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Kadın Sağlığı Eğitim Programı; 
kadınlara kendi bedenlerini, haklarını, 
kendileri ile ilgili sorumluluklarını 
anlatarak, kadınları bir araya getirip 
deneyimlerini paylaştırarak şiddete, 
tacize karşı durmalarını hedefler. 

Her gün kadına şiddet haberlerini 
duyduğumuz bu ortamda kadınların 
özsaygılarının gelişmesi çok önemlidir. 

Türkiye’de kadına yönelik şiddetin en önemli 
nedenlerinden biri toplumsal cinsiyet 
eşitsizliğidir.  Kadınlar, kızlar 
aile içinde, okulda, sokakta, iş hayatında, 
otobüste sürekli fiziksel, ekonomik, psikolojik 
ve cinsel şiddete maruz kalmaktadır. 
Gün geçmiyor ki yeni bir haber duymayalım:
Ya benimsin, ya kara toprağın; benimle 
olmazsan öldürürüm; kadın haliyle karışma; 
gebeler sokakta dolaşmasın; kadınların 
kahkahası tahrik nedenidir…

Yaşanan bu şiddet sonunda kadınlar toplumsal 
yaşama katılmaya zorlanıyor, korkuyor, adalet 
sistemine inancını kaybediyor, yani umudunu 
kaybediyor. 

Kadınlar şiddetle karşı karşıya kaldıkları 
her aşamada bilgiden, güvenden ve güçten 
uzaklaştırılıyorlar. 

Biz inanıyoruz ki; kadınları bir araya getirerek 
deneyim paylaşımlarını arttırarak; 
onlara kendilerini tanıma imkanı sunar, 
doğru bilgilere erişimini kolaylaştırır ; 
kolay, ufak denemelerle umudu yakalama 
fırsatı tanınırsa kadınlar güçlenir. Her güçlenen 
kadın diğer kız kardeşinin elini tutar.

KSEP’nın ilk haftasından itibaren kadınlar bir arada, 
el ele vererek birbirlerine yüreklerini açmayı ve 
destek olmayı deneyimliyorlar. 

Üreme organlarını tanıyarak; bedenini tanıyan 
kadın kendini sevmeye, değer vermeye başlıyor 
ve kendine  olan saygısı artıyor. Adet olduğunda 
kendine kirli diyen kadın kirli olmadığını, kızlık 
zarı(?)/bekaret kaygısı olan kadın bununla ilgili 
gerçeği öğreniyor.  Gebelik oluşumu ve bebeğin 
cinsiyetinde erkeğin rolünü öğrenip kendisini 
suçlamamaya başlıyor.  

Temizlik-beslenme oturumunda; kapitalist sistemin 
tüketim şiddetine nasıl karşı duracağını konuşuyor.
Doğurganlık hakları ile sağlık sisteminin/siyasetin /
toplumun şiddetine dur diyor. 
Cinsellik ve haklar oturumlarında; kendi cinselliğini 
keşfederek, istemediği ilişkiye hayır demeyi, 
uğradığı taciz/istismarda kendi suçunun olmadığını 
ve yapacaklarını öğreniyor, deneyimliyor.

KSEP, toplumsal cinsiyet eşitliğinde 
her türlü ayrımcılığa ve şiddete karşı duran 
KADINDAN KADINA DESTEK programıdır. 
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Çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde, cinsel 
istismar, tecavüz girişimi ve tecavüzün sık yaşanan ve 
çok kez gizlenen bir şiddet türü olduğu bilinmektedir.

Geleneksel tanımlarda tecavüz; bir kadınla isteği 
dışında, zorla cinsel ilişki kurulması olarak tanımlanır 
ve genellikle penisin vajinaya girmesiyle sınırlıdır. 
Ancak son 20 yılda tecavüzün yasal tanımlarında 
geniş kapsamlı düzeltmeler yapılmıştır. Günümüz 
yasalarında tecavüz “fiziksel zorlama, vücuda zarar 
verme ya da kurbanın ruhsal hastalık, zihinsel gerilik 
ve ilaç etkisi nedeniyle rıza gösterme yetisinin 
olmadığı durumlarda bir ergene ya da yetişkine cinsel 
girişim” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım daha geniş 
anlamda cinsel şiddet suçlarını kapsamaktadır. 

Cinsel yaşam içerisinde rıza dahilinde gerçekleşmeyen; 
sosyal, kültürel, ahlaki ve hukuki durumlara ters 
düşen aktiviteler bir “suç” olarak karşımıza çıkmakta 
ve o toplumun hukuk kuralları çerçevesinde “ceza”yı 
gerektirmektedir. Cinsel içerikli tüm saldırgan 
davranışlar, “cinsel şiddet” başlığında değerlendirilir. 
Cinsel saldırganlık günümüz toplumunun gittikçe 
büyüyen sosyal bir sorunudur. Cinsel saldırı cinsel 
bir davranışın ötesinde cinselliğin bir silah olarak 
kullanıldığı güç ve şiddet suçudur; bireyin fiziksel 
ve psikolojik bütünlüğünü bozan, en ağır şiddet 
suçlarından biridir. Bununla birlikte çoğu zaman 
şiddet olarak değerlendirilmeyen cinsel şiddet, 
toplumda cinsellikle ilgili baskılar ve korku nedeniyle 
gölgede kalmış bir konudur. Cinsel şiddet sadece 
tecavüzden ibaret olmayıp; kadına cinsel bir nesne 
gibi davranılması, aşırı kıskançlık ve şüphecilik 
gösterilmesi, cinselliğin bir cezalandırma yöntemi 
olarak kullanılması, erkeğin açıkça başka kadınlara ilgi 
göstermesi, kadını duygusal baskı kullanarak cinsel 
ilişkiye zorlaması, istenmeyen cinsel pozisyonlara ve 
fuhuşa zorlamasını da kapsar. 

Kadınlar genelde yaşadıkları cinsel şiddeti 
kendisine inanılmayacağını düşündüğü, 
başvurduğu kişilerin yaklaşımlarından (küçük 
düşürücü sorgulama, tıbbi muayene, mahkeme 
ve savunma avukatının mağdurun kişiliğine karşı 
yaptıkları saldırılar), toplumun yaklaşımından 
ve hepsinden de önemlisi kendisinin suçlu 
bulunacağından korktuğu için saldırıyı 
bildirmemektedir. Bunlarla beraber cinsel şiddet 
tanıdık, flört veya kocasından gerçekleştiğinde 
kadınlar saldırıyı cinsel saldırı olarak da 
değerlendirmekte zorlanmaktadırlar. 

Yapılan bazı araştırmalara göre, kadınların 
cinsel şiddete uğrama durumlarının %30’un 
üzerinde olduğu belirlenmiştir. Kadının Statüsü 
Genel Müdürlüğü tarafından 2009 yılında 
yapılan araştırmaya göre ülke genelinde 
evlenmiş kadınların % 15’i cinsel şiddet içeren 
davranışlardan en az birini yaşamıştır. Türkiye’de 
kadına yönelik şiddetin ortaya çıkarılması 
sosyokültürel etmenler ve aile içi mahremiyetin 
geleneksel gerekçelerle dışarı yansıtılmamasından 
etkilenmiştir. Halbuki rızanın olmadığı bir cinsel 
ilişki kişinin cinsel özgürlüğüne karşı yapılmış 
bir saldırıdır ve evlilik bağı, zorla cinsel ilişkiyi 
suç olmaktan çıkaramaz. Türkiye’de kadın 
hareketlerinin önemli bir kazanımı olan evlilik içi 
tecavüzün cinsel suçlar kapsamında tanımlanması 
2004 yılını bulmuştur. 

Hegemonik erkekliğin inşasında temel bir 
unsuru oluşturan; cinsellik, saldırganlık ve şiddet 
arasındaki yakın ilişkinin varlığı, toplumsal 
cinsiyet bakış açısında eşitlikçi kadın hakları 
mücadelesinde en önemli sorunlardan birini 
oluşturmaktadır. 

Kadın, tecavüz ile iradesi dışında cinsel bir 
nesne yerine konmakta, cinselliği kullanılmakta 
ve cinselliğinin öz konumlandırılması tahrip 
edilmektedir. Kadının, erkeğin cinsel tatmininin 
hizmetinde olduğu ve bir birey olarak iradesinin 
önemsiz bir ayrıntı olduğuna dair fail algısıyla 
kadın bedeni nesneleştirilmekte ve bu algı, kadın 
bilincine ima edilmektedir. 

KADINA ŞİDDET
Cinsel şiddet: Fiziksel, psikolojik ve duygusal açıdan zarara yol açabilecek cinsel nitelikli 
davranış veya tehdit niteliğinde, taciz ve suiistimal içeren davranışlardır. 

Her kadının; evlilik içinde veya dışında, 
istemediği cinsel ilişkiye “hayır” deme 

hakkı vardır. 
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Yapılan araştırmalarda ve kadınların bizimle 
paylaşımlarında, jinekolojik muayenede yaşanan 
anksiyetenin-korkunun; sağlık personelinin 
olumsuz tutumu, sert, aceleci, duyarsız iletişimi, 
muayene eden sağlık personelinin karşı 
cinsten olması, muayene pozisyonu, kullanılan 
aletler, önceki olumsuz muayene deneyimleri, 
mahremiyete dikkat edilmemesi, ağrı korkusu, 
kişisel temizlik hakkında korku, organların 
çıplak olması nedeniyle utanma, cinselliğin 
olumsuz algılaması, genç yaşta olma, muayene 
deneyiminin olmaması gibi nedenlerinin olduğu 
belirlenmiştir. 

Birçok kadın bu nedenlerden gitmeleri gereken 
rutin muayenelere gitmiyor, yaşadıkları 
vajinal enfeksiyonun ilerlemesini seyrediyor. 
Muayeneden korktuğu için hayatında gebe 
kalmayı erteleyen, kanamasını saklayan, her 
şeye rağmen ağrı çeken kadınlarla karşılaştım. 
Kadınlar korkuyor: Hayatları boyunca kapat, koru 
dedikleri organlarını tanımadıkları, çekindikleri 
kişilerin karşısında, mahremiyetine dikkat 
edilmeden, yargılanma korkusu ile ve insan 
anatomisine aykırı pozisyonda soğuk aletlerle 
müdahaleye açamıyorlar. 

Bütün bunlarla baş ederim deyip, cesaretini 
toplayarak muayeneye giden kadın bu sefer 
de sorularla/yargılarla boğuşuyor: “Evli misin? 
Bakire misin? Evli değilsen seni alttan muayene 
edemem.” Kutsal diye öğretilene bir değer de 
sağlık çalışanları katıyor. Kadın vajinal muayene 
olmak istese de, kimi sağlık personelinin 
bakışlarına, fısıltılarına, sorgulamalarına ne kadar 
tepkisiz kalabilir?

Tarihler boyunca her din, her yönetim biçimi, her 
siyaset kadının “bacak arası” üzerinden söylem 
geliştirmiştir. Cinsel ilişkiye girdiği kişi ve sayısı, 
cinsel ilişkiye hangi toplumsal kavramlar altında 
girdiği (evlenip, nişanlanıp, evlenmeden?), 
kaç çocuk yapacağı, istemediği bir gebeliği 
sonlandırması, gebeliği önlemek için hangi 
yöntemi kullanacağı… bunların her biri kadının 
dışında herkesin gündemi oldu. Tabii bunların 
başında her zaman en etkilisi kızlık?/bekaret 
oldu. Öyle bir şekilde işlendi ki bu konu tıp bilimi 
de buna alet oldu. Muayenesinden raporuna 
kadar bu aldatmacanın bir parçası oldu ve 
şiddete jinekolojik boyutu ile katıldı.  

Jinekolojik muayene öncesi-sırası ve 
sonrasında haklarımız, yapacaklarımız:

• Haklarınızı bilin
 » Kadın hakları insan hakkıdır
 » Kimse sizin cinsel hayatınız üzerinden 
 yorum yapamaz.
 » Her türlü sağlık hizmetini dil, din, inanç, 
 etnik köken, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, 
 bedensel özellikler, eğitim durumu, 
 ideolojik görüş, medeni hal, sosyoekonomik 
 durum vb. özellikler bakımından ayrımcılık 
 yapılmadan alma hakkımız var. 
 » Bütün cinsel sağlık/üreme sağlığı 
 hizmetleri; bireylere, çiftlere, özellikle 
 gençlere, mahremiyet ve gizlilik haklarına 
 sadık kalınarak verilmelidir. Bireylerin 
 üreme ve cinsel yaşamlarına ilişkin bilgileri 
 özenle saklanmalı ve açıklanmamalıdır. 
 Bilgiler, sadece hizmet alan ya da onun 
 onay verdiği kişilerle paylaşılmalıdır. 
 » Hizmet alan, mümkün olduğunca 
 yanında kimse olmadan muayene edilmeli 
 ve bilgilendirilmelidir. 
 » Bireyin onayı olmadan tıbbi işlemlere 
 tabi tutulmaması, bilgilendirildikten sonra 
 izin verdiği işlemlere tabi tutulması 
 bireyin beden mahremiyeti hakkının 
 sonucudur. Kişilere zorla kısırlaştırma, 
 gebeliği sonlandırma, doğurganlığı önleme 
 gibi faaliyetler mahremiyet hakkına 
 müdahale olarak kabul edilir. 

• Yapılan her türlü ayrımcılığı, mahremiyet ihlalini, 
sözel-fiziksel şiddeti hasta hakları birimlerine 
bildirerek şikayetçi olabilirsiniz. Sonuç alamazsanız 
hasta hakları derneğinden destek isteyin.  

• Sağlık personeli jinekolojik muayene öncesinde 
kadın ile olumlu iletişim kurmak, muayene 
süresince kadına odaklanmak, uygulanan işlemler 
ve durumu hakkında bilgi vermek, kullanılan 
aletleri uygularken nazik olmak, saygılı davranmak 
durumundadır. 

• Bedeninizi tanıyın, tanıdıkça kendinize saygınız 
artar, yapılan haksızlığa daha iyi yanıt verirsiniz. 

Jinekolojik şiddet yaşayan kadınların paylaşımları:
http://jinekolojiksiddet.wordpress.com/

3 JİNEKOLOJİK ŞİDDET
Kadınların çoğu, doğdukları dönemden başlayıp bütün yaşamı boyunca saklaması, örtmesi, 
gizlemesi, koruması gereken genital organlarının muayenesi sırasında anksiyete, korku ve 
utanma yaşar, hatta muayene olmaktan kaçınmaya kadar değişen tepkiler veririler. Bir çok 
kadın yaşadığı ilk muayenelerini travmatik anlatır. 
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Dünya Sağlık Örgütü cinsel sağlığı “cinsel açıdan 
fiziksel, psikososyal ve sosyokültürel tam olarak iyi 
olma hali ve bunun devamlılığı” olarak tanımlar. 

Cinsel sağlık; kadın ve erkeğin, üreme (cinsel) 
organlarının zarar görmemesi, sakat ve hasta 
olmamasının yanı sıra; üreme özelliğini özgür 
ve bilinçli olarak kullanması, karşılıklı sevgi ve 
saygıya dayanan eşitlikçi, güvenli, sorumlu ve 
doyurucu bir cinsel yaşama sahip olması ve bunu 
sürdürebilmesidir.

Üreme sağlığı  ise bireylerin; doyurucu ve güvenli 
bir cinsel yaşama, üreme yeteneğine ve bu yeteneği 
ne zaman, ne sıklıkla kullanacakları konusunda 
karar verme özgürlüğüne sahip olmalarıdır. Üreme 
sağlığı cinsel sağlığın bir parçasıdır.

Bireylerin üreme ve doğurganlık süreçlerini 
sağlıklı/özgür bir şekilde sürdürebilmeleri 
için 1968’den itibaren üreme haklarından 
bahsedilmeye başlanmıştır. 1968’de BM İnsan 
Hakları Konferansında  insan hakları beyannamesi 
altında, üreme hakları çerçevesinde kişilerin 
dünyaya getirecekleri çocukların sayısına ve 
aralığına serbestçe karar verebilme ve bu çerçevede 
yeterli eğitim alma haklarının bulunduğuna yer 
verilmiştir. Kahire’de 1994 yılında düzenlenen 
Birleşmiş Milletler Uluslararası Nüfus ve Kalkınma 
Konferansı’nda (ICPD 1994) ilk defa “üreme sağlığı” 
kavramı  kullanılmıştır. Konferansta devletlerin 
kadın ve erkek eşitliğini temel alarak aile planlaması 
ve cinsel sağlığı içeren üreme sağlığı hizmetleri 
dahil, tüm sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğin 
sağlanması için gerekli bütün önlemlerin alınması 
gerektiği ilkesi kabul edilmiştir. 

Üreme hakları; evrensel insan hakları kapsamında 
çiftlerin ve bireylerin, çocukların sayısı ve aralığına 
özgür ve sorumlu bir şekilde karar verebilmeleri; 
bunun için gerekli bilgiye sahip olabilmeleri; en 
yüksek sağlık hizmetlerine ulaşabilmeleri; hiçbir 
şiddet, baskı ve ayrımcılığa maruz kalmamalarıdır. 

Her gün kadına şiddeti konuştuğumuz bu günlerde kadınların cinsel sağlık/üreme sağlığı 
ile ilgili yaşadıkları ihlaller de bir şiddet değil midir? 

Cinsel haklara/üreme haklarına saygı ve cinsel 
sağlık/üreme sağlığı hizmetlerinin sağlanması 
aynı zamanda anne-bebek yaşamını ve sağlığını, 
çocuk sağlığını ve gelişimini, temelde bütün ailenin 
sağlığını etkiler.

Üreme hakları devlet ile halk arasındaki ilişkileri 
ve devletin halka karşı yükümlülüklerini belirleyen 
uluslararası insan hakları yasalarına (Birleşmiş 
Milletler bildirgeleri, antlaşmalar vs.) dayanır. 

Kadınların ve kadınlara cinsel sağlık/üreme sağlığı 
hizmetlerini veren sağlık personelinin bu hakları 
ve hakları koruma altına alan kanunları bilmesi  
yaşanabilecek hak ihlallerini azaltacaktır. 

Üreme hakları temel insan hakları arasındadır. 
Üreme hakları arasında yer alan çocuk sayısı ve aralığı 
gibi konulara devlet müdahale edemez.
Üreme ve cinsel sağlık hizmetlerini ise devlet 
karşılamalı/desteklemelidir.

Üreme Hakları
1. Yaşama hakkı
2. Özgürlük hakkı
3. Eşitlik hakkı
4. Mahremiyet hakkı 
5. Düşünce özgürlüğü hakkı
6. Bilgilenme ve eğitim hakkı 
7. Evlenme ve aile kurma konularında seçim yapma 
 hakkı
8. Çocuk sahibi olup olmamaya karar verme hakkı
9. Bilimsel gelişmelerden yararlanma hakkı 
10. Sağlık bakımı alma ve sağlığın korunması hakkı 
 Bireyler sağlık hizmeti alırken şu haklara sahiptir: 
 Bilgilenme: Hizmetin varlığı ve yararları 
 konusunda bilgilenme
 Ulaşabilme: Irk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, 
 medeni durum, aile konumu, yaş, dil, din, 
 siyasi görüş, köken vs. nedeniyle ayrımcılığa 
 maruz kalmadan hizmetten yararlanma 
 Seçme: Hizmete ve kullanılacak yönteme özgür ve 
 bilinçli şekilde karar verme 
 Güven duyma: Hizmetin etkinlik ve 
 güvenilirliğinden emin olma 
 Mahremiyet: Eğitim, danışmanlık ve hizmet 
 sunumundan mahremiyet sağlayan ortamlarda 
 yararlanma
 Gizlilik: Kişisel bilgilerin gizli tutulduğundan emin 
 olma
 Onurun korunması: Hizmet sunumunda saygı ve 
 ilgi görme
 Rahatlık: Hizmetleri alırken kendini rahat hissetme
 Hizmette süreklilik: Hizmetten ihtiyaç duyduğu 
 sürece yararlanma
 Görüş bildirme: Sunulan hizmet hakkında görüş 
 bildirme
11. Toplanma özgürlüğü ve siyasete katılma hakkı 
12. İşkence ve kötü muameleden özgür olma hakkı 

Üreme hakları ve cinsel sağlık/üreme sağlığı insanlık 
hakkının bir parçasıdır ve kişinin fiziksel, duygusal 
iyilik haline ulaşma, ilişkilerin geliştirilmesi, kadının 
güçlendirilmesi, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması 
için şarttır. 

Cinsel Haklar/Üreme Hakları



Kadına yönelik şiddet, cinsiyete dayanan, kadını 
inciten, ona zarar veren, fiziksel, cinsel, ruhsal hasarla 
sonuçlanma olasılığı bulunan, toplum içerisinde 
ya da özel yaşamında ona baskı uygulanması ve 
özgürlüklerinin keyfi olarak kısıtlanmasına neden 
olan her türlü davranıştır.
 2012 yılında “Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi” 
ne dair 6482 nolu kanun ile şiddete uğrayan veya 
şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, 
çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip 
mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere 
yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak 
tedbirleri düzenliyor. 

Kanuna göre şiddet olarak tanımlanan davranışlar; 
fiziksel şiddetin yanı sıra duygusal, ekonomik ve 
cinsel şiddeti de kapsar. 

Kanun kapsamındaki haklar;
 Sığınak talep etmek
Geçici koruma ( yakın koruma) altına almayı 

    talep etmek
Şiddet uygulayanın evden uzaklaştırılmasını ve 

    size yaklaşmasının yasaklanmasını talep etmek
Şiddet uygulayanın sizi rahatsız etmesinin 

    yasaklanmasını talep etmek
Adresinizin gizlenmesini talep etmek
Kimlik ve ilgili diğer bilgilerinizin değiştirilmesini 

    talep etmek
Şiddet uygulayanın silahını polise teslim etmesini 

    talep etmek
Geçici velayet ve tedbir nafakası talep etmek
Geçici maddi yardım talep etmek
Oturduğunuz eve aile konutu şerhi konulmasını 

    talep etmek
Herhangi bir sağlık sigortasından 

    yararlanmıyorsanız genel sağlık sigortasından 
    faydalanmayı talep etmek.

Şiddete uğradıysanız; 
Şiddeti hoş görmeyin, şiddetin tekrarlayacağını unutmayın.
Şiddete uğradığınız anda kesici, delici aletlerin olduğu yerden 

uzaklaşın.
Şiddeti saklamaya çalışmayın, bağırarak tanık toplamaya ve 

yardım istemeye çalışın.
Şiddet yaşadığınızda bulunduğunuz yerden hemen uzaklaşın 
ve yakın polis merkezine veya jandarma karakoluna 

başvurarak yaşadığınız olayla ilgili tutanak 
tutturun.  

Ayrıca muayenenizin yapılabilmesi için bir sağlık kuruluşuna 
sevkiniz gerekir. Vücudunuzdaki izler kaybolmadan muayene 

olmanız önem taşır. Bu nedenle tutanak yazılmadan önce 
hastaneye sevkinizin yapılması konusunda ısrarcı olun. 
Polis tarafından tutanak hazırlanırken yaşadığınız olayı 

ayrıntılı bir şekilde anlatın, yazılan tutanağı okumadan asla 
imzalamayın. Tutanağın polis memuru tarafından 
imzalı bir örneğini mutlaka kendiniz için alın. 

Karakol yerine bir dilekçeyle doğrudan Cumhuriyet Savcılığına 
da başvurmak mümkündür. 

Ayrıca şiddet uygulayan kişi eşiniz veya başka bir aile ferdiyse 
evden uzaklaştırılması için yine bir dilekçe ile Aile Mahkemesi’ne 

başvurabilirsiniz. 
İlk önce hastaneye gitmişseniz şikayetinizi hastane 

polisine iletmeniz mümkündür. Şikâyetçi olmak 
konusunda henüz karar vermemiş bile olsanız, bir hastaneye 
başvurarak durumu hekiminizle paylaşabilir, muayenenizin 

yapılıp durumunuzun kayıt altına alınmasını sağlayabilirsiniz. 
Hekimler hasta sırrını saklamakla yükümlüdürler.

5 KADIN SAĞLIĞI ve YASAL MEVZUATLAR - III
Kadına yönelik şiddetle mücadelede uluslararası ve ulusal düzenlemelerle koruma altına 
alınmış kadının insan haklarını ve yasaları bilmek önemli bir adımdır. Tabii mücadele sadece 
yasaları bilmekle sınırlı değil, yasaları hayata geçirmek ve yasaların kadın-insan onuruna 
uygun olmasını takip etmeyi de kapsamaktadır. 

Kadına yönelik şiddet halinde, saldırgana karşı “koruma emri” istemiyle doğrudan savcılığa başvurulabilir. Başvuruyu 
şiddet gören kişinin yapması şart değildir, aileden biri, bir arkadaş veya komşu da yapabilir. Polise, karakola gitmek 
şart değildir, doğrudan savcılığa başvurulabilir. Bu başvuruda saldırganın cezalandırılmasını talep etmek söz konusu 
değildir, sadece korunma talep edilir. Hakim başvuru üzerine “koruma emri” çıkartarak saldırganı kadının civarından 
(evden, işyerinden, vs.) 6 ay süreyle uzaklaştırır, yani kadına yaklaşmasını yasaklar. 6 aylık süre içinde veya bittikten 
sonra şiddet devam ederse koruma kararı için tekrar başvurulabilir. Kadının şikayeti üzerine savcılık saldırganın 
aleyhine dava açar. Kadının ceza davası dışında, boşanma davası, manevi tazminat davası ve ayrı ikamet etmeye 
yönelik dava açma hakkı da vardır. 
Çocuk da şiddete maruz kalıyorsa savcılığa bildirilmeli ve çocuğun güvenliği sağlanmalıdır. Nedeni ne olursa olsun, 
şiddet içeren davranışlar kabul edilmez.

Başvurabileceğiniz kuruluşlar
Polis İmdat 155   Alo 183    Alo Jandarma 156   Alo Baro 444 26 18
Alo Jandarma 156  Sağlık kuruluşları Cumhuriyet Savcılığı
Belediyeler   Kadın kuruluşları Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi 0212 656 96 96
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70’lerde kadın hareketinin sayesinde cinsel saldırı 
kavramına bakış değişmiş ve bu suçun mağdurun 
seçimlerini serbestçe yapma özgürlüğüne ve insan 
onuruna zarar verdiği düşüncesi kabul görmeye 
başlamıştır. 

2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 kanun ile 
cinsel özgürlüğe karşı suçlara ilişkin olarak önemli 
değişiklikler olmuştur. Söz konusu değişikliklerden 
en önemlisi bu suçların kanun sistematiğindeki 
yerinin değiştirilmesi ve korunan değerin cinsel 
özgürlük, kanunda yer alan haliyle dokunulmazlık 
olduğunun kabul edilmesidir.

Cinsel özgürlüğe karşı suçlar 765 sayılı kanunda 
“Genel Adap ve Aile Düzenine Karşı Suçlar” arasında 
düzenlenmekteydi. Bu kanunda, suçlar bakımından 
önem verilen değerin cinsel saldırıya uğrayan kişinin 
vücut bütünlüğü ve cinsel özgürlüğünden çok, 
toplumun kişiye atfettiği “edep” adı verilen değer 
olduğu anlamına gelmekteydi. 5237 sayılı kanun ile 
“tasaddi”, “ırza geçme”, “söz atma”, “sarkıntılık” 
kavramları anayasadan çıkarıldı. Eskiden ırza geçme 
adını alan, halk arasında tecavüz olarak bilinen suç, 
5237 sayılı kanunda cinsel saldırı suçun nitelikli hali 
olarak düzenlendi. Yeni kanunla ırz kavramı ortadan 
kaldırılmış ve kişinin vücut bütünlüğünün ihlali ön 
plana alınmıştır. 

Irz kavramının kanundan çıkarılması toplumsal cinsiyet ve eşitlikçi insan hakları mücadelesi anlamında 
önemli bir adım olmuştur. Konuya ilişkin bir diğer önemli gelişme ise mağdurun ırzına geçen kişi ile 
evlenmesi halinde, failin cezasının ortadan kaldırılmasını sağlayan hükmün (eski kanunda 434. maddenin) 
5237 sayılı TCK’ya alınmamış olmasıdır.

Cinsel Şiddet

Cinsel saldırıya uğrandığında; 
Yıkanılmamalıdır. 

Tuvalet ihtiyacı mümkün olduğunca muayene sonrasına 
ertelenmelidir. 

Dişler fırçalanmamalı, ağız çalkalanmamalıdır. 
Giysiler değiştirilmemelidir. 

Saçlar taranmamalıdır. 
Muayeneye giderken yedek temiz çamaşır ve giysi alınmalıdır. 

Polis karakoluna başvuru yapılabilir. 
Cumhuriyet savcılığına doğrudan dilekçeyle başvurulabilir. 
Herhangi bir sağlık kuruluşuna başvurularak, yapılacak 
muayenenin sonuçlarıyla birlikte yasal bildirimin sağlık 

kuruluşu tarafından yapılması istenebilir. 
Barolardan avukat talebinde bulunulabilir. 

Adli Tıp Polikliniklerinden tıbbi yardım alınabilir. 
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların önlenmesi için gerekli 

testlerin yapılması istenmelidir. 
Gerekli koruyucu ilaçlar kullanılmalıdır.

Gebeliği önleyici ilaç kullanılmalıdır. 
İncelemeler ve koruyucu önlemler için kadın hastalıkları ve 

doğum uzmanına başvurulmalıdır. 
Şiddetin psikolojik etkilerini azaltmak için

 psikolojik yardım alınmalıdır. 

5237 sayılı kanunda madde 102:
(1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan 
on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla 
kadar hapis cezası verilir.
(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on iki yıldan az 
olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın 
yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.
(3) Suçun;
a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
b) Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey 
kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,
d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,
e) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak 
suretiyle, işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır.
(4) Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, 
ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
(5) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına 
hükmolunur.

Hiçbir kadın tecavüzcüsüyle evlendirilemez. Bir kadına tecavüz etmenin, cinsel saldırıda bulunmanın veya 
kaçırmanın cezası hapistir. Fail, kaçırdığı veya tecavüz ettiği kadınla evlenerek cezadan kurtulamaz. 
Cezası indirilemez, ertelenemez veya iptal edilemez. Tecavüze uğrayan kadın namus bahanesiyle öldürülemez. 
Namus cinayetlerinde ceza indirimi yapılamaz.



Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi, Nisan 2011’den bu yana, “açık kapı politikası” ile 
Türkiye’ye gelen Suriyelilerin Türkiye’deki toplumsal kabul ve uyumu konusunu ele alan kapsamlı bir 
araştırma gerçekleştirmiştir. Bu çalışma çerçevesinde yapılan araştırmalarda; 

Suriyelilerin Türkiye’de olmaktan memnun ve mutlu oldukları, Türk halkına ve devlete müteşekkir 
oldukları, mümkünse ülkelerine geri dönmek istedikleri ancak bu ihtimalin her geçen gün azaldığını 
ifade ettikleri gözlenmiştir. Yine Türkiye vatandaşlık verirse hemen kabul edeceklerini beyan ettikleri, 
çalışma haklarının sağlanmasını ve böylece kendi ihtiyaçlarını kendilerinin gidermek istedikleri sıklıkla 
vurguladıklarını, kendilerine “misafir” denilmesinden rahatsızlık duyduklarını ifade ettikleri görülmüştür. 
Çalışmada Suriyelilerin mülteci olmalarını engelleyen coğrafi çekincenin kaldırılmasını talep ettikleri, 
nitelikli olanların mümkün olursa 3. ülkelere geçmek istedikleri, çocuklarının eğitim alamamasından son 
derece rahatsız oldukları, her geçen gün Türkiye’de kalmaya daha sıcak baktıkları gözlenmiştir. 

22 Ekim 2014’te yayınlanan “Geçici Koruma Yönetmeliği”, “geçici koruma” için bir süre belirlememiş, 
“şartlı mültecilere” imkanlar ölçüsünde sağlanacak hizmetlerin çerçevesini tanımlamıştır. Böylece 
mültecilerin “hakları”ndan ve bu anlamda devlete yüklenen “yükümlülük”ten değil, “misafirlere ev 
sahibinin –imkanları ölçüsünde- iyi niyetli desteği” mantığı düzenlemeye egemen olmuştur.  Bunun 
ötesinde daha sistemli düzenlemelere ihtiyaç vardır. 

Bu düzenlemelerin barınma-korunma-beslenme kadar sağlık hakları üzerinde de yapılması gerekiyor. 

7 Mülteci Kadınlar
6 Kasım 2014 itibari Türkiye’deki kayıt altına alınmış Suriyeli 1,065,902’dir. Suriyeli sığınmacıların 
% 13-14’ü 10 ildeki 22 kampta yaşamakta, ama asıl büyük kitle yani en az 1,4 milyonu kamplar 
dışında, Türkiye’nin 81 ilinden 9’u hariç hemen her tarafına yayılmış olarak yaşamaktadır. 
Türkiye’deki Suriyeliler içinde özel koruma gerektiren çocuk ve kadınların oranı % 75’in üzerindedir. 

Mülteci/sığınmacı kadınlarla çalışan  çalışmacılar için son sağlık hakkı düzenlemeleri; 

Sağlık hakkına erişim bakımından, hükümet daha önce kampların bulunduğu 9 ilde uygulanan 
sığınmacıların tedavilerinin hastanelerde ücretsiz yapılması kararını tüm illeri kapsayacak şekilde 
uygulanması emrini Eylül 2013’te vermiştir. 
Mülteci/sığınmacılar bulundukları illerden yabancı kimlik kartı çıkarmalılar.
Yabancı kimlik kartları ile tüm birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilirler. 
Üniversite hastaneleri için ikinci basamaktan sevk kağıdı alınması gerekir.
İlaç alımları bakanlıkla anlaşmalı eczanelerden kimliklerinin fotokopisi karşılığında yapılır. 
Reçetelerin faturaları AFAD tarafından yapılıyor.

Ülkede yasaların net olmaması, 
barınma ve yaşama koşullarının 
iyi olmaması gibi nedenlerle 
özellikle kadınların sağlık riskleri 
mevcuttur.  
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
KSEP’inilk eğiticilerinden biri olan 
Ebru Ersan’ınçalıştığı Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı SümerparkOrtak Yaşam Alanı 
Çocuk Destek Merkezi’nde 18 kadınla, Benu-
Sen Çamaşır Evleri’nde ise 15 kadınla birlikte iki 
grubunu aynı anda başlattı. Eğitimin sonlarına 
yaklaşırken, deneyimli bir eğitici olarak yeni 
döneme iki grubuyla devam ediyor.

Zeytinburnu Belediyesi-AKDEM
İlk KSEP eğiticilerimizden Gülşen Güler 
ZeytinburnuBelediyesi AKDEM’de, 2015 yılına 
girmeden 10. KSEP grubunu tamamladı. Yıllar 
içindeki deneyimleri kendisini daha çok grup açarak 
daha fazla kadına ulaşması yönünde motive etti. 
Bundan dolayı kendisini kutluyoruz ve teşekkür 
ediyoruz.

2015 yılına girerken AKDEM kapanış gününde KSEP
kadınlarının eğitimle ilgili geri bildirimlerini içeren
sunumlara yer verildi.

Kadınların KSEP ile ilgili geri bildirimleri;
 - “kendi bedenimi tanımam bedenimden 
     daha fazla hoşnut olmamı sağladı”,
 - “ev temizliğinde doğal ürünler kullanmak 
     hem bütçemi hem de ev hijyenini çok 
     etkiledi”
 - “doğurganlığın düzenlenmesinde en az 
     kadınlar kadar erkekler de rol alıyormuş”

Gülşen Güler kadınların olumlu geribildirimlerinin
kapanış gününe gelen diğer kadınları da eğitim
hakkında bilgilendirdiğini ve katılımlarına teşvik
ettiğini belirtti.

Sığınmacılar ve Göçmenlerle
Dayanışma Derneği (SGDD) 

11. KSEP Eğitici Eğitimi ile yeni dönem 
eğiticilerimizden Eda Yakıt KSEP’i 
çalıştığı kurum aracılığıyla İstanbul’daki 
Suriyeli göçmen kadınlara ulaştırdı. 17 kadın 
ile başlayan eğitimine tercüman aracılığıyla 
Arapça-Türkçe olarak devam ettiren 
arkadaşımız Eda, 3. haftaya kadar iletişim 
kurmakta sorun yaşamadığını ve 
bilgi paylaşımlarında Suriyeli kadınlardan 
geleneksel hijyen uygulamaları ile ilgili 
ilginç aktarımların olduğunu paylaştı.

İLLERDEN HABERLER



Kilis’de KSEP devam ediyor…

Kilis İslambey ÇATOM’dan Sema Devecioğlu 15 kişilik bir grupla  haftada iki gün eğitim çalışması ile 
grubunu tamamladı.  Kadınların kendi bedenleri ile ilgili edindikleri bilgileri koruyucu davranışlara 
dönüştürmeleri herkesi herkesi mutlu ediyor. 

Suriyeli göçmenler için kurulan konteynırlardan birinde KSEP eğitimini başlatan İslambey ÇATOM’dan 
Sema Devecioğlu ve Mesude Berksözlü , kamptan görevlendirilen bir çevirmen eşliğinde Türkçe- Arapça 
dillerinde haftalık modüllerini devam ettiriyorlar. İkinci bir KSEP grubunu anaokulu kadın öğretmenlerinden 
oluşturan eğiticilerimize yüksek enerjileri ve motivasyonları ile KSEP’i canlı tutmalarından dolayı teşekkür 
ediyoruz. 

Kilis Ekrem Çetin ÇATOM  eğitimcisi Sultan Karakurt’da  yeni grubu ile KSEP uygulamaya devam ediyor. 

Kilis Elbeyli Konteynır Kent’de KSEP eğitimleri veren Feride Özdağ bu yıl iki grubunu tamamladıktan sonra 
doğum iznine ayrılıyor. Konteynır kentte geçtiğimiz eğitim döneminde 5 grup tamamlayan Feride Özdağ 
eğitimlerine doğumdan sonrada devam edecek. 

9 İLLERDEN HABERLER

Çiğli Belediyesi aramıza katıldı…
İzmir’de gerçekleşen son eğitici eğitimimize yeni 
bir belediye olarak Çiğli Belediyesi katıldı. KSEP ile 
protokol sağlayan yerel yönetim sayısı bu yıl ile 
birlikte 11’e çıktı. KSEP eğiticilerimiz İzmir’de artık 
daha fazla bölgede daha çok kadın ile buluşabiliyor.
Geçen yılın sonunda gerçekleşen eğitici eğitimi 
ile aramıza katılan Jülide Aslan, yıl bitmeden 
grubu oluşturdu ve eğitimlerine devam ediyor. 
En son 7. haftasına gelen arkadaşımızın, eğitim 
sonrası sorumluluğunu yerine getirerek kurumsal 
imkanlarını değerlendirdiği için kendisine teşekkür 
ediyoruz.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi –Sibel Türkmen
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Kadın Danışma 
Merkezi biriminden Sibel Türkmen, KSEP tanıtımını 
yaptığı Beldeevleri’ndeiki ayrı KSEP eğitimine 
başladı. Bu yıl Ocak ayında iki modülünü de 
tamamlayarak bitireceğini ifade eden Sibel, KSEP 
eğitimine katılan Beldeevlerikadınların aldıkları 
eğitimden çok memnun kaldıklarını, genellikle el 
becerileri geliştirmeye yönelik kursların yer aldığı 
kurumda KSEP gibi farklı bir eğitimle karşılaştıkları 
için çok memnun olduklarını iletti. Belediyelerin 
kendi bölgelerindeki kadınları birarayagetiren bu 
tür kurslar KSEP grupları oluşturmada ve kadınların 
devamlılığını motive etmede eğiticilerimize kolaylık 
sağlıyor.



Yaşamımızın doğal bir parçası olan cinselliğimizi deneyimlemek tamamen bizim özgür seçimimize bağlı 
olmakla birlikte, cinsel sağlığımızla ilgili bilgileri çocukluk yaşantımızda edinmeye başlamak en temel 
hakkımızdır. 
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Cinsel sağlığımızla ilgili farkındalık geliştirmek ve 
koruyucu davranışları benimsemek bütünüyle 
sağlıklı, mutlu ve güvenli bir yaşam yaşamamızı 
sağlar. Cinsel sağlık, insanın sadece bedensel değil, 
düşünsel ve toplumsal bütünlüğünü sağlayan; 
kişilik gelişimini, iletişimi ve sevginin paylaşımını 
olumlu yönde zenginleştiren ve arttıran sağlıklılık 
halidir. Cinsel sağlığımızın bozulması ise bedensel 
rahatsızlıkların yanında, kendimizi iyi hissetme 
halinin olumsuz etkilenmesine, partnerimizle 
olan ilişkimize ve kendimize olan güvenimizin 
sarsılmasına kadar negatif sonuçlara neden olan 
bütüncül bir etkiye sahiptir. Bu nedenle sivil 
toplum kuruluşları bireylerde “güvenli cinsellik” 
farkındalığının gelişmesi için sosyal çalışmalar 
yaparlar. Bu çalışmaların bazı örneklerini yakın 
zamanda, 1 Aralık Dünya HIV/AIDS Farkındalık 
Günü’nde  gözlemledik. 

HIV (Human Immunodeficiency Virus) “İnsan 
Bağışıklık Yetmezliği Virüsü” olarak adlandırılan 
bir virüstür ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar 
arasında yer alır. HIV, gebelik ve doğum sırasında 
anneden bebeğe bulaşabilmenin yanı sıra kan 
ürünleri ve doku transferi ile de bulaşabilir. 
Virüs insan bağışıklık sisteminin etkilenerek 
zayıflamasına ve tedavi edilmediği durumda, 
görevini yerine getirememesine neden olur.

AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) 
ise, HIV tarafından oluşturulan, “Edinsel Bağışıklık 
Yetmezliği Sendromu” olarak adlandırılan bir 
hastalıklar bütünüdür. AIDS, HIV taşıyıcısı (HIV 
pozitif) olan bir kimsenin HIV nedeniyle bağışıklık 
sisteminin yüksek düzeyde tahrip olmasıdır.

 Her HIV pozitif kişi, AIDS gelişimi görülecek 
kişi demek değildir. HIV, vücuda girdikten 
sonra, kişinin bağışıklık durumuna göre uzun 
yıllar herhangi bir belirti göstermeden varlığını 
sürdürebilir. Erken tanıyla tedavi sürecine 
başlayan HIV pozitif kimseler, hiçbir zaman AIDS 
evresine gelmeden sağlıklı bir şekilde yaşamlarını 
sürdürürler. Geç tanı alan ve AIDS evresinde olan 
kimseler dahi ilaç tedavisiyle sağlıklarına geri 
kavuşabilmektedirler. 
Korumasız ve riskli bir cinsel ilişkinin ardından 
HIV bulaşma durumunu saptamaya yönelik çeşitli 
testler vardır. Bu testlerle kanda HIV’e karşı 
antikor veya antijen oluşup oluşmadığına bakılır. 
Testlerin mutlaka bir uzman danışmanlığında 
yapılması ve yorumlanması gerekir.  

Türkiye’de bu testler devlet ve üniversite 
hastanelerinin yanı sıra özel laboratuarlarda da 
yaptırılabilmektedir. CYBE Sağlık Bakanlığı’na 
bildirilmesi zorunlu bir durumdur. Fakat bunun 
nedeni kişisel bilginizi almak değil istatistik 
oluşturarak genel durumu belirlemektir. 
Dolayısıyla bu bildirimler, isminizi vermeksizin, 
kodlama yapılarak gerçekleştirilir. Bu bilgi 
yalnızca Sağlık Bakanlığı’na aktarılır.

Anne olmak isteyen HIV taşıyıcıları ise 
hamileliklerinde alacakları antiretroviral 
ilaçlar yoluyla bebeklerine virüs geçişini 
%0.5’lere kadar indirebilmektedirler. Ayrıca 
doğum sonrasında da emzirme yoluyla 
bulaşmanın önlenmesi için annenin bebeğini 
emzirmek yerine mama yoluyla beslenmesi 
önerilmektedir. 

HIV enfeksiyonunun tedavi edilebilir yolları 
bulunmasına rağmen bireylerin HIV pozitife 
karşı bilinçlenmeleri ve koruyucu davranışlar 
geliştirmesi çok önemli. Dünyadaki yaklaşık 
35.3 milyon HIV taşıyıcısı bulunmakta ve 
bunların %48’ini kadınlar ve % 7,5’ini ise 
çocuklar oluşturmaktadır. Dünyada HIV tanısı 
konulan kişilerin %40’ı 20 ila 30 yaş arasında, 
oldukça genç denilen bir yaş aralığındadır. 
Türkiye’de ise 1985 – 2013 arasında kayıtlı 
HIV/AIDS vakası 7.050’dir. Vakaların %73’ünü 
erkekler oluşturmaktadır. Türkiye’deki 
bulaşmaların %46’sı heteroseksüel ilişkide 
gerçekleşmiştir. Kayıtlı rakamların dışında 
kayıtlı olmayan büyük sayıda HIV taşıyıcısı 
olduğu tahmin edilmektedir ve Araştırma 
sonuçlarına göre Türkiye’deki 10 gençten 9’u 
günümüzde hala HIV’in ne demek olduğunu 
bilmemektedir. 
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p24 testi: Riskli temastan 2,5 hafta sonra test yaptırılır.
Anti –HIV testi (Elisatesti): Riskli temastan 3 ay sonra 
elde edilecek negatif sonuç kesin olarak kabul edilebilir.
Combotest: Riskli temastan 3 ay sonra elde edilecek 
negatif sonuç kesin olarak kabul edilebilir.

Sağlıklı ve güvenli cinsel yaşam hakkında düşünün, 
Sınırlarınızı belirleyin, partnerinizle paylaşın.
Vajinal, oral ve anal ilişkide kondom kullanın.

Cinsel sıvı, kan ve kan ürünleriyle doğrudan temas etmeyin.
Ortak kesici-delici alet kullanmayın.



Öncelikle KSEP’in benim hayatıma kattıklarının 
ne kadar kıymetli olduğunu söylemek isterim. 
Eğitim materyallerinin yılların deneyimiyle 
hazırlanmış olması böyle geniş kapsamlı bir 
eğitim için çok önemli. Hele de “şu modern 
çağ dediğimiz” süreçte bilgi eksikliğinden 
kaynaklı ya da doğru bilgiye ulaşamamaktan 
ötürü, bilimsel çalışma adı altında bir çok kişi 
zarar görmekte, hasta olduğu iddia edilmekte, 
heteronormatif  bakış açısıyla değerlendirilmekte 
ya da ayrımcılığa uğramakta, kadınlarsa bu 
süreçten en çok zararı görmektedir. Doğum 
kontrol yöntemleri, beslenme, temizlik, annelik 
ve daha nice kadının öznesi olduğu konularda  
kadın bazen nesneleştirilerek, bazen sistem 
içinde müşteri olarak görülerek ancak hiçbir 
zaman kadının iyiliği ve faydası düşünülmeden 
edilgenleştiriliyor. KSEP eğitiminin ise toplumsal 
cinsiyet eşitliğini göz önünde bulundurarak 
hazırlanmış olması, programı uygularken dil, 
din, inanç, etnik köken, cinsel yönelim, cinsiyet 
kimliği, bedensel özellikler, eğitim durumu, 
ideolojik görüş, medeni hal, sosyoekonomik 
durum bakımından hem eğitimci hem 
katılımcılar tarafından ayrımcılık yapılmaması, 
en çok da kadının faydası düşünülmesi bu 
programın en güçlü yanları. Aynı zamanı kadını 
bilgiyle güçlendiren bir süreci içine almakta. 

KSEP Eğitici Eğitimimi tamamladıktan sonra 
grubu nerde kimlerle ve  ne zaman açacağım 
diye düşünürken Ege Üniversitesinden yaklaşık 
25 kişilik bir ön kayıt yaptık ikinci haftanın 
sonunda son sayıyı belirleyip 20 kişilik bir grupla 
kapalı KSEP eğitimize başladık. 

Devam etmekte olan grubun tamamı üniversite 
öğrencisi olmasına rağmen, hatta çoğu kadın 
çalışmalarının içinde aktif rol alan kişiler 
ancak haftalar ilerledikçe bu konular üzerine 
konuşmaya ne kadar ihtiyacımız olduğunun 
farkına varıyoruz. 

Bu durum bir kez daha gösteriyor ki eğitim 
düzeyinden bağımsız olarak kadın, kadın sağlığı 
ya da kadın cinselliği üzerine doğru ve güvenilir 
bilgilere ulaşmak çok güç olabiliyor. Herkesin 
kafasından atamadığı içimize işlemiş kavramları 
yeniden konuşmak çok kıymetli. Geleneksel 
öğretiye karşı hep beraber düşünmek ve yerine 
doğru kavramları yerleştirip içselleştirmekse bu 
sürecin en önemli kısımları. Mesela kızlık zarı 
yerine doku demek, bekaret namus kavramlarının 
toplum tarafından oluşturduğu konuşmak sanırım 
hepimize iyi geliyor. Hepimizin diline dolanmış 
“hasta oldum, pislendim, bugün kirlendim” gibi 
ifadeleri çöpe atıp yerine sadece relg oldum 
demek bir çok sorunun çözümü haline geliveriyor. 

KSEP kadın grubunun en güzel yanlarından biride 
birlikte dayanışabilir, güçlenebilir ve eyleme 
geçebiliyorsunuz. Örneğin, temizlik ve beslenme 
modülünden sonra belediyelerden atık toplama 
ve kızarmış yağ toplanması için çağrıcı ve takipcisi 
olmaya karar verdik. Doğurganlığın düzenlenmesi  
modülünden sonra kadın kondomu ve diğer 
medotların ucuz ve ulaşılabilir olması için nasıl 
taleplerde bulunabiliriz üzerine konuştuk. 
Eğitim bir kadının bilmesi ve deneyimlemesi 
gereken en gerekli bilgileri içeriyor, en güzel 
yanıysa sohbet ederek paylaşarak bu bilgilerin 
aktarılması. 

KSEP UYGULAYAN KURUMLAR
TODAP-Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar grubu adına KSEP yürüten Arife Gökçeoğlu 
KSEP’ianlattı.

11

G. P.: Öncelikle her hafta gelişlerim külfetmiş gibi hissetmiyorum bu konuda yani kadın sağlığı ve 
cinselliği konusunda bilgisiz hissetmezdim kendimi ama artik biliyorum ki öğrenecek de çok şey varmış 
ha bi de kadınlar yalnız hissetmiyorum kadınca yaşarken en çok bunu seviyorum.
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KSEP EĞİTMENLERİ ANLATIYOR

Konuşacağımız konular arasında özel 
paylaşımlar olabileceğinden, bunları grup 
dışında anlatmamak için söz verdik. Yararlı 
bilgileri ise çevremizdeki  iki kadına anlatmak 
bizim ödevimizdi. Eğitmenlerimiz Eylem ve 
İlkay ile beraber işlediğimiz konularla yeni 
bilgiler edinmenin yanı sıra doğru bildiğimiz 
yanlışlarımızın farkına vardık. Örneğin ilk 
oturumda, yıllarca  özenle korumamız gerektiği 
söylenen, bekaretle ilişkilendirilen “kızlık zarı” 
nın zar olmadığını, doku olduğunu şaşırarak 
öğrendik. Kadınlar arasında adet olduğumuzu 
birbirimize hastayım diye anlatıyorduk. Oysa ki 
ne hasta, ne de kirli değilmişiz…
Artık bedenimi daha iyi tanıyorum. Kadın olarak 
işyerinde, hastanede, yolda, evde şiddetle veya 
farklı sorunlarla karşılaştığımda başvurmam 
gereken yerleri, yardım alabileceğim kurumları, 
kısaca haklarımı daha iyi biliyorum. 
 Çilem Tekalmaz
 Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği
 KSEP Katılımcısı

Eylem Karakaya-İstanbul

Bir arkadaşım Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği’nde KSEP uygulamayı teklif etti. Derneğin oluşumunu 
duyduğumda seve seve gideceğimi söyledim. Esenyalı göçle oluşmuş bir işçi mahallesi. Gezi direnişi 
sırasında parklarda gerçekleştirdikleri forumlarda bir araya gelen kadınlar aynı sorunları, aynı talepleri 
konuştuklarını fark ettikleri noktada daha da güçlenmek için bir araya gelerek dernek oluşturmuşlar. 

Kadınlar , Esenyalı  halk festivalinde  yaptıkları gözlemelerden elde ettikleri gelirle dernek için bir yer 
kiralamışlar.  Şimdi mahalle kadınlarını Esenyalı  Kadın Dayanışma Derneği’nde bir araya getiriyorlar.  
Dernekte tiyatro kursu, folklor kursu, anne ve çocuk eğitimi, sinema geceleri, kadına yönelik şiddet 
seminerleri  düzenliyorlar.  Dernek üzerinden kadınlar aynı zamanda mahallede şiddet gören kadınların 
yanında destek olarak, davalarını takip ediyorlar. Suruç’ta Kobani den gelen kadınların  kaldığı  kamp için 
tüm mahalleden yardım malzemesi topladılar ve 30 kadın birlikte Kız Kardeşlik Köprüsü kurarak Suruç’a 
götürdüler. Dernekteki kadınlar nerede desteğe ihtiyaç olan kız kardeşleri var ise onlara ellerini uzatıyorlar.  
Kadın dayanışmasının olduğu bu dernekte ben ve  arkadaşım  İkay  Tanyer  KSEP uygulamaya karar verdik. 

 KSEP tanıtımı için derneğe gittiğimde, bulduğum ortam beni şaşırttı. Daha eğitim olmadan, eğitimi 
bilmeden akşam saatinde toplantıya  12-13 kadının gelmesi beni umutlandırdı. Tanıtım toplantısında benim 
heyecanım ve umudum onlarda da vardı ve birlikte her Salı akşamı 19:00-21:00 arasında bir araya gelmeye 
karar verdik ve İlkay ile birlikte güzel yolculuğa başladık. 

Eğitim başında yaptığımız kontrata uygun olarak kadıların doğal paylaşımları, eğitimden sonra uygulamalar 
yapıp ertesi hafta bunları anlatmaları , tüm kadınları ve bizi motive etti. Kadınlar eğitimler sırasında kendi 
bedenlerini tanımanın kadın dayanışmasını daha güçlendirdiğini ifade ediyorlar. Eğitimden önce adet 
kanamasına, kızlık zarı kavramına, bekarete, doğurganlık haklarına farklı baktıklarını, şimdi ise bilgiyle daha 
güçlü olduklarını belirttiler. İletişim oturumundan sonra evde denemeler, uygulamalar yapan kadınlar 
iletişim oturumu ile ilgili ek bir oturum yaparak deneyimlerini uzun soluklu paylaşmak istiyorlar. 

Her Salı akşamı kadınlarla bir araya gelmekten ben ve İlkay mutluyuz. Biz buradaki kadınlar aracılığı ile daha 
fazla kadına ulaştığımızı biliyoruz. 



Rahim ağzı hücreleri anormalleşip kontrolsüz bir 
şekilde büyümeye başladığında rahim ağzı kanseri 
oluşmaktadır.
Rahim ağzı kanseri kadınlar için önemli bir 
sağlık sorunudur. Rahim ağzı kanserinin en 
önemli nedeni bazı tip insan papilloma virüsü 
(HPV) adı verilen genital siğil etkeninin neden 
olduğu enfeksiyondur. HPV cinsel yolla bulaşan 
en yaygın enfeksiyonlardan biridir. Genital siğil 
enfeksiyonları genellikle 2-4 yılda kendiliğinden 
geçer. Küçük bir bölümü ise rahim ağzındaki 
hücreleri etkileyerek kanser gelişmesine neden 
olur. 

Yaklaşık 100 HPV tipi mevcuttur. Çoğu düşük 
riskli tiplerdir.  Ancak yüksek riskli tipleri rahim 
ağzı kanserine yol açabilen anormal hücrelerin 
gelişmesine neden olabilmektedir. Genellikle 
rahim ağzı kanseri olgularının çoğuna iki tip HPV 
(HPV 16 ve 18) neden olmaktadır.  Rahim ağzı 
kanseri olgularının aşağı yukarı % 70’inde bu iki tip 
bulunmuştur.

Risk Faktörleri
HPV (insan papilloma virüs); 80 den fazla HPV 
rahim ağzı kanseri için risk faktörü oluşturmaktadır. 
Yaklaşık olarak 80 kadarı cinsel yolla bulaşarak rahim 
ağzını enfekte eder. 

Cinsel Öykü; HPV esas olarak cinsel yolla 
bulaşmaktadır. Cinsel hayata erken başlayan ve 
korunmasız partner değiştiren kadınlarda rahim ağzı 
kanseri riski artmaktadır. Doğum kontrol yöntemleri 
ya da spermleri öldüren jeller korunmada 
önerilebilir. 7 veya daha fazla hamilelik geçiren 
kadınlarda rahim ağzı kanseri riski fazladır.

Doğum Kontrol Hapları; 5 yıldan uzun süre doğum 
kontrol hapı kullanan kadınlarda da rahim ağzı 
kanseri riski artmaktadır.

Sigara: Sigara içmek rahim ağzı kanseri riskini artırır.

Diyet: Bazı çalışmalar vitamin ve minerallerin rahim 
ağzı kanseri riskini azalttığını göstermekle birlikte bu 
henüz kanıtlanmamıştır. 

Rahim ağzı kanseri için risk faktörlerini bilmek 
onlardan kaçınmada ve korunmada da yardımcı 
olacaktır. 

HPV enfeksiyonu çok yaygın olduğundan ve her 
yaşta görülebileceğinden, cinsel olarak aktif olan 
kadınlar hayatları boyunca bu riskle karşı karşıya 
kalabilirler. HPV ile karşılaşmak ve enfeksiyonu 
geçirip iyileşmek, virüse karşı bağışıklık kazanmış 
sağlamayabilir.

13 RAHİM AĞZI KANSERİ

Dünya ölçeğinde 45 yaş altı kadınlarda en sık görülen 2. kanser türü, meme ve akciğer 
kanserinden sonra kanserden ölümlerin önde gelen 3. nedenidir. Dünya çapında 2 dakikada 
bir, bir kadın rahim ağzı kanserinden ölmektedir. Tarama programları, rahim ağzı  kanserinin 
azalmasında önemli bir etkiye sahip olmasına rağmen hala kadınlar rahim ağzı kanseri 
nedeniyle ölmektedir. Rahim ağzı kanseri Türkiye’de en sık görülen 8. kanser türüdür. 

HPV oldukça yaygındır, cinsel temasla kolayca 
geçebilmektedir. Gerçekte cinsel yönden aktif 
kadınların % 80’e varan bölümü yaşamlarının 
bir anında, bir HPV  tipiyle enfekte olmaktadır. 
HPV alındığının farkında olunmasa bile 
bağışıklık sistemi HPV enfeksiyonlarını savaşarak 
uzaklaştırabilmektedir. Ancak bazen yüksek 
riskli virüs tipleri rahim ağzında kalmakta ve 
zamanla rahim ağzı kanserinin gelişmesine neden 
olabilmektedir. 

Belirtiler
Cinsel ilişki sonrası kanama,
Kanlı ve et suyu görünümde akıntı,
Bel ve kasık ağrısı,
Adet dışı kanama varsa hemen
sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.  
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Gelişmiş ülkelerde sürüntü (pap smear) testi ve düzenli yapılan kadın hastalıkları 
muayeneleri ile özellikle rahim ağzı kanserinden ölüm oranı önemli ölçüde azaltılabilmiştir. 

Sağlık kontrolü 
 Cinsel yaşamı olan her kadın 18 yaşından 

itibaren yıllık düzenli kontrolden geçmelidir. 
 Kontrollere erken yaştan başlamanın nedeni, 

rahim ağzı kanserlerinin 30’lu yaşlarda 
görülmesidir. 

 Bu kontrollerde, hekim tarafından üreme 
organları elle veya gerektiğinde ultrasonla 
muayene edilerek henüz belirti vermeyen 
olumsuz bir durum varsa erken dönemde 
saptanmış olur. 

HPV’ in genital siğillerin %90’ ına ve serviks 
kanserlerinin %70’ ine neden olan iki tipine karşı 
bir aşı geliştirilmiştir. Bu aşının en az beş yıl süre 
ile HPV enfeksiyonlarına karşı koruma sağladığı 
kanıtlanmıştır. Korumanın ne kadar süreceği de 
halen araştırılmaktadır.

Gardasil (HPV aşısı) canlı virus taşımayan bir aşı olup 6 
aylık süre içerisinde 3 doz şeklinde uygulanmaktadır. 
Rahim ağzı kanseri ve genital siğillere neden olan 4 
tip viruse karşı yüksek derecede etkin bir aşı olarak 
kabul edilmektedir.

Cinsel yaşam başlamadan önce 9-26 yaş arasında 
ve HPV tiplerinden her hangi biri ile karşılaşmamış 
olmak aşıdan en yüksek korunmayı sağlamaktadır. 
Aşının koruyuculuğu 5 yıldır. 

Düzenli jinekolojik muayene ve Pap-smear testi 
rahim ağzı kanserinden korunmada yardımcıdır. 
Rahim ağzındaki değişiklikler, Pap-smear testi 
ile tespit edilerek kanser gelişmeden tedavi 
edilebilir. Düzenli Pap-smear testi yaptırmayan 
kadınlarda rahim ağzı kanseri riski artmaktadır.

Pap-smear testi sonuçları bazı rahim ağzı 
hücrelerinizin anormal göründüğünü saptayabilir. Bu, 
hücrelerin şekil, büyüklük veya düzenlenmelerinin 
değiştiği anlamına gelir. Kendiliğinden kanserli 
oldukları anlamı taşımaz. Anormal Pap-smear testi 
sonuçlarına yol açabilen birçok rağim ağzı iltihabı 
nedeni vardır.  
Bu anormal hücreler, normal hücrelerden farklı 
yapıda kanserleşme potansiyeline sahip olan 
hücrelerdir.  Ancak, gerileyebilir ve normale 
dönebilir. Kanser öncülü rahim ağzı hücreleri, 
kanser anlamına gelmemektedir. Kanser öncülü 
hücre kümelerine genellikle lezyon denir ve bunlar 
gelişmenin evresine göre hafiften (CIN1) şiddetliye 
(CIN3) göre derecelendirilir. 

CIN1: Kadınların yarısından fazlasında anormal 
hücreler zamanla kendiliğinden  kaybolur tedaviye 
gerek duyulmaz. 

CIN2: İlerleme olasılığı daha yüksektir. Tedavi edilir.
 
CIN3: Bu sonuca sahip kadınların tümüne tedavi 
önerilir. 

Sürüntü (pap smear) testi
 Bu işleme 18 yaşından sonra başlanabilir. 
 Yılda 1 defa olmak üzere artarda 3 defa yapılan 

sürüntü testi sonucu normalse uygulamanın 3-5 
yılda bir tekrarlanması yeterlidir.

 TC Sağlık Bakanlığı Kanser Dairesi Başkanlığı’nın 
kadınlarda rahim kanseri taramaları için 
belirlediği ulusal standartlara göre, Kanser Erken 
Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri’nde (KETEM) 
yürütülen ücretsiz tarama programlarında, 30 
yaşından sonra her kadının 5 yılda bir sürüntü 
testi yaptırması önerilmektedir. 

 Sürüntü testi için en uygun zaman adet 
döngüsünün ortalarına rastlayan günlerdir. 
Ancak, adet günleri hariç diğer zamanlarda da 
yapılabilir.

 Sürüntü testi acı vermeyen bir uygulamadır. 
Elle muayeneye geçilmeden yapılır. Spekulum 
adı verilen araçla muayenede ucu fırçalı uzun 
bir çubukla rahim ağzının içinden ve dışından 
sürüntü örneği alınıp bir laboratuar camı üzerine 
sürülmesi ve hastalık yönünden incelenmesi 
esasına dayanır.

 İşlemden önceki 24 saat içinde cinsel ilişkide 
bulunulmamış, vajina yıkanmamış, herhangi bir 
fitil veya krem kullanılmamış olması gerekir. 
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TNSA 2013
Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013 sonuçları Aralık ayı içinde açıklandı. 
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü ’nün yaptığı 5 yıllık çalışma sonuçları aşağıda yer 
almaktadır. 

* Toplam doğurganlık hızı 2,26
(geçmiş senelere göre Türkiye’de doğurganlık hızı düşmüyor, 
yenilenme düzeyinde durağanlığını koruyor, Türkiye halen genç bir nüfusa sahip)

* Kadınların %35’i ilk okul mezunu, %12’sinin eğitimi yok. Eğitim seviyesinde iyileşmeler 
olmasına karşın erkek-kadın farkı lise eğitimde ve kırsal yerleşim yerlerinde devam etmekte.

* Kadınların ortanca ilk evlenme yaşı 21,0

* Kadınların ilk doğum yaşı 22,9

* 15-19 yaş grubunda %7’si, 15-49 yaş grubunda %73’ü, 45-49 yaş grubunda %97’si evlenmiş.

* Kadınların %69’u önümüzdeki iki yıl gebe kalmak istemiyor.

* Kadınların %74’ü herhangi bir gebeliği önleyici yöntem kullanıyor. Bunların %47’si modern 
yöntem kullanırken, %26’sı geleneksel yöntem kullanıyor. 

* Yıllar içinde hap kullanım oranları düşerken tüplerin bağlanması ve kondom kullanım oranları 
artış göstermiş.

* Her 100 gebelikte isteyerek düşük oranı  %4,7 iken kendiliğinden düşükler %14 dür. 

* Gebelerin %95’i  doğum öncesi en az bir defa bakım almış, %97’si sağlık kuruluşunda doğum 
yapmış.

* Doğumların %48’i sezaryen ile gerçekleşmekte. 

TÜRKİYE AİLE SAĞLIĞI VE PLANLAMASI VAKFI
Ulus Mahallesi Güzel Konutlar Sitesi A Blok D:3-4 

Etiler İstanbul
Telefon: 0212 257 79 41

Faks: 0212 257 79 43 
vww.tapv.org.tr 

 info@tapv.org.tr

Kadın Sağlığı Eğitim Programı 
Bültenidir. 

4 ayda bir yayınlanır.


