
Türk�ye'de a�le planlaması h�zmetler� ger�l�yor, çocuk ve erken yaşta evl�l�k sayıları halen yüksek!

C�ns�yet Eş�tl�ğ� İzleme Derneğ�'n�n
(CEİD) Avrupa B�rl�ğ�'n�n f�nansal desteğ�
�le yürütmekte olduğu, "CEİD İzler"
projes� kapsamında hazırlanan temat�k
alan har�talama ve �zleme raporlarının
güncellenm�ş vers�yonlarına  CEİM E-
Kütüphane'den er�şeb�l�rs�n�z. Sağlık
H�zmetler�ne er�ş�mde toplumsal c�ns�yet
eş�tl�ğ� güncelleme  raporuna buradan
ulaşab�l�rs�n�z.

Doğurganlık teşvik edilirken,
karşılanmamış aile

planlaması ihtiyacı artıyor!
Prof. Dr. Ayşe Akın ve Öğr. Gör.  Ezg� Türkçel�k Türkel
tarafından hazırlanan  rapora göre,

Sağlık H�zmetler�ne
Er�ş�mde Toplumsal
C�ns�yet Eş�tl�ğ� Har�talama
ve İzleme Çalışması: 2017-
2020 Güncellemes�

Bu proje Avrupa Birliği tarafından 
finanse edilmektedir. #veriiyileştirir

Cov�d-19 Sürec� toplumsal c�ns�yet eş�ts�zl�ğ�n� sağlık alanında yen�den üret�yor!
Cov�d-19 enfeks�yonuna daha çok erkekler yakalansa da kadınların �ş yükünün ağırlaşması, kadınlara
yönel�k ş�ddet�n karant�na dönemler�nde artması, y�ne kadınların, hasta bakımı, �ş kaybı g�b� artan
sorunlarla daha fazla karşılaşması g�b� nedenler kadınların sağlığını olumsuz yönde etk�lemekted�r.
Ayrıca, sağlık çalışanlarının (hek�mler, ebeler, hemş�reler vb.) gerek Türk�ye de gerekse d�ğer pek çok
ülkede büyük çoğunluğunu kadınların oluşturması (yaklaşık %70), kadınları çok daha fazla r�sk altında
bırakmaktadır.
Kadın sağlığı yönünden üzer�nde durulması gereken d�ğer öneml� nokta, Cov�d-19 salgınına yönel�k
ac�l müdahale çalışmalarının, d�ğer pek çok sağlık h�zmet�nde olduğu g�b� c�nsel sağlık ve üreme
sağlığı h�zmetler� �ç�n ayrılan kaynakların kısıtlanması sonucunda kadın-anne ve yen�doğan
ölümler�nde artışa, kontrasept�f h�zmetlerle �lg�l� talepler�n karşılanmayarak daha da artmasına,
güvenl� olmayan düşükler�n, plansız gebel�k ve doğumların artmasına yol açacağından end�şe
duyulmaktadır.

Sağlık alanında kadının güçlenmes�nde temel gösterge:
gebel�ğ� önley�c� yöntemler�n er�ş�leb�l�r olmasıdır!

Türk�ye’de son yıllarda toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� normu
vurgusunun sağlık dah�l tüm pol�t�ka belgeler�nde terk
ed�ld�ğ� görülmekted�r. B�rçok stratej� raporunda
toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� yer�ne a�len�n güçlenmes�
vurgusu öne çıkmakta, toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� yer�ne
terc�h ed�len kadının güçlenmes� kavramı �se toplumsal
c�ns�yet eş�tl�ğ�ne herhang� b�r atıfta bulunmadan ele
alınmaktadır. Bu durum, sağlık pol�t�kalarına ve
h�zmetler�ne de yön vermekte sağlık toplumsal c�ns�yet
eş�tl�ğ� temel�nde değ�l -daha dar b�r çerçeveyle, kadın
sağlığı olarak b�le değ�l- anne sağlığı olarak ele
alınmaktadır. C�nsel sağlık ve üreme sağlığı kapsamında
sadece doğumun ve doğuma �l�şk�n sağlık h�zmetler�n�n
ön plana çıktığı görülmekted�r.

2018 yılında y�nelenen TNSA’ya göre son beş yılda Türk�ye’de, artık çocuk �stemed�ğ� halde
h�çb�r yöntemle korunmayanların oranı %6’dan %12’ye çıkmıştır. Bunun yanında geleneksel
yöntemlerle korunanlar da hesaba katıldığında hesaba katıldığında bu oran %33’e
çıkmaktadır.
İsteyerek düşüklerle �lg�l� yapılan araştırmalar, Türk�ye’de 10. Haftaya kadar yasal olduğu halde
b�rçok kamu kurumu tarafından bu alanda h�zmet ver�lmed�ğ�n� göstermekted�r. Bu tür h�zmet
açıklarının yüz b�nde 13,6 olan ve bu oranda sab�t kalma eğ�l�m�nde olan anne ölüm oranını
artıracağından end�şe ed�lmekted�r.
TNSA 2018 sonuçlarına göre, 15-19 yaş grubundak� kadınların %5’� evl�d�r. 25-49 yaş
grubundak� kadınların %21’� 18 yaşından, %4’ü 15. doğum günler�nden önce evlenmekted�r.

Kadınların kend� bedenler� ve c�nsell�kler� üzer�nde kontrol sah�b� olmaları sağlık
alanındak� temel güçlenme göstergeler�nden b�r�d�r. Bundan kasıt, çocuk
yapmaya veya yapmamaya veya hang� aralıkla çocuk yapacağına karar verme,
�sted�ğ� b�r doğum kontrol yöntem�n� seçme vb. haklardır. 
1994’te Uluslararası Kalkınma Konferansı’nda c�nsel sağlık ve üreme sağlığı
alanındak� eş�tl�k ve güçlenmeye �l�şk�n kararlara, yaptığı  taahhütlere katılımını
gösteren Türk�ye, ICPD+25 Z�rves�’nde de bu yaklaşımını y�nelese de kadınlar
demograf�k b�r araç olarak görülmeye devam etmekte, a�le planlaması h�zmetler�
ger� plana �t�l�rken, doğurganlık teşv�k ed�lmekted�r. Ayrıca ne gençler ne de �ler�
yaş grupları c�nsel sağlık ve üreme sağlığı h�zmetler� �çer�s�nde yer bulmaktadır.
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