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Abstract:
The main purpose of the present study is to reveal the poverty levels of women who live in 5
central districts of Antalya and included within disadvantaged groups using a measurement
method that also includes social dimensions. This method, which is known as the Alkire-Foster
(AF) method or the multidimensional poverty index, measures poverty based on socioeconomic
indicators such as education, health and physical structure of households rather than monetary
indicators such as income-consumption expenditure. The fact that monetary indicators alone do
not adequately reflect the well-being of individuals necessitates the multidimensional analysis
of women's poverty. In line with this purpose, a field study conducted through the face-to-face
survey method with 400 employed and married women living in Antalya in September 2020
constitutes the basis of the analysis performed in the present study. As a result of the
measurement performed for the women based on 27 indicators representing the dimensions of
socioeconomic structure, employment, income, health, empowerment, social welfare,
migration, physical security, and inclusion without feeling ashamed, the multidimensional
poverty index was calculated as 0.23. In the district-based evaluation, it was determined that
the districts experiencing the highest and lowest levels of poverty were Döşemealtı and
Konyaaltı, respectively. This result appears to be consistent, considering the opportunities of
the women in the said districts regarding education, health, and access to the labor market.
Additionally, when the dimensions in which the women in Antalya experience the highest levels
of poverty are examined, the dimensions of income and employment stand out. Based on this,
it can be emphasized that the dimensions of income and employment should be prioritized in
order to reduce women's poverty in this city.
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Kadın Yoksulluğu: Çok Boyutlu Ölçüm Yöntemiyle Bir Alan
Araştırmasının Bulguları
Özet:
Bu çalışmanın kaleme alınmasındaki temel amaç, Antalya ilinin 5 merkez ilçesinde yaşayan ve
dezavantajlı gruplar arasında yer alan “kadınların”, sosyal boyutların da içerildiği bir ölçüm
yöntemiyle yoksulluğunu ortaya çıkarmaktır. Alkire-Foster (AF) yöntemi ya da çok boyutlu
yoksulluk endeksi olarak da bilinen bu yöntem yoksulluğu gelir-tüketim harcaması gibi parasal
göstergelerden ziyade; eğitim, sağlık, hanenin fiziksel yapısı gibi sosyoekonomik göstergeleri
ele alarak ölçmektedir. Günümüzde parasal göstergelerin bireyin refahını yansıtmada tek başına
yeterli olamaması, kadın yoksulluğunun çok boyutlu olarak analiz edilmesini gerekli
kılmaktadır, ki bu amaçla 2020 yılının Eylül ayında Antalya’da yaşayan 400 çalışan ve evli
kadınla yüz yüze anket yöntemiyle yapılan saha araştırması bu çalışmadaki analize temel
oluşturmaktadır. Sosyoekonomik yapı, istihdam, gelir, sağlık, güçlenme, sosyal yardım, göç,
fiziksel güvenlik ve utanma hissetmeden yer alma boyutlarını temsil eden 27 göstergeden
hareketle kadınlara yönelik yapılan ölçüm neticesinde çok boyutlu yoksulluk endeksi değeri
0,23 olarak elde edilmiştir. İlçe bazlı değerlendirmede ise yoksulluğu en yüksek ve en düşük
seviyede yaşayan ilçelerin sırasıyla Döşemealtı ve Konyaaltı olduğu söylenebilir. Bu sonuç söz
konusu ilçelerdeki kadınların eğitim, sağlık, işgücü piyasasına erişim imkanları göz önüne
bulundurulduğunda tutarlı görünmektedir. Bununla birlikte Antalya’daki kadınların en fazla
yoksunluk yaşadıkları boyutlar incelendiğinde ise gelir ve istihdam boyutları öne çıkmaktadır.
Buradan hareketle, bu kentte kadın yoksulluğunu azaltmak için gelir ve istihdam boyutlarına
öncelik verilmesi gerektiği vurgulanabilir.
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