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

Toplantı Tarihi/Saati: 12.11.2012       Saat:13.30-17.00 

Toplantı No: 2012/3 

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, üçüncü toplantısını 
gerçekleştirmiştir. 

Çalışma grubunun üçüncü toplantısında 8-11 Kasım 2012 döneminde Dünya Bankası uzmanları Sn.Nobuo Yoshida ve 
Sn.Sergio Olivieri ile birlikte üzerinde çalışılan konular, çalışma grubu üyelerine aktarılmıştır.  

 
 

 
2. Katılımcılar   
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3. Toplantı Gündemi  

 

Yoksulluk ölçüm çalışmalarında TÜİK’e teknik destek sağlamak amacıyla Dünya Bankası uzmanları ile yapılan 
çalışmalarda ele alınan konular: 

1. Gıda sepeti: 
• Mevcut yöntemdeki 2100 kalori kullanılmaya devam edilmeli mi?  (ülkelere ilişkin grafik) 

• Sepetin içeriği (Örneğin, sağlıklı ve dengeli beslenmeyi garanti eden bir sepet mi kullanılmalı, HBA’dan 
elde edilen, hanehalklarının tercihlerine göre belirlenen bir sepet mi kullanılmalı)  

• Kişi başına mı  ya da  eşdeğer fert başına mı hesaplama yapılmalı? 

2. Tüketim harcaması bileşenleri 
• İzafi kiranın tahmin edildiği modelin kır/kent ve/veya bölge ayrımında olması durumu 

• Dayanıklı mal ve hizmet harcamalarının hizmet yönüyle harcamaya dahil edilmesi durumu 

3. Hanehalkı kopozisyonunun belirlenmesi (eşdeğerlik) 
• Kişi başına tahminler veya yetişkin eşdeğerlik ölçeği kullanılması (Genellikle çocukların ihtiyacının 

yetişkinlerden daha az olması, ihtiyaçların bireyin yaşı ve cinsiyetine bağlı olarak farklılık göstermesi, 
vb.) 

• Ölçek ekonomileri (hanehalkı büyüdükçe, kişi başına düşen ihtiyacın daha küçük ailelere kıyasla daha 
fazla azalması)  

• OECD eşdeğerlik ölçeği 

• Türkiye için yetişkin eşdeğer ölçeği parametresi (α) ve Ölçek ekonomileri parametresinin (θ) 
belirlenmesi 

4. Fiyat farklılıkları ve tüketim kalıpları için ayarlamalar 
• Zaman içinde ve bölgeler arasında oluşan fiyat farklarının giderilmesi yöntemleri 

• Tüketim kalıplarındaki farklar (yerleşim yerine göre gıda dışı payın farklılaşması), kırsal ve kentsel 
alanlar veya bölgeler için farklı yoksulluk sınırları  

4. Sorunlar  

 

 

5. Alınan Kararlar  
 
Toplantıda uygulamaya yönelik net bir karar alınmamakla birlikte, çalışma grubu üyelerinin “Türkiye için en uygun 
yoksulluk ölçüm yöntemi ne olmalıdır” konusu ve Dünya Bankası uzmanlarıyla tartışılan konular üzerinde araştırmalarına 
devam etmesine ve olası bulguların çalışma grubu üyeleriyle paylaşılmasına karar verilmiştir.  

 

6. Bir Sonraki Toplantı Tarihi 

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

Gündem:   1. “Türkiye için en uygun yoksulluk ölçüm yöntemi ne olmalıdır” konusu üzerindeki çalışmalar (devam)  
 

 


