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Yoksulluk
Nedir?

Yoksulluk, 1901 yılında Seebohm Roventree tarafından
yapılan ilk tanımına göre; toplam gelirin, biyolojik varlığın
devamı için gerekli olan yiyecek, giyim vb. asgari
düzeydeki fiziki ihtiyaçları karşılamaya yetmemesi
durumuna denir.

Seebohm Roventree



Günümüze baktığımızda ise Dünya Bankası
yoksulluğu daha çok parasal gelir açısından
tanımlarken Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı, insani gelişme için zorunlu olan
fırsatlardan (hayat boyu sağlık, yaratıcı bir hayat,
ortalama bir hayat standardı, özgürlük, kendine
güven, saygınlık) mahrum olma şeklinde
tanımlayarak kavramın sadece parasal bir içeriğe
hapsedilmesini engellemiştir.



Yoksulluğun
Sebepleri

Yoksulluğun nedenleri topluma ve coğrafyaya göre
değişiklik gösterse de temel olarak dörde ayrılır.

1. Çevresel

2. Ekonomik 4. Toplumsal

3. Siyasi



Yoksulluğa doğal afetler, çölleşme, kuraklık gibi
doğal etkenler sebep olabileceği gibi; aşırı otlatma,
ormanların tahrip edilmesi gibi insanlar tarafından
meydana getirilen doğal yıkımlar da da yoksulluğa
sebep olabilmektedir. 

Enerji üretimine veya tarıma elverişli olmayan bir
bölgede coğrafi sebeplerden yoksulluk
görülebileceği gibi; tarıma el verişli olan bölgelerde
yapılan yanlış gübreleme, aşırı su israfı da bölgede
yoksulluk görülmesine sebep olabilmektedir.

Çevresel Nedenler



Ekonomik nedenler arasında işsizlik en başta yer almaktadır.
Koşulların yetersizliğinden seçilen kalitesiz yakıtlar, oluşturduğu
çevresel gıda israfları, sulamada yapılan su israfları dolayısıyla açılan
tahribat yoksulluğu tetiklemektedir.

Ekonomik Nedenler

İzlenen yanlış politikalar, tarıma ve ağaçlandırmaya yapılan düşük
destek, sanayinin çarpıklaşması, kirlilik yoksulluğu beslemektedir.
Eğitime verilen desteğin çok az olması, yoksul bir nesil yetişmesine
neden olmaktadır.

Siyasi Nedenler



Aşırı nüfus artışı yaşanan ülkelerde yoksulluğun önemli bir sorun olduğu
bilinmektedir. Özellikle doğum kontrol konusunda bilinçsiz ve yetersiz bir ülke,
aşırı nüfus artışlarına ve çarpık kentleşmeye yol açabilmektedir.

Beyin Göçleri ve tarihteki yönetim biçimleri insanları ve toplulukları yoksul
bırakabilmektedir. Ayrıca savaşlar, soykırımlar, toplumları uzun süre muhtaç
konuma düşürebilmektedir.

Toplumsal Nedenler



Yoksulluk, küresel bir sorun olarak, gelişmiş-az gelişmiş ayırımını gözetmeksizin
evrensel boyutlara ulaşmıştır. Yoksulluk, sadece dünyanın az gelişmiş bölgelerinin
yaşadığı bir sorun olmaktan çıkmış, gelişmekte olan ülkelerin ve hatta gelişmiş
ülkelerin önemli bir sorunu haline gelmiştir. 

UNDP 2020 verilerine göre günümüzde gelinen noktada dünya nüfusu içinde 736
milyon kişi aşırı yoksul durumdadır. 1,3 milyar kişi ise çok boyutlu yoksulluk içindedir.
Yoksulluk içinde yaşayan insanların 644 milyonu 18 yaşın altındadır. Günlük 1.90 ABD
doları altında geliri olan insanların ise %84.3’ü Güney Asya ve Sahra altı Afrika’da
yaşamaktadır.

Yoksulluk
Nerelerde Yoğun?



Maalesef ki bu durum Güney Asya, Hindistan ve Alt Sahra Afrikası için çok umut verici
değil. Güney Asya ve Hindistan, yıllar içinde az miktarda gelişme göstermiş olsa da Alt
Sahra Afrikasında yıllar geçtikçe yoksulluk artmış durumda.

Verilen tablodan yoksulluğun 1981
yılında Doğu Asya&Pasifik ve
Çin’de en yoğunken 2005 yılında
kadar bu sayının azaldığı,
günümüz tahminleriyle
kıyaslandığında ise büyük bir
gelişmenin ortaya konulduğu
anlaşılıyor. 



1. Güney Sudan: 82,30%

2. Ekvator Ginesi: 76,80%

3. Madagaskar: 70,70%

2021 World Bank verilerini incelediğimizde;
en yoksul ülkeler listesinin ilk üçünde Güney
Sudan, Ekvator Ginesi, Madagaskar, yer
alıyor. 



Çözüm Yolları
Neler?



Yoksulluğun tüm
boyutları ile

tanımlanması;

Yoksulların,
yoksulluk sınırının ve
sosyal kategorilerin

tanımlanması;

Yoksulluğun
ölçümünde kullanılan
metot ve yöntemlerin

seçilmesi;
 

Yoksulluğa yol açan
yapısal ve dinamik
faktörlerin analiz

edilmesi

Uygulanacak politika
ve programların

formüle edilmesi ve
seçimi.

Etkin bir yoksulluğu azaltma stratejisi açık ve tutarlı bir yaklaşıma
dayalı stratejik düşünmeyi gerektirir. Yoksulluk bütün boyutları ile
ele alınmalı ve buna uygun yöntemlerle azaltılmalıdır. Yoksulluğu

azaltma stratejisi beş aşamayı içermelidir:



Daha Önce Yapılmış
Çalışmalar
Hakkında



Çalışma Yapan

Organizasyonlar

PROGETTO  QU ID
Hatalı üretimden dolayı düşük kaliteli birçok
tekstil ürünü geri dönüşümünü sağlayarak
çevre dostu, modaya uygun, yüksek kaliteli
yeni tekstil ürünleri üretiyor.

RUFFBOARDS
Cezası sona eren genç eski hükümlülere
eğitimler vererek ve onları bu alanda
uzmanlaştırarak benzersiz tasarımlı
kaykaylar ve kızaklar üretiyor.

UNDP
Çeşitli Projeler üreterek dezavantajlı olan
bölgeleri ve ellerinde olmayan sıkıntılar
nedeniyle gelişemeyen bölgelere yardım
iletmektedir.



Proje
Memnuniyetleri

Evet
87%

Hayır
13%



İletişim

e-mail Adresimiz
info@teamcymurghs.com

İnternet Sitemiz
teamcymurghs.com

Sosyal Medya Hesaplarımız
@cymurghs


