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Cinsel
Yönelimler

Cinsel yönelimlerin
hiçbiri diğerinden
daha doğal, daha
sağlıklı, daha üstün,
daha “normal”
değildir. Hiçbir
yöntem ya da güç
bir heteroseksüeli
eşcinsel, bir eşcinseli
heteroseksüel
yapamaz.
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Cinsel yönelim kişide cinsel
duygu, istek ve davranışların belli
bir cinsiyete çekimidir. Cinsel
yönelim karşı cinse olduğunda
heteroseksüellik, kendi cinsine
dönük olduğunda eşcinsellik
(homoseksüellik), her iki cinse
dönük olduğunda biseksüellik
adı verilir. Eşcinsel kelimesi yerine
erkek eşcinseller için gey, kadın
eşcinseller için lezbiyen terimleri
de kullanılır.
Farklı cinsel yönelimlerin varlığı
insan cinselliğinin çeşitliliğinin
doğal bir sonucudur. Bu
yönelimlerin hiçbiri diğerinden
daha doğal, daha sağlıklı, daha
üstün, daha “normal” değildir. Her
birinde kişinin sağlıklı bir kişilik
yapısı geliştirmesi, uyumlu ve
tatmin edici kişilerarası ilişkilere
sahip olması, sosyal ve mesleki
işlev görmesi, cinsel ve duygusal
derinlikli ilişkiler yaşayabilmesi
mümkündür. Cinsel kimlik
ise bireyin kendi bedenini ve
benliğini belli bir cinsiyet içinde
algılayışı, kabullenişi, duygu ve
davranışlarında buna uygun
biçimde yönelişidir. Cinsel kimlik,
cinselliğin farklı boyutları olan
biyolojik, fiziksel, psikolojik,
zihinsel ve sosyal süreçlerin
etkileşimi ile gelişir, oluşur ve
olgunlaşır.
Cinsel yönelim kişinin erkek ya da
kadın fiziksel özelliklerine sahip
olmasıyla, yani biyolojik cinsiyet
özellikleriyle, kendisini erkek ya da
kadın olarak kabul etmesiyle, yani
cinsel kimlikle, toplumca kadın
ya da erkeğe özgü olduğu kabul
edilen davranış ve görünüme
sahip olmasıyla, yani toplumsal
cinsiyet özellikleriyle doğrudan

ilişkili değildir. Dışarıdan
gözlenerek kişinin cinsel yönelimi
anlaşılamaz, sadece kendi ifadesi
ile bilinebilir. Cinsel yönelim
sadece cinsel etkinlikle ilgili
değildir; bir erkeğe heteroseksüel
denilmesi için bir kadınla cinsel
birlikteliği olması gerekmediği
gibi, bir kadının başka bir kadınla
ilgili cinsel fantezileri olması ya
da cinsel ya da duygusal yakınlık
duymuş olması tek başına o
kişiyi eşcinsel yapmaz. Cinsel
yönelim çok boyutlu olarak
değerlendirilmesi gereken ve
kesitsel değil ama insan yaşamının
geneliyle ilgili, hangi cinse çekim
duyduğunun değerlendirilmesi ile
anlaşılabilir.

Cinsel Yönelim Gelişimi
Cinsel yönelimlerin, eşcinsellik
kadar heteroseksüelliğin de,
kökenleri henüz bilimsel olarak
kanıtlanmış durumda değildir.
Cinsel yönelimle ilgili genel
kabul, cinsel yönelimin bir seçim,
tercih sonucu olmadığıdır.
Bireyler hayatlarının herhangi
bir döneminde hangi cinsiyetten
kişilerden hoşlanacaklarına,
aşık olacaklarına, cinsel olarak
uyarılacaklarına karar vermezler.
Karar süreci heteroseksüel bireyler
için geçerli olmadığı gibi (bir erkek
hayatının geri kalanında cinsel
ve duygusal olarak kadınlara
yöneleceğine karar vermediği
gibi), heteroseksüellik dışında
cinsel yönelimi olan kişilerde
de söz konusu değildir. Cinsel
yönelim seçilen değil, fark edilen,
karşı karşıya kalınan bir durumdur.
Cinsel yönelimin nasıl ortaya
çıktığı ile ilgili çeşitli alanlarda

çalışmalar yürütülmüşse de
tutarlı ve geçerli bir açıklamaya
ulaşılamamıştır. Son yıllarda yapılan
çalışmalar genetik ve doğum
öncesi süreçlere işaret etmektedir;
ancak tek belirleyenin bu etkenler
olmadığı da saptanmıştır.

Cinsel Yönelim Değişir mi?
Değiştirilebilir mi?
Cinsel yönelimin insan yaşamı
içinde değişkenlik göstermediği
bilinmektedir. Ancak insan
cinselliği çok boyutludur ve bireyin
cinselliğiyle ilgili birçok özellik
zaman içinde
değişiklikler
gösterebilir. Bu
bağlamda yönelim
değişmese de
cinsel yönelimin
bileşenleri
olan istek, ilgi,
düşünce ve
davranışlarla ilgili
değişiklikler olması
mümkündür.
Heteroseksüelliğin
normal ve
tek cinsel
yönelim olarak
kabul edildiği
toplumlarda
çocukluk ve gençlik döneminde
bireyler kendilerinin de
heteroseksüel olduğunu kabul
ederler. Eşcinsel ve biseksüel
bireyler ruhsal ve bedensel
olgunlaşmalarıyla birlikte kendi
cinslerine yönelik ilgilerini fark
etmeye başlarlar. Bu gelişim
her bireyde aynı yaşlarda
gerçekleşmez. Heteroseksüellik
dışında yönelimi olanların çoğunda
ilginin belirginleşmesiyle birlikte

o zamana kadar gelişmiş olan
heteroseksüel kimlikle uyumsuzluk
nedeniyle kafa karışıklığı yaşandığı,
çevrenin homofobik tepkileri
ve olası reddinden kaynaklanan
korku, kaygı, suçluluk ve utanç
duygularının belirgin olduğu bir
döneme girilir. Kişinin yöneliminde
değişiklik meydana gelmemektedir;
kişinin eşcinsel ya da biseksüel
yöneliminin farkına varmasıyla
cinsel yönelim kimliği gelişme
sürecine (açılma) girilmiştir. Kişisel
gelişim ve çevre ile etkileşimin
imkan verdiği ölçüde, gerektiğinde
ruh sağlığı uzmanlarından yardım

alınarak, kişi bütünlüklü bir cinsel
yönelim kimliği geliştirebilmektedir.
Ruh sağlığı çalışanlarının bu süreçte
rolü kişiyi eşcinsel, biseksüel ya
da heteroseksüel “yapmak” değil,
karşılaştığı güçlükleri anlamasını,
baş etmesini ve kendini olduğu
gibi kabullenmesini kolaylaştırmak,
homofobik (eşcinselliğe ve
eşcinsellere karşı duyulan
korku ve nefret) tepkilere karşı
kendini savunma becerilerini

akılcı şekillerde kullanıp, baskı
ve inkar gibi mekanizmaların
yersiz kullanımıyla yüzleştirmek,
gelişiminin doğal seyrini
tamamlarken yaşının gerektirdiği
olağan becerileri edinmesini
desteklemektir.
Heteroseksüellik dışında cinsel
yönelimi olanlar yaşadıkları
toplumun hakim ölçüleri
doğrultusunda bu yönlerinden
huzursuzluk duyabileceklerinden,
çeşitli şekillerde bu durumu
inkar etmeye, farklı şekillerde
adlandırmaya ya da baskılamaya
çalışabilirler. Bunlar eşcinselliği
ve biseksüelliği
ortadan kaldırmasa
da açılma sürecinin
askıya alınmasına
neden olabilir. Sonraki
dönemlerde kişi kendi
yönelimini kabullense
bile homofobik
tepkilerle ilgili kaygılar
nedeniyle bu yönünü
en yakınları da dahil
olmak üzere başka
insanlardan saklamayı
seçebilir. Uygun
koşullarda yönelimini
çevresindekilerle seçici
olarak paylaşmayı,
açılmayı da seçebilir.
Bu zorlu süreçte, çevrenin ya
da homofobik yaklaşıma sahip
sağlık çalışanlarının girişimleri
cinsel yönelimi değiştiremez.
Sadece baskılanmasını ya da inkar
edilmesini desteklemiş olur. Bu
tür girişimlerin bilimsel geçerliliği
yoktur ve etik değildir. Hiçbir
yöntem ya da güç bir heteroseksüeli
eşcinsel, bir eşcinseli heteroseksüel
yapamaz.
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Prof Dr. Şahika Yüksel
Cinsel Yönelimlere Yaklaşım

Prof. Dr. Şahika Yüksel
İstanbul Üniversitesi
Tıp Fakültesi Psikiyatri
Bilim Dalı mezunu ve
Cinsel Eğitim ve Tedavi
Araştırma Derneği
(CETAD) onur kurulu
üyesidir. Yüksel, İstanbul
Üniversitesi 2013
yılında ayrılmış ve halen
çalışmalarını bağımsız
psikiyatr, psikoterapist
olarak yürütmektedir.
Çok sayıda ruh sağlığı
sorunları ve insan hakları
konulu çalışması vardır.
Özel ilgi alanları: Kadın
ve Travma, Travmaya
bağlı gelişen sorunlar,
GLBT kişilere ve
ailelerine danışmanlık
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1.Cinsel yönelim, cinsel kimlik
ve cinsel rol arasındaki ilişkiyi
değerlendirebilir misiniz?
Bireyler cinsel organlarının dişi
veya erkek özelliklerini taşımasına,
anatomisine göre kadın veya
erkek olur. Cinsiyet kimliği (gender
identity) kişinin kendi benliğini
kadın veya erkek olarak belli bir
cinsiyet içinde algılamasıdır. Kadın
bedenine sahip olup kendisini erkek
olarak gören veya erkek bedeninde
olup kendisini kadın olarak gören
kişilere transseksüel denir. Cinsel
yönelim kişinin cinsel duygu, arzu
ve davranışlarının belli bir cinsiyete
yönelmesidir. Erotik arzu ve ilginin
hangi cinsiyete yöneldiği, hangi
cinsiyetten gelen uyaranların
cinsel yönden cazip olduğu cinsel
yönelimin özünü oluşturur. Kişinin
ilgi ve arzusu karşı cinsiyete yönelik
olduğunda zıtcinsel (heteroseksüel),
ilgi ve arzu kendi cinsiyetine yönelik
olduğunda eşcinsel- homoseksüellezbiyen veya kişi iki cinsiyeti
de cazip bulabiliyorsa biseksüel
olarak adlandırılır. Kısaca zıtcinsel
olmayan bu grup GLB (gay, lezbiyen,
biseksüel) olarak ifade edilmektedir.
2. Yönelim farklılıkları nelerden
kaynaklanır?
Cinsel yönelim farklılıklarının tek
ve net bir yanıtı yok. Nedenleri
bulmak için yapılan araştırmalardan
uzlaşılabilir bir sonuç çıkmamıştır.
Dikkat edilmesi gereken, bu konuda
pek çok hatalı ve bilimsel geçerliliği
olmayan görüşün yaygın olarak
geçerli gibi ifade edilmesi. Son
yıllarda, cinsel yönelimin biyolojik
belirleyicileri ile ilgili bilimsel,
düzgün çalışmalar yapılmaktadır.
Kesin net sonuçlar olmasa da kalıtım
(genlerle) ve nörogelişimle ilgili
süreçler önemli.
GLB bireyler hakkında bazı hatalı
inanışlardan söz etmek istiyorum.
*Davranışlarına bakarak bir insanın

gey, lezbiyen, biseksüel olduğu
anlaşılabilir: doğru değil zıtcinsel
kişiler gibi GLB kişilerde farklı
özelliklerdedir.
*Cinsel yönelim, istemli bir tercihtir:
Hiçbir yönelim seçilmiyor Kimse
cinsel ve duygusal olarak hangi
cinse ilgi duyacağı konusunda karar
vermemiştir.
*Eşcinsellik doğaya aykırıdır: Doğa
bilimciler 450 kadar hayvan türünde
eşcinsel yakınlıklar olduğunu
bildirmektedir.
*Eşcinsellik bir ruh hastalığıdır;
tedavi edilmelidir: Eşcinsellik,
yaklaşık kırk yıldır ruh sağlığı
uzmanlarınca bir bozukluk olarak
kabul edilmemektedir. Dünya Sağlık
Örgütü (DSÖ) bir hastalık olarak
kabul etmemektedir.
*Eşcinseller rastgele cinsel ilişki
kurarlar. Uzun süreli ve doyumlu
beraberlikler kuramazlar: Eşcinseller
de, zıtcinseller gibi, sadece cinsel
paylaşıma dayalı veya cinsel ve
duygusal yakınlığın birlikte olduğu,
kısa veya uzun süreli, eşlerin
birbirine sadık kaldığı veya kalmadığı
farklı birliktelikler yaşayabilirler.
*Geyler ve lezbiyenler sürekli
seks düşünürler ve cinselliklerini
sergilemek zorundadırlar: Eşcinseller,
zıtcinsellerden daha az veya çok
cinsellik düşünmez. Bütün insanlar
gibi, cinsellik, eşcinsel bir bireyin
yaşamının sadece bir boyutudur.
*AİDS bir gey hastalığıdır. Geyler
HIV enfeksiyonu için riskli gruptur:
HIV enfeksiyonu başlangıçta
eşcinselliğe özgü bir hastalık
olduğunu düşünmesine yol açmıştır.
Bugün, HIV enfeksiyonu ve bu
enfeksiyona bağlı olarak zaman
içinde gelişen ciddi bir bağışıklık
yetmezliği sendromu olan AİDS’in ,
her cinsel yönelim, her cinsel kimlik,
her cinsiyet, yaş ve ırktan insanda
görüldüğü DSÖ nün istatistikleri ile
kanıtlanmıştır.
*Erkek eşcinseller çocukları

cinsel yönden istismar etmeye
zıtcinsellerden daha fazla eğilimlidir:
Eşcinseller tıpkı zıtcinsel bireyler
gibi her insanla cinsel birliktelik
arayışı içinde değildir. Çocukları
cinsel istismara eğilimli olan bireyler
her cinsel yönelimden olabilir. Bu
kişilerin daha büyük çoğunluğunun
eşcinsel olduğuna ilişkin bilimsel
kanıtlanmış bir bilgi yoktur.
3. Farklılıklar genellikle kaçıncı
yaşlarda fark edilir? Aileler
eşcinsel olduğunu öğrendiği
çocuğuna karşı nasıl bir tutum
geliştirmeli?
Kişinin cinsel yönelimi çok erken
yaşlarda, 3-4 yaşında, belirlenmiş
oluyor. Ama zıtcinsel kişiler gibi
eşcinsel veya biseksüel kişiler de
sıklıkla cinsel ilgi ve isteğin arttığı
ön ergenlik ve ergenlik döneminde
cinsel yönelimlerinin farkına
varır. Ailelere düşen çocuklarının
kendisini tanımasının önünü
tıkamamaktır. Aynı zıtcinsel yönelim
gibi eşcinsel yönelimde baskı ve
şiddetle veya rüşvet veya ödüllerle
değiştirilemez. Aileler çocuklarının
eşcinsel, lezbiyen olduğunu veya
olabileceğini düşündüğünde
durumu anlamakta veya kabulde
zorluk çeker. Panik içinde kendi
kaygılarını çocuklarına yansıtır
ve onların doğal gelişim seyrini
dönüştürmeğe çalışırlar. Aileler iyi
niyetle “ben onun yalnız kalmasını”,
“sıkıntı çekmesini istemiyorum” ve
benzer gerekçelerle çocuklarının
yönelimini değiştirmek isteyebilir.
Bu sıklıkla samimi bir tutumdur. Ama
bu tutumla çocuklarının gelişim
yönelimini değiştiremeyeceği gibi
kendilerinden uzaklaşmasına neden
olur. Genç evden kaçabilir veya
evin içinde sanki aileden gizli yaşar.
Sıklıkla, çocuk da kendisini ailesine
karşı suçlu hissedebilir. Doğru olan
çocuğunu dedektif gibi kontrol
etmek değil konu ile ilgili doğru
bilgiye ulaşmalarıdır. Bu nedenle

CETAD – Bilgilendirme Dosyası 10
eşcinsellik, 2013 ve Can Candan’ın
belgesel filmi (2013) “Benim
Çocuğum” yararlı kaynaklardır.
4. Eşcinsel ve biseksüel bireylerin
cinsel kimlikleri nedeniyle sosyal
dışlanmaya maruz kaldıklarını
biliyoruz. Homofobi olarak
tanımlanan eşcinsellere ya
da eşcinselliğe karşı duyulan
nefret, korku, hoşnutsuzluk
ya da ayrımcılığın altındaki
nedenlerden bahsedebilir
misiniz? İnsanlar kendileri gibi
olmayan bireylerden neden
rahatsızlık duyar?
Birçok kişi kendi tanımadığı
bilmediği gruptan özellikteki kişilere
karşı önyargılıdır ve güvenmez.
Onları kendisine benzeyen, kendisi
gibi olanlara karşı bir düşman, bir
rakip olarak görür. Bunun Türkiye’de
en bilinen örnekleri, etnik köken
veya dini inanışları farklı olanlara
yönelik tutum ve davranışlarla
sergilenmektedir. Farklılıklara
tahammülsüzlüğün bilinen bir
örneği de GLB kişilere karşı olur.
Bu tutum uzak durma ile sınırlı
kalmayıp o kişilere zarar verme,
dışlama hatta nefret cinayetlerine
kadar uzayabilir.
5. Eşcinsel ve biseksüel
bireylerin yaşamlarını zorlaştıran
olumsuzluklar hakkında bilgi
verebilir misiniz? Tecrübe
ettiğiniz vakalar var ise,
paylaşabilirseniz seviniriz.
Önce aileden başlayalım,
çocuklarının GLB olduğunu
öğrenen ve kuşkulanan aileler onları
korkutma, sürekli kontrol etmekten
başlayan ve fiziksel şiddete uzanan
davranışlar gösterebilir. Erkeklerde
bir kadınla cinsel ilişkiye zorlama,
lezbiyenleri zorla evlendirme de
sık yapılan uygulamalardandır. Bir
kişinin GLB olduğunun öğrenilmesi

sıklıkla işten atılmasına neden olur.
Okulda öğretmenler ve özellikle
akran öğrencilerin psikolojik ve
fiziksel şiddet sergilemesi de
en yaygın davranışlardandır. Ev
kiralarken, askere gittiklerinde her
alanda zorluklar yaşatılmaktadır.
6. Ülkemizi homofobi açısından
görece gelişmiş olarak tanımlanan
ülkelere kıyasla değerlendirebilir
misiniz? Ülke olarak cinsel
yönelimi farklı bireylere
toleransımız ne düzeyde?
Üzgünüm, dünya ölçeğinde yapılan
bir çalışmada Türkiye, Avrupa
genelinde en homofobik, dünyada
ikinci en homofobik ülke olarak
bulundu.
7. Homofobi karşıtı duruşu
yaygınlaştırmak amacıyla neler
yapılmalı, önerileriniz var mı ?
Bilmediklerimizi, tanımadıklarımızı
görmek ve tanımak, önyargıları
kırmak için en iyi yoldur. GLB
komşuları, iş, okul arkadaşları olan
kişiler onların da, zıtcinsel kişiler gibi,
bildiğimiz insanlar gibi olduğunu
anlama imkanı verecektir. Özellikle
ergenlik devresinden itibaren
sınıf arkadaşlarını, iş arkadaşlarını
tanımak önemli. Okullarda
öğretmenlerin ve ailelerin tutumu
önemli, çocuklarına öğrencilerine
farklılığa karşı olumsuz duygular
ve tepkiler aşılamaması gerekir.
Unutmayalım eşcinsellik bulaşıcı
değildir.
Bir diğer öneri toplumda her işte
ve konumda olan pek çok eşcinsel
lezbiyen var. Ama, GLB kişiler
yaşadıkları baskılar ve ayrımcılık
nedeniyle kendilerini saklıyor ve
görünmez kalıyor. GLB kişiler kendi
kimliklerini gizlemeden yaşarsa
onları tanıma şansı olur. Her yıl
haziranın son haftasında GLB Onur
yürüyüşü yapıyor. Yani görünür
oluyor.
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Dr. Seven Kaptan
Eşcinsellik Tedavisi Olmayan Bir Hastalık Değildir,
Hastalık Olmadığı için Tedavisi Yoktur!
Eşcinselliğin tedavi edilmesi
gereken bir hastalık olduğu görüşü
40 yıl önce bilim çevrelerince
sonlandırılsa da maalesef bu
konudaki tartışmalar ve aksi
yönde uygulamalar günümüzde
de varlığını sürdürmektedir.
Eşcinselliğin nasıl ve neden ‘hastalık’
sınıflamasından çıkarıldığını
anlayabilmek için nasıl ve neden
bu sınıflamaya dahil olduğunu
görebilmek faydalı olabilir.

Dr. Seven Kaptan
2011 yılında Bezmialem Vakıf
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde psikiyatri
uzmanlık eğitimini tamamladı.
2011-2012 yılları arasında Şırnak
Cizre Devlet Hastanesi’nde zorunlu
hizmetini tamamladı. Prof Dr. Şahika
Yüksel danışmanlığında hazırladığı
uzmanlık tezinde İstanbul Tıp Fakültesi
Psikonevroz-Psikoterapi birimine
başvuran transseksüel bireylerin ruh
sağlıkları, aile ve sosyal destek ağları ve
yaşam kalitelerini inceledi; 2,5 yıl süren
bu tez hazırlık döneminde transseksüel
grup psikoterapilerinde gönüllü terapist
olarak çalıştı. Şu an SPOD (Sosyal
Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel
Yönelim Çalışmaları Derneği) bünyesinde
aylık oturumlarla yürütülen transseksüel
bireylere yönelik grup psikoterapilerinde
gönüllü terapist olarak çalışmaktadır.
Homofobiye Karşı Ruh Sağlığı Girişimi
kurucu ve eğitimcilerinden olan Seven
Kaptan, çeşitli atölye çalışmaları ve
söyleşilerde toplumsal ve bireysel
homofobinin nedenleri, ruh sağlığı
üzerindeki travmatik etkileri ve çözüm
önerileri gibi konularda aktarımlarda
bulundu. Üyesi olduğu CETAD (Cinsel
Eğitim, Araştırma ve Tedavi Derneği)’ın
2008 yılında kurulan LİSTAG (LGBT
Aileleri İstanbul Grubu) işbirliği ile
organize ettiği lezbiyen, gey, biseksüel
ve transseksüel bireylerin aile üyelerine
yönelik bilgilendirme ve destek
toplantılarında 4 yıldır co-terapist olarak
çalışmaktadır.
Özel Eyüp Haliç Hastanesi Psikiyatri
polikliniğinde uzman doktor olarak
görevini sürdürmektedir.
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Psikiyatrinin ve daha genel olarak
tıbbın, cinsellik, özellikle de
eşcinsellikle ilgili takındığı tutum, o
zaman o kültürde hakim toplumsal
koşullardan, politik ve bilimsel
çerçeveden etkilenmiştir. 19. yüzyıla
kadar dini ve ahlaki otoritelerin
ilgilendiği suç, alkol/madde ve
cinsellik gibi konular, sapkınlıklar,
dönemin modernleşmekte olan
toplumunda tıp mensuplarınca
ele alınmaya başlandı. Böylece
önceden ‘günah ya da suç’ olarak
yaftalanan eşcinsellik (tıpkı kürtaj,
doğum kontrolü, mastürbasyon
gibi) ‘üremeye yönelik olmayan
cinsellik patolojiktir’ ön kabulü
ile herhangi bir bilimsel çalışma
olmaksızın hastalık olarak
tanımlandı. 1952 yılında psikiyatrik
hastalık sınıflamalarında sosyopatik
kişilik bozukluğu başlığı altında yer
alan eşcinsellik sonraki baskılarda
cinsel sapmalar kategorisi altında
sınıflandırıldı. Eşcinselliğin bir
hastalık olmadığı, bu nedenle
tedavi ile heteroseksüelliğe
dönüştürülemeyeceğine inanan
Freud’un aksine, Freud sonrası
dönemin psikanalistleri eşcinselliği
normal gelişimden erken dönemde
bir sapma olarak tanımlamış,
eşcinselliğin genel olarak bireylerin
işlev bozukluğuna neden olduğunu
ve psikanalizle geri çevrilebileceğini
savunmuşlardır. Tıbbın diğer

alanlarında egemen olan bilimsel
metodu benimsemek yerine,
ele aldıkları vakalardan genel
sonuçlara ulaşmayı tercih eden
psikanalitik yaklaşım, yöntemsel
olarak sonradan ciddi şekilde
eleştirilmiş, bu görüşü kabul
etmeyen ruh sağlığı uzmanları ve
seksologların 20. yüzyılda yaptıkları
çalışmalarla, öne sürülenin aksine
eşcinselliğin özellikle aile yapısı ya
da ebeveyn özellikleri gibi çevresel
etkilerle şekillenmediği, bireylerin
yaşamlarının diğer alanlarında
ciddi sorunlar yaşamalarına neden
olan ruhsal bir bozukluğu olmadığı
gösterilmiştir.
1960-70’li yıllarda yapılan nitelikli
bilimsel araştırmalar sonucunda
eşcinsel bireylerle heteroseksüel
bireyler arasında psikolojik işlevler
açısından fark olmadığı gösterilmiş,
1973 yılında Amerikan Psikiyatri
Birliği (APA), eşcinselliği, ruhsal
hastalıkların sınıflandırıldığı
DSM’den çıkarmıştır.
Eşcinselliğin hastalık olmadığı
kabulü ile eşcinsellere yönelik
tedavi girişimlerine son verilmiş
olsa da bu durum dünyanın her yanı
için geçerli değildir. Türkiye’nin de
içinde bulunduğu çok sayıda ülkede
çok sayıda psikiyatr ve psikolog
eşcinselleri hâlâ tedavi etmeye
kalkışmakta, kimi zaman onulmaz
ruhsal zedelenmelere neden
olmaktadır.
Günümüzde özellikle doksanlı
yıllarla birlikte şiddetlenen
muhafazakar akım eşcinselliğin
yeniden ruhsal hastalık olarak
kabul edilmesi zorlamalarını
başlatmıştır. Eşcinselliğin tedavi
edilmesi gereken bir ruhsal hastalık
olduğunu savunan bu akım, ABD’de
Ulusal Eşcinsellik Araştırma ve
Tedavi Birliği (NARTH) adı altında

kurumsallaşmış, dünyanın diğer
ülkelerinde de örgütlenmeye,
‘onarım tedavisi’ adı altında bilimsel
olarak etkinliği kanıtlanmamış
etik dışı uygulamalarını
yaygınlaştırmaya çalışmaktadır.
Bugünkü veriler cinsel yönelimlerin
önemli ölçüde doğum öncesinde
yaşanan süreçlerle (sadece genlerle
değilse de, genetik katkılarla)
belirlendiğini düşündürmektedir.
Tarih boyunca tedavi adı
altında uygulanan yöntemlerin
(beyinin ilgili olduğu düşünülen
kısımlarının harap edilmesi şeklinde
psikocerrahi, testislere müdahaleye
varan hormonlara yönelik girişimler,
bugün rahatlıkla işkence yöntemi
kabul edilebilecek elektrik ve
kusmayı tetikleyen kimyasal
maddelerin kullanıldığı davranışçı
yöntemler, psikanalitik yönelimli
terapiler gibi) etkili olmadığı, hatta
kısa ve uzun vadede bedensel ve
ruhsal hasara neden olabildiği
görülmüştür.
Amerikan Psikiyatri Derneği
(APA), 1998’de, eşcinselliğin bir
akıl hastalığı olduğu varsayımına
ve eşcinsel yönelimin değişmesi
gerektiği görüşüne dayalı
“düzeltici” veya “dönüştürücü”
terapi gibi tedavilere karşı çıktığına
dair bir bildirge yayımlamıştır.
Burada 1973’teki eşcinselliğin
tanı konulabilir bir akıl hastalığı
olmadığına dair görüşünü
yineleyen APA, eşcinselliği
“düzeltmeye” yönelik girişimlerin,
bilimsel geçerliliği kuşkulu
gelişim kuramlarını temel aldığını
ve 40 yılda, “düzeltici” terapi
uygulayıcılarının bu iddialarını
kanıtlayan hiçbir bilimsel araştırma
sunamadığını ilan ederek, etik
açıdan “Primum non nocere” / “önce
zarar verme” temel tıbbi ilkesinin

göz önünde bulundurulmasını
ve bireylerin cinsel yönelimini
değiştirmeye çalışmaktan
kaçınılmasını tavsiye etmiştir.
Bilimsel ve etik dayanakları
tartışmalı olan ve eşcinselliği
hastalık kabul ederek tedavi
etme iddiası olan onarım terapisi,
kendini kabulle ilgili zorlanma
dönemlerinde başvuran kişinin,
kendini baskılayan, reddeden,
utandıran, suçlayıcı savunmalarının
desteklenmesiyle gelişim
sürecini askıya almasına, benlik
saygısında azalmaya ve kaçınılmaz
olarak ruh sağlığının daha da
bozulmasına neden olmaktadır.
Yapılan çalışmalarda benlik
saygısında azalma ve kendilik
bütünlüğünün sağlanamaması
nedeniyle eşcinsel ergenlerin
heteroseksüel akranlarından çok
daha yüksek oranlarda intihar
girişiminde bulundukları ve
depresyon, anksiyete bozukluğu
gibi çeşitli ruhsal hastalıklarla
mücadele ettikleri gösterilmiştir.
Bu çalışmaların da gösterdiği üzere,
hayatlarının en hassas dönemini
yaşayan bu gençlere yapılacak
en uygun teröpatik müdahale
utançlarını pekiştirmek yerine,
kendilerinden utanmalarına
neden olan ön yargılarını ortadan
kaldırmalarında destekleyici bir
ortam sunmaktır.
Bu amaca yönelik geliştirilmiş,
eşcinsel bireylerle yürütülen
olumlayıcı (afirmatif ) terapi
kişinin gelişimsel özelliklerine
özgü terapötik yaklaşım
önerileri bütünüdür. Kişinin
bilgilendirilmesi, önyargılarının
ele alınması, kendini tanıma
sürecine yönlendirici ve yargılayıcı
olmaktan sakınarak empatik bir
tutumla eşlik edilmesi, döneme

özgü zorlanmaların üstesinden
gelmesinin desteklenmesi, kendini
korumaya yönelik stratejilerin
akıllıca seçimine yardımcı
olunmasını içerir. Eşcinselliği
dönüştürme girişimlerinde olduğu
gibi, girişimin beklenen sonuca
ulaşmamasının yükü, ‘yeterince
isteseydin heteroseksüel olabilirdin’
söylemi ile eşcinsel bireyin
omuzlarına yüklenmez, terapide
ilerleme duraksama ya da gerileme,
kişinin irade gücü ya da zaafları ile
açıklanmaya çalışılmaz. Yine onarım
terapisi ve benzeri yaklaşımların
aksine, olumlayıcı yaklaşımda
terapi ilişkisinin nihai hedefine
ruh sağlığı çalışanı tarafından
karar verilmiş değildir; kişi kendi
özellik ve koşulları doğrultusunda
etiketleme ve yargılanmadan uzak
bir ilişki içinde sürecin hızına ve
sonucuna kendisi karar vermektedir.
Bir diğer deyişle kişiye ‘eşcinsel’ ya
da ‘heteroseksüel’ tanısı konmadığı
gibi, kişinin terapi sonrasında
‘cinselliğini özgürce yaşayan bir
eşcinsel’ olması da teşvik edilmez.
Eşcinselliğin hastalık
sınıflamalarından çıkarılması,
tedavi girişimlerinin sonlandırılması
bir insan hakları kazanımıdır.
40 yıllık süreç göstermiştir ki;
eşcinselliğin hastalık olarak kabul
edilip edilmemesi kimsenin
cinsel yönelimi üzerinde etki
ederek, eşcinselliğin yaygınlığında
bir değişikliğe neden olamaz,
olmamıştır. Sadece psikiyatri/
psikolojinin eşcinsel bireyler
üzerinde oluşturulan homofobik
baskı mekanizmasının payandası
olmasına son vermiştir. Psikiyatrist
ve psikologların tutum ve
söylemleri kimsenin heteroseksüel
olmasına neden olmadığı gibi,
kimseyi de eşcinsel kılacak güçte
değildir.
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Eşcinsellikle ilgili yanlış inanışların
yani mitlerin sık olması bu konu
hakkındaki bilgisizliğin de bir
göstergesidir. Geleneksel ve
manevi değerleri kuvvetli olan
ülkemizde; eşcinsellikle ilgili
en sık görülen mitler : “Erkek
eşcinseller kadınlığa özenir ve
kadınsı hareketleri ile kolayca
tanınırlar.” “Eşcinseller, erkeklerin
peşinde koşar.” “Sadece pasif
rolde cinsel ilişki kurarlar ve aktif
rolde olanlar heteroseksüeldir.”
“Eşcinsel ilişkide anal seks kuraldır.”
“Evlendirilirse eşcinsel değişir,
düzelir.” Ancak bazı eşcinseller
karşı cinse hiç ilgi duymazlarken,
bazıları ise bir dereceye kadar
karşı cinse yaklaşabilirler. Bir kısmı
cinsel ilişkilerde kendi cinslerinin
gerektirdiği gibi davranırlar,
bir kısmı ise karşı cinsin rolünü
üzerlerine alırlar. Eşcinsel ilişkilerin
çeşitleri erkeklerde ve kadınlarda
farklıklar gösterebilir.
Transseksüellik bireyin cinsel
kimliğinin biyolojik cinsiyetinden
farklı olması, kişinin yoğun
biçimde karşı cinsten olmak
istemesi veya karşı cinsten olduğu
gerçeğine inanması durumudur.
Dolayısıyla cinsel kimlikle ilgili
bir farklılıktır, cinsel yönelimle
değil. Transseksüellik halen ruhsal
bozukluklar sınıflandırmasında
bir tanı kategorisi olarak yer
almaktadır. Transseksüellikle
ilgili tek bilimsel tıbbi yaklaşım
cinsiyet değiştirme sürecidir,
psikoterapi ya da ilaçlarla cinsel
kimlik değiştirilemez (Öztürk ve
Uluşahin, 2008; Green, 2009).
Sınıflandırmada bu kategorinin
yer alması, cinsiyet değiştirme
sürecinde psikiyatrinin oynadığı
birincil rolle ilgilidir. Bilimsel
ve sorumlu meslek pratiğine
sahip çıkan ruh sağlığı klinikleri
tarafından cinsiyet değişimi
sürecinde uyumu arttırmaya
yönelik grup çalışmaları, bireysel
izlemin yanında yürütülmektedir.

Transeksüellik tedavi ile değiştirilen
bir cinsel kimlik değildir. 18
Mayıs 2013’te yayınlana DSM V’te
transeksüelite kategorisi gözden
geçirilmiştir. Mevcut bilimsel
verilerle sınıflandırmalardan
çıkarılmasını savunan çok sayıda
bilimsel yayın mevcuttur (Drescher,
2010).
Pasif homoseksüeller genellikle
“transseksüellik” sınırlarında kabul
edilmektedirler. Kendini karşı cins
gibi hissetmeden pasif eşcinsellik
yaşamak ruhsal olarak pek
mümkün değildir, diyemeyiz. Aktif
ve pasif eşcinsel ifadeleri cinsel
yönelim tanımıyla doğrudan ilgili
değildir. Eşcinsel bireyin ağırlıklı
olarak tercih ettiği cinsel birleşme
türü ile ilgilidir ve sıklıkla aynı
bireyde birlikte bulunabilmektedir.
Bir eşcinselin ağırlıklı cinsel
davranışı ne biçimde olursa olsun
bunun cinsel kimlikle ilgisi yoktur.
Eşcinsellik, cinsel kimlikle ilgili
bir farklılık içermez, yani “cinsel
kimlik olarak kendi cinsidir”, cinsel
yönelimi kendi cinsine dönüktür.
Pasif eşcinsellerin kendilerini karşı
cins gibi hissetmeleri, karşı cinse
özgü davranışları sergilemeleri
gerekli değildir. Cinsel kimlik ve
cinsel yönelim birbirinden farklı iki
insani boyuttur.
“Aktif eşcinseller cinsel ilişki biçimi
hakkında hiç rahatsızlık duymazlar.
Sonuna kadar erkeğim ama
cinselliği kendi cinsimle yaşarım
diyen aktif eşcinseller ilişkilerinde
daha dominant, baskındır.”
yanlış bir inanıştır. Eşcinselliğinin
farkına varan birey, ister aktif
ister pasif olsun, toplumsal yargı
ve inanışlar doğrultusunda
hissettikleri homofobi nedeniyle
cinsel yönelimlerinden
huzursuzluk ve kaygı duyabilir.
Yaşadığı huzursuzluğu nedeniyle
yaşantısını farklı şekillerde
yeniden tanımlamaya çalışabilir.
Bu tanımlamalar bir süre bireyin
kaygısını azaltabilse de, çekirdek

cinsel yönelim değişmediği için
etkinliği geçicidir. Cinsel davranışı
nedeniyle aktif olarak tanımlanan
eşcinsellerin kişiler arası ilişkilerinde
baskın (“dominant”) olduğu inanışı,
eşcinsellerle ilgili çok yaygın bir
yanlış inanış, mittir. Toplumsal
cinsiyet özellikleri olarak daha
doğru bir şekilde tanımlanabilecek
cinsellikle ilişkili sosyal davranış
ve görünüm cinsel yönelimle
doğrudan ilişkili değildir. Bir
eşcinsel erkek birçok heteroseksüel
erkekten daha “erkeksi” olabileceği
gibi, yaşadığı dönem ve koşullarda
“erkeksi” ya da “kadınsı” kabul
edilen erkeklerin cinsel yönelimi
heteroseksüel, biseksüel ya da
eşcinsel olabilir.
“Heteroseksüelliğin geni vardır
ancak eşcinselliğin geni yoktur”,
yaygın bir inanıştır, ancak bilimsel
bir gerekçesi bulunmamaktadır.
Ruhsal bozukluklarla ilgili olsun
olmasın, insanla ilgili birçok
özelliğin genetik bir arka planı
olduğu günümüzde yaygın
kabul görmektedir. Mizaç ve
karakter özellikleri gibi karmaşık
insani yapıların genlerle ilişkisine
yönelik çok sayıda bilimsel
veri mevcuttur. Yaygın kanı bu
özelliklerin tek belirleyeninin
genetik yapı olmadığı, genlerin
de çoklu etkileşimler aracılığıyla
rol oynadığıdır. Cinsel yönelim
gibi bir insan özelliğinin de tek
bir gen tarafınca belirlenmesi
beklenmemektedir. İnsanın
biyolojik cinsiyet özelliklerinin
(doğuştan sahip olduğu genital
organlar gibi) kromozomlarında
yerleşik genlerce kodlandığı
bilinmekteyse de, heteroseksüellik
dahil cinsel yönelim biyolojik
cinsiyet özellikleriyle ilgili değildir.
Dolayısıyla, “heteroseksüellik geni”
de bilinmemektedir (Rahman,
2005).
Eşcinselliğin genetik kökenleri
ile ilgili son 15 yılda birçok
çalışma yapılmıştır. Gey ve
lezbiyenlerin yakınlarında

eşcinsellik yaygınlığının toplumdaki
yaygınlıktan yüksek olması,
eşcinselliğin tek yumurta ikizlerinde
çift yumurta ikizlerinden daha
yüksek oranda birlikte görülmesi
genetiğin rolü olduğunu
düşündürmüştür (Pillard ve
Bailey, 1998; Bailey ve ark, 2000;
Kendler ve ark, 2000). Aile ağaçları
incelendiğinde, eşcinsel bireylerin
anne tarafında daha çok eşcinsel
bireye rastlanmasından yola çıkarak
yapılan DNA analizleriyle de anne
tarafından aktarılan genetik yapının
(X kromozomu ya da mitokondriyal1
DNA) önemli olduğu öne
sürülmüştür (Hamer ve ark, 1993;
Sykes, 2003). Ayrıntılı analizlerle
olumlu sonuçlar veren çalışmalar
varsa da, tekrarlayan tutarlı bulgular
elde edilen bir “eşcinsellik geni”
yoktur. Öte yandan, bir durumun
geni olması ya da olmaması, bu
durumun bir patoloji olarak kabul
edilip edilmemesiyle ilgili değildir
“Homofobi yani eşcinselleri
aşağılamak, dışlamak, şiddet
uygulamak doğru değildir.
Eşcinsellere saygı gösterilmeli ancak
onaylanmadığı da belirtilmelidir.”
“Fobi” kavramı, tanımı açısından
rasyonel (mantıklı ya da gerçekçi)
olmayan ve yüksek düzeyli ürkme,
korkma ve kaçınma davranışlarına
neden olan yaşantıları tarifler.
Bir kavram olarak homofobi ise,
eşcinsellerden korku duyulması
anlamında kullanılsa bile herhangi
bir kişinin, kendisinin ya da bir
başkasının eşcinsel duygular
hissedebilmesi durumunda yaşadığı
derin korkuyu tanımlar. Fobiler,
nedenleri ve tedavi edilmeleri amacı
ile ruh sağlığı alanında önemli bir
yer tutar. Çünkü sağlıklılık tanımı
“uyumlu ve aksamayan” bir işleyişi
de kapsar.
Sosyal psikologların ve konu ile ilgili
çalışan bilim insanlarının çalışmaları
homofobinin, sadece bireysel bir
korku olmaktan öte toplumsal
bileşenleri olduğunu ortaya

koymuştur (Herek, 1984; Sakallı,
2002; Madureira, 2007). Örneğin
bir toplumda etkin olan sistemler
herhangi bir yaşantıyı, kötü, günah,
ayıp gibi değerlendirmelerle ele
alıyorsa, insanların bu davranışları
yaparken kendileri ile çatışmaya
girmeleri, dışlanmak veya
cezalandırılmaktan korkmaları ve
bu korku ile başa çıkamayacaklarını
anladıklarında kaçınma ve
ürkme davranışları geliştirmeleri
kolaylıkla gözlenebilen bir süreçtir.
Homofobi, heteroseksüel yönelimli
bir kişide olabileceği gibi farklı
cinsel yönelimi olan kişilerde de
görülebilir. Kadın ya da erkek bir
eşcinsel, bir biseksüel, bir travesti,
transseksüel ya da aseksüel
bireyler de homofobi geliştirmiş
olabilirler. Özetle; homofobi, diğer
fobiler gibi bireysel bir korku
olmaktan öte eşcinsellik hakkındaki
önyargılı fikirler ve ayrımcı
tutumlar nedeniyle insanların
eşcinsellikten duyduğu korku
olarak tanımlanabilir, müdahale
edilmesi gerekenin eşcinsel olmak
değil homofobi yani bu korkunun
altında yatan toplumsal zemin ile
bireysel farklılık arasında kurulan
ilişkinin niteliğidir. İnsanlar önyargı
ve ayrımcılığa maruz kalmadıkları
takdirde heteroseksüellik dâhil tüm
cinsel yönelimleri ile sağlıklı, mutlu
ve üretken bir şekilde yaşayabilirler.
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5. Cass VC (1979) Homosexual identity formation: a theoretical model. Journal of Homosexuality 4:219-235.
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TÜRKİYE’DE EŞCİNSEL HAREKET
Türkiye’de lezbiyen, gey, biseksüel
ve transgender (LGBT) bireyler diğer
vatandaşlara göre dezavantajlı
durumdadır. Türkiye eşcinsel ilişkileri
tanısa da medeni kanununda cinsel
yönelim ya da cinsiyet yönelimi
gibi bir ifadeye yer vermez ve
eşcinsel çiftlerin birlikteliklerini yasal
zeminde tanımaz.
1994’te ilk kez bir parti, Özgürlük ve
Dayanışma Partisi, cinsel yönelim ve
cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığı
parti içerisinde yasaklamış ve
Demet Demir’i yerel seçimlerde
İstanbul’dan aday göstererek ilk kez
bir transseksüeli aday gösteren parti
olmuştur.
Türkiye’deki ilk LGBT örgütü
Lambdaistanbul 1993’te İstanbul’da
kuruldu. Aynı yıl ILGA (Uluslararası
Lezbiyen ve Gey Derneği) üyesi
oldu. Şubat 1996 tarihinde, 100’de
100 Gey ve Lezbiyen adlı bülteninin
ilk sayısını yayınlayan dernek, 1996
Temmuz’unda Club Prive’de bir Onur
Gecesi düzenledi. Bu etkinlik daha
sonraki senelerde “Eşcinsel Onur
Haftası Etkinlikleri” olarak genişletildi
ve düzenli hale geldi. Derneğin
kapatılması için 2006 yılında dava
açıldı. Dernek kapanmadıysa da
konu kamuoyunda uluslararası yankı
uyandırdı ve Avrupa Birliği Türkiye
İlerleme Raporlarında yer aldı
Bir diğer LGBT derneği Kaos GL
ise 1994’ün Eylül ayında Türk
eşcinsellerin bir araya gelerek,
maruz bırakıldıkları ayrımcılığa karşı
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mücadele ederek özgürleşmek
amacıyla Ankara’da kurulmuş,
eşcinsellerin kurtuluşunun
heteroseksüelleri de özgürleştireceği
fikrini şiar edinmiş bir LGBT
derneğidir. Kaos GL kurulduğundan
itibaren Kaos GL dergisini
çıkarmaktadır. 20 Eylül 1994’te Kaos
GL Dergisi’nin ilk sayısı yayınlandı ve
dergi hala yayına devam etmektedir.
Dernek 15 Eylül 2005 tarihinde tüzel
kişilik kazandı. Ancak Ankara Valiliği
“4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun
56. Maddesinde yer alan “Hukuka
ve ahlaka aykırı dernek kurulamaz”
hükmüne dayanarak derneğin
tüzüğünün ve isminin ahlaka aykırı
olduğu gerekçesiyle kapatılması için
Cumhuriyet Savcılığına başvurdu.
Valiliğin başvurusunu inceleyen
Basın Savcısı ise dava açılmasına
gerek görmedi, böylelikle Kaos GL
Türkiye’de tüzel kişilik kazanan ilk
LGBT derneği oldu.
1996 yılında ülkedeki ilk LGBT
öğrenci örgütlenmesi olan
LEGATO, ODTÜ’de kuruldu ve
oluşum hızla diğer üniversitelere
yayıldı. 2007 yılında ilk resmi LGBT
öğrenci topluluğu Gökkuşağı, Bilgi
Üniversitesi’nde kuruldu.
Dünyanın her yerinde baskıya
uğrayan LGBT bireyler 1969
yılında, ABD’nin New York
kentindeki Stonewall Inn adlı barda
baskıya, şiddete dayanamayarak
ayaklanmıştır. Kendileri üzerinde
baskı kuran polisi bara hapsetmiş
ve 4 gün boyunca
sokaklarda çatışmış,
direnmiş, eylemler
yapması üzerine
düzenlenmeye
başlamıştır. LGBT
mücadelesinin
dönüm
noktalarından
biri olan bu gün
dünyanın her
yerinde Onur
Haftası olarak
kutlanıyor.
Türkiye’de ise

LGBT Onur Haftası ilk defa “Cinsel
Özgürlük Haftası” adı altında, 1992
yılında kutlanmak istendi. Ancak
valiliğin izin vermemesi ve yurtdışı
konukların sınır dışı edilmesi sonucu
etkinlikler o yıl gerçekleştirilemedi.
İlk LGBT Onur Yürüyüşü Haziran
2003›te Lambdaistanbul tarafından
İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde
gerçekleştirildi
İstanbul Pride adındaki yürüyüş
bir hafta süren bir Onur Haftası’nın
son günü gerçekleştirilir. Ağustos
2006’da, Bursa’daki Gökkuşağı
Derneği tarafından düzenlenen
LGBT yürüyüşü tepkiler nedeniyle
iptal edilmek durumunda kalınmıştır.

İlgili Linkler:
Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve
Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği
http://www.spod.org.tr
Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel
Araştırmalar ve Dayanışma Derneği
http://www.kaosgldernegi.org
http://www.kaosgl.org
http://www.kaosgl.com
LGBTT Dayanışma Derneği
http://www.lambdaistanbul.org
LGBTT Aileleri İstanbul Grubu
http://listag.wordpress.com
Kaynakça:
1. “LGBT Rights - Homosexuality is not an illness
nor a crime” (PDF). Youtube.com. Erişim: 201208-07.
2. Martin, Susan Taylor (17 January 2003).
“Floridian: A city comes out”. St. Petersburg Times.
3. Lambdaistanbul Ne Yaptı?” (Türkçe).
Lambdaistanbul resmi sitesi. Erişim tarihi: 20
Aralık 2011.
4. Ördek, Kemal (15 Ekim 2009). “AB ilerleme
raporunda LGBTT’ler” (Türkçe). Ankara: Kaos GL.
Erişim tarihi: 24 Aralık 2011.
5.Ördek, Kemal (28 Nisan 2009). “TC Hükümeti’ne
Uluslararası Çağrı: “Lambdaistanbul’u
Kapatmayın!”” (Türkçe). Ankara: Kaos GL. Erişim
tarihi: 24 Aralık 2011.
6. “Cinsel yönelim ayrımcılığı ve STKlar” (Türkçe).
Radikal. 22 Temmuz 2007. Erişim tarihi: 27 Kasım
2011.

ERGENLER İÇİN CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMLERİ
Ergenlerin cinsel gelişimlerini desteklemek ve “güvenli cinsellik” kavramı çerçevesinde kazanacakları bilinç
ve duyarlılık ile riskli davranışlardan kaçınmalarını sağlamak amacıyla yapılandırdığımız Cinsel Sağlık Eğitim
Programı’nı 2000 yılından bu yana ağırlıkla okullarda uygulamaktayız.
Programı 2012-2013 eğitim-öğretim yılı içerisinde 25 okulda yürüttük. 25 okuldan 1’inin ilkokul, 4’ünün ortaokul,
4’ünün lise, 8’inin ilkokul ve ortaokul, 8’inin ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde çalıştık. Eğitimlerimizi, ilkokul
kademesinde 3 ve 4, ortaokul kademesinde 5, 6, 7 ve 8, lise kademesinde hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda,
her kademenin gelişim dönemi özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak yapılandırdığımız içerik, yöntem ve
materyallerle yürüttük. Toplamda 566 şubenin dersine girdik ve yaklaşık 11.350 öğrenciye ulaştık.
Öğrencilerle yapılan çalışmaları desteklemek amacıyla, 16 okulda ebeveynlere-öğretmenlere yönelik seminerler ve
psikolojik danışmanlara-rehber öğretmenlere yönelik 5 farklı çalıştay gerçekleştirdik.
Oldukça verimli ve keyifli geçirdiğimiz 2012-2013 çalışma dönemi içerisinde öğrencilerden, ebeveynlerden,
öğretmenlerden ve psikolojik danışmanlardan çok sayıda olumlu geribildirim aldık. Bu geribildirimlerden bazıları
şöyle:
 “Kimseye soramadıklarımızı sorabildik. Keşke bu ders her hafta olsa!”
 “Bu konuları okulda bir öğretmenle konuştuğumuza inanamıyorum! Kendimi yurtdışında bir okulda gibi hissediyorum.”
 “Çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Kızımla hep konuşmayı düşündüğüm ama nasıl yapacağımı bilemediğim konulardı
bunlar. Bu seminerde anladım ki aslında cinsellik kavramını algılayışımız, kendi yaşantılarımız, çocukluğumuzdangençliğimizden bugünlere taşıdıklarımız dolayısıyla “cinsel eğitim” ifadesini bile bambaşka türlü anlıyoruz. Çocuklarımızla
konuşmakta zorlanıyoruz. Siz bizim yerimize bunu kırıyorsunuz.”
 “Bir öğretmen olarak, öğrencilerime cinsel eğitime dair mesajlar vermenin, onların sorularını cevaplamanın otoritemi
sarsacağını düşünüyordum. Aslında kendimi yeterince donanımlı ve rahat hissetmediğim için bu bahanenin arkasına
sığındığımı şimdi fark ediyorum.”
 “21 yıllık danışmanım. İlk kez düzgün, akıcı, bilgi donanımlı ve utanmadan cinsel eğitim aldım.”
Yaz döneminde yapacağımız revizyonların ardından, 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde programı uygulamaya
devam edeceğiz.

Programın yürütüldüğü okullar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Açı İlkokulu
Adapazarı Enka İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi
ALEV İlkokulu ve Ortaokulu
Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir İlkokulu ve Ortaokulu
Bahçeşehir Koleji Florya İlkokulu ve Ortaokulu
Eyüboğlu Koleji İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi
FMV Erenköy Işık İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi
Hisar İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi
Irmak İlkokulu ve Ortaokulu
İELEV Cağaloğlu İlkokulu ve Ortaokulu
İELEV 125. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu
İstanbul Amerikan Robert Lisesi
İstanbul Marmara İlkokulu ve Ortaokulu

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

İSTEK Belde İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi
İSTEK Kaşgarlı Mahmut Lisesi
İSTEK Kemal Atatürk Ortaokulu
İTÜ Geliştirme Vakfı Beylerbeyi Ortaokulu
İTÜ Geliştirme Vakfı Dr. Natuk Birkan Ortaokulu
İTÜ Geliştirme Vakfı Ekrem Elginkan Lisesi
Terakki Vakfı Şişli Terakki İlkokulu, Ortaokulu ve
Lisesi
Ulus Musevi İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi
Üsküdar Amerikan Lisesi
Üsküdar SEV Ortaokulu
Ütopya İlkokulu ve Ortaokulu
VKV Koç İlkokulu, Ortaokulu ve Lisesi
Görünüm
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ERKEK SAĞLIĞI EĞİTİM PROGRAMI
Ülkemizde oğlan çocuğu olarak
dünyaya gelmenin farkı ve avantajları
herkes tarafından biliniyor. “Erkekler”
diye başlayan cümleler, yapılan
övgüler, “olunması mecbur tutulan
erkekliği” öğretiyor. Bu yapı ve
yaklaşım her birimize birçok mesaj
veriyor. Bu mesajlarla yoğruluyoruz,
kadınlık-erkeklik algımız ve
bedenimiz, cinselliğimiz, ailemiz,
sevgilimiz, eşimiz, çocuklarımız
bundan etkileniyor.
Geleneksel olarak doğurganlık
ve üreme sağlığı programları
kadınlar üzerine yoğunlaşmıştır.
Oysa; üreme sağlığı kapsamında
hem kadınların hem de erkeklerin
cinsellik ve üreme işlevlerinin
tam bir iyilik hali içinde olmasına
bir bütün olarak yaklaşılması
hedeflenmektedir. Aslında cinsiyet
ayırımı yapılmaksızın her bireyin
iyilik hali hedeflenmesine rağmen,
konuşulamayan cinsellik, erkek
rolleri hep geri planda kalmaktadır.
Tüm bu süreçlerde önemli rolü olan
erkeklerin bilgili ve bilinçli olmaları,
sadece onların değil toplumun
yaşam kalitesini arttıracaktır.
Toplumumuzun, erkeklerin üreme
ve cinsel yaşamına yaklaşımı, riskli
cinsel davranışlara yol açmaktadır.
Ülkemizde her sosyal durum (evlilik
öncesi, evlilik içi vb) ve yaşta cinsel
ilişki yaşama konusunda, erkeklere
daha hoşgörülü yaklaşılmaktadır.
Yapılan çalışmalar erkeklerin ilk
cinsel ilişki pratiğini parayla ya da
kendisiyle romantik ilişkisi olmayan
biriyle yaşama oranlarının yüksek
olduğunu göstermiştir (Ozan ve
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ark. 2004). İlk cinsel deneyim,
akran baskısı, pornografi, medya,
gerçekliği tartışılacak cinsel
hikâyeler cinselliğe bakışı özellikle
etkilemektedir.
Bizim gibi muhafazakar toplumlarda
cinselliğin yasaklanması, cinselliğin
bir tabu olarak algılanması ve
bekaretin önemsenmesi, cinsel
eğitimin olmaması, cinsel mitlerin
yaygınlığı, cinsel deneyim
eksikliği; cinsellik alanında bilgisiz,
deneyimsiz, kendini ve karşı cinsi
tanımayan bireyler ya da tam
tersine abartılı söylemler sergileyen
bireyler üretmektedir. Cinsel sağlık
alanında erkeğin yaşadığı sorunlar
hem kendisini hem de partnerini
etkilemektedir.
Erkeklerin, cinsel sağlığı kadar
üreme sağlığı ve üreme organ
hastalıkları (prostat, testis, penis
sorunları gibi) da hayatlarında
bir tabu olarak yerini almaktadır.
Konuşulmayanlar listesinde
yer alan bu konuların mitlerle
beslenmesi üreme sağlığını olumsuz
etkilemektedir. Toplumsal cinsiyet
eşitsizliğinin erkek üzerine yüklediği
roller ve beklentiler erkeklerin
üreme sorunlarını, cinsel sorunlarını
konuşmalarını ve sağlık hizmeti
almalarını engellemektedir. Türk
Androloji Derneğinin 2012 yılında
yaptığı araştırma sorun yaşayan
erkeklerin sadece %34’ünün doktora
danıştığını göstermiştir.
Erkeklerin üreme ve cinsel sağlık
konularında bilgilenmelerini
sağlayarak kendi sağlıklarını koruma

ve iyileştirme yönündeki bilinç ve
farkındalıklarının arttırılması, olumlu
tutum ve davranışlar geliştirmesi
önem kazanmaktadır. Erkeklerin
doyumlu ve güvenli bir cinsel yaşam
sürdürebilmesi için doğru bilgi
kaynaklarına ihtiyacı vardır.
Erkeklerin üreme ve cinsel sağlık
konusunda bilgilenmelerini
sağlayarak koruyucu sağlık
bilincinin yükseltilmesini
desteklemek amacıyla TAP Vakfı
“Erkek Sağlığı Eğitim Programı”nı
hazırlamıştır.
Erkek Sağlığı Eğitim Programı (ESEP)
erkeklerin,
• kendilerinin ve kadınların
üreme sistemini ve cinsellik
açısından bedenlerinin özelliklerini
tanımalarını,
• üreme sağlığını koruyucu
davranışları geliştirmelerini,
• doğurganlığın devamı ve
düzenlenmesinde sorumluluk
almalarını,
• ilişkilerinde kendilerini daha iyi
ifade edebilmelerini,
• cinsellik ile ilgili temel bilgileri
edinerek doyumlu ve güvenli bir
cinsel yaşam sürdürebilmelerini
hedefliyor.
Erkek sağlığı eğitim programı,
7 haftalık kapalı grup çalışması
şeklinde düzenleniyor. Kapalı
gruplar kurumların duyuruları
sonunda gönüllü katılımcılara
açtıkları kayıtlar ile oluşuyor.
Her hafta 90 dakikalık modüller
katılımcılarla vakıf eğitmeni

tarafından paylaşılıyor. Modül konu
başlıkları aşağıdaki gibidir;
1. Tanışma - İlişkiler ve İletişim
2. Bedeni tanımak
4. Cinsellik I (kavramlar, cinsel işlev,
sorunlar)
5. Cinsellik II (değerler, mitler,
güvenli cinsellik)
6. Üreme sağlığını korumak
7. Cinsel haklar – Değerlendirme
Türkiye’nin ilk Erkek Sağlığı Eğitim
Programı grubu
Erkek Sağlığı Eğitim Programı’nın ilk
uygulamasını “Baba Destek Derneği”
işbirliği ile gerçekleştirdik. Baba
Destek Derneği üyelerinden oluşan
13 kişilik grupla 7 hafta erkek sağlığı
üzerine konuştuk. Yaşadığımız bu
ilk deneyim hem bizim için hem
de katılımcılar açısından oldukça
öğreticiydi.
Eğitimden önce katılımcıların
beklentileri;
• Eksik yönlerimi öğrenip yaşam
kalitemi artırmak,
• Yanlışlarımı öğrenmek,
• Sağlıklı nesiller geliştirmek için
eğitim almış sağlıklı erkek olabilmek
için,
• Bilgilenmek,
• Bilmediklerimi öğrenmek
bildiklerimi geliştirmek,
• Sağlıklı cinsel yaşam,
• Bilmediklerimizi veya doğru
bildiklerimiz test etmek,
• Daha iyi bir yaşam kalitesi ve her
şeyi daha iyi yapmak,
• Doktora soramadıklarımızı
sorabilmek,
• Doğru bildiğimiz yanlışları
düzeltmek,
• Sağlığım ile ilgili bilgilerimi
artırmak.
Eğitime katılan erkeklerin %76,92’si
35-45 yaş arasında; tamamı evli;

%61,54’ü 26-30 yaş arasında
evlenmiş; %46,15’sı lise mezunu;
%53,85’i gebeliği önleyici yöntem
olarak kondom kullanıyor; %92,31’i
üreme organları ile ilgili, %84,6’sı
cinsel sağlıkla ilgili bir sorun
yaşamadığını ifade ediyor.
Eğitim öncesi yapılan bilgi testinde
ortala puan 14,15 iken eğitim
sonunda yapılan bilgi testinde puan
18,13’e yükseldi.
Eğitim sonunda katılımcılar
aşağıdaki düşüncelerini paylaştılar;
• Sağlık bilgilerine daha fazla zaman
ayrılmalı,
• Beklentim karşılandı,
• Her şey faydalı oldu, sağlıklı
nesiller için bizlerin kaçırdıklarını
çocuklarımıza öğretmemiz
gerektiğine inanıyorum. Eğitim
hayatın her aşamasında şart,
• Doğru bildiğimiz bir çok konuda
yanlışlarımız olduğunu ve bunları
düzelttiğimizi sanıyorum. Bu
programı hazırlayıp bize sunan
herkese yürekten teşekkürler,
• Bilgilendiğimi düşünerek
ayrılıyorum.
Eğitimden notlar;
• Türkiye’de oluşturulmuş ilk erkek
sağlığı eğitim grubuydu,
• 7 haftalık eğitim programının
eğitimcisi bir kadındı. Program
sonunda erkekler eğitimciye “biz
hala anlamadık, siz kadın mısınız,
erkek misiniz?” diye sordular,
• Her hafta program trafik, futbol
veya siyaset konuşularak açılıyordu,
• Her hafta bu konuları bir arada
ve bir kadınla konuşabilmenin
şaşkınlığını dile getirdiler,
• Katılımcılar tarafından bilgi çok
çabuk alınıyor ve analitik olarak
diğer bilgilerle birleştiriliyorlardı,
• Hymen hakkındaki gerçeklere çok
çabuk sahip çıktılar ve bu bilgilerin
yaygınlaşması gerektiğini ifade
ettiler,

• Toplumsal cinsiyet eşitliği
konusunda uzun tartışmalar
yaşandı. Özellikle kadınlara yapılan
tacizlerde kadınların kıyafet ve
hareketlerinin etkili olduğu inanışı
bazı katılımcılarda daha hakimdi,
• Namus kavramı tartışması
-ezberlenmiş kalıpların dışına
çıkıldığında- katılımcıların
kafalarının karışmasına neden oldu,
• Eğitimin yaygınlaşması fikrini sık
sık dile getirdiler.
Katılımcılardan alıntılar;
“Her trafik polisi gördüğümde aklıma
prostat geldi.”
“Burada eğitim için konuşuyoruz.
Bunları kahvede konuşsak ‘ne edepsiz
adamsın’ der, bizi kovarla, aforoz
ederler.”
“Güç erkekte gibi görünüyor ama güç
kadında.”
“Kimse bize cinselliği öğretmedi.
Biz kendi kendimize öğrendik. 14
yaşındaydım, babamın prezervatifini
bulunca balon herhalde dedim.
Öğreten yoktu ki..”
“Akraba için ‘bacındır, kardeşindir’,
komşu için de öyle.. Hiçbir şey
yaşayamıyorduk ki, kimle ne
yaşayacaksın? Herkes bacı, herkes
kardeş. Hep böyle büyütüldük.”
“Cinselliğimizin toplum baskısı
altında yığılıp kaldığını farkettim.”
“Kendi duylarımızı değil, bize dikte
edilmiş şeyleri yaşıyoruz.”
“Biz … ile 38 yaşındayız. İkimiz de
çocukluktan itibaren tanışıyoruz.
Aynı ortamda birlikte büyüdük. Bu
olay aslında toplumun kanayan
yarası. Gelenekler, görenekler, kurallar
var. İnsanın bedenini, karşı tarafın
bedenini tanımaması, yok sayması,
onu memnun etmemesi.. Hymen
olayı.. Toplumun büyük kısmı hymen’i
bilmiyor. İşin içine burada latifeler
filan katılıyor ama kanayan bir yara.
Devletin bu konuya el koyması lazım.”
Görünüm
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ESKİŞEHİR ERGENE CİNSEL EĞİTİM VE
DANIŞMANLIK ÇALIŞTAYI
Psikolojik danışmanları ve rehber
öğretmenleri, ergene cinsel sağlık
eğitimi ve danışmanlık konusunda
daha donanımlı, güçlü ve yapıcı
bir noktaya taşımayı amaçlayan
Ergene Cinsel Eğitim ve Danışmanlık
Çalıştayları’nın 8.’sini Eskişehir’de
gerçekleştirdik.
Odunpazarı İbrahim Kurşungöz
Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nden
gelen talep üzerine organize
ettiğimiz Eskişehir çalıştayını 2728-29 Mayıs 2013 tarihlerinde Özel
Atayurt Okulları’nın ev sahipliğinde
yaptık. Çalıştaya, 13’ü devlet
okullarının 5’i özel okulların ilkokul
ve ortaokul kademelerinde, 5’i
Odunpazarı ve Tepebaşı Rehberlik
ve Araştırma Merkezleri’nde
görevli 24 psikolojik danışman/
rehber öğretmen gönüllü olarak
katıldı. Çalıştayda eğitim
ekibimizden Efsun Sertoğlu
ve Nurcan Müftüoğlu
kolaylaştırıcı olarak rol aldı.
3 günlük çalıştay süresince,
psikolojik danışmanların ve
rehber öğretmenlerin;
* Cinselliğe yaklaşımlarını
ve bu konudaki değerlerini
fark etmelerini sağlayarak
bilgilendirme-danışmanlık
süreçlerinde objektif bir
duruş sergilemelerini,
* Ergenlerin cinsel gelişim
süreçlerindeki ihtiyaç, merak ve
kaygılarına bütünsel bir perspektifle
yaklaşmalarını,
* Toplumsal cinsiyet eşitliğine
duyarlı, cinsel haklara saygılı, özel
hayatın sınırlarını koruyabilen
bir eğitim-danışmanlık ortamı
oluşturmalarını destekleyecek
çalışmalar yaptık.
Çalıştayın ilk günü, beklentilerin
paylaşılmasının ardından,
katılımcıların cinsellik kavramına
yaklaşımlarını ve cinselliğin
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konuşulabilirliği konusunda nerede
durduklarını fark etmeleri amacıyla
“Cinselliğe Yaklaşım” oturumunu
gerçekleştirdik. “Cinselliğin Boyutları”
başlıklı grup çalışmasını yaprak
cinsellik kavramını sorguladık.
Daha sonra katılımcılara ergenlik
döneminde bedensel-duygusal
değişimler, cinsiyet hormonlarının
etkileri, kadın üreme organları,
adet döngüsü, erkek üreme
organları, ereksiyon ve boşalma,
üreme organları hijyeni, gebeliğin
oluşumu konularında bilgi aktardık.
Günün sonunda gerçekleştirdiğimiz
“Değerler ve Öğrenciye Yansıyanlar”
oturumunda ise katılımcıların
cinsellik konusundaki değerlerini
ve bu değerlerin öğrencilere nasıl
yansıdığını fark etmeleri amacıyla
çeşitli grup çalışmaları yaptık.

İkinci gün, Cinsel Sağlık Eğitim
Programı kapsamında okullarda
uyguladığımız ders içeriklerini,
yöntemleri, materyalleri ve
öğrencilerden gelen soruları,
paylaşımları, geribildirimleri
paylaştık. Sonrasında, “Öğrenilmiş
Kimlik: Kadınlık ve Erkeklik”
oturumunda toplumsal cinsiyet
kalıplarını ve bu kalıpların kadın
ve erkek cinselliğine yansımalarını
tartıştık. Günü, cinsel eğitim
konusunda okullarda yaşanan
sorunlar ve çözüm önerilerine dair

grup çalışması yaparak tamamladık.
Çalıştayın son gününde, “Güvenli
Cinsellik” oturumu kapsamında
güvenli cinsellik kavramı, cinsellik
ve riskler, cinsel yolla bulaşan
enfeksiyonlar, istenmeyen gebelikler,
gebeliği önleyici yöntemler, bilgi
kaynakları ve pornografi konularını
ele aldık. Günün kalan kısmında,
“Nasıl Cevap Verelim?” başlığı altında,
3-8. sınıf öğrencilerinin sık sorduğu
soruları paylaştık, çocukların gelişim
dönemi özellikleri dikkate alınarak
bu sorulara nasıl cevap verilmesi
gerektiğini tartıştık.
Katılımcıların her birinden, çalıştayın
beklentilerini ne ölçüde karşıladığına
dair sözlü ve yazılı geribildirim
alarak çalışmamızı tamamladık.
Katılımcıların geribildirimlerinden
bazıları:
“Cinsellik konusunda tabuların
yıkılmasına ve alışık olunmayan
bir tutumun gelişmesine katkıda
bulundunuz. Bu konunun
konuşulabilir ve ‘öğretilebilir’
bir şey olduğuna dair inancımı
kuvvetlendirdiniz.”
“21 yıllık psikolojik danışmanım. İlk
kez düzgün, akıcı, bilgi donanımlı ve
utanmadan cinsel eğitim aldım.”
“Bizde var olan birçok cinsel yargıyı
yıktınız. Çok verimli ve donanımlı bir
eğitimdi.”
“Buraya gelmeden önce anne
eğitimi vermiştim. Anneler bana
‘çocuklarımıza nasıl cinsel eğitim
vereceğiz?” diye sorduklarında
‘sorularına açık, dürüst, samimi
açıklamalar yapın’ demiştim.
Anneler bu cevabımdan tatmin
olmamış, somut bir şeyler söylememi
istemişlerdi. Ben de somut olarak ne
söylenmesi gerektiğini bilmiyordum
aslında. Artık biliyorum.”
“Kullandığınız materyaller ve
yöntemler çocuklara olayı nasıl
somutlaştırıp kolayca anlatabileceğimi
gösterdi. Bizi rahatlattınız.”

ICPD+20 Hazırlık Konferansı: “Tercihleri Mümkün Kılmak: 21. Yüzyıl için
Nüfus Öncelikleri” 1-2 Temmuz 2013 - Cenevre
1994 yılında Birleşmiş Milletler
Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından
gerçekleştirilen Uluslar arası Nüfus ve
Kalkınma Konferansı (ICPD) geliştirilen
eylem planı ile sadece Türkiye’de
değil, imzalayan 179 ülkede kalkınma
sürecinde ve sosyal politikaların
geliştirilmesinde önemli bir strateji
ve uygulama çerçevesi sundu. Bireyi
merkeze yerleştiren bu yaklaşım,
üreme ve cinsel hakları temel bir insan
hakkı olarak tanımlıyor, kadınları ve
gençleri öncelikli ulaşılması gereken
hedef gruplar haline getiriyor ve
sağlığa getirdiği bütünsel yaklaşım
çerçevesinde hükümetlerin
sorumluluklarını tanımlıyordu.
Takip eden yıllarda her 5 yılda

yapılan ortak toplantılarla uygulama
süreçleri değerlendirilmeye devam
etti. ICPD+20, 2014 yılında ülkelerin
geldikleri noktayı ve deneyimlerini
değerlendirerek geleceğe yönelik
hedefleri belirleyerek yeni bir yol
haritası oluşturacak.
“Tercihleri Mümkün Kılmak: 21. Yüzyıl
için Nüfus Öncelikleri” başlığını
taşıyan bölgesel konferans bu yol
haritasının önemli adımlarından birini
oluşturmaktaydı.
1-2 Temmuz 2013 tarihinde Cenevre’de
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik
Komisyonu (UNECE) ve Birleşmiş
Millet Nüfus Fonu (UNFPA) işbirliğinde
gerçekleşen toplantıya 44 ülkeden

300 temsilci katıldı. Orta ve Doğu
Avrupa ülkeleri, Orta Asya ve Kuzey
Amerika’nın dahil olduğu bölgede, 1994
yılından bu yana yaşanan gelişmeler
ülkeler bazında değerlendirildi.*Türkiye
toplantıya resmi delegasyon ve sivil
toplumun oluşturduğu 7 kişilik bir
ekip ve UNFPA Türkiye ve bölge ofisi
tensilcileri ile katıldı.

TOKAT CİNSEL SAĞLIK EĞİTİM ÇALIŞTAYI

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü, Valilik,
İl Eğitim Müdürlüğü ve Belediye
işbirliği ile lise öğrencilerine yönelik
“öğrencilerin proje kapsamındaki
eğitim konularında bilgi düzeylerini

ve farkındalıklarını artırarak, özbakım
becerilerini geliştirmek ve kişisel
gelişimlerini destekleyerek, onların
fiziksel, sosyal, duygusal ve ruhsal
sağlıklarını korumalarına ve mutlu birey
olmalarına katkı sağlamayı” amaçlayan
bir proje uyguluyor. Vakfımızın da
uygulama süreci ortaklarından biri
olduğu çalışma 2013 – 2014 öğrenim
yılı boyunca devam edecek.
Çalışmanın ilk aşamasında, proje
ortaklarının ve ildeki liselerin rehber
öğretmenlerini katıldığı bir toplantı
düzenlendi. Tokat valiliği ve İl
Müdürlerinin katıldığı resmi açılışın

ardından, iki günlük bir çalıştay
gerçekleştirdik. İl Sağlık Müdürlüğü
AR-GE bölümü ve meslek liselerinden
Fen Lisesi’ne 15 lisenin psikolojik
danışmanları çalıştaya aktif olarak
katıldı.
25-26 Mart 2013 tarihlerinde
yapılan çalıştay, okullar bazında
belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde,
bir bilgilendirme programının
hazırlanmasını ve uygulamaya yönelik
eğitim yöntemlerinin geliştirilmesini
hedefledi.

VAN- ERCİŞ MSD GÜVENLİ ANNELİK SAHA ÇALIŞMASI DESTEKLEME EĞİTİMİ
Van Merkez ve Erciş ilçesinde Kasım
2012 ayından bu yana sürdürdüğü
topluma dayalı bir modelle sürdürdüğü
güvenli annelik çalışması çerçevesinde
bir çalışanlara yönelik bir eğitim
programı gerçekleştirdik. Eğitim, saha
çalışmalarını uygulama deneyimi
edinen çalışanlarımızın temel eğitim
programı sonrası uygulamalar sırasında
karşılaştıkları durumları değerlendirme,
varsa eksikleri tamamlama, bilgileri
gözden geçirme amacıyla 29-30 Mayıs 2013 günlerinde Van merkezinde

gerçekleştirdi. Eğitime, Van ve Erciş
grubu birlikte katıldı. Eğiticilerin yaptığı
bilgilendirme oturumları, soru- cevap
uygulamaları yanında, saha elemanlarımızın yaptığı sunumlar ve bunlara
verilen geribildirimler çalışma içinde
yer aldı. Saha çalışanlarımızın alandan
gelen ve cevaplamakta zorlandıklarını
belirttikleri tüm soruları cevaplandırıldı.
Konuşmalar sırasında son derece olumlu durumlarda dile getirildi. Defalarca
doğum yapıp hiç sağlık kuruluşuna
gitmemiş kadınların sağlık kuruluşlarına

gitmeye ikna edilmesi, yöntem talepleri
bu çerçevede değerlendirilebilir. Bu
eğitimin saha çalışmalarının kalitesini
arttıracağını düşünüyoruz.
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Merck Sharpe Dohme İlaçları (MSD) işbirliği ile
‘Merck for Mothers’ programı kapsamında
yürüttüğümüz ‘Van Merkez ve Erciş’te Deprem sonrası
Güvenli Annelik Bilincini Geliştirme Projesi’ Sağlıkta
Sosyal Sorumluluk Ödülleri kapsamında 25 Haziran 2013
tarihinde özel ödüle layık görüldü.

Görünüm
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Planlaması Vakfı bültenidir.
Üç ayda bir yayınlanır.
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