucuna ulaşmıştır. 

Chaudhry ve Rahman (2009) Pakistan’da eğitimde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kırsal 

yoksulluk üzerindeki etkisini Logit Regresyon analizine tabi tutmuşlardır.  Eğitimde cinsiyet 

eşitsizliğinin kırsal yoksulluk üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Kullanılan 

değişkenler açısından incelediğimizde kadın erkek okullaşma oranı, okuma yazma oranı, çalışma 

oranlarının kırsal yoksulluk üzerinde negatif etkisinin olduğu sonucu bulunmuştur. 

Kızılgöl (2012) ’de yaptığı çalışmada Türkiye’de eğitim alanında cinsiyet ayrımcılığının 

yoksulluk üzerindeki etkisini araştırmıştır. Çalışmada logit regresyon yöntemi kullanılmıştır ve hane 

halkı reisi erkek olanların kadın olanlara, hane halkı reisi okuryazar olanların okuryazar olmayanlara 

ve kentlerde oturan hane halklarının kırsal alanlarda oturanlara göre yoksulluk olasılıklarının daha az 

olduğu görülmüştür. 

 

4.1.3. Çalışmada Kullanılan Değişkenler   

  

Çalışmada 22 OECD ülkesine ait 2009-2014 yılları arasında yoksulluk ve cinsiyet eşitsizliği 

verileri kullanılmıştır. Çalışmada ancak ilgili yıllar için veri bütünlüğü sağlanabilmiştir. Yoksulluğun 

ölçümünde bir yaşam standardı veya yaşam düzeyi genellikle hane halkının aylık veya yıllık kişi 

başına tüketim harcaması ya da geliri olarak tanımlanmaktadır. Uygun yaşam standardı algısı 

dönemsel olarak ve ülkeden ülkeye farklılık gösteren bir kavramdır. Bu yüzden OECD ülkeleri 

arasında ortak olarak kararlaştırılmış bir göreli yoksulluk ölçütü bulunmamaktadır. Yoksulluk, gelir 

eşitsizliği bakımından irdelendiğinde denkleştirilmiş hane halkı gelirleri önemli bir ölçüt olarak 

kullanılmaktadır. Her ülkenin kişi başına belirlenen ortalama gelirinin altında kalan bireyler; o 

toplumda göreli yoksul olarak nitelendirilmektedirler. Belirlenen göreli yoksulluk eşiği, her ülkede 

farklı bir yoksulluk sınırının ortaya çıkması anlamına gelmektedir. Refah seviyesi yüksek ülkelerdeki 

üst yoksulluk eşikleri; bu ülkelerde yoksulluğun önlenmesi ile yoksul bireylerin ülkenin alışılmış 

yaşam standardına, mal ve hizmetlerine erişebilecekleri anlamına gelmektedir. Bu metot ile elde 
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edilen yoksulluk oranı, yoksulluk sınırı altında kalan kişi sayısını vermektedir. Hesaplamalarda 

özellikle gelir ortalamasının %50’lik kısmına odaklanmaktadır. Ancak son yıllarda gelir ortalaması 

yerini %60’lık gelir ortalamasının (medyan) altında kalan kişi sayılarının belirlenmesi sistemine 

bırakmıştır. Ortalama ölçümünde, diğer toplam gelirin % 50 lik ortalamasına göre bazı avantajlar söz 

konusudur. Bu avantajlardan bir tanesi bu oranın nüfus grupları arasında gelir değişimlerine karşı 
daha az değişkenlik göstermesidir. Örnek vermek gerekirse, %50’lik ortalama gelir sisteminde, 

ortalamanın altında kalan herkese ortalamaya erişebilmelerini olanaklı kılacak şekilde destek verilse 

bu durumda ortalama oranı yeniden değişecek ve yükselecektir. Bunun aksine % 60 ortalamada, 

ortalamanın altında kalan herkese gelir desteği verilerek ortalama seviyesine çıkarıldıklarında, 

ortalama yine aynı kalmaktadır. Bir diğer avantaj ise ortalamanın toplumda çok zengin insanların 

gelirlerinde meydana gelen değişikliklerden etkilenmemesidir. Bu avantajlar dahilinde çalışmamızda 

gelir ortalamasının(medyan) %60’nın altında kalan kişiler yoksul, yoksul kişilerinde ülke nüfusuna 

oranı yoksulluk oranını vermektedir. Çalışmamızda kullanılan bazı ülkelerin yoksulluk verileri 

(İsveç, Hollanda, Danimarka, Belçika, Avusturya, Almanya, Fransa, Lüksemburg, İtalya, Finlandiya, 

Norveç, İrlanda, İspanya, İsviçre, Yunanistan, Portekiz ve Türkiye) EUROSTAT’tan alınırken, bazı 

ülkelerinki ise (Yeni Zelanda, İngiltere, Kanada, ABD, Avusturalya) ülke raporlarından elde 

edilmiştir. 

WEF’in, UNESCO İstatistik Enstitüsü ve OECD verilerinin de yardımıyla oluşturduğu 

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksinde sıralama her ülkenin kendi şartları içerisinde kadın ve 

erkek arasındaki eşitsizliklerin büyüklüğüne göre yapılmaktadır. Bu endeks bize kadınların ekonomi, 

eğitim, sağlık ve siyaset alanlarındaki eşitsizlikler hakkında bilgi vermektedir. 

 

Tablo 4.1. Uygulama Değişkenleri 
Değişkenler Hesaplanma Yöntemi Sembolü 

Bağımlı Değişken  

Yoksulluk Kişi Başına Düşen Gelir Ortalamasının (Medyan) 

%60 ‘ı 

YOKSL 

Bağımsız Değişkenler   

Toplumsal Cinsiyet Uçurumu 

Endeksi 

Ekonomi, Eğitim, Sağlık Ve Siyaset Alanlarındaki 

Göstergelerin Ortalama Sonuçları Alınarak 

Hesaplanmaktadır. 

CİNS_E 

Ekonomik Katılım ve Fırsatlar Kadınların İşgücüne Katılımında Cinsiyet Eşitsizliği 

Endeksi 

C_EKO 

Eğitime Erişim Kadınların Eğitim Hakkında Yararlanmada Cinsiyet 

Eşitsizliği Endeksi 

C_EG 

Sağlık ve Hayatta Kalabilme  Kadınların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmasında 

Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi 

C_SA 

Politik Hayata Katılımda  Parlamentodaki Kadınların Toplam Parlamentodaki 

Üyelerin Sayısına Oranı 

C_PO 

 

 

4.1.4. Statik Panel Veri Analizi Bulguları 

 

4.1.4.1.Korelasyon Analizi Sonuçları 

 

Çalışmada statik panel veri analizi kullanılarak 22 OECD ülkesine ait 6 yıllık (2009-2014) 

verilerin temel istatistiki sonuçları analiz edilmektedir. Çalışmada ilk olarak kullanılan değişkenlerin 

korelasyon analizi yapılmaktadır. Korelasyon iki değişkenin arasında doğrusal ilişki bulunup 

bulunmadığını gösterir. Korelasyon katsayısı ise değişkenler arasındaki ilişkiyi göstermek için 

kullanılan değerdir. Korelasyon katsayısı -1 ile +1 arasında değerler alır. Katsayısının pozitif (+)  

olması aynı yönlü ilişkiyi, negatif (-) olması ise ters yönlü ilişkiyi, yani değişkenlerden biri artarken 

diğerinin azaldığını gösterir. Korelasyon katsayısı sonucu mutlak değerce 1’e yaklaştığı oranda 

kuvvetli, mutlak değerce sıfıra yaklaştığı oranda zayıf ilişkiden söz edilir (Çakmur 
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Yıldırtan,2011:33-34).Çalışmamızda yer alan değişkenler arasında doğrusal bir ilişkinin olup 

olmadığını test eden korelasyon analizi sonuçları Tablo 4.2, 4.3 ve 4.4’te sırasıyla verilmektedir. 

 

Tablo 4.2. Yoksulluk ve Cinsiyet Eşitsizliği Değişkenleri İçin Korelasyon Tablosu 
 YOKSL CİNS_E 

YOKSL 1  

CİNS_E 0.5263 1 

 

Tablo 4.2.’deki istatistikler yoksulluk ile cinsiyet eşitsizliği arasında güçlü bir ilişkinin 

olmadığını ortaya koymaktadır.  Ayrıca yoksulluk ve cinsiyet eşitsizliği arasında pozitif ve zayıf bir 

ilişki vardır. 

 

Tablo 4.3.  Yoksulluk ile Cinsiyet Eşitsizliği Endeksinin Alt Bileşenleri İçin Korelasyon Tablosu  
 YOKSL C_EG C_EKO C_PO C_SA 

YOKSL 1     

C_EG -0.2983 1    

C_EKO -0.3563 0.8084 1   

C_PO -0.0511 0.4868 0.6107 1  

C_SA 0.0142 -0.0665 -0.1259 -0.0974 1 

 

Tablo 4.3’deki istatistikler yoksulluk ile cinsiyet eşitsizliği arasında pozitif ilişkinin olduğunu 

ortaya koymaktadır. Cinsiyet eşitsizliği bileşenlerinden eğitim, ekonomi ve politikaya katılım 

alanlarında negatif yönlü ve zayıf, sağlık hizmetlerinden yararlanmada pozitif yönlü ve zayıf bir 

ilişki bulunmuştur. 

 

4.1.4.2. Statik Panel Veri Regresyon Analizi Sonuçları 

 

Statik Panel veri regresyon analizinde bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasındaki 

ilişki test edilmektedir. Bu ilişkinin test edilmesi için ise havuzlanmış EKK, sabit etki modeli ve 

rassal etki regresyon modellerinden en uygunu seçilerek model analiz edilmektedir. Bu üç regresyon 

modellerinden en iyi sonuçları veren modelin seçilmesi için ise F testi, Breusch Pagan LM ve 

Hausman testleri kullanılmaktadır. Çalışma için kurulan modeller; 

 

Model 1.    YOKSLit = β0 + β1 CINS_Eit + uit 

 

Model 2. YOKSLit = β0 + β1 C_EGit + β2C_EKOit + β3C_POit + β4 C_SAit + uit 

 

 

 i=1,…, (22 OECD ülkesi)    t= 1,…,6 (2009-2014) 

 

 Bu çalışmada da bağımlı değişkeni oluşturan YOKSL ile bağımsız değişkeni oluşturan 

CINS_E değişkeni arasındaki ilişki en uygun model ile analiz edilmektedir. Bunun için ilk olarak F 

testi yapılarak havuzlanmış EKK ile sabit etki modellerinden hangisinin uygun regresyon modeli 

olduğuna karar verilmiştir. Daha sonra Breusch-Pagan LM testi ile havuzlanmış EKK ile rassal etki 

modellerinden hangi modelin uygun olduğuna bakılmıştır. En sonunda ise modellerde rassal etki 

modelinin mi sabit etki modellinin mi en uygun olduğunu belirlemek için Hausman test yapılmıştır. 

Bu testlerin sonuçları aşağıdaki Tablo 4.4 Tablo 4.5 ve Tablo 4.6’da gösterilmektedir. Çalışmamıza 

en uygun regresyon modelini belirlemek için yapılan testlerden sonra yoksulluk ile cinsiyet eşitsizliği 

ilişkisini gösteren regresyon analizi yapılmış ve tablolar yardımı ile çıkan sonuçlar açıklanmıştır.  
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4.1.4.2.1. Breusch Pagan Lagrange Çarpanı  (LM) Testi 

 

Breusch Pagan (1980) LM testi ile modeller bireysel heterojenliği varlığını sınamaktadır. 

Başka bir ifadeyle Havuzlanmış EKK’nın mı yoksa rassal etki modelinin mi uygun olduğu test 

edilmektedir. LM testi ayrıca Havuzlanmış EKK modelinin kalıntılarına dayanarak geliştirilmiştir. 

Bu test aynı zamanda 1 serbestlik derecesi ile  dağılımına uygundur (Tatoğlu, 2012:172-173). Bu 

testi hipotez sınaması; 

 

𝐻0: 𝜎𝜇
2 = 0, (𝐻𝑎𝑣𝑢𝑧𝑙𝑎𝑛𝑚𝚤ş 𝐸𝐾𝐾 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑖 𝑒𝑡𝑘𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟) 

𝐻1: 𝜎𝜇
2 ≠ 0, (𝑅𝑎𝑠𝑠𝑎𝑙 𝐸𝑡𝑘𝑖 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑖 𝑒𝑡𝑘𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟) 

 

şeklindedir. Bu hipotez sınamaları dikkate alınarak yapılan LM testi sonuçları Tablo 4.4.’te 

gösterilmektedir. 

 

Tablo 4.4 .  Breusch Pagan Lagrange Çarpanı  (LM) Testi Sonuçları 

 istatistiği Prob. Değeri 

Model 1 641.0155* 0.0000 

Model 2 633.7834* 0.0000 
              * %1 anlamlılık düzeyini göstermektedir.  

 

Tablo 4.4.’ te prob istatistikleri üç model içinde   𝐻0 hipotezinin reddedilmesini ifade 

etmektedir (p < 0,01) . Buna göre havuzlanmış EKK modelinin etkin bir model olmadığı aksine 

Rassal Etkiler modelinin etkin bir model olduğuna karar verilmiştir. Havuzlanmış EKK yönteminin 

modeller için etkin bir model olmadığı Pagan Lagrange Çarpanı  (LM) ile test edildikten sonra bir 

diğer test olan Chow Testine (F Testi)  geçilmektedir. 

 

4.1.4.2.2. Chow Testi (F Testi) 

 

F testi, Havuzlanmış EKK (Pooled OLS)’nın mı yoksa sabit etki modelinin mi geçerli olup 

olmadığını test etmektedir. Başka bir ifade ile değişkenlerde yatay kesit ve/veya zaman etkilerinin 

olup olmadığını tespit etmektedir. Bu regresyon modeli için kullanılan hipotez sınaması ise;  

 

𝐻0: 𝐻𝑎𝑣𝑢𝑧𝑙𝑎𝑛𝑚𝚤ş 𝐸𝑛 𝐾üçü𝑘 𝐾𝑎𝑟𝑒𝑙𝑒𝑟 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑖 𝐸𝑡𝑘𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟. 
𝐻1: 𝑆𝑎𝑏𝑖𝑡 𝐸𝑡𝑘𝑖 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑖 𝐸𝑡𝑘𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟. 

 

şeklindedir. Bu hipotez sınaması dikkate alınarak yapılan test sonucunda modellerin F testi 

değerleri hesaplanmıştır. Bu testlerin sonuçları aşağıdaki Tablo 6.6.’de yer almaktadır.  

 

Tablo 4.5. Chow Testi (F Testi) Sonuçları 

 F değeri Prob olasılık değeri 

Model 1 25.381318* 0.0000 

Model 2 22.999383* 0.0000 
            * %1  anlamlılık düzeyini göstermektedir.  

 

Tablo 4.5.’te verilen F testi prob istatistikleri üç model içinde   𝐻0 hipotezinin reddedilmesini 

ifade etmektedir (p < 0,01) . Buna göre Havuzlanmış EKK modelinin etkin bir model olmadığı ve 

sabit etki modelinin etkin bir model olduğuna karar verilmiştir. 

Yapılan bu iki test sonucuna göre yapılacak regresyon analizinde Havuzlanmış EKK 

modelinin uygun olmadığına ulaşılmaktadır. Bu testlerden sonra Rassal Etki mi yoksa Sabit Etki 

regresyon modellerinden hangisinin tercih edileceğini test etmek için Hausman testi yapılacaktır. 



73 | OECD ÜLKELERİNDE CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN YOKSULLUK ÜZERİNE ETKİSİ 

 
 

 

4.1.4.2.3. Hausman Testi 

Hausman (1978) testi ile sabit etki ve rassal etki modelleri arasında bir karar verilmesi 

gerektiğinde, hangi modelin tercih edilmesi gerektiğine karar verilmesinde kullanılan bir analizdir 

(Green, 2002:301). Bu test ile sabit etki modelinin tutarlı ve yansız olduğu varsayımından yola 

çıkılmaktadır (Baltagi, 2005:66). Ayrıca değişkenler arasında korelasyon olup olmadığı test 

edilmektedir. Eğer değişkenler arasında korelasyon yoksa rassal etki modelinin daha etkin olduğu 

görülmektedir. 

Hausman tesi, rassal etkiler tahmincisinin geçerli olduğu şeklinde kurulan hipotezi, k 

serbestlik dereceli  dağılımına uyan istatistik ile test edilmektedir (Tatoğlu, 2012:180). Bu 

çerçevede kurulan Hausman hipotez sınaması ise,  

𝐻0: 𝐴ç𝚤𝑘𝑙𝑎𝑦𝚤𝑐𝚤 𝑑𝑒ğ𝑖ş𝑘𝑒𝑛 𝑣𝑒 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚 𝑒𝑡𝑘𝑖𝑙𝑒𝑟𝑖 𝑎𝑟𝑎𝑠𝚤𝑛𝑑𝑎 𝑘𝑜𝑟𝑒𝑙𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛 𝑦𝑜𝑘𝑡𝑢𝑟. 
𝐻1: 𝐴ç𝚤𝑘𝑙𝑎𝑦𝚤𝑐𝚤 𝑑𝑒ğ𝑖ş𝑘𝑒𝑛 𝑣𝑒 𝑏𝑖𝑟𝑖𝑚 𝑒𝑡𝑘𝑖𝑙𝑒𝑟𝑖 𝑎𝑟𝑎𝑠𝚤𝑛𝑑𝑎 𝑘𝑜𝑟𝑒𝑙𝑎𝑠𝑦𝑜𝑛 𝑣𝑎𝑟𝑑𝚤𝑟. 

 

 şeklindedir. Hausman testi sonuçları ise Tablo 6.8’de gösterilmektedir. 

 

Tablo 4.6. Hausman Testi 

 Hausman İstatistiği Prob Değeri 

Model 1 10.561505 0.0051** 

Model 2 12.276160 0.0154** 

     **  katsayı 0.05 önem düzeyinde anlamlıdır. 

 

Tablo 4.6.’daki sonuçlara göre Hausman test istatistikleri incelendiğinde (p ˂ 0,05) için 

bağımsız değişkenler ile birim ve/veya zaman etkilerinin ilişkisiz olduğu hipotezi reddedilmiş ve 

rassal etkiler modelinin etkin olmadığı, açıklayıcı değişken ve birim etkileri arasında korelasyon 

olduğu, bu yüzden de uygun modelin sabit etkiler modeli olduğuna karar verilmiştir. 

 

4.1.4.3. Sabit Etki Modeli Regresyon Sonuçları 

 

Çalışmamızda yapılan testler sonucunda uygulanmasına karar verilen sabit etki modeli, 

değişkenlerin katsayılarına, işaretlerine ve anlamlılık düzeylerine bakılarak yorumlanmaktadır. 

Ayrıca kurulan modelin bütün olarak anlamlılığı ve açıklama gücü Durbin Watson, 𝑅2, F istatistik 

değerlerine göre yorumlanmaktadır.  

 Modelin genel olarak anlamlılık düzeyi ve açıklama gücünü ortaya çıkartan bu değerlerden 

Durbin Watson istatistiği modele dahil edilen değişkenlerin otokorelasyonlarını incelemektedir. Bu 

değerin genelde 1,5 ile 2,5 arasında olması beklenmektedir. Değer 1,5 küçük ve sıfıra yakınsa aşırı 

pozitif korelasyonu, 2,5 tan daha büyük ise negatif korelasyon olduğu görülmektedir (Tanrıöver ve 

Aksoy, 2010:223). Kurulan modelde bu değerin beklenen aralıkta olması korelasyon olmadığını ve 

regresyon için uygun olduğunu ifade etmektedir (Aytekin ve İbiş, 2014:125).  

 

4.1.4.3.1.Yoksulluk (YOKSL) Değişkenin Regresyon Sonuçları 

 

Sabit etki modeli regresyon tablosunda genel anlamda modelin güvenilirliğini test etmekte 

kullanılan değeri, bağımlı değişkendeki bir birimlik değişmenin ne kadarının bağımsız değişken 

tarafından açıklandığını göstermektedir. F değeri, regresyon değişiminin hata terimine oranıdır. Aynı 

zamanda modelin istatistiksel olarak anlamlılığını ifade etmektedir. Durbin-Watson sınaması ise 

daha önce bahsedildiği gibi korelasyonu test etmektedir. Bu nedenle , düzeltilmiş  değeri,  F 

testi ve olasılık değeri ve Dubin Watson değerinin özet istatistikler ile birlikte yazılmaktadır 

(Gujarati, 1999:420).  
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Model 1: 

YOKSLit = β0 + β1 CINS_Eit + uit 

 

 i=1,…, (22 OECD ülkesi)    t= 1,…,6 (2009-2014) 

 

İlk modelimizde bağımlı değişken olan yoksulluk (YOKSL) ile cinsiyet eşitsizliği (CİNS_E ) 

değişkeni arasındaki ilişki test edilmektedir. Yoksulluk ve cinsiyet eşitsizliği arasındaki ilişki için 

hipotezler; 

 

𝐻0: 𝑌𝑜𝑘𝑠𝑢𝑙𝑙𝑢𝑘  𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑖𝑛𝑠𝑖𝑦𝑒𝑡 𝑒ş𝑖𝑡𝑠𝑖𝑧𝑙𝑖ğ𝑖 𝑎𝑟𝑎𝑠𝚤𝑛𝑑𝑎   𝑖𝑙𝑖ş𝑘𝑖 𝑦𝑜𝑘𝑡𝑢𝑟. 
𝐻1: 𝑌𝑜𝑘𝑠𝑢𝑙𝑙𝑢𝑘  𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑖𝑛𝑠𝑖𝑦𝑒𝑡 𝑒ş𝑖𝑡𝑠𝑖𝑧𝑙𝑖ğ𝑖 𝑎𝑟𝑎𝑠𝚤𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑟𝑎𝑠𝚤𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑙𝑖ş𝑘𝑖 𝑣𝑎𝑟𝑑𝚤𝑟. 

şeklinde geliştirilmiştir.  

Kurulan bu hipotezler ile ilgili sabit etki modeli sonuçları Tablo 6.9’da gösterilmektedir.  

 

Tablo 4.7.  Yoksulluk ile Cinsiyet Eşitsizliği Arasındaki Sabit Etki Modeli İle Analizi 
Değişkenler  Katsayı  Standart Hata  Olasılık 

CİNS_E 1.678799* 0.088381 0.0078 

Sabit 15.46371* 2.264179 0.0000 

 
0.987845 

Düzeltilmiş  
0.985257 

Standart Sapma 1.730965 

F Testi 381.6223 

F Testi Olasılığı 0.0000 

Durbin-Watson İstatistiği 1.904641 

 

Tablo 4.7.’deki sabit etki modeline göre, bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni açıklama 

gücünü ifade etmede kullandığımız  katsayısı 0.987845 olarak bulunmuştur. Yani yoksullukta 
meydana gelen değişimleri bağımsız değişkeni yüzde 98 oranında açıkladığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Kurulan modelin anlamlılığını gösteren F istatistiği ise 381.6223 bulunmuş ve F olasılık istatistiği 

%1 anlamlılık düzeyindedir.  Ayrıca modelin Durbin-Watson istatistiği 1.904641 ile beklenen 

aralıkta olduğu için otokorelasyonun olmadığı görülmektedir.  

Modeldeki bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasındaki anlamlılık düzeyi ve katsayılar 

incelendiğinde; yoksulluk ile cinsiyet eşitsizliği arasındaki ilişki de pozitif yönlü ve %1 

(prob:0.0078) güven düzeyindedir. Başka bir ifadeyle ekonometrik olarak aralarındaki ilişki pozitif 

ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Diğer değişkenler sabit iken, cinsiyet eşitsizliğinde %1’lik 

bir artış yoksulluğu 1.678799 birim pozitif yönlü etkilenmektedir. Bu sonuçlar Siddique (1998), 

Baroo ve Lee (2001) Chaudhry ve Rahman (2009), Özpolat ve Yıldırım (2009), Kızılgöl (2012), 

Topgül (2013) tarafından yapılan çalışmalarda elde edilen bulguları destekler niteliktedir. 

Genel anlamda model incelendiğinde CİNS_E değişkeni anlamlı yönde yoksulluğu 

etkilemektedir. Tablo 4.7.’de verilen regresyon modeli aşağıdaki şekilde kurulmaktadır.  

 

YOKSL = 15.46371 +1.678799 CİNS_E+  

 

verilere dayanarak kurulan bu modelde kaynaklara ve fırsatlara ulaşmada eşitsizlik, şiddet, 

temel hizmetlerden yararlanmada yetersizlik, çalışma yaşamı ve siyasette kadının sınırlı olarak yer 

alması ve kadınlarla erkekler arasındaki kişisel ilişkilerdeki güç dengesizliği olarak tanımlanan 

cinsiyet eşitsizliği değişkeni olan CİNS_E  de pozitif yönde etkilediği görülmektedir. 

 

Model 2: 

 

YOKSLit = β0 + β1 C_EGit + β2C_EKOit + β3C_POit + β4 C_SAit + uit 
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i=1,…, (22 OECD ülkesi)    t= 1,…,6 (2009-2014) 

 

Üçüncü modelimizde bağımlı değişken olan yoksulluk (YOKSL) ile Cinsiyet eşitsizliği 

endeksini (CİNS_E) oluşturan eğitim (C_EG), ekonomik yaşama katılım (C_EK), politik katılım 

(C_PO) ve sağlık hizmetlerinden yararlanma (C_SA) değişkenleri arasındaki ilişki test edilmektedir. 

Yoksulluk ve cinsiyet eşitsizliği değişkenleri arasındaki ilişki için hipotez; 

 

𝐻0: 𝑌𝑜𝑘𝑠𝑢𝑙𝑙𝑢𝑘  𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑖𝑛𝑠𝑖𝑦𝑒𝑡 𝑒ş𝑖𝑡𝑠𝑖𝑧𝑙𝑖ğ𝑖  𝑑𝑒ğ𝑖ş𝑘𝑒𝑛𝑙𝑒𝑟𝑖 𝑎𝑟𝑎𝑠𝚤𝑛𝑑𝑎 𝑖𝑙𝑖ş𝑘𝑖 𝑦𝑜𝑘𝑡𝑢𝑟. 
𝐻1: 𝑌𝑜𝑘𝑠𝑢𝑙𝑙𝑢𝑘 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤 𝑖𝑙𝑒  𝑐𝑖𝑛𝑠𝑖𝑦𝑒𝑡 𝑒ş𝑖𝑡𝑠𝑖𝑧𝑙𝑖ğ𝑖  𝑑𝑒ğ𝑖ş𝑘𝑒𝑛𝑙𝑒𝑟𝑖   𝑖𝑙𝑖ş𝑘𝑖 𝑣𝑎𝑟𝑑𝚤𝑟. 

şeklinde geliştirilmiştir. Kurulan bu hipotezler ile ilgili sabit etki modeli sonuçları Tablo 

4.8’de gösterilmektedir.  

 

Tablo 4.8. Yoksulluk ile Cinsiyet Eşitsizliği Endeksinin Alt Bileşenlerinin Sabit Etki Modeli 
Değişkenler  Katsayı  Standart Hata  Olasılık 

C_EG -3.385530** 8.809358 0.0157 

C_EKO -6.510870* 1.577328 0.0001 

C_PO 1.935697 1.636909 0.2396 

C_SA 62.77892* 12.64931 0.0000 

Sabit -32.93215 16.73978 0.0518 

 
0.992924 

Düzeltilmiş  
0.991255 

Standart Sapma 1.779400 

F Testi 594.9549 

F Testi Olasılığı 0.0000 

Durbin-Watson İstatistiği 1.909715 

 

Tablo 4.8’deki sabit etkiler modeline göre, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni 

açıklama gücünü ifade etmede kullandığımız  katsayısı 0.992924 olarak bulunmuştur. Yani 

yoksullukta meydana gelen değişimleri bağımsız değişkenleri yüzde 99 açıkladığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Kurulan modelin anlamlılığını gösteren F istatistiği ise 594.9549 olarak bulunmuş ve F 

olasılık istatistiği %1 anlamlılık düzeyindedir.  Ayrıca modelin Durbin-Watson istatistiği 1.909715 

ile beklenen aralıkta olduğu için otokorelasyonun olmadığı görülmektedir.  

Modeldeki Bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasındaki anlamlılık düzeyi ve 

katsayılar incelendiğinde yoksulluk ile cinsiyet eşitsizliği endeksini oluşturan değişkenlerinden olan 

C_EG %5 güven düzeyinde  (prob: 0.0157), C_EKO ve C_SA arasında %1 güven düzeyinde (prob: 

0.0000)   negatif yönlü bir ilişki vardır.  

Diğer bir ifadeyle yoksulluk ile cinsiyet eşitsizliği endeksini oluşturan, eğitim, 0ekonomiye 

katılım arasında ekonometrik olarak negatif; sağlık hizmetlerinden yararlanma da ise pozitif ve 

anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Diğer değişkenler sabit olduğunda eğitim harcamalarında 

%1’lik artış yoksulluğu 3.385530 birim, ekonomik hayata katılımda %1 birimlik artış yoksulluğu 

6.510870 birim ve sağlık hizmetlerinden yararlanmada %1’lik artış yoksulluğu 62.77892 birim 
azaltmaktadır.  

Bu sonuçlar  (Stewart, 1995, Siddique (1998), Baroo ve Lee (2001), Palaz 2005,  Chaudhry 

ve Rahman (2009), Özpolat ve Yıldırım (2009), Kızılgöl (2012), Topgül (2013) tarafından yapılan 

çalışmalarda elde edilen bulguları destekler niteliktedir. 

Eğitim, kadınların ekonomik kalkınmadaki rolünü belirleyen ve onların istihdama tam katılımına 

yardımcı olan en önemli faktördür. Kalkınma konusunda yapılan araştırmalarda da belirtildiği gibi, 

eğitim, işgücünün verimliliğini arttırmakta, aile gelirini yükselterek yoksulluğun azaltılmasını 

sağlamakta, sağlık ve beslenmeyi geliştirmekte, doğurganlığı azaltmakta ve dolayısıyla bir ülkenin 

toplumsal ve siyasal gelişimine katkıda bulunmaktadır. 
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Kadınlar, toplumsal statülerinin düşük, ekonomik bağımsızlıklarının yeterli olmaması nedeni 

ile, özellikle de kırsal kesimler ve gecekondu bölgelerinde sağlık hizmetlerinden yararlanmada karar 

verici konumda değildirler ve sağlık kuruluşuna gidebilmeleri için eşlerinin ya da aileden birinin 

yardımı ve/veya izni gerekmektedir. Bu durumun üstesinden gelebilmek amacıyla özellikle doğum 

ile ilgili hizmetlerde ve çocuk sağlığı hizmetlerinde yapılacak iyileşme, yoksulluk üzerinde sonuç 
verecek alanların başında gelmektedir.  Eğitimin ise bu sürecin içindeki rolünün yadsınmaması 

gerekmektedir. Kadınların eğitimden erkeklerle eşit ya da onlardan daha fazla yarar sağladığını, 

düşük gelir grubundaki ülkelerde kadın eğitimine yapılan yatırımın erkek eğitiminden daha yüksek 

verimi olduğunu göstermektedir. Kadının eğitim düzeyi yükseldikçe aile başına daha az çocuk 

düştüğü gibi, daha az çocuk ölümüyle karşılaşılmakta, evlilik yaşı ertelenmekte, daha sağlıklı, daha 

iyi beslenmiş ve eğitilmiş çocuklar yetişmesi olasılığı güçlenmekte, özellikle kız çocuklarının eğitim 

şansı yükselmektedir.  

 

Tablo 4.8’de verilen regresyon modeli aşağıdaki şekilde kurulmaktadır.  

 

YOKSL = -32.93215 -3.385530 C_EG -6.510870 C_EKO -62.77892 C_SA + 𝑢𝑖 

 

Tablo 4.8.deki verilere dayanarak kurulan bu modelde,  cinsiyet eşitsizliği endeksini 

oluşturan eğitim, ekonomik hayata katılım ve sağlık hizmetlerinden yararlanma yoksulluğu negatif 

yönde etkilerken, kadınların politikaya katılımı yani parlamentoda temsil sayısı ile yoksulluk 

arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmektedir.  
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5.SONUÇ VE TARTIŞMA  
 

Cinsiyet eşitsizliği, kaynaklara ve fırsatlara ulaşmada eşitsizlik, şiddet, temel hizmetlerden 

yararlanmada yetersizlik, çalışma yaşamı ve siyasette kadının sınırlı olarak yer alması ve kadınlarla 

erkekler arasındaki kişisel ilişkilerdeki güç dengesizliği hususlarıyla yakından ilişkilidir. Dolayısıyla, 

cinsiyet eşitsizliği toplumda kadınların temel hizmetlerden yoksun olması, fırsatlara ve kaynaklara 

sahip olmada erkeklere oranla eşit olmayan koşullar yaşaması, şiddete uğraması, siyasette ve çalışma 

yaşamında düşük oranlarda temsil edilmesi biçiminde tanımlanmaktadır. Kadınların günlük yaşam 

faaliyetlerine tam ve özgür bir şekilde katılma olanağından yoksun olmalarına neden olan cinsiyet 

ayırımcılığının kapsamına karar mekanizmalarına katılamama, kamusal olanaklardan 

yararlanamama, sağlıksız koşullarda yaşama, uygun konut sahibi olamama, çalışma yaşamında 

engellerle karşılaşma, işyerinde taciz ya da haksızlığa uğrama ile sendikaya üye olamama ve sendikal 

faaliyetlere katılamama gibi çeşitli konular girmektedir.  

Kadınlara yönelik cinsiyet eşitsizliği birçok toplumda görülmekle birlikte, ayırımcılığının 

türü ve derecesi farklıdır. Gelişmiş ülkelerde cinsiyet eşitsizliğini, kadınların çalışma yaşamında işe 

alınma aşamasında ve terfide karşılaştıkları engeller ile aynı iş için erkeklere nazaran az ücret 

almaları gibi konularda belirginleşirken, gelişmekte olan ülkelerde belirtilen konuların yanı sıra daha 

çok şiddete uğrama ve eğitim olanaklarından yararlanamama gibi temel alanlarda 

gözlemlenmektedir. 

Toplumsal cinsiyet temelli iş bölümü ve bunun sonucu kadınların ücret karşılığı olmayan işler 

yapmaları, onları ekonomik ve sosyal olarak güvensizliğe iterken ve hem ‘kronik’ yoksulluğa hem de 

kişisel, sosyal ve ekonomik krizlerden doğan ‘geçici süreli’ yoksulluğa karşı korumasız 

bırakmaktadır. Eğitim kadınlara sadece okuma yazma becerisi kazandırmanın yanında, onlara bir 

birey, bir özne olma fırsatı sınmaktadır. Eğitim kadınların ailede ve toplumda kendini sorgulayarak 

yeniden güven inşa etmelerine ve toplumsal konumlarını güçlendirmelerine olanak tanınmaktadır. 

Özelde kadınlara genel anlamda yetişkin eğitimine yatırım, aynı zamanda gelecek kuşakların 

demokratik ve eşitlikçi davranışlarını geliştirmesine öncü rol oynamaktadır. 

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve yoksullukla mücadelede özellikle yoksul olan 

kadınlar veya yoksulluk riski taşıyanlar için eğitimin en değerli araçlardan biridir. Eğitim alanında 

yaşanan eşitsizlik, kadınların toplumsal hayata ve işgücüne katılımlarını zorlaştırmaktadır. Beşeri 

sermaye yatırımları olarak eğitim ekonomik büyümeyi arttırdığı için kadınların eğitim düzeyinin 

arttırılması ekonomik büyüme üzerinde olumlu etki yaratacaktır. Dolayısıyla eğitim kalitesinin 

artırılması, eğitimde cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması, kadınların örgün ve yaygın eğitime 

erişimlerinin kolaylaştırılması gerekmektedir. Bu bağlamda yapılması gereken kadınların eğitime 

katılımını sağlayacak, istihdam alanındaki eşitsizliklerini giderecek ve böylece kadınların 

yoksulluğunu ortadan kaldıracak politikalar geliştirilmelidir. Ayrıca eğitimde cinsiyet ayrımı ve 

yoksulluk arasındaki ilişkileri ortaya koyan çalışmaların artması bu konuda eksik olan literatüre katkı 

sağlayacaktır. 
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