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ÖZET 

Bu çalışma, Türkiye’de 2000 sonrası kentsel ve kırsal alanlarda gerçekleşen yoksulluğun profilini ortaya koymayı ve 
kırsal yoksullukla mücadelede kamusal baş etme uygulamalarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Türkiye’nin 
yoksulluk profilini anlamak için;  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2010 verileri, kırsal yoksullukla mücadele kamusal 
uygulamaları için ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 2010 verileri kullanılmaktadır. Türkiye’nin 
yoksulluk profilini anlamak amacıyla kullanılan TÜİK verileri 2002–2009 yıllarını,  yoksullukla mücadele uygulamaları 
için kullanılan SYDV verileri ise 2003–2009 yıllarını kapsamaktadır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci 
bölümde, yoksulluğun içeriği, ikinci bölümde 2000 sonrası kentsel ve kırsal yoksulluk durumu, üçüncü bölümde ise 
uzun dönem kırsal yoksullukla mücadelenin önemi ve bu konuda öncelikli politik yaklaşımlar incelenmekte ve yeni 
yaklaşımlar geliştirilmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Kırsal Yoksulluk, Kentsel Yoksulluk, Sosyal Yardım, Şartlı Nakit Transferi 
 

ABSTRACT 

This study aims to depict a picture of rural and urban poverty in Turkey after 2000s and evaluate public applications 
on rural poverty eradication. In this study, in order to depict the current poverty picture of Turkey, data of Turkish 
Statistical Institute and data of Social Assistance and Solidarity Fund are used for the rural poverty eradication of 
public applications. The poverty picture of Turkey covers the years from 2002 to 2009 and poverty eradication 
policies cover the years between 2003 and 2009. This study consists of three sections. First section consists of 
literature framework of poverty, second section consists of rural and urban poverty fact after 2000s in Turkey and 
the third section articulates the importance of poverty eradication policies and political priorities will be analyzed in 
poverty eradication and new approaches will be taken into the consideration. 
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