
-  hem fýrsatlarda hem de sonuçlarda 
    ayrýmcýlýk yapmamaya ve evrenselliðe 
    duyulan ihtiyacý,

-  saðlýk, eðitim ve kadýnlarýn 
    güçlenmesinin sürdürülebilir kalkýnma 
    için merkezde olmasýný,

-  ve çevresel sürdürülebilirliði saðlamak 
    için kolektif ihtiyacý kapsayan 
    SKA’larýn temelini oluþturmuþtur. 

BM Nüfus ve Kalkýnma Komisyonu 52. Oturumu 
1 Nisan 2019 tarihli BM Bildirgesi: “[ICPD] Eylem 
Programý’nýn ve ileri düzeyde uygulanmasýna 
yönelik baþlýca eylemlerin tam ve etkili bir 
þekilde uygulanmasý, Sürdürülebilir Kalkýnma 
için 2030 Gündemi’nde yer alanlar da dahil 
olmak üzere, uluslararasý kabul görmüþ 
kalkýnma amaçlarýna ulaþmak için gereklidir.”

Kahire ilkeleri,

“ICPD Eylem Programý’nda belirtilen hedeflere 
 ulaþýlmadýkça, SKA'lara son tarih olan 2030'a 
 kadar ulaþýlamaz.”

ICPD25 Nairobi Zirvesi, ICPD’nin 25. yýldönümünde, 12-14 Kasým 2019 tarihlerinde Kenya’da düzenlenmiþtir. “Süreci 
Hýzlandýrmak” temasý altýnda gerçekleþtirilen ICPD25 Nairobi Zirvesi’nde ICPD’nin bitmemiþ gündemine dikkat 
çekilmiþtir. Toplantýda 172 ülkeden 8.300 delege, 1.250’nin üzerinde taahhütte bulunmuþtur. Zirve sonunda diðer 
taahhütlere temel oluþturmuþ olan 12 küresel taahhüttü içeren “ICPD25 Nairobi Bildirisi: Süreci Hýzlandýrmak” 
bildirisi yayýmlanmýþtýr (ICPD25, 2019). Bildiride 2030’a kadar ulaþýlmasý gereken üç sýfýra vurgu yapýlmaktadýr.

Sýfýr karþýlanmamýþ 
aile planlamasý ihtiyacý

Sýfýr cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalý þiddet, 
kadýn ve kýz çocuklarýna yapýlan zararlý uygulamalar 

Sýfýr önlenebilir 
anne ölümü,

ICPD, 1994 Sürdürülebilir Kalkýnma Amaçlarý ICPD olmadan SKA olmaz

12-14 Kasým 2019 
ICPD25 Nairobi Zirvesi:

-  önceki uluslararasý nüfus konferanslarýndan 
     "tarz, üslup ve amaç" açýsýndan önemli 
     ölçüde farklýdýr (McIntosh ve Finkle, 1995),
-  Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn ulus-ötesi aðlarýnýn 
     katýlýmýyla en kapsamlý uluslararasý nüfus 
     konferansý olmuþtur,
-  odaðý nüfus ve aile planlamasýndan üreme 
    saðlýðýna ve üreme haklarýna dönüþmüþtür,
-  nüfus ile ilgili hedefleri tüm insanlarýn yaþam 
    kalitesini iyileþtirmek için yeniden belirlemiþtir,
-  insanlarýn haklarýnýn, ihtiyaçlarýnýn ve arzularýnýn 
    sürdürülebilir kalkýnmaya  giden yol olduðunu 
    kabul ederek nüfus ve kalkýnmada bir paradigma 
    deðiþimi teþkil etmiþtir.

Türkiye’de, 
“üç sýfýr”a iliþkin 
geliþmeleri güncel 
bilgiler ve politika 
notlarý ile sunmayý 
amaçlamaktadýr.

NAÝROBÝ TAAHHÜTLERÝ: 

T rk ye’de
ç Sýfýra 

2 31
2030’a kadar Üç Sýfýr

,,
Bu bilgi notu:

Her on yýlda bir gerçekleþen Birleþmiþ Milletler Nüfus Konferanslarý¹, yirminci yüzyýlýn politika gündemini 
þekillendirmede ve yirmi birinci yüzyýl için yeni bir gündem belirlemede etkili olmuþtur. Bu toplantýlar arasýnda 
dikkat çeken 1994 yýlýnda Kahire'de düzenlenen Uluslararasý Nüfus ve Kalkýnma Konferansý (ICPD)², insanlarýn haklarýnýn, 
tercihlerinin ve refahýnýn sürdürülebilir kalkýnmaya giden yol olduðunu kabul ederek nüfus ve kalkýnma konularýna bir paradigma 
deðiþimi getirmiþtir. Kahire Konferansý'nýn 20 yýllýk Eylem Programý’nýn süresi, "amaç ve hedeflerine tam olarak ulaþmasý" amacýyla 2010 
yýlýnda BM Genel Kurulu tarafýndan uzatýlmýþtýr³. Bütünleþik kalkýnma vizyonuyla ICPD Eylem Programý, 2015 yýlýnda kabul edilen Sürdürülebilir 
Kalkýnma için 2030 Gündemi'nin habercisi olmuþtur. Sürdürülebilir Kalkýnma Amaçlarýnýn (SKA) kabulü ile uluslararasý toplum, kimseyi geride 
býrakma sloganý ile "insanlarý, gezegeni ve refahý" sürdürülebilir kalkýnmanýn merkezine koymayý taahhüt etmiþtir. 2019 yýlýnda gerçekleþen 
BM Nüfus ve Kalkýnma Komisyonu 52. Oturumu ve ICPD25 Nairobi Zirvesi, ICPD olmadan SKA’larýn olamayacaðýna vurgu yapmýþtýr.



Üç Sýfýra 
TÜRKÝYE'DE MEVCUT DURUM:

1
Karþýlanmamýþ aile planlamasý ihtiyacý , çocuk doðurmayý istemediði veya bunu ertelemek istediði halde 
gebeliði önleyici herhangi bir yöntem kullanmayan kadýnlarýn durumunu ifade etmektedir. Karþýlanmamýþ 
ihtiyaç, istenmeyen gebeliklere yol açabilmekte ve bu gebeliklerin güvenli olmayan düþükle 
sonuçlanmasýna neden olarak hem kadýnlar hem toplumlar için birçok risk oluþturmaktadýr.

2018'den önceki son 5 yýlda karþýlanmamýþ 
ihtiyaçtaki bu artýþýn nedenlerinden biri, 
yöntem kullanmama oranýndaki artýþa ve 
geleneksel yöntem kullanýmýndaki azalmaya 
baðlý olarak gerçekleþen toplam gebeliði 
önleyici yöntem kullanýmýndaki düþüþtür 
(%73,5'ten %69,8'e). 

15-49 yaþ grubundaki halen evli kadýnlar arasýnda karþýlanmamýþ aile planlamasý ihtiyacýnýn zaman içindeki deðiþimi, Türkiye 1993-2018 (%)

Türkiye Nüfus ve Saðlýk Araþtýrmalarý'na (TNSA) göre, 
halen evli kadýnlar arasýnda karþýlanmamýþ aile planlamasý 
ihtiyacý 1993 yýlýndan sonraki 20 yýl boyunca sürekli azalmýþtýr. 
Ne var ki 2018'den önceki son beþ yýllýk dönemde karþýlanmamýþ 
ihtiyaçta %5,9'dan %11,6'ya keskin bir artýþ gerçekleþmiþtir.

-

-

-

-

-

Bu artýþ, esas olarak doðumu sonlandýrmak için karþýlanmamýþ 
ihtiyaçtaki artýþtan kaynaklanmaktadýr.

Doðumu sonlandýrmak için karþýlanmamýþ ihtiyaç 2013'ten 
2018'e %3,3'ten %7,6'ya yükselirken, doðumlarýn arasýný açmak 
için karþýlanmamýþ ihtiyaç %2,6'dan %4,0'a yükselmiþtir.
(HÜNEE 2014; 2019)

Kaynak: HÜNEE, 2019

Kaynak: 2018-TNSA

15-49 yaþ grubundaki halen evli kadýnlar arasýnda karþýlanmamýþ aile planlamasý ihtiyacý, Türkiye 2018

Gebeliði önleyici modern yöntemlerin 
kullanýmýndaki artýþ sürerken, yöntem 
kullanmama yaygýnlýðý artmýþtýr. 
Buna ek olarak, geleneksel yöntem 
kullanýmý azalmýþtýr ve modern yöntem 
kullanýmýndaki artýþ bu düþüþü telafi 
edememiþtir.
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Türkiye’de, bireylerin ve ailelerin aile planlamasý 
ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý açýsýndan önemli ilerlemeler 
kaydedilmiþtir (Akýn ve Ali, 2020). Ancak karþýlanmamýþ 
aile planlamasý ihtiyacýnda son zamanda görülen artýþ 
dikkat çekicidir. Bu beklenmedik eðilim, sýfýr karþýlanmamýþ 
aile planlamasý hizmetleri ihtiyacý hedefinden gerilemeye 
iþaret ettiði için bu deðiþimin altýnda yatan nedenler daha 
ayrýntýlý analiz edilmelidir. Aile planlamasýna eriþim bir insan 
haklarý meselesidir ancak idamesi kolay deðildir. Akýn ve 
Ali'nin (2020) belirttiði gibi, "karþýlanmamýþ ihtiyacýn 
azaltýlmasý, bilimsel paydaþlarý ve istikrarlý savunuculuk 
çabalarýyla kamu farkýndalýðýný içeren çok sektörlü bir 
görevdir.” Politika ortamýnda ve kamusal söylemde 
daha güçlü bir üslup ve savunuculuða ihtiyaç vardýr.

Effort (FPE))5 skorunun politika bileþeni, Türkiye için 1999 
yýlýndan beri azalmaktadýr. Þu anda bu deðer, 100 üzerinden 
sadece 38,6 ile 1989 yýlý seviyesine yakýn bir düzeydedir 
(FPE, 2020). Bu durum, aile planlamasý programlarýnýn 
güçlendirilmesi gerektiðine iþaret etmektedir. 

Ulusal Aile Planlamasý (AP) Programlarýnýn gücünü 
ölçen bir ölçü olan Aile Planlamasý Efor (Family Planning 

Karþýlanmamýþ ihtiyaçla iliþkili bir diðer gösterge de genellikle 
zararlý ve ayrýmcý toplumsal normlar ve uygulamalar ile kadýnlarýn 
faillik ve mali kaynak eksikliði nedeniyle engellenen, kadýnlarýn 
üreme alanýndaki özerkliðidir (UNFPA, 2020a). Toplumsal cinsiyet 
eþitliði, saðlýðýn iyileþtirilmesi ve kadýnlarýn üreme alanýndaki 
özerkliðinin saðlanmasý için þarttýr. Türkiye, toplumsal cinsiyet 
eþitliðini saðlamak için politika ve mevzuatýnda önemli ilerlemeler 
kaydetmiþtir (T.C. Cumhurbaþkanlýðý, Strateji ve Bütçe Baþkanlýðý, 
2019). Ancak, kadýnlarýn üreme hayatýyla ilgili özerk olmalarý 
açýsýndan bu ilerlemenin sýnýrlý olduðu görülmektedir.

Politika Notu

1993-2018 yýllarý arasýndaki 25 yýlda, modern 
yöntemlerle aile planlamasý ihtiyacýný karþýlayabilen 
kadýnlarýn oraný halen evli kadýnlar arasýnda %44,7'den 
%60,0'a yükselmiþtir (burada gösterilmeyen veriler) 
(BM DESA PD, 2020; HÜNEE, 2019). Bu durum, gebeliði 
önleyici modern yöntem kullanýmýndaki artýþ ile de 
kendini göstermektedir: Modern yöntemlerin kullanýmý 
1988'den 2018’e, halen evli kadýnlarda %31,0'den 
%48,9'a yükselmiþtir. Yakýn zamanda, Türkiye tarihinde 
ilk kez, geri çekme yöntemi ve kondom kullanýmý 
arasýndaki fark 1,3 yüzde puana düþerek neredeyse 
kaybolmuþtur (HÜNEE, 2019).

Kaynak: 2018-TNSA

%60,6

Kadýnlarýn rýzaya dayalý cinsel iliþkiler, gebeliði 
önleyici yöntem kullanýmý ve üreme saðlýðý hizmeti 
arayýþý olmak üzere üç alanda bilinçli karar vermeleri, 
toplumsal cinsiyet eþitliðinin ve cinsel saðlýk ve üreme 
saðlýðý haklarýna evrensel eriþimin saðlanmasý için 
önemlidir (UNFPA, 2020a). 

Türkiye de kadýnlarýn sadece yarýsý bu üç alanda 
kendi bilinçli kararlarýný vermektedir.

’Kaynak: 2018-TNSA

%49,8
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Modern yöntemlerle 
aile planlamasý ihtiyacýný 
karþýlayabilen üreme 
çaðýndaki (15-49 yaþ) 
kadýnlarýn oraný 
(SKA 3.7.1 no’lu gösterge)

Gebeliði önleyici 
yöntem kullanýmý, 
cinsel iliþki ve üreme 
saðlýðý konularýnda kendi 
bilinçli kararýný veren 
15-49 yaþ grubundaki 
kadýnlarýn oraný 
(SKA 5.6.1 no’lu gösterge)
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Anne Ölüm Oraný, Türkiye

Anne ölümlerinin çoðu Dünya Saðlýk Örgütü (%88-98), 
UNICEF (%80) ve Dünya Bankasý (%74) tahminlerine göre 
önlenebilir ölümlerdir (BM Ýnsan Haklarý Yüksek 
Komiserliði, 2009).

T.C. Saðlýk Bakanlýðý istatistiklerine göre anne ölüm oraný 
2010 yýlýnda 16,7'den 2018'de 13,6'ya düþmüþtür 
(TÜÝK, 2020).

Politika Notu

1950'lerde Türkiye'de yasa dýþý isteyerek düþükler nedeniyle 

anne ölümleri yüksekti. 1959 yýlýnda 137 köyde yapýlan bir 

araþtýrmaya göre, kýrsal yerleþimlerde çok yüksek düzeyde 

anne ölümleri vardý ve anne ölümlerinin %53'ü düþük nedeniyle 

gerçekleþmiþti (Fiþek, 1971). 1960'lar hükümet çabalarýnýn 

pronatalist nüfus politikalarýný tersine çevirmeye baþladýðý 

bir dönüm noktasý olmuþtur. Bu çabalar, 1965 yýlýndaki Nüfus 

Planlamasý Hakkýnda Kanun ve 1983 yýlýndaki Nüfus Planlamasý 

Hakkýnda Kanunu getirmiþtir. 1983 Kanunu, 10 haftaya kadar 

isteðe baðlý düþüðü yasallaþtýrmýþtýr. 1983-2000 yýllarý arasýnda 

gebeliði önleyici yöntem kullanýmý artmýþ, düþük insidansý 

azalmýþ ve güvenli olmayan düþüklerden kaynaklanan anne 

ölümleri keskin bir þekilde azalarak neredeyse ortadan

kaybolmuþtur (Akýn, 2007). Tüm bu faktörler birbirine 

baðlýdýr. Düþüklerdeki azalma, esas olarak geleneksel 

yöntem kullanýmýndaki baþarýsýzlýkla iliþkili düþüklerdeki 

düþüþ (Senlet vd., 2001) ve yürürlükteki yasal politikalar 

sayesinde gerçekleþmiþtir. Türkiye, anne ölümlerinde 2030 

küresel hedefini aþmýþ en baþarýlý ülkeler arasýndadýr. 

Toplam anne ölümleri içinde doðrudan anne ölümlerinin 

payý halen azalmaktadýr (2012 ve 2015 yýllarý arasýnda 

%59,5'ten %45,0’e) (Engin-Üstün vd., 2019). Ancak, son 35 

yýlýn baþarýlarýna raðmen, Nairobi zirvesinin "0" önlenebilir 

anne ölümü taahhüdüne ulaþmak için biraz daha çaba 

gerekmektedir. Yolun sonuna yaklaþtýkça iþler daha da 

zorlaþsa da, baþarý kararlýlýk gerektirmektedir.

2
Kaynak: TÜÝK, 2020

13,6
Anne ölüm oraný: Belirli bir yýl boyunca 100.000 canlý doðumda meydana gelen; 
gebelik sýrasýnda, doðumda ya da gebeliðin sonlanmasýndan sonraki 42 gün içinde, 
gebeliðin süresine ve yerine bakýlmaksýzýn, gebelik durumuna veya gebelik sürecine 
baðlý ya da bunlarýn þiddetlendirdiði ancak tesadüfi olmayan nedenlerden 
kaynaklanan anne ölümlerinin sayýsý (SKA 3.1.1 no’lu gösterge)
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Kaynak: TÜÝK, 2020

Anne Ölümleri



Türkiye, Kadýna Yönelik Þiddet ve Aile Ýçi Þiddetin Önlenmesi 
ve Bunlarla Mücadeleye Ýliþkin Avrupa Konseyi Sözleþmesi’ni 
(Ýstanbul Sözleþmesi) ilk imzalayan ve onaylayan ülke olmuþtur. 
6284 sayýlý Ailenin Korunmasý ve Kadýna Karþý Þiddetin 
Önlenmesine Dair Kanun, 2012 yýlýnda kabul edilmiþ ve 2014 
yýlýnda üzerinde deðiþiklikler yapýlmýþtýr. Þiddet Önleme ve 
Ýzleme Merkezleri’nin (ÞÖNÝM) sayýsý Kasým 2019 itibariyle 
81’e ulaþmýþ; kadýn konukevi sayýsý 145’e yükselmiþtir (T.C. 
Aile, Çalýþma ve Sosyal Hizmetler Bakanlýðý, 2020). 

Ancak kadýna yönelik þiddetle mücadele etmek için daha fazla 
ilerleme gerekmektedir. Örneðin, aile içi þiddetle ilgili bir risk 
faktörü çocuk yaþta evliliktir (HÜNEE, 2015) ve erken yaþta ve 
zorla evlilikler baðlamýnda kadýn ve kýz çocuklarýna yönelik 
uygulanmakta olan mevzuatýn yeniden gözden geçirilmesine 
ihtiyaç duyulmaktadýr. Bu revizyon Türkiye’nin 2. SKA’lar-Gönüllü 

Ulusal Gözden Geçirme (VNR) Raporu’nda da önerilmektedir 

(T.C. Cumhurbaþkanlýðý, Strateji ve Bütçe Baþkanlýðý, 2019).

Politika Notu
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20-24 yaþ grubunda olup 18 yaþýndan önce 
evlenmiþ kadýnlarýn oraný, Türkiye 1993-2018 (%)

1993 1998 2003 2008 2013 2018

23,3 23,0

18,4

14,0 14,7 14,7

TNSA’lara göre, 1993 yýlýndan sonraki 25 yýlda, 18 yaþ öncesi evlenmiþ 
olan 20-24 yaþ arasý kadýnlarýn oraný 8,6 puan azalarak %14-15 civarýnda 
dengelenmiþtir?. Türkiye'de yasal evlenme yaþý, Türk Medeni Kanunu 
ve Evlendirme Yönetmeliði’ne göre düzenlenmektedir¹°. Türk Medeni 
Kanunu Madde 124 uyarýnca bireyler 17 yaþýný tamamlamadan 
evlenemez. Ancak 16 yaþýndaki küçükler özel þartlar altýnda mahkeme 
kararýyla evlenebilir. Evlendirme Yönetmeliði Madde 14'e göre ise, 
18 yaþýný doldurmuþ, mahkemece vesayet altýna alýnmamýþ olan erkek 
ve kadýn baþka bir kimsenin rýzasý veya iznine baðlý olmaksýzýn evlenir. 
17 yaþýný tamamlayan erkek ve kadýn velinin izni; 16 yaþýný dolduran 
kadýn ve erkek hâkimin izni ile evlenebilir.

%8,2

%5,3

%25,7

%2,9

%14,7

Son 12 ay içinde eþi veya birlikte olduðu erkeklerin fiziksel þiddetine maruz kalan 
(15-59 yaþ en az bir kez evlenmiþ) kadýnlarýn oraný (SKA 5.2.1 no’lu gösterge için 
ikame gösterge)6 

Son 12 ay içinde eþi veya birlikte olduðu erkeklerin cinsel þiddetine maruz kalan 
(15-59 yaþ en az bir kez evlenmiþ) kadýnlarýn oraný (SKA 5.2.1 no’lu gösterge için 
ikame gösterge)

Son 12 ay içinde eþi veya birlikte olduðu erkeklerin duygusal þiddetine maruz kalan 
(15-59 yaþ en az bir kez evlenmiþ) kadýnlarýn oraný (SKA 5.2.1 no’lu gösterge için ikame gösterge)

Eþi veya birlikte olduðu erkeklerin farklý türdeki þiddetine maruz kalma yaygýnlýðý hakkýndaki mevcut bilgi, Türkiye'de kadýna yönelik  aile içi þiddet 
üzerine yapýlan en son araþtýrmaya dayanmaktadýr (Türkiye’de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Araþtýrmasý, 2014). Kadýnlar arasýnda yaþam boyu 
þiddete maruz kalma yaygýnlýðý ise çok daha yüksektir; fiziksel þiddet %35,5, cinsel þiddet %12,0 ve duygusal þiddet %43,9 (HÜNEE, 2015).

Orijinal SKA 5.2.2 no’lu gösterge mevcut durumu (son 12 ay içinde) ifade ederken, Türkiye’de Kadýna Yönelik 
Aile Ýçi Þiddet Araþtýrmasý 2014, 15 yaþýndan bu yana geçen dönem hakkýnda bilgi vermektedir. Bu nedenle 
yukarýdaki gösterge daha önceki bir referans dönemine karþýlýk gelmektedir. Araþtýrmaya göre cinsel þiddetin 
baþlýca failleri aile üyeleri dýþýndaki kiþilerdir. Kadýnlarýn %55,9'u faillerin yabancý olduðunu belirtmiþtir. 
Yabancýlarý erkek akrabalar (%16,9), erkek arkadaþlar (%12,7) ve iþ yerinden kiþiler (%11,5) izlemiþtir.

15 yaþýndan sonra eþi veya birlikte olduðu erkekler dýþýndaki kiþilerin cinsel þiddetine 
maruz kalan (15-59 yaþ) kadýnlarýn oraný (SKA 5.2.2 no’lu gösterge için ikame gösterge)7 

18 yaþýndan önce evlenmiþ ya da bir birlikteliði olmuþ 20-24 yaþtaki kadýnlarýn oraný 
(SKA 5.3.1 no’lu gösterge)8

Kaynak: Türkiye’de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Araþtýrmasý, 2014

Kaynak: Türkiye’de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Araþtýrmasý, 2014

Kaynak: Türkiye’de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Araþtýrmasý, 2014

Kaynak: 1993-TNSA, 1998-TNSA, 2003-TNSA, 2008-TNSA, 2013-TNSA, 2018-TNSA

Kaynak: Türkiye’de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Araþtýrmasý, 2014

Toplumsal 
Cinsiyete Dayalý Þiddet



Eðitimi yok/
Ýlkokulu bitirmemiþ Lise ve Üzeri En düþük En yüksek

Yaþ grubuna göre, eþi veya birlikte olduðu erkekler dýþýnda kiþilerin 
cinsel þiddetine maruz kalan kadýnlarýn oraný, Türkiye 2014 (%)

Halen evli kadýnlar arasýnda karþýlanmamýþ aile planlamasý ihtiyacý: 
En yüksek ve en düþük bölge, Türkiye 2018 (%)

Yaþa göre halen evli kadýnlarýn karþýlanmamýþ aile planlamasý ihtiyacý, 
Türkiye 2018 (%)
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Son 12 ay içinde eþi veya birlikte olduðu erkeklerin farklý biçimlerde 
þiddetine maruz kalan kadýnlarýn yaþ grubuna göre oraný, Türkiye 2014 (%)
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Halen evli kadýnlar arasýnda karþýlanmamýþ aile planlamasý 
ihtiyacý: Eðitim ve refaha göre karþýlaþtýrmalar, Türkiye 2018 (%)
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15 yaþýndan sonra eþi veya birlikte olduðu erkekler 
dýþýndaki kiþilerin cinsel þiddetine maruz kalan 
kadýnlarýn oraný 15-34 yaþ grubundaki kadýnlar arasýnda 
en yüksektir. Neredeyse yaþam boyu deneyimi ölçen 
kümülatif bir gösterge olmasýna raðmen bu oranýn 
gençler arasýndaki göreli yüksekliði, þiddetin zaman 
içinde artmasýndan veya ileri yaþ gruplarýndaki kadýnlar 
arasýndaki bildirim hatalarýndan kaynaklanýyor olabilir.

Karþýlanmamýþ aile planlamasý ihtiyacýnda kent-kýr 
arasýnda farklýlýk olmamasýna raðmen, bölgesel 
eþitsizlikler vardýr. Orta Anadolu ile Kuzeydoðu 
Anadolu bölgeleri arasýnda 8,9 puanlýk fark vardýr. 
Kuzeydoðu Anadolu bölgesindeki ihtiyaç, ülke 
ortalamasýnýn 4,6 puan üzerindedir.

Kaynak: Türkiye’de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Araþtýrmasý, 2014

Kaynak: Türkiye’de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Araþtýrmasý, 2014

Kaynak: 2018-TNSA

Kaynak: 2018-TNSA

Kaynak: 2018-TNSA

Karþýlanmamýþ aile planlamasý ihtiyacýnda 
eþitsizlikler mevcuttur. Evli genç kadýnlar, 
özellikle 20-24 yaþ arasýndakiler, ortalama 
karþýlanmamýþ aile planlamasý ihtiyacý 
düzeyine kýyasla dezavantajlý konumdadýr.

En az bir kez evlenmiþ kadýnlar arasýnda 
eþinin veya birlikte olduðu erkeklerin þiddetine 
maruz kalma yaygýnlýðý genç kadýnlar arasýnda 
çok daha yüksektir.

Karþýlanmamýþ aile planlamasý ihtiyacýnda geleneksel 
sosyoekonomik deðiþkenler olan eðitim ve refaha göre 
de eþitsizlikler mevcuttur. Eðitimi olmayan veya ilkokulu 
bitirmemiþ her 5 kadýndan 1’i karþýlanmamýþ aile 
planlamasý ihtiyacý içindedir. En yoksul kadýnlarýn 
%17,5'inin karþýlanmamýþ aile planlamasý ihtiyacý 
bulunmaktadýr.  Bu oran daha iyi sosyoekonomik 
koþullara sahip kadýnlarda %8-9'a düþmektedir. 

21,0



COVID-19 salgýný, Nairobi Zirvesi Taahhütlerinin üç sýfýr hedefini gerçekleþtirme yolunda kaydedilen ilerlemeyi sekteye uðratabilir. 
UNFPA’in (2020b) ara dönem teknik bilgi notuna göre: 

Ayrýca, COVID-19 salgýnýnýn doðrudan ve dolaylý etkiler yoluyla anne ölümlerini arttýrmasý beklenmektedir. Düþük veya orta gelirli 118 
ülkede 6 ay içinde en iyi senaryoda 12.200 ila en kötü senaryoda 56.700 dolaylý etkilerden kaynaklanan ilave anne ölümü 
beklenmektedir. Türkiye için anne ölümlerinin farklý senaryolara göre ayda 3 ila 19 artmasý beklenmektedir (Roberton vd., 2020).

COVID-19 salgýnýnýn oluþturduðu zorluklar tek baþýna çözülemez ve SKA 17.1 no’lu hedefte de önerildiði gibi güçlü küresel ortaklýklara ve 
iþ birliðine her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardýr. COVID-19, yoksul ve savunmasýz nüfus gruplarýný orantýsýz olarak etkilemektedir. 
Bu nedenle, savunmasýz nüfuslarý öne ve merkeze koyarak dayanýþma, kapsayýcýlýk ve hakkaniyet politikalarý sürdürülmelidir.

Risk azaltma stratejileri olmadan, saðlýk hizmetlerinin aksama düzeyine ve bu aksaklýklarýn (sokaða çýkma 
yasaklarýnýn) süresine baðlý olarak, düþük ve orta gelirli ülkelerde 13 ila 51 milyon kadýnýn modern yöntem 
kullanamayacaðý ve bunun 325.000 – 15 milyon istenmeyen gebeliðe neden olacaðý tahmin edilmektedir.

Þiddetin sokaða çýkma yasaðý süresi boyunca %20 artmasý halinde, dünya genelinde eþ veya birlikte olunan kiþi 
þiddeti vakalarýnda ortalama 3 aylýk sokaða çýkma yasaðý için 15 milyon artýþ, ortalama 6 aylýk sokaða çýkma yasaðý 
için 31 milyon artýþ, 9 aylýk sokaða çýkma yasaðý için 45 milyon artýþ ve bir yýllýk sokaða çýkma yasaðý için 
61 milyon artýþ beklenmektedir. 

(i) Çocuk yaþta evlilikleri azaltmak için tanýmlanmýþ müdahale paketinin uygulanmasýnda bir yýllýk gecikme 
ve (ii) ekonomik gerileme ve artan yoksulluk (kiþi baþýna GSYÝH'de %10 azalma) varsayýmlarý ile 2020 
ve 2030 yýllarý arasýnda 13 milyon ilave çocuk yaþta evlilik beklenmektedir.

-

-

-

11,8

6,9

13,7

8,4

Eðitimi yok/
Ýlkokulu bitirmemiþ

Lisans ve
lisansüstü

Düþük Yüksek

Duygusal Þiddet

Halen evli 

Ara vermek için

Boþanmýþ, ayrý yaþýyorEþi ölmüþ 

Son vermek için 

Son 12 ay içinde eþi veya birlikte olduðu erkeklerin fiziksel veya cinsel þiddetine 
maruz kalan evlenmiþ kadýnlarýn oraný, eðitim ve refaha göre karþýlaþtýrmalar, 
Türkiye 2014 (%)

Son 12 ay içinde eþi veya birlikte olduðu erkeklerin farklý biçimlerde þiddetine 
maruz kalan kadýnlarýn medeni duruma göre oraný, Türkiye 2014 (%)

Halen evli kadýnlar arasýnda karþýlanmamýþ aile planlamasý ihtiyacý: 
Suriyeli sýðýnmacýlar, Türkiye 2018 (%)

Son 12 ayda fiziksel ve/veya cinsel þiddete 
maruz kalma düzeyleri eðitim ve refahla iliþkilidir. 
Düþük eðitim ve refah düzeyleri kadýnlarýn eþi veya 
birlikte olduðu erkeklerin þiddetine maruz kalma 
riskini arttýrmaktadýr.

Medeni durum, toplumsal cinsiyete dayalý þiddet 
yaygýnlýðý ile iliþkili baþka bir deðiþkendir. Eþi veya 
birlikte olduðu erkeklerin fiziksel, cinsel ve duygusal 
þiddetine maruz kalma yaygýnlýðý boþanmýþ veya 
ayrý yaþayan kadýnlar arasýnda daha yüksektir.

Geçici koruma statüsüne sahip Suriyeliler için 
ülke düzeyinde temsiliyeti olan 2018-TNSA verisi, 
bu nüfus grubunda karþýlanmamýþ ihtiyacýn çok 
yüksek düzeyde olduðunu göstermektedir. 

Buna ek olarak, çocuk yaþta evlilikler 20-24 yaþ 
grubundaki Suriyeli kadýnlar arasýnda oldukça 
yaygýndýr (%44,8).
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Cinsel þiddet

REFAH DÜZEYÝ

Fiziksel þiddet

EÐÝTÝM

11,8

31,3

5,2

26,1

1,0 2,7
7,9

0,9

19,5

COVID-19 Salgýnýnýn Getirdiði Zorluklar

Kaynak: Türkiye’de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Araþtýrmasý, 2014

Kaynak: Türkiye’de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Araþtýrmasý, 2014

Kaynak: 2018-TNSA Suriyeli Göçmen Örneklemi ve 2018-TNSA
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BM'nin 22 Aralýk 2010 tarihli, 65/234 sayýlý kararý, 2. para.

Teknik olarak þu þekilde tanýmlanmaktadýr: 15-49 yaþ grubu halen evli kadýnlar arasýnda(1) 
gebe olmayan, doðum sonrasý geçici kýsýrlýk döneminde olmayan, doðum yapabilme yetisine 
sahip olan ve bir sonraki doðumu 2 veya daha fazla yýl sonraya ertelemek veya doðurganlýðý 
sonlandýrmak isteyen fakat herhangi bir gebeliði önleyici bir yöntem kullanmayan veya (2) 
yanlýþ zamanda veya istenmeyen mevcut gebeliði olan veya (3) doðum sonrasý geçici kýsýrlýk 
döneminde olan ve son 2 yýl içindeki son doðumlarýný istememiþ veya daha sonra istemiþ 
olan kadýnlarýn oraný.

Uluslararasý Nüfus ve Kalkýnma Konferansý, diðer önemli uluslararasý faaliyetleri temel 
almýþ ve geliþtirmiþtir (BM, 1994): (a) 1985 yýlýnda Nairobi'de düzenlenen Kadýn için 
Eþitlik, Kalkýnma ve Barýþ konularýnda Birleþmiþ Milletler Kadýn On Yýlýnýn Baþarýlarýnýn 
Gözden Geçirilmesi ve Deðerlendirilmesi konusunda Üçüncü Dünya Konferansý; (b) 1990 
yýlýnda New York'ta düzenlenen Dünya Çocuk Zirvesi; (c) 1992 yýlýnda Rio de Janeiro'da 
düzenlenen Birleþmiþ Milletler Çevre ve Kalkýnma Konferansý; (d) 1992 yýlýnda Roma'da 
düzenlenen Uluslararasý Beslenme Konferansý; (e) 1993 yýlýnda Viyana'da düzenlenen 
Dünya Ýnsan Haklarý Konferansý; (f) Daha sonra Uluslararasý Dünya Yerli Halklar On Yýlý'na 
yol açacak 1993 yýlýnda Uluslararasý Dünya Yerli Halklar Yýlý; (g) 1994 yýlýnda Barbados'ta 
düzenlenen Geliþmekte Olan Küçük Ada Devletleri Sürdürülebilir Kalkýnma Küresel 
Konferansý; (h) 1994 Uluslararasý Aile Yýlý.

Aile Planlamasý Efor Endeksi (FPE), ulusal Aile Planlamasý (AP) Programlarýnýn gücünü 
ölçen bir ölçüdür. FPE, 1972 yýlýndan bu yana düzenli olarak toplanmýþtýr ve dört temel 
bileþen için sonuçlar saðlamaktadýr: politikalar, hizmetler, deðerlendirme ve eriþim. 
Endeks, AP programlarýna harcanan efor düzeyini ölçmek ve bunun zaman içinde nasýl 
deðiþtiðini izlemek için geliþtirilmiþtir. 

Orijinal SKA göstergesi: Þiddetin türüne ve yaþa göre, son 12 ay içinde mevcut ya da eski 
partneri tarafýndan fiziksel, cinsel ya da psikolojik þiddete maruz kalan daha önce iliþkisi 
olmuþ 15 yaþ ve üzeri yaþtaki kadýn ve kýz çocuklarýnýn oraný (SKA 5.2.1 no’lu gösterge)

Orijinal SKA göstergesi: Yaþa ve olayýn oluþ yerine göre, son 12 ay içinde partneri 
dýþýndaki biri tarafýndan cinsel þiddete maruz kalan 15 yaþ ve üstü kadýn ve kýz 
çocuklarýnýn oraný (SKA 5.2.2 no’lu gösterge)

Orijinal SKA göstergesi: 15 yaþýndan önce ve 18 yaþýndan önce evlenmiþ ya da bir 
birlikteliði olmuþ 20-24 yaþtaki kadýnlarýn oraný (SKA 5.3.1 no’lu gösterge)

TNSA, dini olanlar da dahil olmak üzere tüm evlilikleri kapsamaktadýr.

Türk Medeni Kanunu Madde 124 uyarýnca, “Erkek veya kadýn on yedi yaþýný 
doldurmadýkça evlenemez. Ancak, hâkim olaðanüstü durumlarda ve pek önemli bir 
sebeple on altý yaþýný doldurmuþ olan erkek veya kadýnýn evlenmesine izin verebilir.” 
Evlendirme Yönetmeliði Madde 14'e göre ise, “On sekiz yaþýný doldurmuþ, mahkemece 
vesayet altýna alýnmamýþ olan erkek ve kadýn baþka bir kimsenin rýzasý veya iznine baðlý 
olmaksýzýn evlenir. Ayrýca; a) On yedi yaþýný tamamlayan erkek ve kadýn velinin izni, 
veli yoksa vasi veya vesayet makamýnýn izni ile b) On altý yaþýný dolduran kadýn ve 
erkek hâkimin izni ile, evlenebilir”.

Kaynaklar
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