
KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi

106

Yoksulluğun Kavramsal Çerçevesi İçinde 
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WOMAN within The Conceptual Framework of Poverty
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Öz

Yoksulluk, hem ekonomik hem de sosyolojik faktörleri barındıran bir kavram 
olması nedeniyle yoksulluk olgusu içinde çoğu zaman sosyal dışlanma, işsizlik, 

eşitsizlik, cinsiyet vb. etkiler de gözlemlenmektedir. Cinsiyet ayrımcılığının yoksullu-
ğu çoğu zaman beslemesi, 1995 yılında IV. Dünya Kadın Konferansı Eylem planında 
“yoksulluğun kadınlaşması” ifadesinin yer almasına neden olmuştur. Günümüzde 
dünyada yoksulluk oranı içerisinde yer alan insanların %70’inin kadın olması; yok-
sulluk ve kadın kavramının birlikte ele alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu 
durum gerek yoksulluğun azaltılmasında gerekse toplumsal cinsiyet adaletinin ger-
çekleşmesinde katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada yoksulluk kavramı ve türleri kav-
ramsal olarak irdelenerek, kadınların yoksulluk içinde payı ve önemi tespit edilerek 
hem yoksulluğun azaltılması hem de toplumsal cinsiyet adaletinin gerçekleşmesi için 
çeşitli çözüm önerileri sunulmaya çalışılacaktır.
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Abstract

Because poverty is a concept including both economic and sociological factors, 
effects like unemployment, gender inequality, social exclusion usually go hand 

in hand. Since gender inequality usually leads to poverty, the phrase “feminization 
of poverty” is included in 1995 at the 4th World Conference on Women action plan. 
Today, the rate of women who are at or under the poverty line is 70%; that reveals the 
necessity of dealing with women and poverty with together. That will contribute to 
poverty reduction and the realization of gender justice. This study examines poverty 
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concepts and types and try to offer various solutions for the realization of both gender 
justice and poverty reduction.

Key Words: Poverty, Woman, Feminization of Poverty

Giriş

Yoksulluk gerek tanımlanması gerekse ölçülmesi bakımından sürekli tartışmalara, 
yeni kavramlara ve ölçütlere ihtiyaç duyulan bir kavramdır. Yoksulluk kelimesinin 
tanımlanmasındaki en önemli sorun yoksulluğun içinde yer alan kavramların top-
lumdan topluma, kişilere ve toplumsal kültüre bağlı olarak da değişmesinden kaynak-
lanır. 19. yy. sonlarında sanayi devriminin gerçekleşmesi ile birlikte artık yoksulluk 
bireysel bir kavram olmaktan öteye toplumsal bir kavram olma niteliği kazanmaya 
başlamıştır. Daha sonra hem dünyada hem de Türkiye’de özellikle 1980’li yıllardan 
sonra önemli bir kavram olmaya başlamıştır. Bu dönemde yoksulluk gerek hükümet-
lerin, gerekse de uluslararası kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin de öncelikli 
programlarında yer alan ve sosyal politikalarının belirlenmesinde öncelik kazanan bir 
unsur olmuştur (Yusufoğlu, 2010, s. 8-10).

Bu çalışmada öncelikli olarak yoksulluk kavramı, türleri ve Türkiye’de yoksulluğun 
durumu ve özellikle de yoksulluktan en fazla etkilenen kesimlerden kadınların yaşa-
dığı yoksulluk açıklanmaya çalışılarak Türkiye’de kadınların yaşadığı yoksulluğa bağlı 
çözüm önerileri sunulmaya çalışılacaktır. 

Çalışma 3 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde genel olarak yoksulluğun kavramsal 
çerçevesi çizilerek, yoksulluk türlerine değinilecektir. İkinci bölümde, Türkiye’de yok-
sulluğun ve kadının yoksulluk içerisindeki görünümü istatistikî verilerle incelenecek-
tir. Son bölümde toplumsal cinsiyet adaletinin gerçekleşebilmesi için “yoksulluğun 
kadınlaşması” kavramına vurgu yapılmaya çalışılacaktır.

1. Yoksulluk Kavramı

Yoksulluk genel olarak bir halkın veya bir kısmının temel gereksinimlerini karşıla-
yamaması ve kişilerin yaşamak için asgari düzeydeki yaşam standartlarına sahip ola-
mamasıdır (Öztürk ve Çetin, 2009, s. 2661). Yoksulluk kavramının tek bir tanımının 
olmaması; hem içinde sosyolojik hem de ekonomik kavramlarını barındırması ve öl-
çütünün tek olmamasından kaynaklanır. Ayrıca “görelilik” içermesi de tanımlamayı 
zorlaştırmaktadır. Kime göre, neye göre, hangi kültürlere göre gibi soruların cevabı 
toplumdan topluma değişebildiği gibi bireyden bireye de değişiklik göstermektedir 
(Şener, 2009, s. 1). Yoksulluk beraberinde birçok ekonomik ve sosyolojik sorunu da 
beraberinde getirmektedir. Genel olarak işsizlik, sağlık sorunları, barınma, açlık, 
eğitim imkânlarına erişememe, toplumsal dışlanma bunların başında gelmektedir. 

Özkan/Yoksulluğun Kavramsal Çerçevesi İçinde KADIN
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Yoksulluk bugün sadece az gelişmiş ülkelerin değil, gelişmekte olan hatta gelişmiş 
ülkelerin de mücadele ettiği bir sorundur. Çünkü çoğu zaman ekonomik büyüme-
yi gerçekleştiren ülkeler de yoksulluğu önleyememektedir. Öyle ki bu durum bazen 
ekonomik büyümeyle birlikte artan bir yoksulluk şeklinde de olabilmektedir (Eren ve 
Bahar, 2004, s. 37).

1.1. Yoksulluk Türleri

1.1.1. Mutlak Yoksulluk- Göreli Yoksulluk

Mutlak yoksulluk ya da diğer adıyla birinci derecede yoksulluk, insan yaşamı için 
gerekli beslenme, barınma, giyinme gibi temel ihtiyaçları karşılayacak gelire sahip 
olamamayı ifade eder (Altan, 2004, s. 146). Bu durumda yoksulluk sınırı iki biçimde 
belirlenmektedir. Bunlardan ilki yoksulluğu gıda harcamalarına göre belirlerken ikin-
cisi temel ihtiyaçların karşılanıp karşılanmamasına göre belirlemektedir. Gıda harca-
maları için bir sepet maliyeti veya bir kişinin alması gereken günlük kalori miktarının 
gerektirdiği harcama miktarı hesaplanmaktadır. Bu durumda bu harcamaları karşıla-
yamayan ve/veya günlük gerekli kalori miktarını alamayan kişi yoksul olarak kabul 
edilmektedir. Temel ihtiyaçların karşılanması yaklaşımında ise, gerekli olan gıda har-
camalarına diğer temel ihtiyaçlar olan giyinme, barınma ve ısınma harcamaları ek-
lenerek bu harcamaları karşılayacak gelir hesaplanmaktadır. Bu gelirin altında kalan 
kısım yoksul olarak kabul edilmektedir. Sadece gıda harcamalarına yönelik belirlenen 
harcama miktarı “açlık sınırı” olarak kabul edilirken diğer temel ihtiyaçları içine ala-
rak belirlenen ise “yoksulluk sınırı” olarak kabul edilmektedir (Tokol ve Alper, 2015, 
s. 184). Bu durumda her ülke için, her bölge için hatta her il için farklı açlık sınırı 
ve yoksulluk sınırı oluşmaktadır. Dünya Bankası mutlak yoksulluk sınırını 1 ABD 
doları olarak belirlerken, Türkiye gibi Doğu Avrupa bölgelerini içeren ülkeler için 4 
ABD doları, gelişmiş ülkeler için ise 14.40 ABD doları olarak belirlemiştir (Öztürk 
ve Çetin, 2009, s. 2665). Ancak bu yoksulluk sınırı çoğu zaman yoksulluğu doğru 
anlamak konusunda yeterli olamamaktadır. Bu noktadan hareketle yoksulluk açığı 
kavramı yoksulluk sınırı altında kalan nüfusu belirlemek amacıyla ortaya çıkmıştır. 
Yoksulluk açığı; yoksulluk sınırı altında kalan kişilerin bu sınıra ulaşması için gerekli 
gelir miktarını hesaplamaktadır. Bu orandan hareketle de Yoksulluk Açığı İndeksi he-
saplanmaktadır (Uzun, 2003, s. 157).

Göreli Yoksulluk veya diğer adıyla Nispî Yoksulluk ise, “Temel ihtiyaçlarını mutlak 
olarak karşılayabilen ancak kişisel kaynaklarının yetersizliği sebebiyle toplumun ge-
nel refah seviyesinin altında kalan ve topluma sosyal olarak katılımları engellenmiş 
olan kişilerin yaşadığı yoksulluktur” (İncedal, 2013, s. 21). İnsanın sosyal bir varlık ol-
masından hareketle bireyin ve toplumun refah düzeyi belirleyici faktörler olmaktadır. 
Bu tanımdan yola çıkıldığında hemen hemen her toplumda yoksul insan olacaktır. 
Ancak gelişmiş ülkeler göreli yoksulluk yaşarken, gelişmekte olan ülkeler hem mutlak 
hem de göreli yoksulluk yaşamaktadır. Göreli yoksulluk hesaplanırken; öncelikle or-
tanca (medyan) gelirin belirli bir yüzdesinin (%40-%60) özellikle de %50’sinin altında 
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gelir elde edenler yoksul olarak adlandırılmaktadır (Tokol ve Alper, 2015, s. 185).

1.1.2. Objektif Yoksulluk- Subjektif Yoksulluk

Objektif yoksulluk ya da refah yaklaşımı yoksulluğun nedenlerini ve kişilerin yoksul-
luktan kurtulması için nelerin yapılması gerektiğini önceden belirlenip, değerlendiril-
mesidir. Subjektif ya da öznel yaklaşım ise daha çok kişilerin görüşlerine dayanarak, 
kişilerin kendilerini toplumda yoksul hissedip hissetmemesine dayanmaktadır. Diğer 
yaklaşımlardan farklı olarak kişinin kendisinin yoksul olup olmadığına inanmasıyla 
ilgilidir. Ancak uygulamada geniş kitleler ile görüşülmesi gerekliliği yaklaşımı zorlaş-
tırmaktadır. Görüşmeler sonucunda ortalama bir gelir seviyesi tespit edilip, bu seviye-
nin altında kalan kesim yoksul kabul edilmektedir (Sam, 2008, s. 62).

1.1.3. Gelir Yoksulluğu-İnsani Yoksulluk

Önceden hesaplanmış asgari yaşam standartlarının sağlandığı yeterli gelir düzeyinin 
altında kalan hane halkları elde ettikleri gelire bağlı olarak yoksulluk sınırının altında 
ise; gelir yoksulu kabul edilmektedir (Doğan, 2014, s. 13). 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından ilki 1990 yılında hazır-
lanan insanî gelişme raporu kalkınmaya; sağlık, eğitim, bireysel özgürlük ve kadının 
konumu gibi yaşam kalitesini belirleyen faktörlerin etkisine dikkat çekmiştir. Çoğu 
zaman yaşam kalitesini ilgilendiren bu standartlar birlikte hareket etmektedir.3 

1997 yılında yayımlanan İnsanî Gelişme Raporunda ise insanî yoksulluk kavramı yer 
almaktadır. Buna göre insanî yoksulluk; insanî gelişme, insanca yaşam için parasal 
imkânların yanı sıra temel gereksinimlerin karşılanması iktisadî ve sosyo-kültürel 
bazı imkânlara da sahip olmanın gerekliliğini de içermektedir. Buradan hareketle in-
sanî yoksulluğu ölçmek için İnsanî Yoksulluk Endeksi geliştirilmiştir. Bu endeks;

• 40 yaşına kadar yaşam beklentisi olmayan nüfus oranı 

• Okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin oranı 

• Sağlık hizmetlerine erişim olanağı olmayan nüfus 

• Sağlıklı içme suyuna erişim olanağı olmayan nüfus 

• Beş yaş altı düşük ağırlıklı çocuk sayısı 

Verilerine dayanılarak oluşturulmaktadır (Gündoğan, 2008, s. 44).

  

3  http://issuu.com/undpturkiye/docs/name1d7344?e=4172436/2847987
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1.1.4. Kırsal Yoksulluk- Kentsel Yoksulluk

Kırsal ve kentsel yoksulluk, yoksulluk kavramının yoğunluğuna bağlı olarak mekân-
sal ifade edilen yoksulluktur. Kırsal yoksulluk genel olarak kalifiye olmayan kişilerin 
tarımsal üretimi gerçekleştirecek toprağa sahip olamamasıyla ortaya çıkan yoksulluk-
tur. Kırda yaşanan bu yoksulluk iş bulma, daha iyi imkânlara kavuşma arzusuyla ken-
te göç edilmesiyle kentsel yoksulluğa dönüşmektedir. Kırsal yoksulluğun kente göçü 
ile birlikte belirli kentlerde ve belirli semtlerde gelir eşitsizliği ve sosyal eşitsizlik de 
artmaktadır. Ayrıca bu kentlerde yaşanan yoğunluk kentin fonksiyonelliğini de boza-
rak, yetkinlik ve sosyal etkinliğini de bozmaktadır (Topgül, 2013, s. 282). 

Kırsal yoksulluğun, kentsel yoksulluğun sonucu olduğuna dair tezler olduğu gibi, bu 
görüşü desteklemeyen tezler de bulunmaktadır. Destekleyen görüş, kırsal yoksullu-
ğun kente itici güç olduğunu savunur. Ayrıca kent-kır kazanç farklılıklarının da göçe 
neden olan çekici güç olarak değerlendirmektedir (Buz, 2003, s. 156).

Yoksulluğun kente göçü engel olarak kabul ettiği ikinci görüş ise; kırsal yoksulluğun 
kentsel yoksulluğa neden olmadığının aksine yoksulluğun göçü kısıtlayan bir faktör 
olması durumu söz konusudur. Buna göre zaten düşük gelir seviyesine sahip olan 
kırsal yoksullar için göç bir maliyettir. Bu maliyeti karşılamak endişesi kırdan kente 
göçün önündeki engel olarak görülmektedir (Şenses, 2002, s. 161).

1.1.5. Yapabilirlikten Yoksunluk

1998 yılı Nobel Ödüllü Amartya Sen yoksulluğa yaklaşımıyla tüm dünyanın ve özelik-
le uluslararası kuruluşların yoksulluğa bakış açısını ve yoksulluğun nedenlerini tespit 
etmek yönündeki değerlendirmelerini değiştirmiştir. İnsanî gelişme ve insanî yoksul-
luk kavramları da Amartya Sen’e dayanmaktadır. 

Sen’e göre kalkınma sadece GSMH artması, bireysel gelirdeki artış, sanayileşme, tek-
nolojik ilerleme ile gerçekleştirilemez. Gerçekleştirilebilecek olsaydı bugün yaşanan 
iktisadî büyüme ve gelişmeye rağmen yoksulluk da artmazdı.

Sen’e göre günümüz kalkınma teorileri kişisel çıkarlara odaklanmıştır. Bireysel fayda-
ların toplumsal faydayı sağlayacağı görüşüyle tek yanlı faydacı bir karakter taşımakta-
dır. Sen iktisadî, toplumsal ve siyasal etkinliklerin birbirlerini etkileyen birçok neden 
ve sonuç ilişkisine vurgu yaparak:

• İktisadî fırsatlar

• Siyasal özgürlükler

• Toplumsal imkânlar

• Şeffaflık güvenceleri
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• Koruyucu güvenliği gibi 5 temel unsura dikkat çekmektedir. Sen’e göre kalkın-
ma; insanların yararlandığı özgürlükleri genişletme süreci olarak değerlendiril-
medir (Sen, 2004, s. 58 ).

Sen’e göre özgürlük kalkınma sürecinin merkezinde yer almaktadır. GSMH artışı, ge-
lir artışı kalkınmada dolaylı katkı sağlar ancak bütünleyici katkı siyasal katılım özgür-
lüğü, temel eğitim alma, sağlık hizmetlerinden yararlanma fırsatının sağlanmasıyla 
gerçekleşecektir. Sen, siyasal özgürlüklerin (ifade ve seçme özgürlüğü) iktisadî gü-
venliği geliştirdiğine, toplumsal fırsatların (eğitim, sağlık) iktisadî katılımı sağlayarak, 
farklı türden özgürlüklerin birbirlerini destekleyerek kalkınma sürecinin gerçekleşti-
rileceğini savunur (Sen, 2004, s. 76).

Sen’in yaklaşımı eşit hakların eşit yapılabilirlikler anlamına gelmediğini belirtmesi 
yoksulluğun önlenmesi bakımından da ayrı bir önem arz etmektedir. Sen’e göre yasa 
önünde kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması eşit başarı şansına sahip ol-
dukları anlamına gelmemektedir. Yoksulluk çok boyutlu olduğundan (eğitim, azınlık 
gruba mensup olma, kadın olma, kapasite yoksunluğu vb.) yoksullukla mücadelede 
eşit hakların ötesinde özel düzenlemeler gerekmektedir ( Buğra, 2005, s. 7).

2. Türkiye’de Yoksulluğun Görünümü ve Kadınların Yoksulluk İçindeki Profili

TÜİK yoksulluğu “insanların temel ihtiyaçlarını karşılayamama” durumu olarak ta-
nımlamaktadır. Yoksulluğu dar ve geniş anlamda olmak üzere iki türlü tanımlamak 
mümkündür. Dar anlamda yoksulluk, açlıktan ölme ve barınacak yeri olmama duru-
mu iken, geniş anlamda yoksulluk, gıda, giyim ve barınma gibi olanakları yaşamlarını 
devam ettirmeye yettiği halde toplumun genel düzeyinin gerisinde kalmaktır. TÜİK 
yoksulluk hesaplamalarını hem gelire hem de harcama miktarını dikkate alarak ha-
zırlamaktadır.

Özkan/Yoksulluğun Kavramsal Çerçevesi İçinde KADIN
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Tablo 1. Eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirine göre hesaplanan yoksul sayıları, 
yoksulluk oranı ve yoksulluk açığı, 2006-2014

Yıllar
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

%40 - 40%

Yoksulluk Sınırı 1881 2433 2531 2818 2972 3255 3611 4008 4443

Yoksul Sayısı  
(Bin Kişi) 8665 6799 7021 7485 7355 7288 7344 6788 6572

Yoksulluk Oranı (%) 12,8 9,9 10,1 10,6 10,3 10,1 10,0 9,1 8,7

Yoksulluk Açığı(1) 29,1 24,5 23,7 25,6 24,0 25,4 23,7 22,6 22,3

%50 - 50%

Yoksulluk Sınırı 2351 3041 3164 3522 3714 4069 4515 5007 5554

Yoksul Sayısı 
(Bin Kişi) 12548 11163 11580 12097 12025 11670 11998 11137 11332

Yoksulluk Oranı (%) 18,6 16,3 16,7 17,1 16,9 16,1 16,3 15,0 15,0

Yoksulluk Açığı(1) 31,7 26,4 25,6 28,0 26,6 26,3 26,9 26,0 24,4

%60 - 60%

Yoksulluk Sınırı 2821 3649 3797 4227 4457 4883 5418 6012 6665

Yoksul Sayısı 
(Bin Kişi) 17165 16053 16714 17123 16963 16569 16741 16706 16501

Yoksulluk Oranı (%) 25,4 23,4 24,1 24,3 23,8 22,9 22,7 22,4 21,8

Yoksulluk Açığı(1) 33,6 28,4 27,9 29,6 28,7 29,2 29,2 26,7 27,2

%70 - 70%

Yoksulluk Sınırı 3291 4257 4430 4931 5200 5697 6320 7016 7775

Yoksul Sayısı 
(Bin Kişi) 21611 20595 21358 21938 21816 21730 22252 21979 22223

Yoksulluk Oranı (%) 32,0 30,1 30,9 31,1 30,6 30,0 30,2 29,5 29,4

Yoksulluk Açığı(1) 34,8 31,2 31,3 32,4 31,9 31,0 31,2 29,0 29,3

TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2006-2014 Gelirlerin referans dönemi bir önceki takvim 
yılıdır. (1) Yoksulluk açığı, yoksulluğun derecesi hakkında bilgi verir. Yoksulluk açığının 100’e yaklaş-
ması, yoksulluğun derecesinin çok fazla olduğunu, küçülmesi ise yoksulluk risk derecelerinin daha az 
olduğunu ifade etmektedir.

Yoksulluk açığı = ((Yoksulluk sınırı-Yoksulların EFB medyan geliri)/Yoksulluk sınırı)*100 formülüne 
göre hesaplanmıştır.

Tablo 1.’den görülebileceği gibi 2006 yılından 2014 yılına kadar tüm yüzdelik dilimle-
rinde Türkiye’de yoksulluk oranı düşmüştür. Fert gelirleri yöntemine göre hesaplanan 
yoksulluk oranı %40’lık oran için 2006 yılında % 12.8’ den 2014 yılına gelindiğinde 
%8,7’ye düşmektedir. Yoksulluk riskini gösteren yoksulluk açığı ise yine aynı dilimde 
2006 yılı için %29,1 iken 2014 yılında bu oran % 22.3’e düşmektedir.
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Tablo 2. Eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirine ve eğitim durumuna göre yok-
sulluk oranı, Türkiye, 2006-2014 (TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2006- 
2014

Yıllar Yoksulluk 
riski          

Yoksulluk Oranı (%)

Okur-yazar 
olmayanlar                     

Bir okul  
bitirmeyenler

Lise altı 
eğitimliler                               

Lise ve dengi 
okul mezunları                                      

Yüksek öğre-
tim mezunları

2006

%50 32,8 27,8 5,4 14,3 0,7

%60 41,4 36,7 9,7 21,2 1,3

2007

%50 30,7 24,9 12,5 5,2 0,8

%60 40,5 34,2 19,5 8,7 1,6

2008

%50 29,5 24,2 13,3 5,2 0,7

%60 40,2 33,6 20,8 8,5 1,3

2009

%50 32,7 27,2 13,9 5,1 1,2

%60 41,8 36,7 21,5 8,5 1,8

2010

%50 28,8 27,5 14,3 4,5 1,0

%60 39,3 37,3 20,9 7,8 1,8

2011

%50 28,9 27,0 13,1 5,8 1,1

%60 38,4 35,8 20,0 8,9 2,0

2012

%50 30,1 26,1 13,5 5,9 1,1

%60 39,1 33,8 20,0 9,3 1,9

2013

%50 26,6 23,7 12,4 5,6 1,8

%60 37,5 33,5 20,0 9,1 2,7

2014

%50 27,7 25,1 12,5 5,7 1,3

%60 38,1 34,2 19,6 9,3 2,2

Tablo 2’ de 2006 yılından 2014 yılına kadar gelirlerine ve eğitim seviyelerine göre 
yoksulluk oranları verilmektedir. 2006 yılından 2014 yılına kadar en büyük yoksulluk 
oranı okuma yazma bilmeyen kişilerde gerçekleşmektedir. Yine en düşük yoksulluk 
oranı Türkiye’de yükseköğrenim mezunlarında görülmektedir. 2006 yılı dışında tüm 
yıllarda eğitim seviyesi arttıkça, yoksulluk oranı azalmaktadır.
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Tablo 3. Eğitim ve cinsiyete göre yoksulluk oranı (%) (www.tuik.gov.tr 08.02.2015)

Eğitim 
durumu

2006 2007 2008 2009

Top-
lam Erkek Kadın Top-

lam Erkek Kadın Top-
lam Erkek Kadın Top-

lam Erkek Kadın

TÜRKİYE 17,81 17,32 18,27 17,79 17,33 18,26 17,11 16,70 17,52 18,08 17,10 19,03

6 Yaşından 
Küçük 
Fertler

24,78 25,12 24,43 24,52 24,91 24,10 22,53 22,86 22,18 24,04 22,87 25,27

Okur-Yazar 
Değil veya 
Bir Okul 
Bitirmeyen

28,10 27,73 28,34 28,98 29,13 28,88 30,50 30,77 30,31 29,84 30,34 29,52

İlkokul 14,19 16,52 12,05 14,24 15,87 12,68 13,44 15,91 11,22 15,34 16,86 13,83

İlköğretim 18,06 16,47 19,66 19,19 19,79 18,55 17,20 18,67 15,66 17,77 17,19 18,39

Ortaokul ve 
Orta Dengi 
Meslek-

8,07 9,69 4,89 9,16 11,06 5,57 8,34 9,85 5,78 9,76 10,89 7,82

Lise ve Lise 
Dengi Meslek 5,20 6,06 4,05 5,88 7,05 4,09 5,64 6,00 5,11 5,34 5,71 4,76

Yüksekokul, 
Fakülte 
ve Üstü

1,01 1,28 0,56 0,81 0,97 0,53 0,71 0,88 0,43 0,71 0,92 0,40

Tablo 3’te Türkiye’de 2006-2009 yılları arasında eğitim durumu ve cinsiyete göre yok-
sulluk oranı görülmektedir. Tüm yıllarda hem kadınlarda hem erkeklerde cinsiyet 
fark etmeksizin en büyük yoksulluk oranı okuma yazma bilmeyen veya bir okul bi-
tirmeyen kişilerde görülmektedir. Ancak tüm eğitim seviyelerinde yoksulluk oranı 
2006 yılından 2009 yılına gelindiğinde yoksulluk oranının azalması beklenirken, eği-
tim seviyelerine bağlı değerlendirmede yoksulluk oranı her seviyede azalmamaktadır. 
Şöyle ki 2006 yılı ile 2009 yılı toplamda mukayese edildiğinde sadece ilköğretim ve 
yüksekokul, fakülte ve üstü mezunların yoksulluk oranı azalmıştır.
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Tablo 4. Cinsiyet ve Eğitim durumuna göre aylık ortalama brüt ücret ve yıllık ortala-
ma brüt kazanç (Kaynak: TÜİK, Kazanç Yapısı Araştırması)

Eğitim durumu 
(ISCED, 1997)

Aylık ortalama 
brüt ücret (TL)

Yıllık ortalama brüt 
kazanç (TL)

2006 2010 2006 2010

Erkek 1107 1510 14316 19683

İlkokul ve altı 784 1066 9952 13526

İlköğretim 
ve ortaokul 788 1061 9999 13505

Lise 943 1317 12042 16907

Meslek lisesi 1298 1649 17312 22195

Yüksekokul 
ve üstü 2231 2842 29258 37878

Kadın 1091 1519 14036 19728

İlkokul ve altı 650 874 8159 11065

İlköğretim 
ve ortaokul 640 870 8064 10949

Lise 870 1177 11182 15049

Meslek lisesi 944 1336 11990 17109

Yüksekokul 
ve üstü 1837 2380 23899 31437

(1) Aylık ücret: İşveren tarafından ücretli çalışanlara referans ayında yapılan; temel 
ücret ödemeleri, fazla çalışma ödemeleri, vardiyalı çalışma/gece çalışması için yapı-
lan ödemeler ve ücret niteliğindeki diğer düzenli ödemelerin toplamıdır.

(2) Yıllık kazanç: İşveren tarafından ücretli çalışana referans yılında yapılan temel 
ücret ödemeleri, düzenli ödemeler, düzensiz ödemeler ve aynî yardım ödemelerinin 
toplamıdır.

Tablo 4’de Cinsiyet ve eğitim durumuna göre 2006 ve 2010 yıllarını içeren aylık ve 
yıllık ortalama kazanç miktarı TL cinsinden gösterilmektedir. 2006 ve 2010 yılı için 
yıllık ortalama brüt kazanç tüm eğitim seviyelerinde kadınların kazançları erkekler-
den azdır. Yüksekokul ve üstü mezunu erkekler 2010 yılı için ortalama 37.878 TL 
kazanırken, kadınlar 31.437 TL kazanmaktadır. Yine meslek lisesi mezunu kadınlar 
2006 yılında yıllık ortalama 11.990 TL kazanırken, aynı yıl ve eğitim seviyesinde er-
kekler ortalama yıllık 17.312 TL kazanmaktadır.

Özkan/Yoksulluğun Kavramsal Çerçevesi İçinde KADIN



KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi

116

Tablo 5. Cinsiyet ve Eğitim durumuna göre aylık ortalama brüt ücret ve yıllık ortala-
ma brüt kazanç (Kaynak: TÜİK, Kazanç Yapısı Araştırması)

Yıllık ortalama brüt ücret (TL) Cinsiyete 
dayalı ücret 
farkı(1)(%)Toplam Erkek Kadın

Eğitim durumu
İlkokul ve altı 12237 12597 10519 16,5

İlköğretim ve ortaokul 12192 12571 10470 16,7

Lise 15117 15531 13969 10,1

Meslek lisesi 18759 19442 15647 19,5

Yüksekokul ve üstü 31486 33574 28184 16,1

Meslek ana grubu
Yöneticiler 43825 43073 46201 -7,3

Profesyonel meslek mensupları 31520 34549 27861 19,4

Teknisyenler, teknikerler 
ve yardımcı profesyonel 
meslek mensupları

22082 22536 20865 7,4

Büro hizmetlerinde ça-
lışan elemanlar

18875 19383 18203 6,1

Hizmet ve satış elemanları 12922 13167 12188 7,4

Nitelikli tarım, ormancılık 
ve su ürünleri çalışanları

14091 (*) (0) (*)

Sanatkarlar ve ilgili iş-
lerde çalışanlar

15278 15586 13004 16,6

Tesis ve makine opera-
törleri ve montajcılar

13336 13851 10518 24,1

Nitelik gerektirmeyen meslekler 12075 12449 10713 13,9

(1) 2010 yılı toplam ücreti esas alınarak [(erkek ücreti-kadın ücreti)/erkek ücreti 
*100] olarak hesaplanmıştır.

(2) Kaynak: TÜİK, Kazanç Yapısı Araştırması

Tablo 5’te eğitim durumu ve meslek ana grubuna göre cinsiyete dayalı ücret farkı gö-
rülmektedir. 2010 yılı verilerine dayanarak kadın ve erkek ortalama kazancı eğitim 
durumuna göre değerlendirildiğinde tüm eğitim seviyelerinde kadınların yıllık orta-
lama kazancı erkeklerden düşüktür. Cinsiyete bağlı ücret farkı en fazla meslek lisesi 
mezunlarında görülürken, en az lise mezunlarında görülmektedir. Meslek ana grup-
larına göre cinsiyete bağlı ücret farkı değerlendirildiğinde yöneticiler hariç hemen her 
meslek grubunda cinsiyete bağlı ücret farkı görülmektedir.
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3. Yoksulluğun Kadınlaşması 

Fiziksel olarak kadın olmanın dışında, toplumsal cinsiyet anlamında kadın olmanın 
tüm toplumlarda benzerlikler ve farklılıklar içeren çok boyutlu sorunları bulunmak-
tadır (Koray, 2012, s.368). Yoksulluk içerisinde kadınların ve çocukların en başta yer 
alan kesim olması kadın ve yoksulluk çalışmalarının 1970 yılından sonra özellikle art-
masına neden olmuştur. Yoksulluğun kadınlaşması ise özelikle yoksulluk içinde kadı-
nın çok yer almasına istinaden 1978 yılında ilk olarak Pierce tarafından kullanılmış-
tır. Kadınlar yaşanan ekonomik krizler, işsizlik, düşük büyüme oranı gibi nedenlerle 
birlikte boşanma, eşin ölmesi ile tek başına kalması gibi nedenlerle de yoksullaşabil-
mektedir (Duyan, 2003, s. 360). Bugün gelinen noktada yoksulluğun kadınlaşması 
kavramı artık sadece yalnız yaşayan veya hane reisinin kadın olduğu aileler için değil, 
evli olan yoksul kadınların da yoksulluklarını ifade etmektedir (Chant, 2007, s. 30). 
Özellikle 1995 yılında Pekin 4. Dünya konferansında yoksulluğun kadınlaşması kav-
ramı şu olguları ifade etmek için kullanılmıştır:

• Kadınların, yoksullukla karşılaşma olasılıkları erkeklerden daha fazladır.

• Kadınların yoksullukları erkeklerden daha büyük ve ciddi düzeydedir.

• Kadınların yoksulluk durumu gün geçtikçe erkeklere oranla artmaktadır (Ece-
vit, 2003, s. 85).

Yoksulluk çok çeşitli ve boyutlu görünmesine rağmen kadın yoksulluğunun bir takım 
ortak karakteristik özellikleri bulunmaktadır. Bunlar:

• Kadınlar erkeklere oranla yoksulluğu daha yüksek oranda yaşamaktadır.

• Kadınların yoksulluk içindeki yüksek oranı nedeniyle kadınlar yoksulluğu er-
keklerden daha şiddetli ve derinden yaşamaktadır. 

• Kadınlar erkeklere oranla daha kalıcı yoksulluk yaşamaktadır.

• Kadınların yoksulluğu orantısız biçimde yüklerini de arttırmaktadır. 

• Kadınlar yoksulluğu ortadan kaldırmak için erkeklere oranla daha fazla bariyer-
le karşılaşmaktadır.

• Yoksulluğun kadınlaşması ile hane halkının kadınlaşması arasında bir bağ var-
dır.

• Yoksulluk içindeki en yoksul hane halkı ise hane reisinin kadın olduğu ailelerdir.

• Hane reisinin kadın olduğu yoksulluk diğer kuşaklara da aktarılmaktadır 
(Chant, 2008, s. 167).
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Genel olarak kadın yoksulluğunun 2 temel sorunu bulunmaktadır. Eğitim olanakla-
rına erişememe sorunu ve kadınların işgücü piyasasındaki konumudur. Yoksulluğun 
kadınlaşması ile ilgili yapılan çalışmalarda kadın eğitiminin ve istihdamının arttırıl-
masının yoksulluğun kadınlaşmasını azaltacağı vurgulanmaktadır. Ancak görünen o 
ki sadece istihdamın artması kadınların istihdama katıldığı alandaki işler nedeni ile 
yoksulluğu azaltmamaktadır. Kadınların işgücü piyasasındaki konumu kadın yoksul-
luğunun çarpıcı yönüdür. Kadınlar genellikle verimlilik ve ücret düzeyi düşük, hiz-
met sektöründe fazla beceri gerektirmeyen, güvencesiz işlerde istihdam edilmektedir 
( Öztürk ve Çetin, 2009, s. 2677). İşgücü piyasalarının yapısı gereği kadınlar kayıt dışı 
sektörlere yönelmek zorunda kalmakta, bu durum kadın yoksulluğunu arttırmakta 
yoksulluk arttıkça da kadınlar güvencesiz işlere razı olmak zorunda kalmaktadır (Şe-
ner, 2009, s. 2).
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