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TÜRKİYE       Göstergeye göre Performans 
 

SKA1 – Yoksulluğa Son Değer Yıl Derece Trend 
$1,90/gün üzerinden yoksul sayısı (%) 0.0 2021 • ↑ 

$3,20/gün üzerinden yoksul sayısı oranı (%) 0.4 2021 • ↑ 

Vergi ve transferler sonrası yoksulluk oranı (%) 17.2 2015 •  • 

SKA2 – Açlığa Son     

Yetersiz beslenme prevalansı (%) 2.5  2018 • ↑ 

5 yaşın altındaki çocuklarda boy atmama prevalansı (%) 6.0  2018 • ↑ 

5 yaşın altındaki çocuklarda zayıflık prevalansı (%) 1.7  2018 • ↑ 

Obezite prevalansı, BMI ≥ 30 (erişkin nüfus %’sı) 32.1  2016 • ↓ 

İnsan Trofik Düzeyi (en iyi 2–3 en kötü) 2.3  2017 • ↗ 

Tahıl verimi (hasat edilen hektar başına ton) 3.2  2018 • ↑ 

Sürdürülebilir Azot Yönetimi İndeksi (en iyi 0–1.41 en kötü) 0.6  2015 • → 

Verim boşluğunu kapatma (potansiyel verim %’si) YOK YOK • • 

Tehlikeli pestisit ihracatı (milyon kişi başına ton) 8.1 2018 • • 

SKA3 – Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam     

Anne mortalite oranı (100.000 canlı doğumda) 17 2017 • ↑ 

Yenidoğan mortalite oranı (1.000 canlı doğumda) 5.3 2019 • ↑ 

Mortalite oranı, 5’in altı (1.000 canlı doğumda) 10.0 2019 • ↑ 

Tüberküloz insidansı (100.000 kişide) 16.0 2019 • ↗ 

Yeni HIV enfeksiyonu (enfekte olmayan 1.000 kişide) YOK YOK • • 
Kardiyovasküler hastalık, kanser, şeker veya kronik akciğer 
hastalığı nedeniyle 30-70 yaş erişkinlerde yaşa göre standartlaşt. 
ölüm oranı (%) 

16.1 2016 • ↑ 

Evsel hava kirliliği ve ortam havası kirliliği nedeniyle yaşa göre 
standartlaştırılmış ölüm oranı (100.000 kişide) 

47 2016 • • 

Trafik ölümleri (100.000 kişide) 6.7 2019 • ↑ 

Doğumda beklenen yaşam süresi (yıl) 78.6 2019 • ↑ 

Adolesan doğum oranı (15-19 yaşındaki 1.000 kadında doğum) 25.6 2018 • ↑ 

Kalifiye sağlık personelince yaptırılan doğumlar (%) 97.4 2014 • ↑ 

2 adet DSÖ tavsiyeli aşı yapılan ve sağ kalan bebekler (%) 97 2019 • ↑ 
Hizmet kapsamının genel sağlık kapsamı (UHC) indeksi (en kötü 0 
- 100 en iyi) 

74 2017 • ↑ 

Öznel iyi oluş (ortalama merdiven puanı, en kötü 0–10 en iyi) 4.9 2020 • ↓ 

Bölgeler arası doğumda beklenen yaşam süresi farkı (yıl) 2.9 2016 • • 

Gelire göre öz-bildirimli sağlık durumu farkı (yüzde puan) 12.6 2018 • ↑ 

Her gün sigara içenler (15 yaş ve üzeri nüfus %’si) 26.5 2016 • • 

SKA4 – Nitelikli Eğitim     

Net ilkokul kayıt oranı (%) 95.0  2018 • ↗ 

Ortaokulu bitirme oranı (%) 
* 

100.0  2018 • 
↑ 

Okuryazarlık oranı (15-24 yaş nüfusun %’si) 99.8  2017 •  • 
Okul öncesi düzenli öğrenime katılım oranı (4-6 yaş çocukların 
%’si) 75.7  2018 • 

↑ 

Yükseköğrenimi tamamlama (25-34 yaş nüfusun %’si) 35.3  2019 • ↑ 

PISA skoru (en kötü 0–600 en iyi) 462.7  2018 • ↑ 
Sosyo-ekonomik durumla açıklanan bilimsel performans değişimi 
(%) 11.0  2018 • 

↓ 

Fen bilimlerinde düşük başarı göst. (15 yaş %’si) 25.2  2018 • ↑ 



Fen bilimlerinde başarılı öğrenciler (15 yaş %’si) 48.2  2018 • ↑ 

SKA5 – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği     
Çağdaş yöntemlerle gerçekleştirilen aile planlaması talebi (15-49 
yaş kadınların %’si) 60.1 2018 • 

→ 

Alınan eğitimin kadın-erkek ortalama yılı (%) 81.1 2019 • → 

Kadın-erkene işgücüne katılım oranı (%) 47.5 2019 • ↗ 

Ulusal meclisteki kadın vekil oranı (%) 17.3 2020 • → 

Cinsiyet ücret farkı (erkek medyan ücretinin %’si) 6.9 2014 • • 
Ücretsiz çalışmada harcanan sürenin cinsiyete göre farkı 
(dakika/gün) 237.5 2015 • 

• 

SKA6 – Temiz Su ve Sanitasyon     

En azından temel içme suyu hizmetini alan nüfus (%) 98.9 2017 • ↑ 

En azından temel içme sıhhi hizmet alan nüfus (%) 97.3 2017 • ↑ 

Tatlı su alımı (mevcut tatlı su kaynaklarının %’si) 44.6 2017 • • 

Arıtılan antropojenik atık su (%) 30.4 2018 • • 

İthalatta kıt su kullanımı (m3/kişi) 13.2 2013 • ↑ 

Güvenli olarak yönetilen içme suyu hizmetini alan nüfus (%) YOK YOK • • 

Güvenli olarak yönetilen sıhhi hizmet alan nüfus (%) 65.2 2017 • → 

SKA7 – Erişilebilir ve Temiz Enerji     

Elektrik verilen nüfus (%) 100.0 2018 • ↑ 

Yemek pişirmek için temiz yakıt ve teknolojisi kullanan nüfus (%) YOK YOK • • 
Toplam elektrik çıktısına göre (MtCO2/TWh) elektrik ve ısıtma 
için yakıt tüketimi kaynaklı CO2 emisyonu 1.3 2019 • 

→ 

Yenilenebilir enerjinin toplam birincil enerji arsındaki payı (%) 15.9 2019 • ↑ 

SKA8 – İnsana Yaraşır İş ve Ekonomik Büyüme     

Düzeltilmiş GSYİH büyümesi (%) -3.2 2019 •  • 

Modern kölelik** kurbanları (1.000 kişide) 6.5 2018 • • 
Banka veya başka finans kuruluşunda veya mobil para hizmet 
sağlayıcısında hesabı olan erişkinler (15 yaş üzerin nüfusun %’si) 68.6 2017 • 

↑ 

Etkin olarak garanti edilen temel çalışma hakları (en kötü0-1 en 
iyi) 0.4 2020 • 

↓ 

İthalattaki ölçümlü iş kazaları (100.000 kişi başına) 0.2 2015 • ↑ 

İstihdam-nüfus oranı (%) 50.3 2019 • → 
İşte, okulda, çıraklıkta olmayan gençler (NEET) (15-29 yaş 
nüfusun %’si) 28.8 2019 • 

→ 

SKA9 – Sanayi, İnovasyon ve Altyapı     

İnternet kullanan nüfus (%) 74.0 2019 • ↑ 

Mobil geniş bant abonelikleri (100 kişide) 74.8 2019 • ↑ 
Lojistik Performans İndeksi: Ticaret ve taşma altyapısının kalitesi 
(en kötü 1-5 en iyi) 3.2 2018 • 

↑ 

Üniversitelerin Sıralama Sayıları: En iyi 3 üniversitenin ortalama 
puanı (en kötü 0-100 en iyi) 40.5 2021 • 

• 

Bilimsel ve teknolojik dergi makalesi (1.000 kişide) 0.4 2018 • ↓ 

ArGe harcaması (GSYİH %’si) 1.0 2017 • ↗ 

Araştırmacılar (çalışan 1.000 kişide) 4.4 2018 • ↗ 

Üçlü patent başvurusu (milyon kişide) 0.9 2018 • → 

Gelir göre internet erişimi farkı (yüzde) YOK YOK • • 

Yükseköğrenimde STEM alanlarından mezun kadın oranı (%) 34.7 2014 • • 

SKA10 –Eşitsizliklerin Azaltılması     

Üst gelire göre düzeltilmiş gini katsayısı 49.0 2019 • ↓ 

Palma oranı 1.9 2015 • • 



Yaşlılarda yoksulluk oranı (66 ve üzeri yaş nüfus %’si) 17.0 2015 • • 

SKA – Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar     

Gecekonduda yaşayan kent nüfusu oranı (%) 8.6 2018 • ↑ 
Çapı 2.5 mikrondan az partirkül maddenin yıllık ortama 
yoğunluğu (PM2.5) (μg/m³) 45.2 2019 •  

→ 

Islah edilmiş, boru sistemli su kaynağına erişim (kent nüfusu %’si) 98.6 2017 • ↑ 

Toplu taşıma memnuniyeti (%) 55 2020 • ↓ 

Aşırı kira ödeyen nüfus (%) YOK YOK • • 

SKA12 – Sorumlu Tüketim ve Üretim     

Elektronik atık (kg/kişi) 10.2 2019 • • 

Üretim esaslı SO2 emisyonu (kg/kişi) 28.7 2012 • • 

İthalattaki SO2 emisyonu (kg/kişi) 2.7 2012 • • 

Üretim esaslı azot emisyonu (kg/kişi) 25.5 2010 • • 

İthalattaki azot emisyonu (kg/kişi) 1.7 2010 • • 

Geri dönüştürülmeyen kentsel katı atık (kg/kişi/gün) 1.0 2018 • • 

SKA13 – İklim Eylemi     
Fosil yakıt tüketimi ve çimento üretimi kaynaklı CO2 emisyonları 
(tCO2/kişi) 4.9 2019 • 

→ 

İthalattaki CO2 emisyonu (tCO2/kişi) 0.5 2015 • ↑ 

Fosil yakıt ihracatındaki CO2 emisyonu (kg/kişi) 2.0 2019 • • 
EUR60/tCO2’da Karbon Fiyatlandırma Skoru (%, en kötü 0–100 
en iyi) 23.6 2018 • 

→ 

SKA14 – Sudaki Yaşam     
Biyoçeşitlilik açısından önemli olan koruma altındaki deniz 
sahalarının ortalama büyüklüğü (%) 3.8 2019 • 

→ 

Okyanus Sağlık İndeksi: Temiz Su puanı (en kötü 0-100 en iyi) 50.5 2020 • ↓ 
Aşırı sömürülen veya çökmüş rezervlerden yakalana balıklar 
(toplam av %’si) 61.6 2014 • 

↓ 

Trol veya tarama ile avlanan balık (%) 23.2 2016 • ↑ 

Avlanan sonra atılan balık (%) 5.8 2016 • • 

İthalattaki deniz biyoçeşitliliği tehditleri (milyon kişide) 0.0 2018 • • 

SKA15 – Karasal Yaşam     
Biyoçeşitlilik açısından önemli olan koruma altındaki kara 
sahalarının ortalama büyüklüğü (%) 2.3 2019 • 

→ 

Biyoçeşitlilik açısından önemli olan koruma altındaki tatlı su 
sahalarının ortalama büyüklüğü (%) 4.3 2019 • 

→ 

Türlerin yaşamının Kırmızı Liste İndeksi (en kötü 0-1 en iyi) 0.9 2020 • → 

Kalıcı ormansızlaştırma (orman alanının %’si, 5 yıllık ortalama) 0.0 2018 • • 

İthalattaki kara ve tatlı su biyoçeşitliliği tehditleri (milyon kişide) 0.7 2018 • • 

SKA16 – Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar     

Cinayet (100.000 kişide) 2.6 2018 • ↗ 

Hüküm giymemiş tutuklular (ceza infaz kurumu nüfusunun %’si) 30.6 2018 • ↓ 
Yaşadıkları şehir veya bölgede gece yalnız yürüyorken güvende 
hisseden nüfus (%) 59 2020 • 

↓ 

Mülkiyet Hakları (en kötü 1–7 en iyi) 4.6 2020 • ↑ 

Mülki idareye yaptırılan doğum kayıtları (5 yaş altı çocuk %’si) 98.4 2019 • • 

Yolsuzluk Algısı İndeksi (en kötü 0-100 en iyi) 40 2020 • ↓ 

Çocuk işgücündeki çocuklar (5-14 yaş nüfusun %’si) YOK YOK • • 
Başlıca konvansiyonel silahların ihracı (100.000 kişide TIV sabiti 
milyon ABD$) 0.3 2019 • 

• 

Basın Özgürlüğü İndeksi (en iyi 0-100 en kötü) 50.0 2020 • → 

Adalete erişim ve maliyet uygunluğu (en kötü 0-1 en iyi) 0.6 2020 • ↑ 



Ceza infaz kurumunda tutulan kişiler (100.000 kişide) 322.0 2017 • ↓ 

SKA17 – Hedefler için Ortaklıklar     

Resmi sağlık ve eğitim harcaması (GSYİH %’si) 5.9 2018 • ↓ 
Yüksek gelirli ve tüm OECD DAC ülkeleri için: Uluslararası imtiyazlı 
kamu maliyesi; resmi kalkınma desteği dahil (GNI %’si) YOK YOK • 

• 

Diğer ülkeler: Hibeler hariç resmi gelirler (GSYİH %’si) 30.6 2019 • ↑ 

Kurumlar Vergisi Cenneti Puanı (en iyi 0-100 en kötü) * 0.0 2019 • • 

Finansal Mahremiyet Puanı (en iyi 0-100 en kötü) 59.5 2020 • • 

Çokulusluların kar aktarımı (milyar ABD$) 3.7 2017 • • 

İstatistiksel Performans İndeksi (en kötü 0-100 en iyi) 84.6 2019 • ↑ 
 
* Tahmini veri noktası 
**Modern kölelik kavramı, zorla çalıştırma, borç esareti, zorla evlendirme, diğer kölelik ve kölelik benzeri uygulamalar ve insan 
kaçakçılığı dahil olmak üzere.tehdit, şiddet, zorlama, hile, gücün suistimal edilmesi gibi nedenlerle kişilerin istismar edildikleri 
duruma karşı koyamaması ve mevcut durumlarını terk edemediği koşulları tanımlamak için kullanılmaktadır. (ILO, 2017) 
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