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Abstract

As  in  all  the  countries  of  the  world,  the  increasing  poverty  problem in  Turkey  and  the
deprivations having in terms of economic, social and political of the people are increasing the
importance of the concept of social exclusion. The concept of social exclusion has begun to
constitute a social problem for all countries of the world as much as it is economical. Social
exclusion,  which  is  thought  to  have  caused  social  divisions  in  society,  is  a  complicated
process and therefore becomes a difficult problem to solve. Countries that want to deal with
this  problem  resort  to  various  ways  of  solving  their  social  policies  by  including  social
exclusion. In this context, the aim of this study is to examine the concept of social exclusion
in Turkey by panel data analysis models in terms of poverty and deprivation and to observe
changes between years using data from the Income and Living Conditions (Panel)  survey
conducted  by  the  Turkish  Statistical  Institute  between  2010  and  2013.  According  to  the
preliminary the findings obtained from this study, it is seen that poverty and poverty increase
the social exclusion in Turkey and the individuals who exposed to social exclusion faced with
social exclusion in the later part of lives of them.
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Yoksunluk Mu Yoksulluk Mu? Sosyal Dışlanma Üzerine Bir
Araştırma: Türkiye Örneği

Özet 

Tüm  dünya  ülkelerinde  olduğu  gibi  Türkiye’de  de  artan  yoksulluk  sorunu  ve  insanların
ekonomik,  sosyal  ve  siyasi  açıdan  yaşadıkları  yoksunluklar  sosyal  dışlanma  kavramının
önemini gittikçe arttırmaktadır. Sosyal dışlanma kavramı, ekonomik olduğu kadar tüm dünya
ülkeleri  için  sosyal  bir  sorun  da  teşkil  etmeye  başlamıştır.  Toplumda  sosyal  bölünmelere
neden olduğu düşünülen sosyal dışlanma, karmaşık bir süreci ifade etmekte ve bu nedenle de
çözülmesi zor bir sorun haline gelmektedir. Bu sorunla başa çıkmak isteyen ülkeler, sosyal
politikalarına sosyal dışlanmayı da dahil ederek çözüm için çeşitli yollara başvurmaktadır. Bu
bağlamda, bu çalışmanın amacı,  2010-2013 yılları  arasında Türkiye İstatistik Kurumu’nun
gerçekleştirmiş  olduğu  Gelir  ve  Yaşam  Koşulları  (Panel)  araştırması  verileri  kullanılarak
Türkiye’de sosyal dışlanma kavramını yoksulluk ve yoksunluk açısından panel veri  analiz
modelleri ile incelemek ve yıllar arasındaki değişimleri gözlemlemektir. Bu çalışmadan elde
edilen ilk bulgulara göre Türkiye’de yoksulluk ve yoksunluk sosyal dışlanmayı arttırmakta ve
sosyal dışlanmaya maruz kalan bireyler yaşamlarının daha sonraki dönemlerinde de sosyal
dışlanma olgusu ile karşı karşıya kalmaktadır.
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