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Abstract:
Traditional approaches have commonly defended that development is associated with economic
growth. Hence, it has been thought that poverty reduction just due to economic growth.
However, we cannot assert that each economic growth will strictly result in poverty reduction.
Whether the growth takes place in favor of poor people or what degree of benefit from growth
for them depends on what extent to growth is pro-poor or anti-poor. The aim of this study is
that sectoral and regional being determined what extent to poverty changes have resulted from
both income distribution and growth also to be observed whether growth is pro-poor or not in
Turkey. The study is using after 2002 GDP growth rate, household income distribution and
consumption expenditure statistics which supply by TurkStat. In the measure of pro-poor
growth, it has been used growth and distribution elasticities of poverty being decomposed total
effect of growth over poverty. According to findings of the study, changes in poverty rate which
are based on general, sectoral and regional income distribution in Turkey has not seen highly
pro-poor growth and the study has indicated that economic growth has weakly contributed to
poor people during exit poverty line.
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Türkiye Ekonomisinde Büyüme Ne Ölçüde Yoksul-Yanlı?
Özet:
Geleneksel yaklaşımlar kalkınmayı ağırlıklı olarak ekonomik büyüme ile ilişkilendirmişlerdir.
Bu yüzden yoksulluktaki azalış sadece ekonomik büyümenin bir sonucu olarak görülmüştür.
Ancak her ekonomik büyüme yoksullukta kesinlikle bir azalış yaratacaktır diyemeyiz.
Büyümenin yoksullar lehine gerçekleşip gerçekleşmediği ya da yoksulların büyümeden
sağladıkları faydanın ne düzeyde olduğu, gerçekleşen büyümenin ne kadar yoksul-yanlı ya da
yoksul karşıtı olduğuna bağlıdır. Bu çalışma, Türkiye’de 2002 sonrası TÜİK hane halkı gelir
dağılımı ve tüketim harcamaları istatistikleri ve GSYH büyüme oranı verilerini kullanarak hem
sektörel hem de bölgesel bazda, büyümenin yoksul-yanlı (pro-poor growth) gerçekleşip
gerçekleşmediğini incelemekte, yoksulluktaki değişimlerin ne ölçüde gelir dağılımındaki
değişimlerden ve ne ölçüde büyümenin etkilerinden kaynaklandığını belirlemeyi
hedeflemektedir. Yoksul-yanlı büyüme ölçümlerinde, büyümenin yoksulluk üzerindeki toplam
etkisinin ayrıştırıldığı yoksulluğun büyüme esneklikleri ve yoksulluğun dağılım esneklikleri
kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular Türkiye ekonomisinde genel, sektörel ve
bölgesel gelir dağılımına bağlı yoksulluk değişimlerinin yoksul yanlı bir büyüme sürecinden
olumlu yönde yararlanmadığını, iktisadi büyümenin yoksul kesimlerin yoksulluktan çıkma
sürecine zayıf katkılar yaptığını göstermektedir.
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