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Şartlı Nakit Transferleri Ve Çocuk 
Yoksulluğu İle Mücadele: Sosyal 
Riski Azaltma Projesi (SRAP) Şartlı 
Nakit Transferi (ŞNT) Bileşeni Aydın 
İli Uygulaması

Özet

Yoksulluk, günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkelerin yüz yüze oldu-
ğu en önemli ekonomik ve sosyal sorunların başında gelmektedir. Bu araştırmanın 
amacı, Dünya Bankası kredi desteğiyle 2001 yılında uygulamaya konulan Sosyal 
Riski Azaltma Projesi (SRAP) Şartlı Nakit Transferi (ŞNT) bileşeninin Aydın İli uy-
gulamasının etkisini değerlendirmektir. Çalışmada, bu kapsamda yapılan eğitim 
ve sağlık yardımlarının sonuçlarını değerlendirmek amacıyla, yararlanıcılar üze-
rinde bir anket yapılmıştır. Anket sonuçları öncelikle katılımcıların betimsel özel-
likleri itibariyle değerlendirilmiş, daha sonra da yapılan yardımların yaşama kali-
telerine etkileri parametrik ve parametrik olmayan testlerle analiz edilmiştir. Son 
olarak, kişi başına gelir ve yoksulluk açığı değişkenlerinin bağımlı değişken olarak 
kullanıldığı çok değişkenli analizlere geçilmiştir. Yapılan analizlere göre, SRAP-
ŞNT’nin çocuk yoksulluğunu azaltmada, özellikle kız çocuklarının okula kayıt ve 
devamının sağlanmasında, sağlık göstergelerinin iyileşmesinde ve kadının aile 
içindeki konumunun güçlenmesinde katkıda bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimler: Çocuk Yoksulluğu, Yoksullukla Mücadele, Şartlı Nakit Trans-
ferleri (ŞNT).

Conditional Cash Transfers And Fighting 
Child Poverty: The Practice of The Social Risk 
Mitigation Programme - Conditional Cash 
Transfers Component (SRMP- CCTs) in Aydın

Abstract

Poverty is one of the most important economical and social problems of almost 
all developing as well as developed countries. The main objective of this study 
is to evaluate the effects of Conditional Cash Transfers (CCTs) in Aydın provin-
ce, a component of the World Bank-supported Social Risk Mitigation Programme 
(SRMP) started in 2001. In this study, a survey  is carried out in order to see the 
effects of education and health aids on the beneficiaries. Initially some descriptive 
characteristics of the beneficiaries are exposed and then the effects of the cash 
transfers on their standard of living are evaluated by several parametric and non-
parametric tests. Finaly, some multivariate analyses are done by using per capita 
income and povert gap as dependent variables. It is found that the CCTs contribu-
te to the reducing child poverty, the school enrollment and the attendance especi-
ally for the girls, the improvement of the health indicators, and the empowerment 
of the women in the family.
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