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İnsani Gelişme Endeksi'ndeki başarımlar ile toplumsal cinsiyete dayalı farklılıklar, 
eşitsizlik, gezegensel baskılar ve yoksullukla ilgili tahminlerde bulunan tamamlayıcı 
metrikleri yansıtan insani gelişme özetidir.
İGE
İnsani Gelişme Endeksi
İGE, insani gelişmenin üç temel boyutundaki uzun 
dönemli ilerlemeyi değerlendirmek için kullanılan özet 
bir ölçüm yöntemidir. Bu üç temel boyut; uzun ve 
sağlıklı yaşam, bilgiye erişim ve insana yakışır bir 
yaşam standardı olarak sıralanıyor.

Türkiye’nin 2021 yılındaki İGE değeri 0,838 oldu. Bu 
değerle Türkiye, Çok Yüksek insani gelişme 
kategorisinde yer aldı ve 191 ülke ve toprak arasında 
48. oldu.

1990-2021 yılları arasında Türkiye’nin İGE değeri 
0,600’den 0,838’e yükselerek %39,7’lik bir değişim 
gösterdi.

1990-2021 yılları arasında Türkiye’de doğuşta beklenen 
yaşam süresi 8,3 yıl; ortalama öğrenim süresi 4,2 yıl ve 
beklenen öğrenim süresi 9,3 yıl arttı. Türkiye’de kişi 
başına Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) 1990-2021 yılları 
arasında yaklaşık %138,7 oranında bir artış gösterdi. 
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1990 – 2021 yılları arasındaki İGE değerlerinin karşılaştırılması
Türkiye Dünya

İGE sınıflandırması (değer):
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TCDGE 1990 – 2021 yılları arasında TCDGE değerlerinin karşılaştırılması
Türkiye DünyaToplumsal Cinsiyete Dayalı 

Gelişme Endeksi
TCDGE insani gelişmenin üç temel boyutundaki 
başarımlarda toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ölçer. Bu 
üç boyut; sağlık (kadın ve erkeklerin doğuşta beklenen 
ortalama yaşam süresi ile ölçülür), bilgi (kız ve erkek 
çocukları için beklenen öğrenim süresi ve 25 yaş ve 
üzerindeki yetişkin kadın ve erkeklerde ortalama 
öğrenim süresi ile ölçülür) ve yaşam standartları (kadın 
ve erkeklerde kişi başına tahmini GSMH ile ölçülür) 
olarak belirlenmiştir. Kadın İGE değerinin erkek İGE 
değerine oranını gösterir.

Türkiye’de 2021 kadın İGE değeri 0,806 iken, erkek İGE 
değeri 0,860 olarak ölçüldü ve bu durum sonucunda 
TCDGE değeri 0,937 olarak hesaplandı; bu sonuca göre 
Türkiye 3. Grubun içinde yer aldı.

EUİGE
Eşitsizliğe Uyarlanmış İGE
EUİGE, İGE’nin üç boyutundaki eşitsizlikleri, her 
boyutun dağılımdaki eşitsizlik düzeyine göre ortalama 
değerini “iskonto” ederek hesaba katar. İnsani 
gelişmede eşitsizlik kaynaklı “kayıp”, İGE ile EUİGE’nin 
arasındaki fark ile gösterilir. Bir ülkedeki eşitsizlik 
arttığında, insani gelişmedeki kayıp da artar. 2021 
yılında Türkiye’nin eşitsizlik kaynaklı kaybı %14,4 
olarak ölçüldü ve bu sonuç İGE’yi 0,717’ye düşürdü. 

2010 – 2021 yılları arasında EUİGE değerlerinin karşılaştırılması
Türkiye
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1990 – 2021 yılları arasında TCEE değerlerinin karşılaştırılması
Not: Daha düşük TCEE değerleri toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ilişkin performansın daha iyi olduğunu ifade eder.

Türkiye Dünya

TCEE
Toplumsal Cinsiyet 
Eşitsizliği Endeksi
TCEE, üreme sağlığı, güçlenme ve işgücü piyasası olmak 
üzere üç temel boyutta toplumsal cinsiyete dayalı 
eşitsizlikleri (kadın ve erkek başarımları arasındaki 
eşitsizlikten kaynaklanan insani gelişme kaybını) ölçer. 
Üreme sağlığı, anne ölüm oranı ve ergen doğurganlık 
oranları ile; güçlenme, her cinsiyet için parlamentodaki 
sandalye sayısı ve en azından bir süre ortaöğretim 
görmüş nüfus ile; işgücüne katılım ise kadın ve 
erkeklerin işgücüne katılım oranları ile ölçülür. 2021 
yılında Türkiye 0,272’lik TCEE değeri ile 170 ülke 
arasında 65. sırada yer aldı.

ÇBYE
Çok Boyutlu Yoksulluk 
Endeksi
ÇBYE insanların çoklu ve eş zamanlı olarak yoksulluğu 
nasıl deneyimlediğini anlamak için gelirin ötesindeki 
parametrelere bakar. Sağlık, eğitim ve yaşam standardı 
olmak üzere toplam 10 göstergeden oluşan üç temel 
boyut genelinde insanların nasıl geride bırakıldığını 
tanımlar. Bu ağırlıklı göstergelerin en az üçte birinden 
yoksun bırakılmış kişiler çok boyutlu yoksul 
kategorisine girer.

En son yılın ÇBYE değerlerinin karşılaştırılması

ÇBYE (Ekim 2021’deki en son güncelleme itibarıyla) 109 gelişmekte olan ülkeyi kapsar. 
Türkiye için ÇBYE değeri hesaplanmamıştır.

Not: Daha düşük ÇBYE değerleri çok boyutlu yoksulluğa ilişkin daha iyi bir performansın olduğunu ifade eder.
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GİGE
Gezegensel Baskılara 
Uyarlanmış İGE
GİGE, nesiller arası eşitsizlik endişelerini yansıtmak 
üzere, gezegensel baskılar hesaba katılarak İGE’nin 
iskonto edilmiş halidir. Gezegen üzerindeki aşırı insani 
baskıyı yansıtmak için kişi başına karbondioksit 
emisyonu (üretim temelli) ve kişi başına malzeme ayak 
izine göre uyarlanmış insani gelişme düzeyini ifade eder. 
Gezegen üzerinde hiçbir baskının olmadığı ideal 
senaryoda, GİGE İGE’ye eşittir. Bu anlamda, GİGE 
gezegensel baskılar hesaba katıldığında insani gelişme 
düzeyini ölçer.

2021 yılının GİGE değerlerinin karşılaştırılması
Türkiye Dünya

Not: İnsani Gelişme Raporu Ofisi (İGRO) uluslararası standartlaştırılmış verileri kullanmak zorundadır. Uluslararası kurumlar ulusal verileri ülkeler arasında karşılaştırılabilir hale 
getirmek için standartlaştırdığı ve bazı durumlarda en yeni ulusal verilere erişim sahibi olmadığından, ulusal ve uluslararası veriler farklılık gösterebilir.
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