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İnsani Gelişme Endeksi bize ne anlatır? 
 
İnsani Gelişme Endeksi (İGE), insanların seçeneklerinin artırılmasının insani 
gelişmeye ilişkin sonuçların değerlendirilmesinde temel ölçüt olduğunu 
vurgulamak üzere geliştirilmiştir. Ekonomik büyüme, insani gelişme için 
önemli bir araç olmakla birlikte amaç değildir. Buna ek olarak İGE, kişi başına 
düşen Gayrisafi Millî Hasıla (GSMH) düzeyleri aynı olan iki ülkenin nasıl farklı 
insani gelişme sonuçlarına sahip olabilecekleri sorusunun yöneltilmesini 
sağlayarak geliştirilen ulusal politikaların sorgulanmasında kullanılabilir. 
Örneğin, Malezya’da kişi başına düşen GSMH oranı Şili’den daha yüksektir, 
fakat Malezya’da doğumda beklenen yaşam süresi Şili’de olduğundan 7 yıl, 
beklenen okula devam süresi ise 2,5 yıl daha kısadır ve bunun sonucu olarak 
Şili’nin İGE değeri Malezya’dan çok daha yüksektir. Bu dikkat çekici zıtlıklar 
hükümetin politika öncelikleri hakkında tartışmalara neden olabilir. 
 
2014 İGE kaç ülkeyi kapsadı? 
 
İGE, 2011-2013 yılları arasında 187 ülkeyi kapsamışken, 2014 İGE 188 ülkeyi 
kapsıyor. Bu yıl, Güney Sudan’ın İGE değerini hesaplamak mümkün oldu. Bu 
yıl çok fazla göstergeye ulaşmak, İGE için gerekli kalkınma göstergelerini elde 
etmek için uluslararası olarak standartlaştırılmış veriler ve ulusal istatistik 
değerleri sunan BM kuruluşları ve Dünya Bankası ile çalışan İnsani Gelişme 
Raporu Ofisi’nin (İGRO) çabaları sayesinde oldu. 2014 İGE’deki sonuçlar ve 
yöntemlerle ve 2015 İnsani Gelişme Raporu’ndaki diğer kompozit endekslerle 
ilgili ayrıntılı açıklama için lütfen Teknik Notlar 1-5’e bakınız.  
 
2014 yılında İGE sıralamaları pek çok ülke için değişiklik gösterdi mi? 
 
Genellikle art arda gelen iki yılda İGE sıralamalarında İGE bileşen 
göstergelerinin doğası gereği çok az değişiklik olur – kişi başına düşen 
gayrisafi millî hasıla hariç, diğer göstergeler yıldan yıla çok yavaş değişiklik 
gösterir. 
 
2015 İnsani Gelişme Raporu için kompozit göstergelerin hesaplanmasında 
verileri indirmek için verilerin kesinleştirildiği son tarihte mevcut olan tutarlı veri 
dizilerine dayanarak, sıralamaları 2013 ve 2014 yılları arasında değişiklik 
gösteren birkaç ülke var. 2013-2014 yılları için İGE değerleri ve sıralamaları 
İstatistik Eki’ndeki Tablo 2’de sunulmuştur. Tablo 2’de aynı zamanda 2009-
2014 yılları arasında sıralamalarda meydana gelen değişiklikleri de sunduk. 
 
Tutarlı veriler en son güncellemelere ve veri revizyonlarına dayanıyor ve aynı 
yöntemin kullanılmasıyla elde ediliyor. Sağlık, eğitim ve yaşam standartları 



alanlarındaki insani gelişme göstergelerinde görülen kazanımlardaki değişimin 
(gelişme ya da gerileme) etkisi bu tür tutarlı veri dizilerinden elde edilen İGE 
değerlerinin karşılaştırılmasıyla elde ediliyor. 
 
Farklı yıllarda yayımlanan İnsani Gelişme Raporları’nda İGE değerlerindeki 
(ve sıralamalarındaki) farklılık veri revizyonunun, yöntemdeki değişimin ve 
göstergelerde belirtilen kazanımlardaki gerçek değişikliğin ortak bir etkisini 
temsil ediyor. 
 
İGR kullanıcılarımıza farklı yıllarda yayımlanan raporlardaki tahminleri 
karşılaştırmalarını değil, en son yayımlanan rapordaki Tablo 2’de sunulan 
tutarlı verileri kullanmalarını öneriyoruz. 
 
2014 İGE’nin bileşen göstergelerinde önemli veri revizyonları yapıldı mı? 
 
2014 ve 2015 yıllarında iki önemli veri revizyonu yapıldı. Bunlardan ilki, 2011 
Uluslararası Kıyaslama Programı (ICP) araştırmalarına dayalı yeni satın alma 
gücü paritesi (SGP) kambiyo oranlarıyla ilgili. Dünya Bankası 2014 yılının 
Mayıs ayında yeni SGP terimleriyle ifade edilen yeni GSYİH ve GSMH 
dizilerini yayımladı. Buna ek olarak, GSYİH ve GSMH dizileri önceden 2005 
yılı verileriyle üretilmişken sonradan 2011 rakamlarıyla güncellendi. 
 
Diğer veri revizyonu ise Birleşmiş Milletler Nüfus Bölümü tarafından beklenen 
yaşam süresini de kapsayan nüfus göstergelerinde yapıldı. Yeni veriler, 29 
Temmuz 2015 tarihinde Birleşmiş Milletler Nüfus Bölümü tarafından ‘2015 
Dünya Nüfus Beklentileri’ raporunda yayımlandı. Nüfusla ilgili verilere gelişmiş 
erişim sayesinde 2015 İGR beklenen yaşam süresine ilişkin yeni bir dizi 
tahmin sunuyor. 
 
Her iki revizyonun da özellikle aynı şekilde etkilenmeyen orta gelirli ülkelerde 
İGE değerleri ve sıralamalarında etkileri oldu. Bazı ülkelerde beklenen yaşam 
süresi yukarı, bazılarında aşağı doğru revize edildi ve aynı durum kişi başına 
düşen GSMH’de de yaşandı. Dünyada ortalama olarak seyretmesine karşın, 
kişi başına düşen GSMH yaklaşık %33 oranında yukarı doğru revize edildi.  
 
İGE’nin hesaplanmasında kullanılan yöntemde önemli bir revizyon 
yapıldı mı?  
 
2013 İGE’nin hesaplanmasında kullanılan yöntemle karşılaştırıldığında 2014 
İGE’nin hesaplanmasında kullanılan yöntemde önemli bir değişiklik olmadı. 
 
Ülkelerin İGE sıralamalarındaki istatistikî bağlantılar bu yıl korundu mu? 
 
İGE daha büyük ondalık rakamlarla hesaplanmasına karşın, biz İGE’yi üç 
ondalık basamak içerecek şekilde sunuyoruz. Ülkelerin İGE değerlerinde 
genellikle istatistikî bağlantılar oluyor ve bu değerler ülke sıralamalarındaki bu 
bağlantılarda yansıtılıyor. İGE değerlerinin, hesaplanan bileşenlerin doğası 
gereği, üçüncü ondalık basamağından sonraki değişiklikler önemsiz kabul 
ediliyor. 
 



2014 İGR’de yeniden tanıtılan insani gelişme gruplarını tanımlamak için 
neden sabit eşikler kullanıldı? 
 
İnsani gelişme gruplarını tanımlamak için yeniden sabit eşik değerleri 
kullanmamızın iki temel nedeni var. Bunlardan ilki, daha önceden kullanılan 
çeyreklere göre gruplama sisteminde ülkelerin İGE dağılımındaki çeyreklere 
göre değerlerin her yıl değişmesi nedeniyle daha yüksek bir insani gelişme 
düzeyine yönelik ilerlemelerini net bir biçimde görememeleri. İkincisi ise, 
çeyrek değerlere göre oluşan gruptaki ülke sayısının her zaman aynı olması. 
Böylece bir ülke daha yüksek bir gruba yükselirse, bir diğer ülkenin daha 
düşük bir gruba geçmesi gerekiyor. 
 
2014 İGR, insani gelişme kazanımlarındaki dört kategori için sabit eşiklerden 
oluşan bir sistemi tanıtıyor. Sabit eşikler, bileşenlerin göstergelerinin 
çeyreklere göre dağılımlarını kullanarak hesaplanan İGE değerleriyle birlikte 
ediniliyor. Daha fazla ayrıntı için Teknik Not 1’e bakınız. 
 
İGE hesaplamalarında veriler nereden elde edilir? 
 
Doğumda beklenen yaşam süresiyle ilgili veriler Birleşmiş Milletler Ekonomik 
ve Sosyal İşler Bölümü’nün (UNDESA) BM Nüfus Bölümü’nden, okula gitme 
süresiyle ilgili veriler UNESCO İstatistik Enstitüsü’nün (UIS) eğitim durumuna 
ilişkin verilerinden ve UIS verilerinin bulunmadığı bazı ülkeler için Barro ve 
Lee (2013) yönteminden, okula devam süresiyle ilgili veriler UIS’ten, kişi 
başına düşen GSMH (2011 yılında SGP$) ile ilgili veriler ise Dünya Bankası 
ve Uluslararası Para Fonu’ndan elde ediliyor. Birkaç ülke için, okula gitme 
süresi ulusal olarak yapılan hane halkı araştırmalarından ve bazı ülkeler için 
GSMH verileri ise BM İstatistik Bölümü’nün veri tabanı olan Birleşmiş Milletler 
Ulusal Hesaplar Ana Büyüklükleri Veri Tabanı’ndan elde edildi. 
 
İGE ve diğer insani gelişme göstergelerinin hesaplanmasında kullanılan 
ulusal ve uluslararası veriler arasında eşitsizlikler var mı? 
 
Bazı ülkeler açısından göstergelerin ulusal ve uluslararası değerleri arasında 
hâlâ veri farklılıkları var. İGRO, insani gelişmedeki veri kalitesinin ulusal ve 
uluslararası olmak üzere bütün düzeylerde geliştirilmesini ve ulusal istatistik 
otoriteleriyle BM istatistik birimleri arasında etkin bir iletişim ve işbirliği 
sağlanmasını aktif olarak savunur. İnsani Gelişme Raporu Ofisi ülkelerden 
doğrudan veri toplamaz. 
 
GSMH’yi satın alma gücü paritesinde (SGP) uluslararası dolar olarak 
ifade etmek neden önemlidir? 
 
İGE, çok farklı fiyat düzeylerine sahip 188 farklı ülke ve bölge için bir 
değerlendirme yapmaya çalışır. Ülkeler arasındaki ekonomik istatistiklerin 
karşılaştırılabilmesi için önce verinin ortak bir para birimine çevrilmesi gerekir. 
Piyasa döviz kurlarından farklı olarak SGP döviz kuru bu dönüştürmenin 
ülkeler arasındaki fiyat farklılıklarını dikkate almasına olanak sağlar. Bu 
sayede kişi başına düşen GSMH (SGP$) insanların yaşam standartlarını daha 
iyi yansıtır. Teoride 1 SGP doları (veya uluslararası dolar) her ülkenin kendi 



ekonomisinde 1 Amerikan dolarının ABD ekonomisinde sahip olduğu satın 
alma gücüne sahiptir.  
 
Yeni SGP değerleri Mayıs 2014’te tanıtıldı. SGP’lerin hesaplandığı en güncel 
Uluslararası Kıyaslama Programı (ICP) araştırması 2011 yılında yürütüldü. Bu 
araştırma bütün coğrafi bölgelerden ve OECD ülkelerinden 199 ekonomiyi 
kapsamıştır. 
 
“İsnat edilen” gösterge nedir – ve hangi ülkeler için bu isnat edilen 
istatistikler kullanılmıştır? 
 
Bir gösterge eksik olduğunda, İGRO eksik olan değeri alternatif bir kaynak ya 
da yatay kesit regresyon modeli kullanarak tahmin eder. Kullanılan yöntem 
ve/veya model ile birlikte tahmin edilen değerler İGE hesaplamasında 
kullanılmadan önce ilgili ülkeye iletilir. Örneğin, Andorra ve Lihtenştayn’ın 
ortalama okula gitme süresi (OOGS) komşu ülkeler olan İspanya ve 
İsviçre’nin OOGS değerlerini sırasıyla temel aldı. 29 ülke için OOGS, ulusal 
temsil niteliğine sahip hane halkı araştırmalarına – UNICEF’in Çok Göstergeli 
Küme Araştırmaları (MICS), ICF Nüfus ve Sağlık Araştırmaları (DHS), Dünya 
Bankası’nın Uluslararası Gelir Dağılımı Veri Tabanı – dayanarak tahmin 
edildi. Ortalama eğitim görme süresi 11 ülke için – Antigua ve Barbuda, Yeşil 
Burun Adaları, Dominika, Eritre, Gine-Bissau, Grenada, Kiribati, Seyşeller, 
Saint Kitts ve Nevis, Saint Vincent ve Grenadinler ve Türkmenistan – yatay 
kesit regresyon modeli kullanılarak hesaplandı. Beklenen okula devam süresi 
ise dört ülke – Bahamalar, Haiti, Papua Yeni Gine ve Güney Sudan – için 
yatay kesit regresyon modeli kullanılarak hesaplandı. 
 
İnsani gelişmeyi hesaplamada İGE yerine kişi başına düşen GSMH 
kullanılabilir mi? 
 
Hayır. Gelir, insani gelişme açısından bir araçtır, ancak amaç değildir. Kişi 
başına düşen GSMH yalnızca ortalama ulusal geliri yansıtır. Bu gelirin nasıl 
harcandığı, genel sağlık, eğitim ve insani gelişmeye yönelik diğer alanlara 
yönlendirilip yönlendirilmediği konusunda bilgi vermez. Aslında, kişi başına 
düşen GSMH sıralamaları ile ülkelerin İGE sıralamalarını karşılaştırmak ulusal 
politika seçimleri hakkında pek çok bilgiyi açığa çıkarabilir. Gabon 16.367$’lık 
(SGP$) bir kişi başına düşen GSMH oranıyla GSMH sıralamasında 68. sırada 
yer alırken İGE sıralamasında 110. sırada yer aldı. Endonezya ise yalnızca 
9.788$’lık (SGP$) bir kişi başına düşen GSMH oranıyla İGE sıralamasında 
aynı sırayı aldı. 
 
İGE bir ülkenin insani gelişmişlik düzeyini ölçmek için tek başına yeterli 
midir? 
 
Hayır. İnsani gelişme kavramı, İGE’de veya İnsani Gelişme Raporu’nun 
herhangi bir kompozit endeksinde (Eşitsizliğe Uyarlanmış İGE, Cinsiyete 
Dayalı Gelişme Endeksi, Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi ve Çok 
Boyutlu Yoksulluk Endeksi) ele alınamayacak kadar geniş bir kavramdır. 
Kompozit göstergeler birkaç belirli alana odaklanarak insani gelişmeyi odaklı 
bir yaklaşımla ölçerler. Bir ülkenin insani gelişme düzeyine ilişkin daha 



kapsamlı bir değerlendirme yapmak için diğer insani gelişme göstergelerinin 
ve raporun istatistik ekinde sunulan bilginin analiz edilmesi gerekir (bakınız 
Raporun Okuyucu Rehberi). 
 
İGE göstergeleri ülke düzeyinde İGE’yi hesaplamak için uyarlanabilir mi? 
 
Evet, İGE göstergeleri diğer istatistikî kalite unsurlarını taşıyorlarsa ülkeye 
özgü göstergelere uyarlanabilir niteliktedirler. Örneğin, bazı ülkeler beklenen 
yaşam süresi yerine alt ulusal düzeylerde 5 yaş altı çocuk ölüm oranlarını, 
bazı ülkeler de kişi başına düşen GSMH oranları yerine kişi başına düşen 
ortalama harcanabilir geliri kullanmışlardır. Ayrıştırma düzeyinde uygun 
verilerin bulunması hâlinde veya bu konuda sağlam bir istatistikî yöntem 
kullanarak tahminde bulunulabilmesi durumunda, bir ülkedeki farklı alt nüfus 
gruplarına dair düzey ve eşitsizliklerin karşılaştırılması için İGE alt ulus 
düzeyinde ayrıştırılabilir. İGE yöntemleri kullanılarak iç eşitsizliklere vurguda 
bulunulması pek çok ülkede yapıcı politika tartışmaları başlatmıştır. 
 
İGE’yi hesaplarken artık neden aritmetik ortalama yerine geometrik 
ortalama kullanılıyor? 
 
2010 yılında İGE hesaplamalarında ilk kez geometrik ortalama kullanıldı. 
Herhangi bir göstergedeki zayıf bir performans doğrudan geometrik 
ortalamaya yansıtılıyor. Bir başka deyişle, bir boyuttaki düşük bir kazanım 
artık başka bir boyuttaki yüksek bir kazanımla doğrusal olarak telafi edilmiyor. 
Geometrik ortalama, boyutlar arasındaki birbirinin yerine konabilirlik düzeyini 
azaltıyor. Aynı zamanda, örneğin, doğumda beklenen yaşam süresinde %1’lik 
bir azalmanın İGE üzerinde eğitim veya gelir endekslerinde %1 oranında bir 
azalma biçiminde aynı etkiyi yaratmasını sağlıyor. Dolayısıyla kazanımların 
karşılaştırılmasına bir zemin olarak bu yöntem, basit bir ortalama almaya 
kıyasla boyutlar arasındaki iç farklılıklara daha saygılıdır. 
 
Kişi başına düşen GSMH’nin maksimum değerinin 75.000$’a 
sabitlenmesinin etkisi nedir?   
 
Gelir, insani gelişme açısından bir araç işlevi görür, fakat gelirler arttıkça katkı 
azalır. Aynı zamanda diğer insani gelişme alanlarına aktarılmayan yüksek 
gelir, insani gelişme açısından hiçbir yarar sağlamaz. Maksimum GSMH 
değerini 75.000$’a sabitlemek, 75.000$’dan daha yüksek bir gelire sahip 
ülkeler açısından bu iki yöndeki sorunları ortadan kaldırmasının yanında 
yüksek gelirin İGE değerine baskın gelmesine de engel oluyor. Şu anda bu 
düzeye ulaşmış kişi başına düşen GSMH oranlarına sahip 4 ülke var – 
Lihtenştayn, Kuveyt, Katar ve Singapur. Oldukça gerçekçi büyüme oranlarına 
dayalı öngörüler 2018 yılına kadar beş ülkeden daha fazla ülkenin bu sınırı 
aşamayacağını gösterdi. 
 
Göstergelerin minimum değerleri arkasındaki mantık nedir? 
 
Minimum değerler genellikle bir toplumun zamanla hayatta kalabilmek için 
ihtiyaç duyduğu değerlere göre belirlenir. 20 yaşın ortalama yaşam süresi 
açısından minimum değer olarak alındığını gösteren tarihi bulgulara göre 



ortalama yaşam süresi 20 yıldır (Maddison, 2010 ve Riley, 2005). Eğer bir 
toplumun ve toplum alt grubunun ortalama yaşam süresi tipik üreme yaşının 
altındaysa o toplumun nesli tükenir. Ruanda soykırımı gibi bazı krizler 
esnasında daha düşük değerler elde edilmiştir, ancak bunlar sürdürülebilir 
olmayan istisnai durumlardır. Bakınız: 
 

• Maddison, A. 2010. Historical Statistics of World Economy: 1-2008 AD. 
Paris: Organization for Economic Cooperation and Development. 

• Riley, J.C. 2005. Poverty and Life Expectancy. Cambridge, UK: 
Cambridge University Press 

• Noorkbakhsh (1998). The Human Development Index: Some Technical 
Issues and Alternative Indices. Journal of International Development 
10, 589-605. 

 
Toplumlar örgün eğitim olmadan da varlıklarını sürdürebilecekleri için her iki 
eğitim göstergesinde de minimum değer olarak 0 temel alınmıştır. Gelir 
göstergesinde ise minimum değer olarak 100$’lık bir kişi başına düşen GSMH 
oranı temel alınmıştır. Bu, yakın tarihte herhangi bir ülke tarafından elde 
edilen en düşük değerden (2008 yılında Zimbabve) daha düşük bir değerdir. 
Eğer herhangi bir ülkenin kişi başına düşen GSMH oranı 100$’a yakınsa veya 
100$’ın altındaysa, minimum değer buna uygun olarak değiştirilecektir. 
 
İGE neden gelir bileşeni logaritması kullanıyor? 
 
Gelir, üst limit belirleme işlevine ek olarak İGE’ye logaritmik olarak 
dönüştürülmüş bir değişken dâhil olur. Burada temel fikir, geliri insani 
yetkinliklere dönüştürmede marjinal faydanın azaltılmasına vurguda 
bulunmaktır. Bu, söz konusu içbükey logaritmik dönüşüm, ortalama gelirin 
yalnızca 500$ olduğu bir ülkede kişi başına düşen GSMH’de 100$’lık bir 
artışın ortalama gelirin 5.000$ ila 50.000$ arasında olduğu bir ülkede aynı 
100$’lık artıştan daha büyük bir etki yaratacağı anlamına gelir. 
 
“Azalan getiriler” ilkesi neden diğer göstergelere de uygulanmadı? 
 
Sağlık ve eğitim alanlarındaki değişkenlerin azalan getirilere uyacak biçimde 
değiştirilmesi konusunda hem destekleyen hem de karşı çıkan görüşler 
mevcuttur. Sağlık ve eğitimin sadece birer iç değer olmadıkları doğrudur; tıpkı 
gelir gibi onlar da İGE’ye dâhil edilmeyen, insani gelişimin diğer boyutları 
yönünden önem taşırlar (Sen, 1999). Dolayısıyla, başka amaçlara 
çevrilebilme nitelikleri benzer şekilde azalan getiriler oluşturabilir. Ancak 
benimsenen yaklaşım yaşanan veya okula gidilen her yaşın eşit değere sahip 
olmasıdır ve bu nedenle bu ilke, yalnızca gelir göstergesine uygulanmıştır.  
 
İGE boyutlarının ağırlığı eşit midir? 
 
İGE her üç boyuttaki endekslere eşit ağırlık verir; eğitim alanındaki iki alt 
endeks de eşit ağırlıktadır. Ağırlık seçimi, bütün insanların üç boyuta eşit 
olarak değer verdikleri yönündeki kuralcı varsayıma dayanır. Bu yaklaşıma 
istatistikî dayanak sağlayan araştırmalar arasında Noorkbakhsh (1998) ve 
Decanq ve Lugo (2009) yer almaktadır. Geometrik ortalamada boyut 



endeksleri varyasyonu aritmetik ortalamadan çok daha eşit aralıklardadır, bu 
da efektif ağırlığın öncesine oranla daha eşit olduğunu gösterir.  
 
İGE’de katılım, cinsiyet ve eşitlik boyutları neden yer almıyor? 
 
Basit bir özet endeks olarak İGE, insani gelişmenin üç temel boyutundaki 
ortalama kazanımları yansıtacak şekilde tasarlanmıştır. Bu üç boyut; uzun ve 
sağlıklı bir yaşam sürme, bilgiye erişim ve insana yakışır bir yaşam 
standardına sahip olmadır. Katılım ve refaha ilişkin diğer unsurlar, bir dizi 
öznel ve nesnel göstergelerin kullanılması yoluyla ölçülüyor ve raporda 
tartışılıyor. İnsani gelişmenin bu alanlarına ilişkin ölçümle ilgili konular, ele 
alınması gereken kavramsal ve yöntemsel güçlükleri gösteriyor. 
 
Bir ülkenin İGE’ye dâhil edilme ölçütleri nelerdir? 
 
İnsani Gelişme Raporu Ofisi mümkün olduğunca çok sayıda BM üyesi ülkeyi 
İGE’ye dâhil etmek için çaba gösterir. Bir ülkeyi İGE’ye dâhil edebilmek için 
endekste yer alan her üç boyut için güncel, güvenilir ve karşılaştırılabilir 
verilere ihtiyaç vardır. Bir ülkenin İGE’de yer alabilmesi için ideal olan; bu 
verilerin ilgili uluslararası kurumlardan alınabilmesidir.  
 


