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Eğitimlerin genel amacı öğrencilerin SPSS programına hâkim olmalarının yanında, yapmak istedikleri 
anket, veri çalışmaları, proje veya makalelerde kendi çalışmalarına uygun analiz, raporlama ve yorumlama 
yetkinlikleri kazandırmaktır. 

2019 İnsani Gelişme Raporu; 
hali hazırda yeryüzünde 
hemen her kıta ve bölgede 
mevcut protesto dalgasının 
altında yatan nedenlerin 
eşitsizlikler olduğunu ortaya 
koymaktadır. Söz konusu 
eşitsizlikler insanlığın 
ilerlemesine karşın, 
küreselleşme adına yapılan 
çalışmalarda bir şeylerin 

Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) tarafından ilk 
olarak 9 Aralık 2019 tarihinde 
Ankara’da açıklanan “ İnsani 
Gelişme Raporu 2019” un 
İstanbul Tanıtım Toplantısı, 
Habitat Derneği ev sahipliğinde 
Maslak’taki Facebook 
İstasyon ’da gerçekleştirildi.  

Ötesine ve Bugünün Ötesine” 
bakmak gerekmektedir. Gelirin 
ötesinde kavramıyla ifade 
edilmek istenen, yerleşik 
çıkarların, yani belli bir grubun 
veya ülkenin, tarihinin veya 
kültürünün derinlerine yerleşmiş 
sosyal ve siyasi normların ele 
alınmasını gerektirecek farklı bir 
bakış açısıyla eşitlik kavramının 
ele alınmasıdır. Yeryüzünde 
yoksullukla mücadele ve 
kaynakların adil dağılımı, gelirle 
veya ekonomik göstergelerle 
sınırlandırılabilecek bir konu 
olmadığı açıktır.    

 

yolunda gitmediğinin açıkça 
bir göstergesidir.  

İnsanların sokağa çıkma 
nedenleri her ne kadar farklı 
olsa da hepsinin ortak 
tetikleyicisi insanların 
eşitsizliklere karşı duydukları 
derin ve artan hoşnutsuzluk 
olduğu görülmektedir. 
Günümüzde bu 
huzursuzluğun nasıl ele 
alınacağını anlamak için, bu 
İnsani Gelişme Raporu'nun 
da işaret ettiği gibi “Gelirin 
Ötesine, Ortalamaların 



 

  

  

  

 Eşitsizliklerin temelinde yatan 
sebeplerle ilgili genel kanı; tüm 
eşitsizliklerin ekonomik temelli 
ve gelir elde etmenin 
hayattaki en önemli şey 
olduğu yönünde olduğu 
yanılgısıdır. Ancak insan 
toplulukları bu değer yargısı 
altında ezilmektedir. Her ne 
kadar insanlar satın alma 
güçlerini arttırma eğiliminde 
davranış sergileseler de 
altında yatan temel sebep 
güç mücadelesi olduğu 
açıktır. Temel yaşam 
standartlarındaki boşluğun 
daralması ve aynı zamanda 
dünyada daha önce benzeri 
görülmemiş sayıda insanın 
yoksulluk, açlık ve hastalıktan 
kurtulmasıyla birlikte, insanların 
yakın gelecekte rekabet 
etmek için ihtiyaç duyacakları 
beceriler de evirilmiştir. 
Bugünün ötesine bakarak, 
2019 İnsani Gelişme Raporu, 
yeni nesil eşitsizliklerin yükselişini 
dile getirmektedir. 
Yükseköğrenime ve geniş bant 
internet hizmetine erişim gibi 
konularda yeni bir eşitsizlik türü 
oluşmuştur. Bunlar, bir 
zamanlar lüks kabul edilen 
ama (özellikle de gittikçe 
artan sayıda eğitimli ve dünya 
ile bağlantı halindeki genç 
insan için yükselme imkânları 
barındırmayan bir bilgi 
ekonomisinde) rekabet ve 
aidiyet için kritik önem taşıyan 
fırsatlardır. Aynı zamanda, iklim 
değişikliği, toplumsal cinsiyet 
eşitsizliği ve silahlı çatışmalar 
da benzer temel ve yeni 
eşitsizlikleri yönlendirmeye ve 
güçlendirmeye devam 
etmektedir. İnsani Gelişme 
Raporu'nun da ortaya 
koyduğu gibi, bu sistematik 
değişikliklerin ele alınmaması 

eşitsizlikleri daha da 
güçlendirecek ve az sayıda 
olanların gücünü ve siyasi 
egemenliğini 
sağlamlaştıracaktır. 
Günümüzde gördüğümüz, 
eşitsizlikler dalgasının tepe 
noktasıdır. Bundan sonra 
olacaklar seçimle ilgilidir. 
Eşitsizliğin doğumla 
başlaması, çocuk, yetişkin 
ve yaşlıların özgürlüğü ve 
imkânlarını tanımlaması ve 
yeni nesle de sızması gibi, 
eşitsizlikleri önlemeye yönelik 
politikalar da yaşam 
döngüsü izleyebilecektir. 
Küçük çocukların sağlığı ve 
beslenmesine yapılacak 
işgücü piyasası öncesi 
yatırımlardan, işgücü 
piyasası içinde ve 
sonrasında yapılacak 
sermaye, asgari ücret ve 
sosyal hizmetlere yönelik 
yatırımlara kadar, 
siyasetçiler ve politika 
yapıcılar bir dizi seçime 
sahiptir.  

Bu seçimlerin yapılması 
insani gelişmenin 
karmaşıklığıyla başa çıkma 
konusunda bir bağlılık ile 
yani ülkeler ve toplumların 
Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçlarını 
gerçekleştirmelerine yardım 
etmek için sınırları zorlamak 
ile başlıyor. 

Dünyada en çok bilinen 
kalkınma göstergelerinden 
biri olan endekse göre, 
Türkiye 0,806'lık değerle 189 
ülke ve bölge arasında 
59'uncu oldu ve geçen yılki 
raporda yüksek insani 
gelişme kategorisindeyken 
ilk kez "en yüksek insani 
gelişme" kategorisinde yer 
almıştır.  Ülkelerin resmi 

istatistik kurumlarından 
elde edilen veriler 
ışığında hazırlanan 
endeks, uzun ve sağlıklı 
yaşam, bilgiye erişim ile 
kabul edilebilir bir yaşam 
standardı gibi üç temel 
boyutta ortalama insani 
gelişme düzeyinin uzun 
vadeli takibi sonucunda 
oluşturulmaktadır. 

İstanbul Rumeli 
Üniversitesi Kür2019 İnsani 
Gelişme Raporu İstanbul 
Tanıtım Toplantısı 15 
Ocak 2020 13.30-16.30 
arasında düzenlendi. 
Facebook İstasyon, 
Maslak İstanbul ‘da 
yapılan toplantıda, 
raporun temel bulgu ve 
mesajları, Türkiye ve 
dünyadaki güncel 
gelişmeler ile bağlantılı 
olarak yorumlandı. 

 

Program açılış 
konuşmasının ardından, 
Habitat Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Sezai 
Hazır’ın konuşması ile 
devam etti.  

Ardından UNDP Türkiye 
Mukim Temsilcisi Claudio 
Tomasi İnsani Gelişme 
Raporu Tanıtım 
Sunumunu gerçekleştirdi. 

Toplantıya ana 
konuşmacı olarak katılan 
Hedefler için İş Dünyası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Ümit Boyner kalkınma ve 
gelişmişlik konusunu özel 
sektör açısından ele aldı. 
Ümit Boyner’in 
konuşmasının ardından 
cinsiyet eşitliği, iklim 
değişikliği ve teknolojik 
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