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17 EKİM  
DÜNYA YOKSULLUKLA MÜCADELE GÜNÜ (2019) 

 
Neden 17 Ekim? 
 
Birleşmiş Milletler, Dünyadaki yoksulluğa dikkat çekmek ve yoksulluğu ortadan kaldırmak amacıyla 17 
Ekim’i Dünya Yoksullukla Mücadele Günü olarak ilan etmiştir. Bu tarih, 17 Ekim 1987’de Paris’te, 
yoksulluktan ve açlıktan hayatını kaybeden insanların anısına yapılan ve yüz binlerce insanın toplanıp 
yoksulluğun insan haklarının ihlali olduğunu savundukları eylemden gelmektedir.1 
 
Yoksulluk Nedir? 
 
Yoksulluk; geçimi sağlamak için gelir ve kaynak eksikliğiyle birlikte, açlık ve yetersiz beslenme, eğitime 
ve diğer temel hizmetlere sınırlı erişim, sosyal ayrımcılık ve dışlama ile karar alma süreçlerine katılım 
eksikliğini ifade eder.2 
 
Dünyada Yoksulluk  
 
Ülkeler için gelişmişlik düzeyine göre yoksulluk sınırı değişmektedir. Dünya Bankası’nın belirlediği bu 
sınır; düşük gelirli ülkeler için satın alma gücü paritesine göre kişi başı günlük 1,90 Amerikan Doları 
iken, düşük orta gelirli ülkeler için 3,20, üst orta gelirli ülkeler için 5,50, yüksek gelirli ülkeler için 21,70 
Amerikan Doları’dır.3 Uluslararası yoksulluk sınırı ise 1,90 Amerikan Doları olarak belirlenmiştir. 
Günümüzde 783 milyon insan, bu sınırın altında yaşamaktadır. 2018 yılı itibariyle dünya nüfusunun 
%11'inden fazlası; sağlık, eğitim ve temiz suya erişim gibi en temel ihtiyaçları karşılanamadan aşırı 
yoksulluk içinde yaşamakta; 25-34 yaş aralığındaki her 100 erkek için aynı yaş grubunda 122 kadın 
yoksul konumda bulunmakta; 160 milyondan fazla çocuk, 2030 yılına kadar aşırı yoksulluk içinde 
yaşamaya devam etme riski altında bulunmaktadır. Yüksek yoksulluk oranları genellikle Güney Asya ve 
Sahraaltı Afrika’da küçük, örselenebilir ve çatışmaların yaşandığı ülkelerde görülmektedir.4 

 
Bir işe sahip olmak, iyi bir yaşamı garanti etmemektedir. Dünya genelinde çalışan işçilerin ve ailelerinin 
%8'inin, 2018'de aşırı yoksulluk içinde yaşadığı belirtilmektedir. 2018 yılında tüm dünya nüfusunun 
%55'inin sosyal güvencesi bulunmamaktadır. Yine 2018'de doğum yapan kadınların sadece %41'i 
parasal doğum yardımı alabilmiştir. Her beş çocuktan biri aşırı yoksulluk içinde yaşamaktadır ve 
yoksulluk çocukları orantısız şekilde daha çok etkilemektedir.4 2016’da OECD ülkeleriyle yapılan ve 
çocuk refahını gösteren çalışmada en yoksul ülke Çin Halk Cumhuriyeti iken, en zengin ülke Danimarka 
olarak bulunmuştur. Türkiye, bu çalışmada en yoksul altıncı ülke olarak gösterilmiştir.5 
 
Birleşmiş Milletlere üye ülkeler tarafından 2030 yılına kadar tüm dünyada gerçekleştirilmek istenen 17 
hedef seçilmiş ve bunlar Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri olarak kabul edilmiştir. Bu hedeflerin ilki de 

                                                           
1 [Internet] https://www.un.org/en/events/povertyday/background.shtml Erişim tarihi:02.10.2019. 
2 [Internet] https://www.un.org/en/sections/issues-depth/poverty/ Erişim tarihi:09.10.2019. 
3 [Internet] https://data.worldbank.org/ Erişim tarihi:10.10.2019. 
4 [Internet] https://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty/ Erişim tarihi:04.10.2019. 
5 [Internet] http://www.oecd.org/els/family/child-well-being/data/ Erişim tarihi:13.10.2019. 
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yoksulluğun tüm biçimlerini ortadan kaldırmaktır.6 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 
tarafından yayınlanan 2019 Küresel Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksine (Eğitim, sağlık ve yaşam kalitesini 
kapsamaktadır) göre dünya nüfusunun %23,1'i çok boyutlu olarak yoksul olmakla birlikte; çok boyutlu 
yoksulluk sıklığı Avrupa ve Orta Asya'da yüzde 1,1 iken, Sahraaltı Afrika'da %57,7 olarak bulunmuştur. 
Her altı yetişkinden birinin ve her üç çocuktan birinin çok boyutlu yoksul olduğu belirtilmektedir.7 
 
 
Türkiye’de Yoksulluk 
 
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2018 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları ve Yoksulluk Araştırmaları bulgularına 
göre göreli yoksulluk sıklığı %13,9’dur. Bu değer bir önceki yıla göre %0,4 artış göstermiştir. Okur-yazar 
olmayanların %27,5'i, bir okul bitirmeyenlerin %23,6'sı yoksul iken; lise altı eğitimlilerin %12,1’i, lise ve 
dengi okul mezunlarının ise %5,8’i yoksul olarak bulunmuştur. En düşük yoksulluk sıklığı %2,2 ile 
bekleneceği gibi yükseköğretim mezunlarına aittir. Eğitim düzeyi arttıkça yoksulluk azalmaktadır. 
Nüfusun sadece %59'u kendine ait bir konutta oturmaktadır. Nüfusun %70,4'ü konut alımı ve konut 
masrafları dışında taksit ödemeleri veya borçları olduğunu, %58,3'ü evden uzakta bir haftalık tatil 
masraflarını karşılayamadığını ve %11,5'i konut masraflarının hanelerine çok yük getirdiğini beyan 
etmiştir. Finansal sıkıntıda olma durumunu ifade eden maddi yoksunluk sıklığı %26,5 bulunmuştur. Bir 
başka deyişle, nüfusun en az dörtte biri maddi yoksunluk içindedir. Bu terim; çamaşır makinesi, renkli 
televizyon, telefon ve otomobil sahipliği ile beklenmedik harcamalar, evden uzakta bir haftalık tatil, 
kira, konut kredisi, borç ödemeleri, iki günde bir et, tavuk, balık içeren yemek yeme ve evin ısınma 
ihtiyaçlarından oluşan 9 maddenin en az dördünü karşılayamayanları ifade etmektedir.8  
 
2018 yılında Türkiye'deki en zengin yüzde 20'lik grubun geliri en yoksul yüzde 20'lik grubun gelirinin 7,8 
katı olmuştur.9 Hanehalkı tüketim harcamasının dağılımına bakıldığında %23,7 ile en büyük grubu 
konut ve kira giderleri oluşturmaktadır. Bunu %20,3 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %18,3 ile ulaştırma 
takip etmektedir.10 
 
 
Sağlık ve Yoksulluk 
 
Yoksulluk, uygun barınak ve temiz su gibi en temel ihtiyaçlara ulaşımı engelleyerek, kişileri hasta 
edebilecek koşullarda yaşamaya zorladığı için sağlığı olumsuz etkiler.11 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve 
UNICEF tarafından 2017’de hazırlanan İçme Suyu, Sanitasyon ve Hijyen Alanında İlerleme Raporu’na 
göre tüm dünyada her on kişiden üçünün (2,1 milyar insan) evinde güvenilir kullanma suyu 
bulunmazken, her on kişiden altısı (4,4 milyar insan) da uygun sanitasyon koşullarından yoksun olarak 
yaşamaktadır. Her yıl beş yaş altı 361.000 çocuk ishalden ölmektedir. Yetersiz sanitasyon ve kirli sular 
kolera, dizanteri, hepatit A ve tifo gibi hastalıkların yayılmasına yol açmaktadır. Güvenilir biçimde 

                                                           
6 [Internet] https://www.un.org/en/sections/issues-depth/poverty/ Erişim tarihi:04.10.2019. 
7 [Internet]  https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/library/human_development/2019-multidimensional-poverty-index--mpi-
-results.html Erişim tarihi:06.10.2019. 
8 [Internet] http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30755 Erişim tarihi:05.10.2019. 
9 [Internet] http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30756 Erişim tarihi:13.10.2019. 
10 [Internet] http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist Erişim tarihi:13.10.2019. 
11 [Internet] https://www.who.int/hdp/poverty/en/ Erişim tarihi:12.10.2019. 
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yönetilen sanitasyon imkânı olmayan 4,4 milyar insanın 2,3 milyarı temel sanitasyon hizmetlerine bile 
erişememektedir. Bu insanlardan 600 milyonu tuvaleti başka ailelerle paylaşmakta ve çoğu kırsal 
kesimde olmak üzere 892 milyon kişi tuvaletini açık alanlarda yapmaktadır. Nüfus artışı nedeniyle açık 
alanda tuvalet yapma Sahraaltı Afrika ve Okyanusya gibi bölgelerde yaygınlaşmaktadır. Arıtılmamış 
yüzey suları (göl, ırmak, sulama kanalı gibi) kullanan 161 milyon insanın 150 milyonu kırsal 
yerleşimlerde yaşamaktadır.12 
 
Çocuk ve Yoksulluk 
 
Yoksullukla Mücadele Günü’nün 2019 temel konusu çocukların, ailelerinin ve toplumların 
güçlendirilerek yoksulluğu sona erdirmek için hep birlikte hareket edilmesidir. Bu yıl, Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’nin kabul edilişinin 30. yıldönümü olduğu için çocuk üzerinden bir ana tema seçilmiştir. Bu 
dönüm noktası sözleşme; her çocuğun medeni, politik, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarını ırk, din ve 
yeteneklerinden bağımsız olarak belirler. Sözleşme, her çocuğun fiziksel, ruhsal, manevi, ahlaki ve 
sosyal gelişimi için yeterli yaşam koşulları hakkını savunur.13  
 
Yoksulluk, çocukların gelişimini olumsuz etkileyerek onların yetişkin dönemlerinde sağlık sorunları ve 
düşük gelir ile mücadele etmesine yol açar. Çocuk yoksulluğu, çocuk haklarının reddi olarak ele 
alındığında; sorumluluk ve güç sahibi konumda çalışan kişilerin, çocuk haklarını desteklemek, korumak 
ve yerine getirmek için yasal zorunlulukları olur. Daha da önemli olan ise, kız çocuklarının yaşadığı 
ayrımcılıkların tanınması ve ele alınmasıdır. Çocukların karar alma süreçlerine gerçek anlamda 
katılması, sadece görüş alınmasının yeterli olmaması nedeniyle önemlidir. Ayrıca çocukların katılımı bir 
defalık bir etkinlik olarak değil, bir süreç olarak planlanmalı ve tanınmalıdır.13 
 
Sonuç olarak… 
 
Her yıl 17 Ekim, yoksulluk içinde yaşayan insanların insan haklarına ve onuruna saygı göstermek için 
yaşamın her kesiminden insanların bir araya gelmesini sağlamak ve nasıl daha fazla katkı 
sağlayabileceğimizi göstermek için anılmaktadır. Bu yıl Nobel Ekonomi ödülü yoksulluk ve yoksullukla 
mücadele üzerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle Abhijit Banerjee, Esther Duflo ve Michael Kremer’e 
verilmiştir.14 
 
Birleşmiş Milletler, çocukların ve gençlerin katılımını ayrılmaz bir parça olarak her zaman teşvik 
etmektedir. Bu da çocukların kişisel günlük mücadelelerinden edindikleri değerli bilgileri paylaşarak ve 
uygulayarak yoksulluğu yenebilmeleri üzerinde oynayabilecekleri rolleri tanımaktadır.2 

 

                                                           
12 [Internet] http://www.unicef.org.tr/basinmerkezidetay.aspx?id=32789 Erişim tarihi:12.10.2019. 
13 [Internet] https://www.un.org/development/desa/socialperspectiveondevelopment/international-day-for-the-eradication-of-poverty-

homepage/2019-2.html Erişim tarihi:03.10.2019. 
14 [Internet] https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2019/summary/ Erişim tarihi:14.10.2019. 
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