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Gel�r ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2019

En yüksek gel�r grubunun toplam gel�rden aldığı pay %46,3 oldu

Gel�r ve Yaşam Koşulları Araştırması 2019 yılı sonuçlarına �l�şk�n gel�r b�lg�ler�, b�r öncek� takv�m yılı olan 2018 yılını referans
almaktadır. Gel�r hesaplamalarında, hanehalkı gel�rler� hanehalkı büyüklüğü ve kompoz�syonu d�kkate alınarak eşdeğer
hanehalkı kullanılab�l�r fert gel�r�ne dönüştürülmekted�r.

En son yapılan araştırma sonuçlarına göre; en yüksek eşdeğer hanehalkı kullanılab�l�r fert gel�r�ne sah�p yüzde 20'l�k grubun
toplam gel�rden aldığı pay b�r öncek� yıla göre 1,3 puan azalarak %46,3'e düşerken, en düşük gel�re sah�p yüzde 20'l�k
grubun aldığı pay 0,1 puan artarak %6,2'ye yükseld�.

Sıralı yüzde 20'l�k gruplar �t�barıyla yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılab�l�r fert gel�r�n�n dağılımı (%), 2010-2019 

G�n� katsayısı 0,395 olarak tahm�n ed�ld�

Gel�r dağılımı eş�ts�zl�ğ� ölçütler�nden olan G�n� katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gel�r dağılımında eş�tl�ğ�, b�re yaklaştıkça gel�r
dağılımında bozulmayı �fade etmekted�r. En son yapılan araştırma sonuçlarına göre G�n� katsayısı b�r öncek� yıla göre 0,013
puan azalış �le 0,395 olarak tahm�n ed�ld�. Toplumun gel�rden en fazla pay alan %20's�n�n elde ett�ğ� gel�r�n en az pay alan
%20's�n�n elde ett�ğ� gel�re oranı şekl�nde hesaplanan P80/P20 oranı 7,8'den 7,4'e, gel�rden en fazla pay alan %10'unun
elde ett�ğ� gel�r�n en az pay alan %10'unun elde ett�ğ� gel�re oranı şekl�nde hesaplanan P90/P10 oranı �se 13,7'den 13,0'a
düştü.

Eşdeğer hanehalkı kullanılab�l�r fert gel�r�ne göre gel�r dağılımı göstergeler�, 2010-2019



Yıllık ortalama hanehalkı kullanılab�l�r gel�r� 59 b�n 873 TL oldu
 
Türk�ye'de yıllık ortalama hanehalkı kullanılab�l�r gel�r� %16,5 artarak 2019 yılı anket sonuçlarına göre 59 b�n 873 TL oldu.
 
Yıllık ortalama hanehalkı kullanılab�l�r gel�r ve b�r öncek� yıla göre değ�ş�m�, 2010-2019

Yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılab�l�r fert gel�r� 28 b�n 522 TL oldu
 
Türk�ye'de yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılab�l�r fert gel�r� b�r öncek� yıla göre %17,9 artarak 24 b�n 199 TL'den 28
b�n 522 TL'ye yükseld�.

Yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılab�l�r fert gel�r� ve b�r öncek� yıla göre değ�ş�m�, 2010-2019

Yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılab�l�r fert gel�r� en yüksek tek k�ş�l�k haneler�n oldu

Yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılab�l�r fert gel�rler�nde en yüksek gel�r geçen yıla göre 4 b�n 616 TL artarak
37 b�n 262 TL �le tek k�ş�l�k hanehalklarının oldu. Çek�rdek a�le bulunmayan b�rden fazla k�ş�den oluşan hanehalklarının yıllık
ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılab�l�r fert gel�r� 32 b�n 941 TL �ken tek çek�rdek a�leden oluşan hanehalklarında bu değer
29 b�n 449 oldu. En düşük yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılab�l�r fert gel�r�ne sah�p hanehalkı t�p� �se 22 b�n 794 TL
�le en az b�r çek�rdek a�le ve d�ğer k�ş�lerden oluşan hanehalkları oldu.

Hanehalkı t�p�ne göre yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılab�l�r fert gel�r� (TL), 2018, 2019



Toplam gel�rden en yüksek payı %46,7 �le maaş ve ücret gel�r� aldı

Toplam gel�r �çer�s�nde en yüksek payı, %46,7 �le b�r öncek� yıla göre 1,8 puan azalan maaş ve ücret gel�r� aldı. İk�nc� sırayı
%21,9 �le öncek� yıla göre 1,8 puanlık artış gösteren sosyal transfer gel�r� alırken üçüncü sırayı %17,7 �le 2018 yılı anket
sonuçlarına göre 1,1 puan azalan müteşebb�s gel�r� aldı.

Tarım gel�r�n�n müteşebb�s gel�r� �ç�ndek� payı 2018 yılı anket sonuçlarına göre 0,3 puan azalarak %22,6 olurken, emekl� ve
dul-yet�m aylıklarının sosyal transferler �ç�ndek� payı 0,8 puan artarak %91,8 olarak gerçekleşt�.

        Yıllık gel�r�n gel�r türler�ne göre dağılımı (%) 2018, 2019                              Gel�r türler�ne göre değ�ş�m 2018, 2019

En yüksek yıllık ortalama esas �ş gel�r� 51 b�n 888 TL �le yükseköğret�m mezunlarının oldu

Yıllık ortalama esas �ş gel�rler� sırasıyla yükseköğret�m mezunlarında 51 b�n 888 TL, l�se ve deng� okul mezunlarında
34 b�n 115 TL, l�se altı eğ�t�ml�lerde 26 b�n 833 TL, b�r okul b�t�rmeyenlerde 18 b�n 279 TL ve okur-yazar olmayan fertlerde
14 b�n 129 TL olarak hesaplandı. Geçen yıla göre yıllık ortalama esas �ş gel�r�nde en yüksek artış %17,3 �le okur-yazar
olmayan en düşük artış �se %8,6 �le b�r okul b�t�rmeyen fertlerde oldu.

Eğ�t�m durumuna göre yıllık ortalama esas �ş gel�rler� (TL), 2018, 2019



Yıllık ortalama esas �ş gel�r�nde en yüksek artış %18,9 �le �nşaat sektöründe oldu

Esas �ş gel�rler� sektörel ayrımda �ncelend�ğ�nde; en yüksek yıllık ortalama gel�r�n 37 b�n 169 TL �le h�zmet sektöründe, en
düşük yıllık ortalama gel�r�n �se 21 b�n 807 TL �le tarım sektöründe olduğu görüldü. B�r öncek� yıla göre; yıllık ortalama esas
�ş gel�r�nde en yüksek artış %18,9 �le �nşaat sektöründe gözlen�rken, bunu %14,8 �le tarım sektörü �zled�. D�ğer taraftan
h�zmet sektöründe %12,5, sanay� sektöründe �se %12,0 artış gözlend�.

          Yıllık ortalama esas �ş gel�rler� (TL), 2018, 2019                   Yıllık ortalama esas �ş gel�r� değ�ş�m� (%), 2018, 2019

En yüksek yıllık ortalama esas �ş gel�r� 95 b�n 495 TL �le �şverenler�n oldu

Yıllık ortalama esas �ş gel�rler� sırasıyla �şverenlerde 95 b�n 495 TL, ücretl� maaşlılarda 34 b�n 286 TL, kend� hesabına
çalışanlarda 27 b�n 127 TL ve yevm�yel�lerde 14 b�n 769 TL olarak hesaplandı. Geçen yıla göre en yüksek artış %13,9 �le
ücretl�, maaşlı çalışanlarda en düşük artış �se %8,2 �le �şverenlerde oldu.

Esas �ştek� durumlarına göre yıllık ortalama esas �ş gel�rler� (TL), 2018, 2019



Görel� yoksulluk oranı %14,4 oldu

Toplumun genel düzey�ne göre bell� b�r sınırın altında gel�re sah�p olan b�reyler görel� anlamda yoksul sayılmaktadır.
Eşdeğer hanehalkı kullanılab�l�r fert medyan gel�r�n�n %50's� d�kkate alınarak bel�rlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk
oranı 2019 yılında 0,5 puan artarak %14,4 oldu. Medyan gel�r�n %60'ı d�kkate alınarak bel�rlenen yoksulluk sınırına göre
yoksulluk oranı �se son yılda 0,1 puan artarak %21,3 olarak gerçekleşt�.

Eşdeğer hanehalkı kullanılab�l�r fert gel�r�ne göre hesaplanan yoksulluk oranı (%), 2010-2019

Eşdeğer hanehalkı kullanılab�l�r fert medyan gel�r�n�n %40'ı d�kkate alınarak bel�rlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk
oranı b�r öncek� yıla göre 0,4 puanlık artış �le %8,3 olarak gerçekleşt�. Medyan gel�r�n %70'� d�kkate alınarak bel�rlenen
yoksulluk sınırına göre �se yoksulluk oranı b�r öncek� yıla göre değ�şmeyerek %28,5 oldu.

Yoksulluk oranı en düşük haneler tek k�ş�l�k ve çek�rdek a�le bulunmayan haneler oldu

Hanehalkı t�p�ne göre eşdeğer hanehalkı kullanılab�l�r fert medyan gel�r�n�n %50's� d�kkate alınarak hesaplanan yoksulluk
oranlarına bakıldığında; tek k�ş�l�k hanehalklarında yoksulluk oranı b�r öncek� yıla göre 0,4 puan azalarak %9,2, çek�rdek a�le
bulunmayan b�rden fazla k�ş�den oluşan hanehalklarında bu oran 1,5 puan artarak y�ne %9,2 olmuştur. En az b�r çek�rdek
a�le ve d�ğer k�ş�lerden oluşan hanehalklarının yoksulluk oranının 0,6 puan azalarak %18,2, tek çek�rdek a�leden oluşan
hanehalklarının yoksulluk oranının �se 0,9 puan artarak %13,8 olduğu görüldü.

        Medyan gel�r�n %50's�ne ve hanehalkı t�p�ne göre                        Medyan gel�r�n %60'ına ve hanehalkı t�p�ne göre
                      yoksulluk oranı (%), 2018, 2019                                                      yoksulluk oranı (%), 2018, 2019



Okur-yazar olmayanların %26,1'�, yükseköğret�m mezunlarının %2,5'� yoksul

Eşdeğer hanehalkı kullanılab�l�r fert medyan gel�r�n�n %50's� d�kkate alınarak hesaplanan yoksulluk oranına göre; okur-yazar
olmayan fertler�n %26,1'�, b�r okul b�t�rmeyenler�n %22,4'ü yoksul �ken, bu oran l�se altı eğ�t�ml�lerde %13,4, l�se ve deng� okul
mezunlarında �se %6,9 oldu. Yükseköğret�m mezunları �se %2,5 �le en düşük yoksulluk oranının gözlend�ğ� grup oldu.

Eğ�t�m durumuna göre yoksulluk oranı (%), 2018, 2019

Madd� yoksunluk oranı %26,3 oldu

F�nansal sıkıntıda olma durumunu �fade eden madd� yoksunluk; çamaşır mak�nas�, renkl� telev�zyon, telefon ve otomob�l
sah�pl�ğ� �le ekonom�k olarak beklenmed�k harcamaları yapab�lme, evden uzakta b�r haftalık tat�l masrafını karşılayab�lme,
k�ra, konut kred�s� ve fa�zl� borçları ödeyeb�lme, �k� günde b�r et, tavuk, balık �çeren yemek y�yeb�lme ve ev�n ısınma �ht�yacını
karşılayab�lme durumu �le �lg�l� hanehalklarının algılarını yansıtmaktadır.

Yukarıda bel�rt�len dokuz madden�n en az dördünü karşılayamayanların oranı olarak tanımlanan c�dd� madd� yoksunluk oranı
2018 yılında %26,5 �ken 2019 yılı anket sonuçlarında 0,2 puan azalarak %26,3 olarak gerçekleşt�.

Madd� yoksunluk oranı ve b�r öncek� yıla göre değ�ş�m�, 2010-2019                                 



Sürekl� yoksulluk oranı %12,7 oldu 

Dört yıllık panel ver� kullanılarak hesaplanan sürekl� yoksulluk oranı, eşdeğer hanehalkı kullanılab�l�r fert medyan gel�r�n�n
%60'ına göre son yılda ve aynı zamanda öncek� üç yıldan en az �k�s�nde de yoksul olan fertler� kapsamaktadır. Buna göre,
2019 yılı anket sonuçlarında sürekl� yoksulluk oranı b�r öncek� yıla göre değ�şmeyerek %12,7 oldu.

Medyan gel�r�n %60'ına göre sürekl� yoksulluk oranı ve b�r öncek� yıla göre değ�ş�m�, 2010-2019

Kend�ler�ne a�t b�r konutta yaşayanların oranı %58,8 oldu

Oturulan konuta sah�p olanlar geçen yıla göre 0,2 puan azalarak 2019 yılında %58,8 hesaplanırken, k�rada oturanların oranı
%25,6, lojmanda oturanların oranı %1,3, kend� konutunda oturmayıp k�ra ödemeyenler oranı �se %14,3 olarak gerçekleşt�.

                           Konut sah�pl�ğ� (%) 2018, 2019                                                       Konut sah�pl�ğ� değ�ş�m� 2018, 2019



Konutun �zolasyonundan dolayı ısınamama en çok karşılaşılan konut ve çevre problem� oldu

Kurumsal olmayan nüfusun %39,3'ü konutunda �zolasyondan dolayı ısınma sorunu, %36,9'u sızdıran çatı, neml� duvarlar,
çürümüş pencere çerçeveler� vb. problemler� yaşarken %26,1'� traf�k veya endüstr�n�n neden olduğu hava k�rl�l�ğ�, çevre
k�rl�l�ğ� veya d�ğer çevresel sorunlarla karşılaştı.

Konut ve çevre problemler� (%), 2018, 2019

Taks�t ödemeler� veya borçları olanların oranı %71,1 oldu

Geçen yıla göre nüfusun konut alımı ve konut masrafları dışında borç veya taks�t ödemeler� 0,7 puan artarak %71,1 oldu. 
Nüfusun %9,6'sına bu ödemeler yük get�rmezken %19,0'ına çok yük get�rd�. Haneler�n %58,7's� evden uzakta b�r haftalık
tat�l masraflarını, %33,6'sı �k� günde b�r et, tavuk ya da balık �çeren yemek masrafını, %29,7's� beklenmed�k harcamaları,
%19,2's� ev�n ısınma �ht�yacını, %56,6'sı esk�m�ş mob�lyaların yen�lenmes�n� ekonom�k olarak karşılayamadığını beyan ett�.

Seç�lm�ş yaşam koşulları göstergeler�, 2018, 2019



Bu konu �le �lg�l� b�r sonrak� haber bülten�n�n yayımlanma tar�h� Eylül 2021'd�r.

 

Tekn�k b�lg� �ç�n: Murat KARAKAŞ B�lg� taleb� �ç�n: B�lg� Dağıtım Grubu
Telefon: +90 0312 454 77 60 Telefon: +90 312 454 72 56
e.posta: muratkarakas@tu�k.gov.tr e.posta: b�lg�@tu�k.gov.tr


