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RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI – TOPLANTI TUTANAĞI 
 
 
RİP Konu Başlığı: Yoksulluk Çalışma Grubu 

Toplantı Tarihi/Saati: 10.06.2013       Saat:14.00-18.00 

Toplantı No: 2013/4 

Toplantı Yeri: 125 No.lu Toplantı Salonu 

 
 

1. Toplantının Amacı 

 

Yoksulluk göstergelerinin ülkemizin sosyo-ekonomik yapısını ortaya koyacak ve uluslararası kıyaslamalara imkan verecek 
şekilde revize edilmesi amacıyla konuyla ilgili kurum ve kuruluşların temsilci ve akademisyenlerle  detaylı yöntemsel 
değerlendirme çalışmaları yapılarak en uygun veri kaynaklarının ve yeni hesaplama yöntemlerinin araştırılması, yeni 
göstergelerin üretilmesi amacıyla RIP kapsamında oluşturulan Yoksulluk Çalışma Grubu, dördüncü toplantısını 
gerçekleştirmiştir. 

 
Yoksulluk Çalışma Grubu’nun dördüncü toplantısında aşağıdaki konular görüşülmüştür; 
 

1. TÜİK tarafında hazırlanan sunumlarla, çok boyutlu yoksulluk yaklaşımınını kullanan ülkelerin (Meksika, 
Kolombiya, Kanada) yoksulluk metodolojileri, 

2. Türkiye için oluşturulacak olan yoksulluk yaklaşımında kullanılacak ankete (Hanehalkı Bütçe Anketi ya da Gelir ve 
Yaşam Koşulları Anketi) ve yoksulluk sınırı ölçüm yöntemine karar verilirken bölgesel tahmin düzeyinin de olması 
gerekliliği, 

3. Çok boyutlu yoksulluk yaklaşımının bir parçası olan ‘Gıda + Gıda dışı’ yoksulluk sınırlarının oluşturma 
aşamasındaki zorluklar,  

4. Yoksulluk konusunda yapılması planlanan seminer/ çalıştayın niteliği, gündemi, katılımcıları 
5.  Türkiye için uygulanması düşünülen çok boyutlu yoksulluk çalışmasında yer alacak parametrelerin neler olacağına 

karar verilmesi,  
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2. Katılımcılar   

 
 
3. Toplantı Gündemi  

 

1. TÜİK yoksulluk çalışmaları ve önceki Yoksulluk Grubu toplantılarının özeti 

2. Diğer ülke uygulamaları (Meksika, Kanada, Kolombiya örneği) üzerine TÜİK sunumu 

3. Makale - Çok Boyutlu Yoksulluk EU-SILC üzerine TÜİK sunumu 

4. Öznel yoksulluk üzerine TÜİK sunumu 

5. Yoksullukla ilgili çalışma yapmış kişiler konusunda hazırlanan envanterin görüşülmesi 

6. Yapılacak olan yoksulluk seminer/çalıştayının niteliği ile tarih, gündem ve katılımcı listesinin belirlenmesi   

7. Görüş ve öneriler 
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4. Sorunlar  

 

 

5. Alınan Kararlar  
 

1. Yoksulluk metodolojileri incelelenen ülke uygulamalarından Meksika yoksulluk yaklaşımının Türkiye için 
oluşturulacak yoksulluk çalışması için benimsenmesine, 
 

2. Bu toplantıda sunumu yapılan ülke örneklerine ilişkin hazırlanan dökümanların Yoksulluk Çalışma Grubu 
üyelerine mail ortamında gönderilmesine ve  görüş istenmesine,   
 

3. Yoksulluk çalışmasında kullanılacak anket belirlenirken (Hanehalkı Bütçe Anketi ya da Gelir  ve Yaşam Koşulları 
Anketi) bölgesel tahmin düzeyinin olup olmadığına göre karar verilmesine, 
 

4. 2013 son baharda aşağıda belirlenen beş başlık altındaki konuları kapsayacak seminer/çalıştay yapılmasına ve 
belirlenen başlıklarda bir kişi TÜİK’ten ve en az bir kişi de Yoksulluk Çalışma Grubu’ndan  olmak üzere her bir 
gündem maddesi için isimlerin belirlenmesine, 
 
           Seminer/Çalıştay gündemi: 
  

1. Yoksulluk metodolojisindeki son dönem gelişmeler  
2. Türkiye’de yoksulluk profiline etki eden unsurlar 
3. Parasal yoksulluğun ölçülmesi 
4. Yoksulluk ölçümünde eşdeğerlik ölçeğinin etkisi ve Türkiye’ye ilişkin eşdeğerlik ölçeğinin 

belirlenmesi 
5. Türkiye için uygun olabilecek yoksulluk metodolojisi – Panel 

 
5. seminer/çalıştay’dan önce Yoksulluk Çalışma Grubu’nun tekrar toplanmasına ve bu toplantıya konusunda uzman 

‘Beslenme Uzmanları’ ve ‘Sosyologların’ da katılımının sağlanmasına karar verilmiş,, 
 

 Eylül ayının yapılacak çalışmanın içeriği ve beklenen katkı bağlamında en erken Ekim ayına çekilmesinin daha uygun 
olacağı yönünde tavsiye kararı alınmıştır. 
 

6. Bir Sonraki Toplantı Tarihi 

Tarih:   Sonradan belirlenecek (e-posta) Saat:    Yer:     

Gündem:   1. Eylül ayında yapılacak olan seminer/çalıştay’dan önce durum değerlendirmesi için tekrar 
toplanılacaktır.  

 


