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Sıkça Sorulan Sorular 
 
Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi nedir ve nasıl hesaplanır? 
 
Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi (TCEE) bir eşitsizlik endeksidir. 
Kadınların ve erkeklerin kazanımlarındaki eşitsizliklere bağlı potansiyel insani 
gelişme kaybını güçlendirme ve ekonomik statü olmak üzere iki boyutta 
yansıtır ve ülkelerin kadın sağlığı temel boyutuna yönelik kuralcı ideallere 
ilişkin konumlarını gösterir. TCEE, genel anlamda kadınların bu boyutlarda ne 
kadar dezavantajlı olduklarını ortaya koyar. 
 
Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda mükemmel bir ülke yoktur, çünkü bütün 
ülkeler toplumsal cinsiyet eşitsizliği hesaba katıldığında, insani gelişmenin 
temel alanlarındaki kazanımlarda birtakım kayıplara uğrarlar. TCEE, yöntem 
açısından Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi’ne (EUİGE) benzer 
– ayrıntılar için Teknik Not 4’e bakınız. Bu, üreme sağlığı, güçlendirme ve iş 
gücüne katılım alanlarındaki kazanımlarda toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine 
bağlı ortak bir kayıp olarak yorumlanabilir. TCEE, İGE’den farklı boyutlar 
içerdiği için, bu İGE’nin kendisindeki bir kayıp olarak değerlendirilemez. TCEE 
değerleri 0 ila 1 arasında değişir ve daha yüksek TCEE değerleri daha yüksek 
düzeylerde eşitsizlikler olduğunu gösterir.  
 
TCEE’nin güçlü ve zayıf yönleri nelerdir? 
 
TCEE, üreme sağlığını da kapsıyor ve okuryazarlık ve ilköğretimin ötesine 
geçiyor. Kusurlu ve cinsiyete göre ayrıştırılmış gelir ölçümlerini kullanmak 
yerine emek piyasasına katılımdaki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ortaya 
çıkarıyor. 
 
Diğer bütün kompozit ölçümlerde olduğu gibi, TCEE’nin de bazı zayıf yönleri 
var. Öncelikle toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin boyutlarını tam olarak ölçmekte 
yetersiz kalıyor. Örneğin, ulusal parlamenter temsilin kullanımı yerel yönetim 
düzeyinde ve toplumda ve kamu yaşamında başka alanlardaki katılımı 
dışarıda bırakıyor. Aynı zamanda emek piyasası boyutu da istihdam, yeterli 
bir işe sahip olma ve kadınlar tarafından yapılan ücretsiz işler gibi konulara 
ilişkin bilgilerden yoksun. Endeks, zamanın kullanılması – pek çok kadının 
bakım hizmetleri ve ev işleri yönünde ek bir yüke sahip olmalarının boş 
zamanlarını kısıtlaması ve streslerini ve fiziksel yorgunluklarını artırması – gibi 
bazı önemli boyutlar yönünden de eksik. Varlık sahipliği, çocuk bakım desteği, 
toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve toplum düzeyinde karar verme süreçlerine 
katılım da bu alanlarda mevcut verilerin kısıtlı olması nedeniyle TCEE’de 
bulunmuyor. 
 
 



TCEE’nin hesaplanmasında kullanılan veri kaynakları nelerdir? 
 
TCEE, WHO, UNICEF, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Dünya 
Bankası ile birlikte bağımsız teknik uzmanlardan oluşan Birleşmiş Milletler 
Kuruluşlar Arası Anne Ölümleri Tahmin Grubu’ndan (MMEIG) sağlanan anne 
ölüm oranları, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Bölümü’nün Dünya 
Nüfus Beklentileri raporundan alınan ergen doğurganlık oranları, UNESCO 
İstatistik Enstitüsü (UIS) eğitim durumu tabloları ve Barro-Lee veri 
kümelerinden alınan eğitim durumuna ilişkin istatistikler, Parlamentolar Arası 
Birlik’ten (PAB) elde edilen parlamentoda temsile ilişkin veriler ve Uluslararası 
Çalışma Örgütü’nün (ILO) İş Gücü Piyasasında Temel Göstergeler (KILM) 
veri tabanından alınan iş gücü piyasasına katılım da dâhil olmak üzere 
kamuya açık başlıca uluslararası veri tabanlarından elde edilen verilere 
dayanır. 
 
Erkekler için hiçbir eşdeğer bulunmadığı durumda sağlık göstergelerini 
kullanma gerekçesi nedir? 
 
TCEE’de kullanılan üreme sağlığı göstergeleri erkekler açısından eşdeğer 
göstergelere sahip değildir. Bu boyutta genç kızların ve kadınların üreme 
sağlığı, olması gereken toplumsal hedeflerle – hamilelikte anne ölümlerinin ve 
ergen hamileliğinin olmaması gibi – kıyaslanır. Buradaki mantık, güvenli 
anneliğin toplumun kadınların üremedeki rolüne verdiği önemi yansıtmasıdır. 
Ergen doğurganlık oranı ile ölçülen erken yaşta doğum yapma, anneler ve 
bebekleri için büyük sağlık riskleri taşır. Aynı zamanda ergen anneler genelde 
okulu bırakmaya ve düşük vasıflı işlere girmeye mecbur bırakılırlar. Bu iki 
gösterge için erkeklere verilen değer, kadınlar için toplumsal hedeflerle aynı 
olan 0’dır. 
 
Parlamentoda kadın temsil oranının sıfır olduğu durumlarda ne yapılır? 
 
TCEE’de yer alan 155 ülkeden yalnızca 4’ünün parlamentodaki kadın temsil 
oranları sıfıra eşit. Çarpımsal işlevi göz önünde bulundurarak hesaplamayı 
mümkün kılabilmek için sıfır değerini 0,1 ile değiştirdik. Buradaki mantık, 
kadınların parlamentoda temsil edilmiyor olsalar bile belirli bir siyasi etkiye 
sahip olduklarıdır. Ülkelerin göreceli sıraları yerine konulan değerin seçimine 
duyarlıdır. Kadınların gözlemlenen, sıfır olmayan en düşük meclis temsili 
%0,7 ile Yemen’dedir. 
 
2015 İGR’de TCEE’nin hesaplanmasında herhangi bir değişiklik yapıldı 
mı? 
 
Hayır, TCEE’nin hesaplanmasında hiçbir değişiklik yapılmadı. 
 
TCEE’nin politika eylemlerine etkisi nedir? 
  	  
TCEE, 155 ülkede sağlık, güçlendirme ve iş gücü piyasası alanlarındaki 
toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine ışık tutar. Hükümetlerin ilerlemeler yönünde 
kadınlar ve erkekler arasındaki uçurumları anlamalarına yardımcı olabilir. 
Bileşenlerin göstergeleri, kritik politika müdahalelerine ihtiyaç olan alanlara 



dikkat çeker. Herhangi bir küresel kompozit endeks gibi TCEE de uluslararası 
kıyaslanabilirlik ihtiyacıyla kısıtlanır. Öte yandan ulusal ve yerel düzeylerde 
kullanılmak üzere rahatlıkla uyarlanabilir. 	  


