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We can and must realize bodily autonomy for all. The first step is 
articulating and affirming the concept itself. Too many people are 
unaware that they even have the right to make choices over their 
own bodies and futures. 

Education is key. Women with more education are more likely 
to make their own decisions about contraception and health 
care, and to be able to say no to sex. Comprehensive sexuality 
education—meaning age-appropriate, accurate information about 
one’s sexual and reproductive health and rights—is crucial, as 
well because it helps prevent unintended pregnancy and sexually 
transmitted infections and equips individuals to advocate for 
themselves. It also teaches respect, consent and equality, which 
are key to realizing bodily autonomy.

Social norms must become more gender equitable. Improving 
women’s opportunities for livelihoods and leadership roles in 
their community and beyond can increase their power to make 
decisions within households and about their bodies. And progress 
fundamentally depends on men being willing to step away from 
dominating roles that privilege their power and choices at the 
expense of women’s power and choices. 

Health providers have a critical role to play in upholding and 
affirming the bodily autonomy of those seeking information 
and care. Patients must be aware of their rights, and they must 
be asked for informed consent. Medical guidelines, training on 
legal requirements, and specific gender-sensitivity training can 
help health-care providers actively support the bodily autonomy 
of patients. 

Laws can have a significant impact on women’s rights, gender 
equality and sexual and reproductive health. They must be aligned 
with globally agreed human rights principles and commitments, 
and reviewed for gender responsiveness and non-discrimination. 
The judiciary and police must also be aware of these laws and 
principles. Laws need to be grounded in sound policies and 
require investment to make them become a reality.

Track progress through reliable and complete data, broken down 
by location, income level, sex, age, ethnicity, ability and other 
variables to identify which groups and communities are at risk 
of being excluded and need additional support. Meaningful and 
sustainable change depends on inclusiveness. No one must be 
left behind.

WHEN THE RIGHT
to autonomy
IS CLAIMED BY ALL
Our communities and countries can flourish only when every individual has the 
power to make decisions about their bodies and to chart their own futures.

When women and girls can make the most fundamental choices about their 
bodies, they not only gain in terms of autonomy, but also through advances in 
health and education, income and safety. These add up to a world of greater 
justice and human well-being, which benefits us all.

Ensuring rights and choices for all since 1969
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Kişinin bedeni üzerinde söz sahibi olma hakkı, şiddet veya zorlama olmadan, bedeni ve 
geleceği ile ilgili karar verebilme gücüne ve yetkisine sahip olması anlamına gelir. Buna, kişinin 
ne zaman ve kiminle cinsellik yaşayacağı veya yaşayıp yaşamayacağı; ne zaman ve kiminle 
çocuk sahibi olacağı veya olup olmayacağı da dahildir. Bu hak, ihtiyaç duyduğunda sağlık 
kuruluşuna başvurabilme özgürlüğüne sahip olmak anlamına da gelir.

Ancak, kadınlar ve kız çocukları başta olmak üzere tüm bireyler, kendi bedenleri üzerinde söz 
sahibi olma konusunda kısıtlamalarla karşılaşabiliyor. Bu kısıtlamalar, bireylerin sağlığı, iyilik 
hali ve potansiyelleri üzerinde yıkıcı etkilere sebep olabiliyor. Beden bütünlüğü ve kendi 
bedeni üzerinde söz sahibi olma hakkı, insanların rıza göstermedikleri fiziksel eylemlerden 
uzak bir şekilde yaşamasını sağlıyor.

Öne Çıkanlar

UPHOLDING THE RIGHT to bodily autonomy
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BEYOND THE PARAMETERS
of indicator 5.6.1
Beyond the three dimensions captured in SDG indicator 5.6.1, there are other aspects of 
bodily autonomy that are firmly addressed through international law, such as the right to 
marry by choice and only when a person is mature enough to grant full, free and informed 
consent. But there are also aspects that are contested or unresolved by human rights 
agreements, such as voluntary sex work or surrogacy.

Some violations of bodily autonomy, such as rape, are expressly criminalized and universally
condemned. But many other violations persist and are perpetuated by norms, practices 
and even laws, most of them driven by deeply rooted gender inequalities.

Child marriage
This practice denies millions of girls 
worldwide every year their right to 
make their own decisions in any 
sphere of their lives.

Denial of comprehensive 
sexuality education
Adolescents may reach adulthood 
without accurate information about 
their bodies and sexual health. As 
a result, they are unable to make 
informed responsible choices about 
themselves and their relationships.

Female genital mutilation
Female genital mutilation is a violation 
of women’s and girls’ human rights, aimed 
at controlling their sexuality and bodies.

Forced anal testing
Invasive and unscientific tests to “prove” 
homosexual conduct.

Forced marriage
Through forced marriage, brides become 
a commodity, or property, to be owned, 
bought, sold or traded, with no regard for 
their rights or autonomy.

Forced sterilization or 
contraception use 
In some countries, persons with disabilities, 
indigenous communities and persecuted 
minorities, and in some cases women in 
general, have been subjected to forced 
contraception or sterilization.  

Homophobic or 
transphobic rape
Rape and other sexual violence that targets 
gender-non-conforming individuals and 
people of diverse sexual orientations is 
erroneously deemed by perpetrators to be 
“curative” or “corrective”. 

“Honour” killings
Honour killings occur in communities where 
the so-called “honour” of the family is 
considered to be more important than the 
life of the person, usually a woman, who is 
seen to violate certain norms or codes.

Marital rape
Marital rape is increasingly recognized as an 
egregious human rights violation. Yet some 
countries continue to permit a husband to 
have sexual intercourse whether the wife 
wants it or not. 

Marry-your-rapist” laws
In some countries, a man who rapes a woman
can escape penalties if he marries her.

Reproductive coercion
Behaviour that a person uses to 
exert control over another person’s 
reproductive health or decision-
making. This can include attempts to 
nonconsensually impregnate a partner 
against their wishes, coercing a partner 
to have an abortion, or interfering 
with family planning methods such as 
“stealthing” (the nonconsensual removal 
of a condom during sex).

“Virginity” testing
Invasive and unscientific tests to 
“prove” whether a girl or woman has 
had sexual intercourse.

KARAR ALMA SÜRECİNİ 
destekleyen veya 
KISITLAYAN KANUNLAR
SKA 5.6.2 sayılı gösterge, kadınların ve erkeklerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı 
hizmetlerine, bilgilerine ve eğitimlerine eksiksiz ve eşit şekilde erişimini güvence altına 
alan kanunlara ve yönetmeliklere bakar. Bu gösterge ile destekleyici nitelikte bir kanun 
olup olmadığı ve yaş sınırı veya eş izni gibi kısıtlamaların bulunup bulunmadığı 
ölçülür. UNFPA analizinde değerlendirmeye alınan ülkeler arasında; 

% 80
cinsel sağlık ve 

iyilik halini 
destekleyen 
YASALARA SAHİP

% 75
gebeliği önleyici 
yöntemlere tam 

ve eşit erişim 
imkanı sağlayan

% 56
kapsamlı cinsellik 

eğitimini 
destekleyen

Ancak bu üç alanın tamamı ile 
ilgili kendi kararlarını 
verebilen kadınların, üreme 
sağlığı konusunda söz sahibi 
oldukları ve üreme sağlığı 
haklarından yararlanabildikleri 
kabul edilir.

SKA 5.6.1 sayılı gösterge, kadınların aşağıda bahsi 
geçen üç soruya vermiş oldukları yanıtlara göre 
şekillenmiştir:

Genel olarak sağlığınız ile ilgili kararları kim 
alıyor? 

Gebeliği önleyici yöntemleri kullanıp 
kullanmayacağınıza kim karar veriyor?

Cinsel ilişkiye girmek istemediğinizde eşinize ya 
da partnerinize hayır diyebiliyor musunuz?
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Kendi bedeni üzerinde karar 
verme konusunda bu üç 

hususta da kendi kararlarını 
verebilen kadınların yüzdesi 

SADECE % 55
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Kendi bedeni hakkında
KARAR VERME GÜCÜ 

Kendi bedeni üzerinde söz sahibi 
olma hakkını ÖLÇMEK 
Kendi bedeni üzerinde söz sahibi olma hakkı, terimsel olarak feminist hareket ile cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve 
hakları hareketlerine ait terminolojinin bir parçası haline gelmiş olsa da, bunun halen basit bir tanımı ve kolay bir 
ölçütü bulunmuyor. Bununla birlikte, Birleşmiş Milletler’in dönüştürücü etkiye sahip 2030 Sürdürülebilir Kalkınma 
Gündemi ve buna eşlik eden 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’nı (SKA) kabulüyle, bu amaçlara ve 5.6 sayılı cinsel 
sağlık ve üreme sağlığı haklarına evrensel erişimin sağlanması hedefi gibi ilgili hedeflere ulaşılması konusunda 
devletlerin kaydedilen ilerlemeleri takip etmesini sağlayacak göstergeler var.

Bu alanda kaydedilen ilerlemeleri ölçmek üzere iki gösterge bulunuyor. 5.6.1 sayılı ilk göstergenin amacı, cinsel ilişki, 
gebeliği önleyici yöntemlerin kullanımı ve üreme sağlığına ilişkin kendi bilinçli kararlarını veren 15-49 yaş arasındaki 
kadınların oranının belirlenmesi. 5.6.2 sayılı ikinci göstergenin amacı ise 15 yaş ve üzeri tüm kadınlara ve erkeklere 
cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine, bilgilerine ve eğitimlerine eksiksiz ve eşit şekilde erişim imkanını güvence 
altına alan kanunlara ve yönetmeliklere sahip ülke sayısının takip edilmesi. Bu iki gösterge, kendi başına karar verme 
konusunda kadınların ne kadar söz sahibi olduklarını ve bunu sağlayan bir ortamın olup olmadığını ölçme anlamında 
çığır açmıştır.

YASALARA SAHİP

YASALARA SAHİP



MEASURING bodily autonomy
While the term bodily autonomy has become part of the vocabulary of the feminist and sexual and reproductive 
health and rights movements, it continues to elude simple definition and easy measurement. Still, when the 
United Nations adopted its transformative 2030 Agenda for Sustainable Development and the accompanying 
17 Sustainable Development Goals, it established indicators to help governments track progress towards 
achieving the goals and their related targets, such as target 5.6: the achievement of sexual and reproductive 
health and reproductive rights for all.

Two indicators have been identified to measure progress in this area. The first, indicator 5.6.1, aims to measure 
the proportion of women aged 15 to 49 years who make their own informed decisions regarding sexual relations, 
contraceptive use and reproductive health care. The second indicator, 5.6.2, tracks the number of countries with 
laws and regulations that guarantee full and equal access to women and men aged 15 years and older to sexual 
and reproductive health care, information and education. Together, these indicators marked a breakthrough in 
measuring women’s agency and an enabling environment for autonomous decision-making.

5.6.1 sayılı göstergenin
ÖTESİNE GEÇMEK 
SKA 5.6.1 sayılı göstergede bahsi geçen üç boyutun yanı sıra, kendi bedeni üzerinde söz sahibi olma 
hakkının uluslararası hukukta net bir şekilde ele alınmış diğer boyutları da vardır. Buna tam, özgür ve 
bilinçli rızaya sahip olacak olgunluğa erişince ve kendi seçimiyle evlenme hakkı gibi haklar da 
dahildir. Fakat isteğe bağlı seks işçiliği veya taşıyıcı annelik gibi tartışmalı veya insan hakları 
sözleşmelerince çözüme kavuşturulamamış boyutları da bulunmaktadır. 

Tecavüz gibi kişinin kendi bedeni üzerinde söz sahibi olma hakkını ihlal eden bazı davranışlar açık bir 
şekilde cezalandırılıp evrensel olarak kınanmaktadır. Ancak diğer pek çok alanda ihlaller devam 
etmekte, bu ihlaller toplumsal normlara, uygulamalara, hatta kanunlara dayalı olarak 
gerçekleştirilmekte ve bunların çoğu da kökleri eskiye dayanan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden 
kaynaklanmaktadır.

Çocuk yaşta evlilik
Bu uygulama, dünya genelinde her yıl milyonlarca 
kız çocuğunun hayatlarının herhangi bir 
aşamasında kendi başlarına karar verme haklarını 
ellerinden alıyor.

Kapsamlı cinsel sağlık eğitiminin 
verilmemesi
Ergenler, bedenleri ve cinsel sağlık ile ilgili doğru 
bilgileri edinmeden yetişkinlik dönemine 
gelebilirler. Bunun sonucunda kendileri ve ilişkileri 
hakkında bilinçli ve sorumlu tercihler yapamazlar.

Kadın Sünneti
Kadın sünneti, kadınların cinselliğini ve bedenlerini 
kontrol altına almayı amaçlayan ve kadınlar ile kız 
çocuklarının haklarını ihlal eden bir uygulamadır.

Zorla cinsel muayene
Cinsel davranışların “kanıtlanması” için yapılan 
invazif ve bilim dışı testler ve uygulamalardır.

Zorla evlilik
Zorla yaptırılan evlilikler, kadınlar ve kız 
çocuklarının, haklarını, özellikle de kendi bedenleri 
üzerinde söz sahibi olma haklarını hiçe sayarak, 
onları sahip olunacak, alınıp satılacak veya ticareti 
yapılacak birer mal haline getirmektedir.

Zorla üreme yetisinin 
sonlandırılması veya gebelik 
önleyici yöntem kullanmak 
zorunda bırakılması
Bazı ülkelerde engelli bireyler ve azınlıklar, bazı 
durumlarda da genel olarak kadınlar, zorla 
gebeliği önleyici yöntem kullanma veya zorla 
kısırlaştırma uygulamaları ile karşılaşıyor.

Cinsel kimlik temelli cinsel şiddet
Cinsel kimlik farklılıklarına sahip kişilere yönelik 
tecavüz ve diğer cinsel şiddet türleri, failleri 
tarafından çok büyük bir yanılgıyla “tedavi edici” 
veya “düzeltici” uygulama olarak nitelendirilir.

“Namus” cinayetleri
Namus cinayetleri, aile “onurunun”, bireyin 
hayatından, çoğunlukla da belli normlara veya 
geleneklere aykırı hareket ettiği söylenen 
kadınların hayatından daha önemli kabul 
edildiği toplumlarda görülüyor.

Evlilik içi zorla cinsel ilişki
Evlilik içi zorla cinsel ilişki, gitgide ağır bir insan 
hakları ihlali olarak değerlendirilmektedir. 
Ancak bazı ülkeler, erkeklerin eşleri istese de 
istemese de cinsel ilişkiye girmesine yasal 
olarak izin vermeye devam ediyor.

“Tecavüzcün ile evlen” yasaları
Bazı ülkelerde bir kadına tecavüz eden erkek, 
kadınla evlenmesi durumunda cezadan 
kurtulabiliyor.

Üreme sağlığı ve 
kararlarında zorlama
Bir kişinin, başka birinin üreme sağlığı 
veya seçimleri üzerinde kontrol sağlaması 
şeklinde tanımlanır. Kişiyi isteği ve rızası 
dışında çocuk sahibi olmaya zorlamak, 
partnerini gebeliğini sonlandırmaya 
zorlamak veya gebeliği önleyici yöntem 
kullanımına karışmak (cinsel ilişki 
sırasında prezervatifi çıkarmak gibi) da 
buna dahildir.

“Bekaret” testi
Bir kız çocuğunun veya kadının cinsel 
ilişkiye girdiğini “kanıtlamak” için yapılan 
invazif ve bilim dışı test ve muayenelerdir.

LAWS THAT SUPPORT
or constrain
DECISIONMAKING
SDG Indicator 5.6.2 looks at laws and regulations that guarantee full and 
equal access to women and men to sexual and reproductive health care, 
information and education. The indicator measures whether a supportive law 
exists and whether there are restrictions, such as age limitations or spousal 
permission requirements. Among countries covered in the UNFPA analysis:

80%
HAVE LAWS SUPPORTING

sexual health 
and well-being 

75%
HAVE LAWS TO ENSURE

full, equal access 
to contraception

56%
HAVE LAWS SUPPORTING

comprehensive 
sexuality education

The power to make
AUTONOMOUS DECISIONS
about your body
Only women who make 
their own decisions in all 
three of these areas are 
considered to have autonomy 
in reproductive health 
decision-making and to be 
empowered to exercise their 
reproductive rights.

SDG indicator 5.6.1 is based on women’s responses 
to three questions:

Who usually makes decisions about health 
care for yourself?

Who usually makes the decision on whether or 
not you should use contraception?

Can you say no to your husband or partner if 
you do not want to have sexual intercourse?
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Only 55%
of women are able

to make their own decisions
in all three dimensions

of bodily autonomy
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MY BODY IS
MY OWN
CLAIMING THE RIGHT
TO AUTONOMY AND

SELF-DETERMINATION

Herkesin bedeni üzerinde söz sahibi olma hakkını tanıyabiliriz ve tanımalıyız. 
Bunun için atılacak ilk adım bu kavramın dile getirilip olumlu yönde 
kullanılmasıdır. Pek çok insan, kendi bedenleri ve gelecekleri üzerinde söz 
sahibi olduklarının dahi farkında değildir.

Eğitim şart. Eğitim düzeyi arttıkça, kadınların gebeliği önleyici yöntemlerden 
yararlanma ve sağlık konusunda kendi kararlarını verme ve cinsel ilişkiye 
hayır deme gücüne sahip olma ihtimalleri daha fazladır. İçerisinde kişinin 
cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve hakları ile ilgili yaşa uygun ve doğru 
bilgilerin yer aldığı kapsamlı cinsel sağlık eğitimi bu noktada hayati önem 
taşımaktadır. Zira bu eğitim, istenmeyen gebeliklerin ve cinsel yolla bulaşan 
enfeksiyonların önüne geçilmesine ve bireylerin kendileri için savunuculuk 
yapabilecek kadar donanımlı hale gelmesine de yardımcı olur. Söz konusu 
eğitim, aynı zamanda kişinin bedeni üzerinde söz sahibi olması bakımından 
kilit öneme sahip saygı, rıza ve eşitlik gibi kavramların da öğrenilmesini 
sağlar.

Toplumsal normların, toplumsal cinsiyet bakımından daha eşitlikçi hale 
gelmesi gerekiyor. Kadınların toplum içinde ve başka alanlarda geçim 
kaynaklarına ve liderlik rolünü üstlenecekleri görevlere yönelik fırsatlarının 
artırılması, hane içinde ve kendi bedenleri üzerinde karar verme güçlerini de 
arttırabilir. Bu konuda ilerleme kaydedilmesi, erkeklerin, kadınların gücünü ve 
karar verme haklarını hiçe sayan ve kendilerine güç ve karar verme hakkı 
bakımından ayrıcalık tanıyan baskın rollerden uzaklaşmalarına bağlıdır.

Sağlık hizmeti veren kişi ve kurumlar, kendilerinden bilgi ve hizmet alan 
kişilerin kendi bedenleri üzerinde söz sahibi olma hakkını koruma ve 
destekleme anlamında hayati bir rol oynar. Hastaların, sahip oldukları 
haklardan haberdar olmaları ve hastalardan aydınlatılmış onam alınması 
gerekir. Sağlık alanındaki uygulama rehberleri, yasal koşullara yönelik 
eğitimler ile toplumsal cinsiyete duyarlı eğitimler, sağlık çalışanlarının 
hastaların kendi bedenleri üzerinde söz sahibi olmalarına aktif şekilde destek 
vermesine yardımcı olabilir.

Yasaların kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ile cinsel sağlık ve üreme 
sağlığı üzerinde önemli bir etkisi bulunabilmektedir. Kanunların, dünya 
genelinde üzerinde mutabakata varılmış insan hakları ilkeleri ve taahhütleri ile 
uyumlu olması ve toplumsal cinsiyete duyarlılık ve ayrımcılık yapmama ilkeleri 
bakımından gözden geçirilmesi gerekir. Yargı ve kolluk kuvvetleri, bu yasalar 
ile ilkelerin farkında olmalıdır. Kanunlar, sağlam politika temellerine 
oturtulmalıdır ve bunların uygulamaya konulması için de yatırım yapılması 
gerekir.

Yer, gelir düzeyi, cinsiyet, yaş, etnik köken, beceri ve diğer değişkenlere göre 
ayrıştırılmış, güvenilir ve eksiksiz veriler ile kaydedilen ilerlemelerin izlenmesi, 
hangi grup ve toplulukların kapsam dışında kalma tehlikesiyle karşı karşıya 
olduğunun ve hangilerinin ek desteğe ihtiyacı olduğunun belirlenmesini 
sağlar. Bu konuda anlamlı ve sürdürülebilir bir değişim yaşanması, ne kadar 
kapsayıcı olunduğuna bağlıdır. Bu noktada kimse geride bırakılmamalıdır.

KENDİ BEDENİ ÜZERİNDE
söz sahibi olma hakkını
HERKES SAHİPLENİRSE
İçinde yaşadığımız toplumlar ve ülkeler, ancak her birey kendi bedeni üzerinde söz 
sahibi olduğunda ve kendi geleceğine karar verme gücüne sahip olduğunda gelişim 
gösterebilir.

Kadınlar ve kız çocukları, en temel konularda bedenleri üzerinde söz sahibi 
olduklarında, sadece kendi başlarına hareket etme özgürlüğüne sahip olmakla 
kalmaz; aynı zamanda sağlık, eğitim, gelir ve güvenlik anlamında da daha iyi bir 
noktaya gelirler. Tüm bunlar, herkesin faydasına olacak şekilde dünyanın daha adil 
ve insanların daha mutlu olmasına katkı sağlar.

1969'dan beri herkesin haklarını ve seçimlerini güvence altına almak için çalışıyoruz 

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu 
605 Third Avenue, New York, NY 10158
1-212-297-5000 • www.unfpa.org • @UNFPA

Bodily autonomy means having the power and agency to make choices 
over our bodies and futures, without violence or coercion. This includes 
when, whether or with whom to have sex. It includes when, whether or 
with whom you want to become pregnant. It means the freedom to go 
to a doctor whenever you need one. 

Yet women and girls—and indeed, all people—face constraints on their 
bodily autonomy. The consequences to their health, well-being and 
potential in life can be devastating. Intertwined with bodily autonomy 
is the right to bodily integrity, where people can live free from physical 
acts to which they do not consent.

THE POWER
to say yes
THE RIGHT
to say no

Highlights

Kendi bedeni üzerinde söz sahibi olma 
HAKKINI SAVUNMAK 
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