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  BAĞLAM  
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COVID-19 pandemisi,  son yüz yılda  görülen en 
büyük küresel kamu sağlığı kr izi olup, sağlık ve 
sosyoekonomik açıdan ürkütücü sorunlar 
doğurmaktadır. BM Genel Sekreteri ’n in de beli rt t iğ i 
gibi ,  bu, “Birleşmiş Mi l let ler’ in kuruluşundan beri 
karşılaştığımız en büyük sınavdır”. Hükümetler, 
virüsün yayı lışını sınırlandırmak için benzeri 
görülmemiş tedbir ler almakta, sağlık sistemlerini 
hızlandırmakta ve milyonlarca insana yönelik 
hareket kısıt lamaları getirmektedir. Pandemi, 
şimdiden, hayat kurtaran cinsel  sağlık ve üreme 
sağlığı hizmetler inde şiddetl i  aksamalara yol 
açmıştır . Kadınlar ve kız çocuklarına yönelik 
mevcut eşi tsizl ik leri  ve kırı lgan diğer gruplara karşı 
ayrımcılığı şiddetlendirmektedir.  Cinsel sağlık ve 
üreme sağlığı ve hakları, acil  ve sürekli  olarak 
dikkat ve yatırım gerektiren, önemli bir kamu 
sağlığı meselesidir.  

 

Dünya genel inde sağlık sistemleri i le sosyal 
s istemler durumla baş etmekte zorlanmaktadır. Bu 
durum, özell ikle insani yardım gerekti ren, kırı lgan 
ve düşük gel ir l i  olan ve sağlık ve sosyal sistemleri 
hâlihazırda zayıf olan  ülkeler iç in zorlayıcı 
olmaktadır.  Cinsel sağlık ve üreme sağlığıyla i lg i l i  
hizmetler in ik inci  plana atı lması  riski söz konusu 
olup bu durum, anne hastal ık ve  ölüm oranlarının 
artmasına sebep olacaktır .   Tüm kadınlar ve kız 
çocuklarının cinsel sağlık ve üreme sağlığı 
hizmetlerine kesintisiz erişimi olması şarttır. 
Doğum öncesi, doğum  ve doğum sonrası bakım i le 
ulusal yönerge ve standart lara uygun tarama 
testleri  de bu hizmetler kapsamındadır.  

 

Pandemi, var olan toplumsal cinsiyet eşitsizl iklerini 

şiddetlendirmektedir. Önleme ve müdahaleyle ilgi li 

hizmetler baskı altında olmasına rağmen, 

toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ile cinsel 

sömürü ve istismar vakalarındaki artışa i l işkin 

ihbarlar artmaktadır. Hareket özgürlüğüne getiri len 

kısıtlamalar, COVID-19’un yarattığı korku, gerginlik 

ve stresle ve hane gelirleri üzerindeki olumsuz 

etkisiyle birleşince, şiddet riski büyümektedir. 

Ayrıca kadınlar, özellikle Afrika ve Asya’da, kayıt 

dışı sektörde çok daha büyük bir yer kaplamaları 

gibi çeşit li  nedenlerle, sınırlama tedbirleri ve 

hareket kısıt lamaları sırasında ekonomik açıdan 

daha kırılgan olmaktadır . Bu kırı lganlık ise, ai le 

geli rler ini  ve gıdaya erişimlerini etki leyerek 

özel l ikle çocuklar i le hamile ve emziren kadınlar 

arasında yetersiz beslenmeye yol açmaktadır. 

Ayrıca, kadınlar dünya genel indeki  sağlık 

çalışanlarının neredeyse yüzde 70’ ini  o luşturmakta 

olup dolayısıyla COVID -19 müdahalesinin ön 

saflarında bulunanlar  da dâhi l olmak üzere, 

iht iyaçlarının karşı lanması kri t ik  önem 

taşımaktadır.  Bununla birl ikte, çalışma ortamları 

üzerindeki olası etki ler, güvenlik ihtiyaçları,  

c insel sağlık ve üreme sağlığıyla i lgi l i  ihtiyaçları 
ve psikososyal  ihtiyaçları bakımından, kadın 
sağlık çalışanlarına gereken önem 
veri lmemektedir.  

 

Cinsel sağlık ve üreme sağlığına yönelik hayati 
malzemelerdeki  eksikl ik ler endişe verici  
boyuttadır. Üret im sahalarının kapanması ve 
küresel ve yerel  tedarik zincirler inin k opması 
nedeniyle, anne sağlığına yönelik, yaşam 
kurtaran i laçlar i le gebel ik önleyic i hizmetlere  
erişim daha güç olmaktadır.  Lat in Amerika ve 
Karayipler ’de, yaklaşık 18 mi lyon kadın ın , 
modern gebelik önleyici  araçlara düzenli  eriş im 
imkânını yi t i rmesi beklenmektedir.  Kadınlar, 
ergen kız çocukları  ve çif t lerin COVID -19 
pandemi müdahalesi  sırasında da kısa ve uzun 
etkil i,  çeşitl i modern gebelik önleyici  
araçlarına , bi lgi lendirme ve danışmanlık 
hizmetler ine (acil  kontrasepsiyon  hizmetler i  
dâhi l)  eriş imin sağlanması zorunludur. 

 
 

 

 
 

* 6 Nisan 2020 itibariyle. 

1 Birleşmiş Milletler (2020). Ortak Sorumluluk, Küresel Dayanışma. 
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Modern gebelik önleyici hizmetler ile 
üreme sağlığı ürünlerinin erişimini 
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Sağlık çalışanlarının korunması 
dâhil, cinsel sağlık ve üreme 
sağlığı hizmet ve müdahalelerini 

sürdürmek 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf
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UNFPA’ in pandemi müdahalesi, gelişmiş 
insani yardım ve kalkınma varlıklarını bir 
araya getiren, “tüm teşkilat ları kapsayan  
(whole of organization) ”  bir yaklaşım ile  
gerçekleştir i lmektedir. Pandeminin 
vurduğu tüm ülkelerde etk il i müdahaleler 
gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır . 

 

İnsani yardım operasyonlarının sürmekte 
olduğu bazı ülkelerde COVID-19 vaka 
sayılarında artış görülmektedir. Bu 
ülkelerde virüsün hızlı yayılışını 
sınır landırmak daha da güç olmaktadır.  

 
Dünya, en kırılgan ve dışarıda bırakılmış 
grupları unutmamalıdır. Hayat kurtarmak 
ve tüm dünyayı  etkisi altına alan COVID -
19 tehdidini ortadan kaldırmak  için 
atılacak en doğru ve en akıllıca adım, 
mevcut insani krizlerden etkilenen 
insanlara destek olmak olacaktır.  
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U N FPA ’ İN  STRATEJİK ÖNCELİKLERİ VE 
MÜDAHALELERİ 

 

UNFPA Küresel Müdahale Planı, BM Genel 
Sekreterliği’nin  COVID-19’un yıkıcı 
sosyoekonomik etkilerine müdahale amacıyla 
hazırladığı, üç aşamalı planıyla tamamen 
uyumlu olup söz konusu planın parçası 
niteliğindedir.  UNFPA’in  planı, Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO) ’nün COVID-19 Stratejik Hazırlık 
ve Müdahale Planı’nı tamamlayıcı nitel iktedir. 
Küresel ve bölgesel düzeylerde UNFPA, 
Kuruluşlararası Daimî Komite’nin (IASC) COVID -
19 Küresel İnsani Müdahale Planı kapsamında 
yer alan, eşgüdümlü BM müdahalelerinin bir  
parçasıdır. Ülke düzeyinde ise UNFPA, BM ülke 
ekiplerinin bünyes inde çalışmakta olup bu 
ekipler, BM Mukim/İnsani Yardım Koordinatörü 
ve görevli COVID-19 Salgın Koordinatörünün 
yönetiminde hareket etmektedir. IASC’nin küme 
sistemi kapsamında, UNFPA, koruma kümesi 
içerisinde yer alan, toplumsal cinsiyete dayalı  
şiddet sorumluluk alanının koordinasyonundan 
sorumludur. 

150’yi aşkın ülkede ve yetki alanında aktif 
olan UNFPA, insani yardım ve kalkınma 
alanında faaliyet göstermektedir.  Pandeminin 
boyutu göz önünde bulundurulduğunda, 
UNFPA’in sahip olduğu ülke ve bölge ofisleri ağı,  
önemli bir varlık teşkil etmektedir. UNFPA, 
hükümetlerle, özell ikle sağlık bakanlıklarıyla, 
ayrıca diğer ulusal ve uluslararası aktörlerle, 
özell ikle uluslararası ve ulusal sivi l  toplum 
kuruluşları, sivi l  toplum örgütleri i le kadın ve 
gençlik gruplarını oluşturan uygulayıcı ortaklarla 
yakın ortaklık içerisinde hareket eder.  

 

UNFPA’in  COVID-19 küresel müdahalesinin 
çerçevesini,  Sürdürülebil i r  Kalkınma İç in 2030 
Gündemi i le SKA ’ ların gerçekleşti ri lmesine 
yönelik Decade of Action (Eylem On Yılı)  
vizyonu oluşturmaktadır.  Söz konusu müdahale, 
dönüşüme yönel ik üç çıktısıyla, UNFPA’in  2018-
2020 Stratejik Planı  i le de uyumludur. Bunların 
amacı ai le planlamasına yönel ik ihtiyacı 
gidermek, önlenebil ir  anne ölümlerini  ve 
toplumsal c insiyete dayalı  şiddet i le tüm zararl ı 
uygulamaları  sonlandırmaktır . UNFPA’in  
ülkelerle i l işkisi ,  hazırl ık,  müdahale ve erken 
toparlanma sürecini kapsamakta olup nihai 
amacı, hayat kurtarmak ve daha dirençl i 
toplumlar ve topluluklar inşa etmektir. Bakım 
kali tesinin iyi leşti ri lmesine ve  açısından  
hastal ıkların önlenmesine destek olmak, ayrıca 
gelecek salgınlara yönelik müdahale iç in ulusa l  
kapasiteyi güçlendirmek suretiyle 
gerçekleşti rdiği çal ışmaların, sağlık sistemleri 
açısından uzun vadel i faydaları olacaktır.   

UNFPA’in  ü lke düzeyindeki müdahaleleri , ulusal 
koşul lara ve operasyonel duruma bağlı olup 
aşağıda beli rt i len üç stratejik öncel iğe odaklıdır.  
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STRATEJİK  ÖNCELİK  1: 

 

Sağlık çalışanlarının korunması da dâhil olmak üzere, cinsel 
sağlık ve üreme sağlığ ı hizmetleri ve müdahalelerini sürdürmek 

 

UNFPA, cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve haklarıyla 
i lgi l i  bi lgi lendirme ve diğer hizmetleri  sürdürmek, 
sağlık çalışanlarını korumak ve COVID -19’un 
yayılmasını sınırlandırmak amacıyla , sağlık 
sistemlerinin işlerl iğini sağlamak ve geliştirmek 
üzere hükümetlere destek olmaktadır. Son derece 
önem arz eden bu çalışmaların amacı ; anne ölüm ve 
hastalık oranlarının , istenmeyen veya riskl i  
gebeliklerin, ergen gebelikleri, güvenli olmayan 
düşüklerin ve, HIV ve cinsel yolla bulaşan 
enfeksiyonların (CYBE) artmasını önlemektir.  

 

UNFPA, cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinin 
kalitesinin arttırı lması  da dâhil olmak üzere,  COVID-
19’a etkili müdahale için gerekli sağlık 
sistemlerinin kapasitesini güçlendiren  
müdahaleler geliştirmekte ve uygulamaktadır. 
UNFPA, özellikle hamile, doğum yapan ve emziren 
kadınlar ile karantina altındaki kadınlar başta olmak 
üzere, kadınların ve kız çocuklarının cinsel sağlık ve 
üreme sağlığı hizmetleri dâhil, güvenli ve kaliteli 
sağlık hizmetlerine zamanında erişimini güvence 
altına almak için çalışmaktadır.  Her türlü anne, 
yenidoğan ve kapsamlı üreme sağlığı hizmetleri 
(ulusal polit ika ve mevzuata uygun), cinsel sağlık 
hizmetleri, CYBE, HIV ve AIDS tedavisi i le toplumsal 
cinsiyete dayalı  şiddet mağdurlarına destek 
çalışmaları bu kapsam içerisinde yer almaktadır. 
UNFPA, kimsenin geride bırakılmadığından emin 
olmak için, insan hakları odaklı bir yaklaşım 
uygulamaktadır.  

 

Güvenli ve kalitel i  hizmet temini ; çalışanların sayıca 
yeterl i l iği ve yetkinl iğine, ayrıca  enfeksiyonu  
önleme ve kontrol amaçlı tıbbi ürün, ekipman ve 
malzemelerin mevcudiyetine bağlıdır. Sağlık 
sistemleri zayıf olan ülke ve toplumlarda COVID -
19’la i lgi l i  sınırlandırma ve müdahale  

 

çalışmaları bakımından bu unsurlar özell ikle 
önemlidir. Sağlık sistemlerinin zayıfl ığıyla i lgi l i  
sorunun en şiddetl i  görüldüğü yerler, genell ikle, 
uzun süreli kriz, çatışma, doğal afet, yerinden 
edilme ve başka acil durumlarla karşılaşılan 
ülkeler olmaktadır. Bu gibi durumlar, enfeksiyon 
i le yaşayan insanlara sağlık hizmeti sunulmasını 
ve halkın geneline yönelik sağlık hizmetlerinin 
sürdürülmesini bilhassa güçleştirmektedir.  

 

UNFPA ayrıca, yerel ihtiyaçları ve tedarikle ilgi li 
durumu göz önünde bulundurmak suretiyle, 
kadınların ve kız  çocuklarının hijyen ihtiyaçlarını 
gidermek amacıyla hijyen kitleri temin edecek, 
böylece evden çıkamayan/karantina altındaki 
kadınların ve kız çocuklarının temel hijyen 
ürünlerine erişebilmelerini sağlayacaktır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

© UNFPA Yemen 

ÜLKE DÜZEYİNDE EYLEMLER  
UNFPA, Çin ’de kamu sağlığıyla i lgil i  
çalışmalara destek olmaktadır. Bu 
kapsamda ön saf larda yer alan sağlık 
çalışanları için krit ik  tıbbi malzemeler, 
kadınlar, kız çocukları ve yaşlı lar gibi 
kırı lgan gruplar için  ise hijyen ürünleri 
temin etmektedir. 

 
UNFPA, Filipinler’de ön saflarda yer alan 
sağlık çalışanları için el t ipi termometre, 
cerrahi maske ve diğer k işisel 
koruyucu ekipman ürünleri temin 
etmiştir . 
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STRATEJİK  ÖNCELİK  2: 

Toplumsal cinsiyete dayalı şiddete (TCDŞ) yönelik çalışmalar yürütmek 
 

UNFPA, toplumsal cinsiyete dayalı  şiddet 

mağdurları ile en yüksek risk altındaki 

kadınlar ve kız çocuklarına yönelik  hayat 

kurtaran, çok sektörlü hizmetlerin  sürekl i l iğini 

sağlamaktadır.  Ulusal COVID-19 strateji leri 

dâhi l inde, UNFPA, durumun hizmet sağlayıcı lar 

ve vaka yönetimi üzerindeki etk i lerini esas 

alarak hizmet temininde gerekl i düzenlemelerin 

yapılmasına yardımcı olmaktadır. Pandemi 

süresince hizmetlere erişimi kolaylaştırmak 

amacıyla, yönlendirme süreçleri  ve risk 

hafif letme bilgi lerinin güncellenerek düzenli 

olarak yayıl ımını sağlar. Kadınlar ve Kız 

Çocukları  İç in Güvenl i Alanlar gibi  müdahaleleri 

uyarlamak gibi  yollarla, yardım hatları ve 

uzaktan hizmetlere yönel ik müdahale 

kapasitelerinin güçlendiri lmesine öncelik verir . 

Böylece virüse maruziyet riski azal ır  ve vaka 

yönetimi i le ruh sağlığı ve psikososyal destek 

(MHPSS) gibi uzaktan hizmetler in temini 

sağlanır. Ayrıca danışmanlara yönelik koruma 

tedbirleri  de kapsam dâhil indedir.  

 
Tüm ortamlarda toplumsal cinsiyete dayalı 

şiddet ve zararlı uygulamalarla i lgi l i  olarak, 

UNFPA önleme, koruma, müdahale, 

koordinasyon ve kapas i te geliştirme süreçlerini 

ön plana çıkarır. UNFPA, önleme çalışmalarını 

COVID-19 müdahale planlarına dâhil etmekte, 

(varsa) ve yardım hatlarının eri şimini 

genişletmektedir. Ayrıca COVID -19 bağlamında, 

sosyal medya, radyo ve/veya TV programları 

aracılığıyla toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle 

i lgi l i  mesajların yayılmasına destek olmakta ve 

sanal sohbet grupları gibi uzaktan sosyal destek 

hizmetleri tesis etmektedir.  

 
Ön cephede destek sağlama noktasında 

kimlerin yer alacağı ve en önemlisi  de, 

çalışmalarının güvenl i  bir  şekilde 

yaygınlaştırı lması hususunda bu kişi lere nasıl 

yardımcı olunabileceği, s ivi l  toplumla kurulan 

ortakl ıklar sayesinde belir lenmektedir.  UNFPA, 

des tek amaçlı  sığınma evlerine ve birçok 

hizmetin bir  arada veri ldiği  merkezlere vb. 

yatır ım yapmaktadır.  Enfekte  olan kişi lere 

yönelik beli rl i  ş iddet riskleriyle i lgi lenen bu 

merkezler COVID-19’un yayı lımını asgariye 

indirmektedir. Hizmetler in kapasitesini ve 

toplumsal cinsiyete dayalı  şiddeti  önleme ve 

müdahale yeteneğini  artt ırmak amacıyla, 

üni formalı hizmetler ve  diğer müdahale 

görevl i leriyle birl ik te çal ışmalar 

yürütülmektedir.

BÖLGESEL EYLEMLER 

UNFPA, Karayipler ’de kırılgan gruplara 
destek olmak için iletişim materyallerinin 
geliştirilmesi ve yayılması amacıyla ortaklarla 
birlikte çalışmakta ve toplumsal cinsiyete 
dayalı şiddet mağdurları ve en fazla risk 
altında olan kişilere yönelik yönlendirme 
mekanizmalarına destek olmaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
© UNFPA Democratic Republic of the Congo 

 

 

ÜLKE DÜZEYİNDE EYLEMLER  

UNFPA, Nijerya ’da toplumsal cinsiyete 
dayalı ş iddet mağdurlarına yönelik ürün 
tedarik çalışmalarına katkıda bulunmak ve 
güvenli sağlık hizmetler inin sunulmasına 
yardımcı olmak için özel sektörün 
seferberl iğini sağlamıştır.  
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STRATEJİK  ÖNCELİK  3: 

Modern gebelik önleyici araçları ve diğer üreme sağlığı ürünlerinin 
tedarikini sağlamak 

 

UNFPA, COVID-19 pandemisinin, modern 

gebelik önleyici  araçları ve anne sağlığına 

yönelik ilaçlar dâhil, üreme sağlığıyla ilgili 

malzemelerin sağlanması  üzerindeki etkis ini 

hafif letmeye çal ışmaktadır. UNFPA programı 

kapsamındaki tüm ülkelerde tesis edilen 

mekanizmalar sayesinde, tüm gebel ik önleyici  

yöntemleri ve anne sağlığına yönelik hayat 

kurtaran i laçlar la i lgi l i  stok seviyeler i, tüketim 

oranları,  stok ların tükenmesi riski ve fazla stok 

r iski i le geleceğe dönük siparişlerin takibi ve 

izlenmesi mümkün olmaktadır.  

 
UNFPA, ürünlerin stok seviyeleri i le i lgi l i  olarak 

ülkelerle haberleşmekte, satın alma siparişlerini 

gözden geçirmekte ve yaşanabilecek 

gecikmelerin ve fiyat artış larının, gelişmekte olan 

ülkelerin aile planlaması üzerindeki etki lerini 

hafif letmek üzere, tedarikç i lerle çalışmalarını 

proaktif bir şekilde sürdürmektedir. Tahmin, takip 

ve izleme yoluyla toplanan veri ler,  ülkeler 

arasında gerekli olabilecek transferler veya fazla 

stokların i leride ortaya çıkabilecek eksikl ikleri 

önlemesi gibi konularla i lgi l i  kararlar ın 

veri lmesine yardımcı olur.   

 
UNFPA, COVID-19’un etki ler inin ağır olduğu 

ülkelerde mobi l teknoloji ler gibi araçlardan 

faydalanarak, online tarama ve bi lgi lendirme 

hizmetler i i le üreme sağlığı ve gebelik önleyici  

danışmanlık hizmetlerinin temini  noktasında, 

sağlık bakanlıklarına  ve diğer kurumlara destek 

olacaktır . Danışmanlık ve gebelik önleyic i 

hizmetler ini  genişleti rken kamu sağlığı s istemleri 

üzerindeki baskıyı hafif letmek amacıyla, özel 

sektörde faaliyet gösteren sağlık hizmeti 

sağlayıcı ları  i le ortakl ıklar kuracaktır.  UNFPA 

ayrıca, ürün dağıl ımının kl inik ortamlardan 

topluma kaydırı lmasını sağlamak üzere, birinci 

basamak sağlık hizmetler i i le toplumsal 

güçlenme programlarını da yaygınlaştıracaktır .  

 
        BÖLGESEL EYLEMLER  

UNFPA Pasifik ’ te sosyal medya gibi araçlar la 
kadınlara ve kız çocuklarına yönelik r isk i letiş im 
çalışmaları yürütmektedir.  Hamilel ik,  gebelik 
önleyici , toplumsal cinsiyete dayalı ş iddet ve 
ruh sağlığı noktalarında topluma erişim 
faaliyetleri gerçekleşti ri lmektedir.  

 
 

 
© UNFPA MK/Tomislav Georgiev 
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HIZLANDIRICI MÜDAHALELER 
 

 

Bu üç stratejik öncelik kapsamında, UNFPA’in  
müdahalesi  açısından kr it ik önem taşıyan dört 
hızlandırıcı müdahale mevcuttur:  

 

tasarımı ve uygulanması ve toplumsal katıl ım 
üzerinde olumlu bir etki oluşturmalarına imkân 
vermektedir.

 

Kimseyi geride bırakmamak : UNFPA, çok 
boyutlu toplumsal eşi ts izl iğin üstesinden 
gelmenin, sürdürülebil ir  kalkınma bakımından 
önemli  bir  güçlük teşkil  ett iğinin son derece 
farkındadır. Kimseyi geride bırakmamak için, 
nüfusun farklı kesimleri ve yerleşim bölgeler i 
arasındaki farkl ı l ıklara ışık tutulması gerekir. 
UNFPA’in  müdahaleleri , yaşlı lar ve bağışık lığı 
zayıf olan kiş i ler dâhil  olmak üzere, COVID -19 
konusunda en fazla risk alt ında olan kişi lere 
odaklıdır ve bu kişi leri  savunur. COVID-19’un 
toplumlar ve ekonomiler üzerindeki ikincil 
etki leri  bakımından en savunmasız olanlar,  en 
geride bırakı lan kişi lerdir ; dolayısıyla bu 
kişi lere özel önem gösteri l i r. Kadınlar, 
ergenler,  engell i  kişi ler, Afr ika kökenli  yerl i 
halklar, mülteciler ve göçmenler bu 
kapsamdadır.  

 

 
Veri toplanması ve analizi : UNFPA, COVID-
19 vakalarını izlemek iç in ve pandemiyle i lg i l i  
hedefe yönel ik müdahalelere temel 
oluşturması amacıyla, beli rl i  kırı lgan gruplara 
i l işk in bölünmüş veri ler dâhil  olmak üzere veri 
toplanması ve analizi noktasında hükümetlere 
destek olur.  Önem veri len bir diğer konu ise, 
yaşl ı insanların tam sayısı,  nerelerde 
kümelendikler i  ve kaçının yoğun nüfuslu 
kentsel  bölgelerde ve destek görmeden, 
yalnız yaşadığının tespi tid ir .  Nüfus sayımıyla 
i lgi l i  son veri ler in mevcut olması halinde 
hızl ıca hazırlanan har i talar, hükümetin 
hazırl ık ve müdahale çalışmalarına destek 
olabilmektedir.  

 

Risk iletişimi ve toplumsal katılım : UNFPA, 
toplumsal katıl ım ve seferberl ik konusunda 
kapsamlı uzmanlığa sahiptir. Ayrıca gençlik 
ağları, dinî ve geleneksel önderler, kadın 
hakları kuruluşları ve kadınların yönetimindeki 
kuruluşlarla ortaklıkları dâhil olmak üzere, 
köklü ve çok paydaşlı ortaklıkları mevcuttur. 
Sahip olduğu bu imkânları , birincil  önleme ve 
damgalamanın azaltı lmasıyla i lgi l i  çalışmalar 
noktasında risk i letişimine ve toplumsal 
katıl ıma destek olmak için kullanacaktır.    
Bunu yaparken birinci önceliği insanların 
güvenliği, onuru ve haklarıdır. Aileleri ve 
toplumları korumak ve desteklemek, ayrıca 
kendilerini korumalarını sağlamak ve virüsün 
daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla bilgi 
birikimlerini ve kapasitelerini geliştirmek için 
çok sektörlü bir yaklaşım uygulanacaktır.  
Özell ikle, kadınların toplumla bir inci 
dereceden etki leşimi ; önleme faaliyet lerinin  

Gençlerin katılımı : UNFPA, gençlerin virüs 
hakkındaki bi lgi lerini arttırmalarını ve gerektiği 
ve mümkün olduğu hallerde sosyal ve toplumsal 
çalışmacılar ve profesyonel sağlık personelinin 
yardımcıları olarak, önleme ve müdahale 
çalışmalarında etkin bir rol oynamalarını 
sağlayacak yollarla, gençlik örgütlerinin 
güvenli, etki l i  ve anlamlı katıl ım gösterme 
kapasitelerini güçlendirmektedir. UNFPA, 
karantina ortamlarında, izolasyon süreçleri ve 
prosedürlerinde ergenlere ve gençlere, özell ikle 
ergen kız çocuklarına ve genç kadınlara yönelik 
her türlü şiddet riskini hafif letmeye yönelik 
tedbirlerin uygulanmasını sağlayacaktır. UNFPA 
ülke ofisleri, kapsamlı cinsell ik eğitimini 
yaygınlaştırmak için hâlihazırda kullanmakta 
olduğu dij i tal platformlar aracılığıyla gençlere 
ulaşmak için yaratıcı ve esnek topluma erişim 
strateji leri uygulayacaktır. UNFPA, insani 
yardım eylemlerini gençlere doğru yönlendirmek 
amacıyla, operasyonel anlamda  somut rehberl ik 
sunabilmek için “Compact for Young People in 
Humanitarian Action ” oluşumundan 
faydalanmaktad ır.  

 
 
 
 
 

 

ÜLKE DÜZEYİNDEKİ EYLEMLER  
UNFPA, Moldova’da gerçek zamanlı olarak 
güncellenen ve vaka larıyer ,  c insiyet, yaş ve 
hamilel ik gibi  kategori lere ayrı lmış şekilde 
gösteren onl ine bir panel oluşturulmasına 
yardımcı olmuştur.  

UNFPA, Liberya ’da hastal ığın takibi  ve temas 
edi len kiş i ler in izlenmesi noktasında Liberya 
Ulusal Kamu Sağlığı Enst i tüsü i le bir l ik te 
çal ışmaktadır.  Bu kapsamda, hem toplumun 
fert ler inin hem temas edi len kiş i ler i  izleyen 
görevl i ler ve sağlık süpervizörler i  olarak 
hizmet veren genel sağlık ve kamu sağlığı 
çal ışanlarının eği timi ve görevlendir i lmesi 
konularında destek veri lmektedir.   

UNFPA, İran ’da yaşl ı lara ve engel l i  k iş i lere 
yönel ik 400’ü aşkın merkez iç in maske, 
dezenfektan ve eldiven gibi  malzemeler in 
teminini  sağlamışt ır .  

https://liberia.unfpa.org/en/news/epi-surveillance-and-contact-tracing-key-breaking-covid-19-transmission-liberia
https://www.instagram.com/p/B91npWpnm8d/?igshid=akxlcs144q4o
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KÜRESEL TEKNİK YÖNERGELER  
 

UNFPA , aşağıda belirti len altı teknik kılavuz notunu yayınlamıştır:   
 

 
 
 
COVID- 19’un Nüfus Üzerindeki Etkileri Hakkında 
Teknik Bilgilendirme 

 

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı ve Hakları, Anne ve 

Yenidoğan Sağlığı & COVID- 19 
 

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Toplumsal Cinsiyete 

Dayalı Şiddet (TCDŞ) ve Koronavirüs Hastalığına 

(COVID-19) Yönelik Önleme, Koruma ve Müdahale 
Çalışmaları

 
 
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı ve Hakları: COVID-19 

Önleme, Koruma ve Müdahale Çalışmaları Dâhil, 

Modern Gebelik önleyici Araçları ve Diğer Tıbbi 

Malzeme İhtiyaçları 
 

 
Ergenler ve Gençler & Koronavirüs Hastalığı (COVID- 

19) 

 
COVID- 19: Toplumsal Cinsiyet Lensi 

 

 

STRATEJİK  ÖNCELİKLERE GÖRE SONUÇ GÖSTERGELERİ  
 
 

STRATEJİK ÖNCELİK GÖSTERGELER 
2

 

1.  Sağlık çalışanlarının 
korunması dâhil, cinsel sağlık 
ve üreme sağlığı hizmetleri ve 
müdahalelerini sürdürmek 

1 .1: COVID-19’dan etkilenen ülkeler arasında, tavsiye edilen uluslararası 
asgari standartlar uyarınca, acil doğum ve yenidoğan bakım hizmetleri 
kapsamına sahip ülkelerin oranı 

 
1 .2: COVID-19’dan etkilenen ülkelerde UNFPA’in destek olduğu tesislerde 
gerçekleşen güvenli doğumların sayısı 
 
1 .3: COVID-19’dan etkilenen ülkelerde bütüncül cinsel sağlık ve üreme sağlığı 
hizmetlerinden faydalanan kadınların ve gençlerin sayısı 

2. Toplumsal cinsiyete 
dayalı şiddete yönelik 
çalışmalar yürütmek 

2 .1: Engelli olanlar dâhil olmak üzere, şiddete maruz kalan ve toplumsal 
cinsiyete dayalı şiddetle ilgili temel hizmetlerden faydalanan kadınların ve kız 
çocuklarının sayısı 

3. Modern gebelik önleyici 
araçları ile diğer üreme 
sağlığı ürünlerinin tedarikini 
sağlamak 

 
  

3 .1: COVID-19’dan etkilenen ülkeler arasında gebelik önleyici araçlarının 
stoklarının tükendiğini bildiren ülkelerin oranı 

 
3 .2: COVID-19’dan etkilenen ülkelerde kondom dâhil olmak üzere, UNFPA’in 
temin ettiği gebelik önleyici araçlarının çiftlere sağladığı toplam korunma yılı 
sayısı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Bilgi amaçlı göstergeler ayrıca belirlenecektir. 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Census_COVID19_digital.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Census_COVID19_digital.pdf
https://turkey.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/T%C3%9CRK%C3%87E_VERS%C4%B0YON_COVID-19_Preparedness_and_Response_UNFPA_Interim_Technical_Briefs_Contraceptices_and_Medical_Supplies_23_March%20%281%29.pdf
https://turkey.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/T%C3%9CRK%C3%87E_VERS%C4%B0YON_COVID-19_Preparedness_and_Response_UNFPA_Interim_Technical_Briefs_Contraceptices_and_Medical_Supplies_23_March%20%281%29.pdf
https://turkey.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/T%C3%9CRK%C3%87E_VERS%C4%B0YON_COVID-19_Preparedness_and_Response_UNFPA_Interim_Technical_Briefs_Gender_Equality_and_GBV_23_March_2020.pdf
https://turkey.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/T%C3%9CRK%C3%87E_VERS%C4%B0YON_COVID-19_Preparedness_and_Response_UNFPA_Interim_Technical_Briefs_Gender_Equality_and_GBV_23_March_2020.pdf
https://turkey.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/T%C3%9CRK%C3%87E_VERS%C4%B0YON_COVID-19_Preparedness_and_Response_UNFPA_Interim_Technical_Briefs_Gender_Equality_and_GBV_23_March_2020.pdf
https://turkey.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/T%C3%9CRK%C3%87E_VERS%C4%B0YON_COVID-19_Preparedness_and_Response_UNFPA_Interim_Technical_Briefs_Gender_Equality_and_GBV_23_March_2020.pdf
hhttps://turkey.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/T%C3%9CRK%C3%87E_VERS%C4%B0YON_COVID-19_Preparedness_and_Response_UNFPA_Interim_Technical_Briefs_Contraceptices_and_Medical_Supplies_23_March%20%281%29.pdf
hhttps://turkey.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/T%C3%9CRK%C3%87E_VERS%C4%B0YON_COVID-19_Preparedness_and_Response_UNFPA_Interim_Technical_Briefs_Contraceptices_and_Medical_Supplies_23_March%20%281%29.pdf
hhttps://turkey.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/T%C3%9CRK%C3%87E_VERS%C4%B0YON_COVID-19_Preparedness_and_Response_UNFPA_Interim_Technical_Briefs_Contraceptices_and_Medical_Supplies_23_March%20%281%29.pdf
hhttps://turkey.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/T%C3%9CRK%C3%87E_VERS%C4%B0YON_COVID-19_Preparedness_and_Response_UNFPA_Interim_Technical_Briefs_Contraceptices_and_Medical_Supplies_23_March%20%281%29.pdf
https://turkey.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/T%C3%9CRK%C3%87E_VERS%C4%B0YON_COVID-19_Preparedness_and_Response_UNFPA_Interim_Technical_Briefs_Contraceptices_and_Medical_Supplies_23_March%20%281%29.pdf
https://turkey.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/T%C3%9CRK%C3%87E_VERS%C4%B0YON_COVID-19_Preparedness_and_Response_UNFPA_Interim_Technical_Briefs_Contraceptices_and_Medical_Supplies_23_March%20%281%29.pdf
https://turkey.unfpa.org/tr/publications/cinsiyet-merce%C4%9Fi-ile-covid-19
https://turkey.unfpa.org/tr/publications/cinsiyet-merce%C4%9Fi-ile-covid-19
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UNFPA KAYNAK İHTİYAÇLARI VE 
ORTAKLIKLAR  

UNFPA’in  küresel müdahaleye yönel ik f inansman 
iht iyacı 187,5 milyon $’dır (1 Nisan itibariyle). 
UNFPA, BM’nin Küresel İnsani Müdahale Planı ’nın 
bir parçası ve insani yardım ortamlarında COVID -
19 tehdidinin yönetimi için yapılan 2 mil yar $’ l ık 
yardım talebinin  (UNFPA: 120 milyon $) ortağıdır.  
İnsani yardım ortamları  dışındaki ve Nisan sonuna 
kadar olan ek ihtiyaçlar ise $ tutarındadır. Pandemi 
büyüyüp genişledikçe UNFPA, görev alanı 
içerisindeki ve tüm gruplar genelindeki –  insani 
yardım, kırı lgan gruplar ve kalkınma –  ihtiyaçları 
ve uygun müdahaleleri  değerlendirerek toplam 
başvuru miktarını güncelleyecektir.    

 

UNFPA operasyonlarının temelini,  herhangi bir 
kısıt lama olmaksızın yapı lan katkılardan oluşan 
çekirdek kaynaklar oluşturur.  UNFPA’in  COVID-19 
pandemisine yönelik müdahalesinde bu çekirdek 
kaynaklar her zamankinden daha fazla önem 
taşımaktadır.  Tüm dünyaya ulaşmak ve özel l ik le 
acil durum koşullarında ek kaynakların kul lanımı 
bu kaynaklar sayesinde mümkün olmaktadır. 
COVID-19’a yönelik müdahalelerin, UNFPA’in  
insani yardım ortamlarında sürdürdüğü, yaşam 
kurtaran müdahalelere ayrı lan kaynakların başka 
kanalla ra yönlendiri lmesine sebep olmaması son 
derece önemlidir .  

 

UNFPA, COVID-19’a yönel ik yardım talebine 
destek istemek için dünya genel inde ve bölge ve 
ülke düzeyler inde mevcut özel sektör ortaklarına 
başvurmaktadır.  Bu talep kapsamında, mobi l 
kliniklerin faal iyeti  iç in ihtiyaç duyulan kişisel 
koruyucu ekipmanlar ve malzemeler i le  kapsamlı 

hijyen kit leri gibi ürün ve hizmetlerden oluşan 
ayni katkıların yanı sıra maddi bağışlar da yer 
almaktadır. UNFPA ayrıca, cinsel sağlık ve 
üreme sağlığı i le toplumsal cinsiyete dayalı  
şiddetle i l işki l i  hizmetlere erişimi 
yaygınlaştırmak ve sürdürmek gibi daha geniş 
bir motivasyonla, riskle i lgi l i  mesajların ve 
hikâyelerin daha geniş kit lelere yayılmasını 
sağlamak amacıyla, görünürlük ortaklarıyla 
çalışmalar yürütmektedir. UNFPA’in  yeni di j i tal  
bağış toplama kampanyası kapsamında, kriz 
süresince yaşam kurtaran operasyonların 
sürmesini sağlamak amacıyla yeni kit lelere 
ulaşılması ve bireylerden de bağış toplanması 
planlanmaktadır.  

 

UNFPA, tüm koşullarda,  üç stratejik öncelik 
alanında azami etkiye ulaşabilmek için önemli 
ortaklarının krit ik desteğiyle, COVID -19 
pandemisine müdahale etmektedir. UNFPA, 
hizmet ettiğimiz insanlara yönelik yaşam 
kurtaran müdahalelerde bulunmak ve 
sürdürülebil ir sonuçlar elde etmek amacıyla 
çalışmalarını daha yoğun ve daha hızlı  
sürdürebilmek için, hükümetler, sivi l  toplum ve 
özel sektör, BM kuruluşları, uluslararası f inans 
kuruluşları ve hayır kuruluşlarıyla ortak 
çalışmalar yürütmektedir. 

 

"Gün, dayanışma, kararlılık ve fedakârlık günüdür. Gözümüzün önünde olmasalar da, krizin 

doğurduğu sonuçlar nedeniyle büyük risk altında olan insanlar bulunduğunu unutmamalıyız." 
- Dr. Natalia Kanem, UNFPA İcra Direktörü 

 
 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 

ARTHUR ERKEN 
İLETİŞİM VE STRATEJİ ORTAKLIKLARI BÖLÜM DİREKTÖRÜ 
ERKEN@UNFPA.ORG 

JACQUELINE MAHON 
POLİTİKA VE STRATEJİ BÖLÜMÜ YARDIMCI DİREKTÖRÜ  
MAHON@UNFPA.ORG 

SHOKO ARAKAKI 
İNSANİ YARDIM OFİSİ DİREKTÖRÜ 

ARAKAKI@UNFPA.ORG 

ZEYNEP ATILGAN ÖZGENÇ 
TÜRKİYE OFİSİ İLETİŞİM SORUMLUSU 
ATOLGANOZGENC@UNFPA.ORG 

https://www.unfpa.org/updates/global-response-appeal-safe-delivery-even-now-unfpa-coronavirus-disease-covid-19


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu  

605 Third Avenue 

New York, New York 10158 

www.unfpa.org 

 

https://donate.unfpa.org/br-en/covid-19-3

