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Yoksulluğun Belirleyicileri: Türkiye 
Örneği

Özet

Son yıllarda yoksulluk sorunu gerek ülkemizde gerekse dünyada en önemli so-
runlardan birisi olarak gündemde yer almaktadır. Giderek yaygınlaşan yoksulluk 
süreci, günümüzde tüm dünya ülkeleri için sıradan bir konu olmaktan çıkmış, aci-
len çözümlenmesi gereken birinci sorun haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, 
Türkiye’de yoksulluğun belirleyicilerinin neler olduğunu ortaya koymak ve çeşitli 
göstergeler ışığında yoksulluğun boyutlarını belirlemeye çalışmaktır. Tüketim ba-
zında hanehalklarının yoksulluk durumları EKK ve sıralı logit modelleriyle analiz 
edilmiştir. Çalışmadaki veriler 2002 ve 2005 Hanehalkı Bütçe Anketlerinden alın-
mıştır. Sonuçlar, yoksulluğun en önemli belirleyicilerinin hanehalkı bireylerinin eği-
tim durumu, hanehalkı büyüklüğü ve hanehalkının oturduğu yer olduğunu göster-
miştir. 
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The Determinants of Poverty: The Case of 

Turkey
Abstract

In recent years, poverty problem is on the agenda as one of the most important 
issues in Turkey and in the world. The gradually expanding poverty process broke 
out from being an ordinary case and has become the very fundemental issue to be 
solved urgently for all of the countries in the world. The objective of this study is to 
examine the determinants of poverty in Turkey and try to determine the dimensi-
ons of poverty in the light of various indicators. The poverty status of households 
based on consumption was analyzed using OLS and ordered logit models. The 
data for this study comes from  2002 and 2005 Household Budget Surveys. The 
results indicate that the most important determinants of poverty are the educational 
status of household individuals, the household size and the residence of location 
of household.
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