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ONSOZ SA~LJK , ClNSELLiK VE EGiTiM 

Bu kitabm, "Cinsel Saghk Bilgileri Egitimi Ogretmen El Kitab1" ad1yla 2000 
y1lmda yap1lan ilk bas1mmm sunwnunda "Ureme saghg1 alanmda son yirmi 
y1lda Tiirkiye'de gelifitirilen egitim ve hizmet uygulamalanmn iilke kalkmma
Sl ve toplumsal gelifiim apsmdan onemli kazammlara" yol a9t1g1 belirtilerek 
bu kazammlann siirekliliginin saglanmasmda, gelifiimlerini siirdiiren (:Ocuk
larm, ergenlerin ve gen9lerin iireme saghg1 konusunda dogru bilgilerle dona
tllmasmm onemi vurgulanmlfiil. Kitap ilk kez, iireme saghg1 alanmda ergen
ler i9in egitim program1 yiiriitecek egitici adaylanmn bilgi gereksinimini kar
$1lamak amac1yla 1997 y1lmda ba$lat1lan ozel bir proje etkinligi kapsammda 
sm1rh say1da egitim fakiiltesinde se9meli dersler arasma alman, cinsel saghk 
bilgisi derslerine kaynak kitap olarak haz1rlanm1$tl. Projede kitabm yazarla
n arasmda da bulunan bir grup egitim fakiiltesi ogretim elemam konuyla il
gili egitim yapabilmek i9in ozel olarak yeti$tirilmi$, iki egitim fakiiltesinde 
dersler bafilatJlmlfi, kitap bu fakiiltelerin dersi alan ve almak isteyen ogrenci
leri tarafmdan begeni ile karfillanmlfi, ancak giderek artan talebe yamt 
vermekte gii9liik 9ekilmi$tir. 

Aradan ge9en iki y1lda, iilkemizin niifus ve saghk programlan dogrultusun
da, MEB'mn da ongoriisiiyle, orgiin egitim programlanmn iireme saghg1 ko
nulanm i9ermesi geregi, ergenlerin saghk bilincinin gelifitirilmesi etkinlikleri
nin bir par9as1 olarak ele almmlfi, UNFPA da bu alana yine kaynak aymm$
tlr. Dl$i$leri Bakanhg1'mn onay1 ile, gelecekte gerekli olacak egitimci kadro
lann yeti$tirilmesi i9in daha fazla say1da egitim fakiiltesinde cinsel saghk bil
gileri derslerinin geli$tirilmesini ve MEB programlarmda saghk komzlannm 
zenginlefitirilmesini ama9layan ozel bir egitim hizmet projesi 2001 y1lmda 
UNFPA'nm destegiyle yiiriirliige girmifitir. MEB ve jKGV projenin yiiriitiicii 
kurulu$land1r. 

1997'den beri liselerde zorunlu ders olarak okutulan saghk bilgileri dersinin 
yam s1ra ilk kez, 2002-2003 ogrenim y1lmda da ilk ogretim 6 ve 8. y1l Fen Bil
gisi egitim program1 i9inde iireme saghg1 komzlarmm yer almas1, egitimcile
rin bu alandaki bilgi gereksinimlerinin kar$1lanmas1 i9in yap1lacak etkinlik
lere daha da onem katmaktad1r. 

j]k bask1dan bu yana ge9en iki y1l i9indeki gelifimeler ve kitab1 kullananlann 
gorii$ ve onerileri dogrultusunda, kitap i9erigi yazarlar tarafmdan kimi degi
$iklerle yeniden diizenlenmi$tir. Bu kez, proje etkinlikleri dlfilndan alan istek
lerin de kar$1lanmas1 amac1yla sat1$a da sunulacak fiekilde yayma hazJrlan
maS1111 Ana (:ocuk Saghg1 Uzmam Psikolog Fiisun Kayatiirk ve Aile Hekimligi 
Uzmam Dr. (:agn Kala9a iistlenmi$tir. Bu komzdaki gereksinimifark edip, ken
diliginden i$birligi oneren Geren Tamtnn 'a, emegi ge9en ekibe en derin tefiek
kiirlerimizle, kullanacak alan ve hzllanmak isteyen ogretmen adayl ve tiim 
egitimcilerimize ba$an dileklerimizi ve sayg1lanm1Z1 sunanz. 

Sonraki bas1mlarda daha da gelifimi$ ve kullam$11 bir iiriin yaratmak i9in kat
k1lanmz1 esirgemeyeceginizi umuyoruz. 

iNSAN KAYNA<,INI GELI$TiR~ 
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Sagllk, Cinsellik ve Egitim 



GiRi~ 

I Saghk, Cinsellik ve Egitim 

Ureme Saghg1 ve Gen~ler 

Gunumuzde, sayllan 1,5 milyan bulan 10-24 ya~ aras1 gen<;:ler erken ya~ta 
gebelik ve anne olma, kans1zl1k, dunyanm baz1 bolgelerinde uygulanan ka
dm sunneti nedeniyle cinsel organlannm sakatlanmas1 ve iltihaplanmas1, ye
tersiz beslenme, <;:ocuk du~urme, cinsel yolla bula~an hastal1klara yakalan
ma, cinsel taciz ve seks i~<;:iligi gibi ureme sagl@ kapsam1ndaki bir <;:ok teh
like ile bir arada ya~amaktad1r . 

Uluslararas1 ve ulusal kurulu~lann tum <;:abalanna kar~m gen<;:ler ureme sag
llgl ile ilgili bilgiye ula~amamakta, hizmet sunumundan yaygm olarak yarar
lanamamaktadlr. Oysa, gen<;:lerin edindikleri bilgi ve becerileri hayata ge<;:ir
me yetenekleri <;:ok fazlad1r. Bu durum, buyuk ol<;:ude ergenlerin cinsel dav
ranl~lan konusunda toplumdaki olumsuz inan<;:lar, tutumlar ve ergenlerin 
hizmet alabilmelerini engelleyen yasal duzenlemelerin bir sonucudur. 

Dunya nufusunu ilgilendiren sorunlann tart1~1ld1g1 Nufus ve Kalkmma Kon
feransl Eylem Programl'nda (1994) ve kad1n1n toplumdaki konumunun tar
t1~ild1g1 Pekin Kad1n Konferans1 Sonu<;: Bildirgeleri'nde (1995) "Ergenlerin 
cinsellik ve ureme sagl1g1 konusunda bilgilenme ve hizmetlere ula~ma hak
kmm korunmas1 ve desteklenmesi" kararla~t~nlm1~ ve Turkiye'nin de i<;:inde 
oldugu 180'den fazla ulkenin temsilcisi ureme sagl1g1n1n kapsaml1 bir tanl
ml uzerinde anla~maya varm1~t1r. Bu tan1m elinizdeki kitabm <;:e~itli bolum
lerinde defalarca tekrarlanacak ve tum <;:al1~malara rehberlik edecektir. 

Oreme sagl@ insanlann doyurucu ve guvenli bir cinsel ya~ama, ve ureme 
yetenegine bu yetenegi kullan1p kullanmamaya, kullanma zaman1 ile s1kl1-
g1na karar verebilme ozgurlugune sahip olmalan demektir. 

Bu tan1mlamadan sonra gen<;:lerin, cinsellik ve sorumlu cinsel davran1~ ko
nulan bilgilendirilmesi; kendi istekleriyle, cinsel ili~kide bulunmama ya da 
cinsel ili~kiyi ertelemelerinin desteklenmesi; cinsel yonden etkin ergenlerin 
dogurganl1klann1 duzenlemeleri i<;:in bilgi, dan1~manllk ve hizmetlere eri~
melerininsaglanmasl; cinsel yolla bula~an enfeksiyonlar ve HIV/AIDS'in on
lenmesi konusunda egitim; cinsler aras1 ili~kiler, ~iddet ve ergenlerin cinsel 
istisman konulannda dan1~manl1k; herhangi bir ~iddetle kar~lla~m1~ gen<;:
lere ruh saglig1 hizmeti; istismar ve ensest vakalann1n onlenmesi ve tedavi
sinde ergenlerin gereksinimlerinin kar~llanmas1, gen<;:ler i<;:in saglanmas1 on-

1 . gorulen ureme sagl1g1 egitim ve hizmetlerinin temel unsurlan olmu~tur. 
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Saghg1n Korunmas1nda Okulun Konumu 

Bugune kadar egitimin gen9 insanlann ureme sagl1g1 uzerindeki olumlu etki
sini kan1tlayan bir 90k ara§tlrma yapilml§tlr. Bu ara§tlrmalann buyuk bir bi:i
lumu gen9 k1z ve kad1nlara odakl1d1r. Egitim gi:irdukleri yll say1s1 artt1k9a ka
dmlann evlenme ya§lan ve ilk yocuklann1 dogurma ya§lan yukselmekte, okul
la§ma suresindeki her bir y1ll1k artl§ kadm ba§lna gervekle§tirilen canl1 do
gum say1smda onda bir oran1nda bir azalma olu§turmaktad1r. Egitim, gen9 
kadmlann ekonomik gu9lerini art1rmakta, karar verme ve irdeleme yetenek
lerini gu9lendirmekte, kendilerine guvenlerini ve verimliliklerini artlrmakta
dlr. Egitimli bir annenin bebeginin hayatta kalabilme §ansi daha fazla olmak
tadlr. 1998 yi11nda yapllan Turkiye Nufus ve Sagl1k Ara§t1rmas1 bulgulanna 
gi:ire, ulkemizde ilkokula gitmeyen veya ilkokulu tamamlayamayan annelerin 
90cuklan aras1nda ilk bir ya§ ve be§ ya§tan i:ince olan 90cuk i:ilumlerinin s1k
l1g1 en az ilkokulu bitirmi§ annelerin 9ocuklanna gi:ire 1,6 kat daha fazlad1r. 
Benzer bulgular ba§ka ulkelerde de belirlenmi§tir. 

Halen dunyada yuz milyondan fazla okul olanag1ndan yoksun 9ocuk ya§a
maktadlr. Bu 9ocuklann yuzde altml§lnl k1z 90cuklan olu§turmaktad1r. K1z 90-
cuklann1n egitim sureleri erkek 90cuklanna gi:ire daha k1sad1r. Tum bu olum
suzluklara kar§ln okulla§ma oran1 tUm dunyada, giderek artmakta ve okul
lan gen9lere ve ailelerine ula§man1n etkili bir ortam1 konumuna getirmekte
dir. Okullar arac11ig1yla 9ocuklann sagl1g1n1n desteklenmesi, sagl1k davranl§l
nl etkileyen etkili bir ara9 olarak kabul gi:irmeye ba§laml§tlr. 1992 yi11nda Av
rupa Konseyi ve Dunya Sagl1k Orgutu taraf1ndan Sagl1g1 Geli§tiren Okullar 
Agl'nm (The European Network of Health Promoting Schools-ENHPS) olu§
turulmaslyla saglig1n desteklenmesi amac1yla yap1sal degi§ikliklerve yi:intem
ler geli§tirilmeye ba§lanml§tlr. Ulkemizde de bu proje kapsam1ndaki vall§ma
lar Sagl1k Bakanl1g1 ve Milli Egitim Bakanl1g1 taraf1ndan desteklenmektedir. 
Bu okullarda egitimin her basamagmda ders i9erikleri ve uygulamalar, sag
Ilk hizmetleri, besin destegi, psiko sosyal ve fiziksel 9evre sagl1gmm destek
lenmesiyle sagl1k duzeyinin iyile§tirilmesi amaylanm1~t1r. Avrupa'da 2015 y1-
l1na kadar yOCUk nufusunun %95'inin bu okullarda i:igrenim gi:irmesi hedef
lenmektedir. 

Okula Yonelik Ureme Saghg1 Egitimi Programlan 

Sagl1gm korunmas1nda okullann i:ineminin i:in plana 91kmasl, her ulkenin egi
tim mufredatlna, kendi i:inceliklerine ve gereksinimlerine gi:ire program Jar ek
lemesiyle sonu9lanm1§t1r. Programlann i:inemli bir bi:ilumunu ureme sagiJgJ 
konulan oiU§turmaktadlr. Bu programlar ulkelerin geli§mi§lik duzeyleri, kul
tur i:izellikleri ve sagl1k egitimi konusundaki deneyimlerine gi:ire farkllliklar 
gi:istermektedir. Refah duzeyinin yuksekligiyle orant1l1 olarak ureme sagl1g1 
hizmetlerinin geli§mi§, okulla§ma oran1nm yuksek ve egitim surelerinin uzun 
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oldugu ulkelerde ureme davranl~tntn cinsellik boyutu daha on plana C,:lkmak
ta ve okullardaki ders programlan, daha birey odakl1 olarak, bir cinsel ya~a
ma haml1k program1 bigimini almaktad1r. Geli~mekte olan ulkelerde ise prog
ramlann ba~lat1c1lan genellikle ureme sagl1g1 alan1nda c;al1~an ve toplum 
odakli egiticilerdir. Bu ulkelerde ureme sagl1g1 hizmetleri yayg1n degildir ve 
temel ureme sagl1g1 konulannda egitim gereksinimi vard1r. Bu nedenle okul
larda ba~latilan egitim programlannda bu temel gereksinimin kar~ilanmasl
na yonelik gabalar gaze c;arpmaktad1r. Programlarda toplumun ureme sagl1-
g1 konusundaki temel egitimi daha belirgindir. Bireyin cinsel davran1~lann1n 
toplumun ureme sagl1g1 duzeyini dogrudan etkiledigi henuz du~unulmedi
ginden olacak, bu konu egitim programlannda on planda degildir. 

Cinsellik ve uremenin sagliga olan etkilerini konu alan egitim programlann
dan ba~l1calan Aile Ya~am1 Egitimi (Family Life Education), Cinsellik Egitimi 
(Sexuality Education), Nufus Egitimi (Population Education) ve HIV/AIDS Egi
tim Programland1r. Ozellikle HIV/AIDS egitim programlan ba~ta olmak uzere 
bu programlardan bir gogu genglerin aras1ndan segilen egitmenleri, danl~
manlan ve hizmet sunuculan kullanarak i~lev gorurler. Ne yaz1k ki egitim prog
ramlan ureme saglig1 hizmeti sunan birimlerle desteklenmemektedir. Ba~ta 
Amerika Birle~ik Devletleri olmak uzere baz1 ulkelerde ureme sagl1g1 hizmeti 
saglayan birimler gogal1rken, geli~mekte olan ulkelerin gok aztnda bu olanak 
saglanabilmi~tir. 

Aile Y a~ ami Egitimi 

Okullarda uygulanan ureme sagl1g1 egitim programlanntn pek gogu aile ya
~aml egitimi olarak adlandmlir. Bu egitim programlann1n igerigi genellikle 
nufus art1~1, bedensel sagl1k ve beslenme, ya~am1 planlama, cinsel perhizin 
desteklenmesi, bilingli karar verme ile kar~1 cinse sayg1 duyma gibi konular
dan olu~ur. Bu egitim programlanndan gok aztnda cinsel davran1~ ve gebe
likten korunma gibi ureme sagl1g1 ve cinsellikle ilgili konular yer al1r. Egitim, 
daha c;ok aile ve anne-baba olmantn sorumluluklan uzerine temellendirilir. 

Niifus Egitimi 

Birle~mi~ Milletlerin nufus ve egitimle ilgili fonlan, UNFPA ve UNESCO sek
senden fazla ulkede 1960'11 y1llann ortalanndan itibaren ulusal ve bolgesel 
nufus egitimi programlann1 desteklemektedir. Ba~lang1gta nufus egitimi 
programlan nufus ozelliklerinden bireylerin, ailelerin, topluluklann ve millet
lerin nasi! etkilendikleri ve nufus hareketlerinin nedenleri, sonuglan ve doga
SI konulannda insanlan bilgilendirmek amac1yla geli~tirilmi~ti. 
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Geli~mi~lik di.izeyine, i.ilke programma, hatta uygulanacak okula gi::ire degi
~iklik gi::istermesine kar~1n ni.ifus egitimi programlan genellikle aile ya~am1 
egitim program1na ni.ifus dinamigi ve aile planlamas1 bilgilerinin eklenmesiy
le olu~mu~tur. Zaman iginde bu igerik cinsellik egitimi, cinsel yolla bula~an 
enfeksiyonlar ve HIV/AIDS, cinsler aras1 e~itlik konulann1 da kapsayacak bi
gimde geni~letilmi~tir. Programm uygulan1~ bigimi de i.ilkelere gi::ire farkl11ik 
gi::isterir. Baz1 i.ilkelerde ayn birders olarak uygulanmakta olan ni.ifus egitimi 
diger i.ilkelerde biyoloji, yurtta~lik egitimi, ev ekonomisi, cografya ve mate
matik dersleri igerisinde de verilebilmektedir. 

HIV/AIDS Egitimi 

Cinsellik egitiminin birgok i.ilkede kabul edilebilir olmasma AIDS salgm1 ne
den olmu~tur. Hastalig1n yayg1nla~mas1yla birlikte anne-babalar bir bigimde 
cinsellikle ilgili konulann egitim mi.ifredatlannda yer almalan konusunda da
ha i::ince gi::iri.ilmedik ~ekilde ho~gi::iri.ili.i olmaya ba~lam1~lard1r. Baz1 i.ilkelerde 
HIV/AIDS konulan var olan aile ya~am1 egitimi program Ianna eklenmi~tir. Ge
nellikle bu programlarda i::igretmenler AIDS'in bula~ma yol lann1 ve korunma 
bigimlerini i::igretir, kondom kullan1m1 destekler. Ancak, diger gebelikten ko
runma yollanndan yeterince bahsedilmez. 

Cinsellik Egitimi 

Cinsellik egitimi programlan bireye, i::izellikle de bireysel cinsel etkinlik, cin
sel yi::inelim, cinsel yolla bula~an enfeksiyonlar, cinsel tutum ve davran1~lara 
odakl1d1r. Bu programlarda cinsellik egitimi bireyin i::izel ya~am1, cinsel kim
ligi ve ili~kileri konusunda i::imi.i r boyu si.iren bir i::igrenme ve davran1~ geli~
tirme si.ireci olarak tan 1mlan1r. Temel hedefi cinsel sagligm desteklenmesi 
olan programlann igerigini cinsel geli~im, i.ireme sagl1g1, ki~iler aras1 ili~kiler, 
duygulan1m ve toplumsal cinsiyet rolleri gibi konular olu~turur . 

Saghkh Olma Kavram1nda Cinselligin Yeri 

Di.inya Saghk Orgi.iti.ine gore "Saghk, bireyin sadece hasta veya sakat olma
masJnJn yanmda bedence, ak1lca ve toplum iginde tam olarak iyi olma hali
dir". Sagl@n hastal1klar nedeniyle, bedende olu~an degi~iklikler sonucu or
ganlanmiZin i~levlerini yerine getiremediginde bozuldugu genel olarak bili
nen bir kavramdlr. brnegin vi.icuda mikroplann girmesi sonucu, ate~ ve i::ik
si.iri.ik, nefes darl1g1 gibi belirtilerle olu~an bir grup rahats1ZI1k bulgusunun, 
ashnda akcigerle ri n solunum gi::irevini yerine getirmekte zorland1gm1 gi::ister
mesi gibi. 
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Bedende olu§an kalic1 degi§iklerle, duyu ya da hareket organlannrn gorevle
rini tam olarak yerine getirememesi halinde olu§an engellilik durumunda da 
tam iyilik hali yine saglanamaz. Sakatlrklar dogu§tan olabildigi gibi, gegirilen 
hastalrklar ya da kazalar sonucunda da ortaya grkabilir. Dogu§tan karluk ya 
da kaza sonucu bir kolun kopmasr gibi . 

Akll saglrgrnrn bozulmasryla, kendimiz ve gevremizle uyum saglayamayrz. An
cak akrl saglrgr ile evde, okulda ve i§ yerinde bireyler kendini iyi bir §ekilde 
ifade edebilir, ge li§tirebi lir, gevredeki farklr gorli§lere anlayr§ ve ho§goruyle 
yakla§IP gok sayrda insanla saglrklr ili§kiler kurabilir. Ya§adrgr toplumda bi
rey saygr ve sevgi gormuyorsa ya da ekonomik olarak guven i<;:inde degilse, 
(ornegin i§siz, uretken olamayan ve surekli baskr altrnda kalan insanlar gibi) 
yine saglrkl1 bir ya§amdan soz edilemez. 

Saglrklr olmak gok boyutludur ve karma§lk sureglerle saglanabilir. Genglerin 
saglrklr olmalan i<;:in kendilerini ve gevrelerini tanrmalan, kendileriyle ban§lk 
olmalan, saglrklannr koruma ve geli§tirme konusunda oz bakrm sorumlulu
gu kazanmalan ve birbirleriyle dayanr§malan gerekir. Bu alanlarda gerekli 
alan bilgi, beceri ve olumlu tutumlann geli§tirilmesi i<;:in etkinlikler planlamak 
kadar, ya§anrlan gevrenin fiziksel, duygusal ve toplumsal ortam olarak, kaza
nrmlan kolayla§tlriCI olmasr ozellikle onem ta§lr. Bu nedenle, aileler ve ogret
menler daha da buyuk sorumluluk ta§rrlar. 

Saglrklr o lmayr engelleyen nedenler; temel olarak yaprsal ve gevresel neden
ler olarak srnrflanrr lar: 

1- Vap1sal nedenler: Kalrtsal (kanrn prhtlla§ma bozuklugu gibiL hormona l 
(i<;: salgr bezleri bozuklugu, t iroid bezinin a§rn buyumesi alan guatrda 
oldugu gibi), metabolik bozukluklar (Urik asit metabolizmasr 
bozuklugunda alan gut hastalrgrnda oldugu gibi) 

2- <;evresel nedenler: Fiziksel gevre (pis sular, <;:opler, lagrmlar, iklim, hava, 
radyasyon gibi), kimyasal <;:evre (fabrikalarda kullanrlan kimyasal 
maddeler, boyalar, zehirli ve kanser yap1c1 maddeler), biyolojik gevre 
(mikroplar, bit, pire sivrisinek gibi canlrlar), psikolojik etkenler (stres, 
kavga, istenmeyen davranl§lara maruz kalma, uzuntli ve 
huzursuzluklar), ekonomik ve kulturel etkenler (ornegin, kalga grkrgr 
olasrlrgrn1 art1ran bebekleri kundaklama all§kaniJgl, yetersiz beslenme 
ve sagl1ksJz bannmanrn s1k goruldugu kotu ekonomik ko§ullar gibi) 
sagl1g1 etkileyen gevresel nedenlerdir. 

Gunumuzde ciddi hastal1k ve olumlerin gogunun; tutlin kullan1m1, kotu yeme 
aiJ§kanl1g1, alkol-madde bagrmlil lgl, isteyerek ya da kaza ile yaralanma, be
dense! ve zihinse l hareketsizlik ve riskli cinsel davranJ§Iara bagl1 oldugu be
lirlenmektedir. 



SAG LIK, C!NSELLiK VE EG!T iM 

<;ocuk ve gen9ler i9in sag l1k kavram1, bi.itl.inci.il bir yakla§lmla, biyolojik, psi 
kolojik ve top lumsal boyutlarda her ya§ta, farkl1 seviyelerde, bz sorumluluk
la ogrenilmeli ve kendileri ve gelecek nesillerin sagl1kll olmalan i9in temel ge
reksinimlerin kar§1lanmas1n1n bir oz bak1m sorumlu lugu oldugu benimset il
melidir. 

Sagl1kl1 olmanm ilk ko§ulu "bebeklerin ya§ama sagl1kl1 ba§lamas1" d1r. iyi bes
lenme; bedensel, duygusal ve zihinsel olarak sagl1kl1 geli§me ve olgunla§ma; 
sagllga zararl1 olacak tUm dl§ etkenlerden koruyabilme; 90k say1da insanla 
degi§ik sagl1kl1 ili§kiler kurabilme ve sag li k hizmetlerinden yararlanma her bi 
reyin sorumluluk duymas1 gereken temel sagl1k oge leridi r. 

Temizlik kurallarma uymak, sagl1kl1 olmak i9in gereken olumlu davranl§lar
dan yaln1zca biridi r. Ellerin y1kanmas 1, di§lerin f1r9alanmas1 ve uzayan tlrnak
lann kesilmesi gibi onlemler m ikroplar araclllglyla alan hastaliklardan korun
mak iyin geli§tirilen onlemlerdir. Bula§ICI hastallklara kar§l geli§tirilmi§ a~ll a
rm di.izenli olarak yapt1nlmas1, bedensel hareketlilikle kalp-damar sagl1glnm 
korunmas1, eri§kinler ve ya§lillk doneminde en s1k gori.i len sorun alan hare
ket sistemi agn ve i§lev Slnirliligmdan korunmak i9in bedeni mekanik olarak 
dogru kullanmay1 ogrenme, saglig1 zara r l1 etkenlerden ko rumak i9in geli§tiri
len olumlu sagl1k davranl§lan aras1ndad1r. 

Sagllk egitimi ile sagllkll ya~amm korunmas1, bi.iyi.ime ve geli~me c;aglarmda 
c;ocuklarm belli arallklarla sagllk kontroli.inden gec;mesi, ailelerin kendi 
belirledikleri say1da c;ocuk sahibi olmalan anne, c;ocuk, aile ve toplum sagii 
QI ic;in onemlidir. Tum bu yakla§lm lar i9inde i.ireme sagl1g1n1n korunmas1, bu 
gi.in di.inya ni.ifusunun onemli b ir boli.imi.ini.i o lu§turan genylerin bilinylenme
si, ilgili on Iemier arasmda en az konu§ulan, ihmal edi lmi§ ve dogal ola rak da 
en az bilinen konulardan bi ri oldugu i9in, di.inya n i.i fusunun bedense l, duy
gusal ve toplumsal sagllg1 i9in onemli b ir gereks inimd ir. 

Ba§lang19 noktalanndaki, i9erikle rindeki ve uygulanl§ bi9imle rindeki farklillk
la ra kar§ln gen9lere yonel ik i.ireme sagl 1g1 egitim programlanndaki ortak pay
da sagl1g1n desteklenmesi ve geli§ti rilmesi oldugunda n egitim kurumlannda 
i.ireme sagl 1g1 konusunda yi.iri.iti.ilecek egitimi Cinse l Sag l1k Bi lgileri Egitimi 
olarak adland1 rmay1 dogru bu luyoruz. Bu egitim prog ram1 i.ireme sagl1g1n1n 
temel konulanm kapsad1g1 oranda cinse llik eg itim inin de ama9lanna ve yon
temlerine uygun olacakt1r. Oreme sagl1g1 bir bi.iti.indi.ir. Dogurganl1g1n di.izen
lenmesi, cinsel yolla bula§an enfeksiyonlar ve HIV/AIDS'in onlenmesi , cinsel 
istismann engellenmesi gibi, i.ireme sag l1g1 kapsam1nda si.irdi.iri.ilecek her et
kinlik cinsellik egitiminden ayn di.i§i.ini.ilemez. 
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Tiirkiye'de Gen~lerin Cinsel Saghk Bilgileri Egitiminde 
B a~lang1~lar: 

Cinsel egitim Turkiye'de ilk kez, uluslararas1 destekli bir gonullu kurulu§un 
katk1s1yla 1974 y11inda, Turkiye Aile Planlamas1 Dernegi'nin gall§ma alan1na 
girmesi konusu uzerine yapllan giri§imlerde tartl§llml§, konuyla ilgili olarak 
genglerin bilgi ve tutumlann1n ara§t1nlmas1 geregine dikkat gekilmi§tir. 0 za
mandan gunumuze dek yapllan ara§tlrmalarda hep, genglerin bilgi gereksi
nimi oldugu, ancak bu gereksinimlerinin yaygm olarak kar§1lanamad1g1 be
lirlenmi§, sonuglar zaman zaman ilgililerle payla§ilml§tlr. Ozellikle, dunyada 
1990'11 ylllarda HIV/AIDS yay1 l1mma para lei olarak genglerin ureme saglig1 ko
nusunda bilgilendirilmeleri ve hizmet gereksinimlerinin kar§1lanmas1 igin gos
terilen gabalar dogrultusunda, ulkemizde sm1rli say1da da olsa, gonullu kuru
lu§lann onculugunde, genglerin gereksinimlerinin kar§llanmasl igin ozel pro
jeler yurutulml.i§, ulke gaplnda olmasa da pek gok gencin yararlandlgl yerel 
egitim etkinlikleri gergekle§tirilmi§tir. 

insan Kaynagm1 Geli§tirme Vakf1'nm genglik igin ilk ozel etkinligi 1994 yllin
da Turkiye Aile Planlamas1 Dernegi ile i§birl igi iginde lsta'nbul'da duzenledi
gi "Genglik, Cinsel Egitim ve Oreme Sagl1g1" toplant1s1d1r. Bu toplant1da ko
nuyla ilgili uzmanlar ve egitimciler bir araya gelerek gegmi§te edinilen biri
kimleri payla§lp, gelecege l§lk tutmak igin tartl§ml§lardlr. l ler leyen zaman di
liminde Vak1f, universitelerin de i§birligi ile gerek okullarda, gerekse toplum 
egitim kurulu§lannda genglere yonelik programlann geli§tirilmesi etkinlikle
rine ag1rlik vermi§tir. Bu alanda gok say1da egiticiye gereksinim oldugu be
lirlendiginden, UNFPA'nm destegi ile gelecegin ogretmenlerinin yeti§tirilme
sine katk1da bulunmak amac1yla bir proje geli§tirilmi§ ve 1997 y11inda uygu
lamaya konulmu§tur. Proje gergevesinde, ug egitim fakultesinden egiticiler 
yeti§tirilmesi ve fakulte ogrencileri olan ogretmen adaylanna segmeli olarak, 
cinsel sagl1k bilg ileri dersi verilmesi hedeflenmi§tir. 

"Genglerin Cinsel Sagl1k Egitiminin Desteklenmesi" projesinde ug y1l iginde 
Sagl1k Bakanl1g1, Mill i Egitim Bakanl1g1 ve Yuksekogret im Kurulu'nun onay1 
ve i§birligi ile; 

• Og egitim fakultesinde 494 ogretmen aday1n1n cinsel sagl1k egitimi 
konusunda egitim gereksinimleri niceliksel olarak, 30 ogrencinin 
kat11im1yla gergekle§en odak grup tartl§malanyla niteliksel olarak 
saptanml§tl r. 

• llgili kurulu§lan n desteginde ug egitim fakultesi ve Istanbul 
Oniversitesi Kadm ve <;ocuk Sag l1 g1 , Egitim ve Ara§tlrma Birimi I t~·~silcilerinden olu§an bi r Teknik Komite, egit im program1 ve egitim 
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materyallerinin ic;:erigini saptamll?, Komite ic;:inden gi:i revlendirilen bir 
Yazarlar Kurulu da haml1klan gerc;:eklel?tirmil?tir. Ogretmen ve 
i:igretmen adaylannm hizmet i:incesi ve hizmet ic;:i eg itimlerde 
yararlanabilecegi cinsel sagl1k bilgileri ve egitim tekniklerini ic;:eren ve 
bu kitab1n ilk bask1s1 olarak si:iz edilen el kitab1 bu c;:al1~manm 
urunudur. 

• Fakultelerden gi:inullu olarak belirlenen 9 i:igretim gi:irevlisi ic;:in 
"egitici egitimi" kursu duzenlenm i ~tir. 

• Egitim Fakulteleri ic;:in cinsel saglik bilgileri egitim program1 ve 
modulleri haZ1rlanm1~t1r. 

• Dokuz Eylul Universitesi, Buca Egitim Fakultesi ve Uludag Universitesi 
Egitim Fakultesi'nde cinsel sagl1k bilgileri dersleri 1999-2000 i:igretim 
yi11 bahar yan yllmda ba~lam1~, ilk di:inemde programa toplam 90 
i:igretmen aday1 katilm1~, ikinci yllda i:igrenci say1s1 artarak 319'a 
ula!i>ml~, 2001-2002 di:ineminde ise 845 ogrenci ders programlnl 
izlemi~tir. Projede hedef olarak i:ingorulen 500 ogrenci say1s1 al?1lm1~, 
toplam 1285 ogretmen adayl bu programdan yararlanml~tlr. 

MEB'nm orgun egitim programlannda sagl1k konula n ilk ogretimde bir c;:ok 
. dersin ic;:eriginde bulunmaktad1r. Okullarda yurutulen egitim programlannm 

yan1 s1ra bir c;:ok kurulul?un destegiyle ozel sagl1k egitimi projeleri de yurutul
mektedir. Bu projelerden biri 1993 y1lmda ba~layan "Degi~im, Gene;: K1zl1ga 
ilk Ad1m" program1d1r. Bu etkinlikle alt1 yll ic;:inde 80 ilde 10 bini a~an say1da 
okulda 2 milyonu k1z ogrenci ergenlik di:inemi konusunda bilgilendirilmi~t i r . 

Uygulamalarda i:ig rencilerin yi:ineltt igi sorular derlenerek cevapland1n lm l ~ , 

bir kitap halinde sunulmu~tur. Bu projenin degerlendirilmesi sonucu bir ba~
ka kurulu~un destegiyle geli~tirilerek 2000-2001 doneminde uygulanmaya 
ba~layan "Ergenlik Donemi Degi~im" Projesi'nde erkek i:igrenciler de ayn 
gruplar olarak kapsama allnml~, i:igrenciler ve ogretmenler ic;:in kitapc;: ik ge
li~tirilmi~, anne-babalar da bir mektupla etkinlik hakk1nda bilgilendirilmi~tir. 
Etkinliklerin 2002-2003 y1lma dek 81 ilde 4 milyon ogrenciye ula~mas1 hedef
lenmi~ti r . 

Bu c;:all~malar ogrencilerin, ailelerinin ve ogretmenlerin ilgisiyle karl?Jianml~, 
insanda ureme sagl1g1 konulan ilki:igretim program1nda, altmc1 sm1fta "vucu
dumda neler var" unitesinde; sekizinci sJmfta "caniJiarda ureme ve geli~me" 
unitesi ic;: inde 2002-2003 i:igretim yi11nda yer almak uzere kabul gormu~tu r. 

UNFPA da konuya destegini surdurerek, 2001-2005 yllla n aras1rida MEB'nm 
yurutl.icul ugunde ve iKGV'nm il?bi rliginde "Ergenlerin Sagl1k Bilincinin Geli~-
ti ril mesi" ba~h9 t i le yen i b i r h izmet p ro jes iyl e etki n I i k I e ri n g e I i ~ti ri I m esi n i ~ 
amac;:lam ll?tl r. 
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Projede: 

• Ergen saglrgr ile ilgili durum ve ara~trrma bulgulannrn bir raporla 
derlenmesi ve ilgilil~rin yaranna sunulmasr 

• Egitim Fakultelerinde cinsel saglrk bilgileri ders programlannrn 
yaygrnla~trnlmasr 

• Bir grup ogretmene ergen sagllgr konulannda hizmet igi egitim yapllmasr 

• Egitilen ogretmenlerin galr~malannrn izlenmesi 

• MEB ders programlannrn ergen sag!@ konulannda geli~tirilmesine 
katkr yapma amaglan gergekle~tirilecektir. Elinizdeki kitap, ilk projede 
adr gegen kitabrn bu proje dogrultusunda yenilenmi~ basrmrdrr. 

UNFPA, aynr zaman diliminde bu alanda iki onemli projeyi daha destekle
mektedir. Bunlardan biri Saghk Bakanhgl'nrn ergenlerin ba~vurabilecegi sag
Irk hizmet birimlerinin geli~tirilmesine katkr yapma, digeri ise universite sag
Irk merkezlerinin ogrencilere ureme saglrgr konusunda bilgilendirme ve hiz
met sunumunu destekleme amacryla yurutlilmektedir. 

Yukanda ozetlenen, gergekle~tirilen ve gergekle~tirilecek etkinlikler, Turki
ye'nin Kalkrnma Planlan'nda oncelikler arasrnda yer alan geng nufusun egi
tim ve saglrk gereksinimlerinin kan;;llanmasr konusunda atrlan degerli adrm
lardrr. VIII. Be~ Yrllrk Kalkrnma Planr'nda Sosyal ve Ekonomik Sektorlerle llgi
li Geli~me Hedefve Politikalan ba~lrklr Sekizinci Bolum, 728. maddesinde "Be
bek ve gocuklann ya~ama saglrklr ba~lamasr, ergen ve genglerin saglrklannr 
koruma, geli~tirme becerisine sahip olmalannrn saglanacagr "vurgulanmr~
trr. Aynr bolum, 726. maddede de "Bireylerin ve ailelerin kendi saglrklannr 
koruma ve geli~tirme gabalan, saglrklr ya~am, tutum ve davranr~lan ile sag
lrgrn korunmasrnr ve geli~tirilmesini te~vik eden sosyal ve kultlirel degerlerin 
guglu bir toplumsal deger haline gelmesinin desteklenecegi" belirtilmi~tir. 
729. maddede, "Toplumun saglrk durumunun korunmasr ve iyile~tirilmesi 
amacryla sektorler arasr i_9birligi ve koordinasyonun temin edilecegi" yer al
maktadrr. 648. madde, "Ureme saghgr ve aile planlamasr hizmetlerinin ula
~rlabilirligi, devamlrgr ve yaygrnlrgrnrn artrnlacagr, toplumun bilinliflendirile
rek hizmet talebinin yukseltilmesinin saglanmasr konusunda ilgili sektorler 
ve kurulu~lar arasrndaki i~birliginin guglendirilecegi" ile ilgilidir. 779. madde
de "genglerin egitim, saglrk ve diger konulardaki sorunlann tespitine imkan 
verecek ara~trrma gal r ~malannrn yaprlarak bun lara uygun gozum onerileri ge
li~tirilmesi" hedeflenmi~tir. 
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El Kitab1 Kullanma Yonergesi 

Cinsel Sagl1k Bilgileri Egitimi Kitab1 anne-babalar, ogretmenler, dan1~manlar, 
rehberler, doktorlar ve genglerin egitiminden kendini sorumlu tutan herkese 
yonelik bir ba~vuru kitab1 olarak haz1rlanm1~t1r. Genglerin yannlara haz1rlan
mas1nda en onemli rol ku~kusuz ogretmenlerindir. Bu nedenle, bu kitap da
ha gok ergenlik doneminde ogrencilerine yararll olmak isteyen ogretmenle
re bir kaynak olu~turmak amac1n1 ta~1maktad1r. 

!5itapta bulunan bilgiler sm1fta anlatllmas1 gerekenlerden daha kapsaml1d1r. 
Ogretmenlerin ogrenci lerin yoneltecekleri farkl 1 sorulan yan1tlamaya haz1r ol
malan amac1yla konular geni~ tutulmu~t ur. 

igerik Cinsel Sagl1k Bilgiler i Egitiminin temelini olu~turan i.ig alan1 kapsamak 
i.izere olu~turu l mu~tur : 

1. Bilgi saglama: Ergenlikte ba~layan dogal bedensel yap1 ve i~lev 
degi~iklikleri, i.ireme, cinsel davran1~lar, cinsel yolla bula~an 
enfeksiyonlar ve HIV/AIDS gibi cinsel sagl1k bilgilerini aktarman1n 
yan1s1ra, bireysel ve toplumsal ag1dan cinsellige yakla~1m bilgilerinin 
de verilmesi, 

2. Beceri kazand1rma: Genglerin duygusal geli~imini yonlendirecek, karar 
verme yetenegini geli~tirecek, kal1c1 ili~kiler kurulabilmesini ve 
cinsellikle ilgili sorumlu segimler yapabilmesin i saglayan becerilerin 
kazand~nlmas1, 

3. Tutum ve deger olu ~turma: Genglere rehberlik edecek, ki.ilti.irel 
ozelliklerine uygun tutarll tutum ve degerlerin olu~turulmasl. 

Kitapta iki ti.ir bi lgi bulunmaktad1r. Birincisi, ogretmen taraf1ndan ogrenci le
re verilecek bilgi; ikinci ise, ogretmenlere ve anne-babalara yonelik bi lgid ir. 
Anne-baba ve ogretmenler farkl1 geli~im a~amalannda gocuklann gereksi
nimlerini ve bunlann nasll kar~llanacag1n1 bilmek zorundad1rlar. Bu ti.ir bilgi
lere Boli.im 4, Boli.im 5 ve Bo li.im 6'da geni~ olarak yer verilmi~tir. 

Cinsel Sagl1k Bilgileri Eg itimi Program1 genglerde cinsellik konusunda olum
lu tutum ve degerlerin olu~maSinl saglamak i.izere hazlrlanlr. Program sure
since bu degerler ahlaki bir bask1 olu~turmayacak bigimde ba~l1klann igine 
yerle~tirilebilir. Cinsellikle ilgi l i degerler 3. boli.imde incelenmi~, her boli.imi.in 
sonunda da konuyla ili~kili, kazan1lmas1 beklenen degerler ozetlenmi~tir. 

Boli.imlerde, i.istesinden gelinmesi gereken konuyla ilgili yanll~ bilgiler ve ina
nl~lar arasmda onemli olanlar bir kutu iginde verilmi~tir. EK 2'de bu yanl1~ 
bilgi ve i nan1~lar aynca i rdelenmi~tir. 

Egitim program1n1n okullarda uygulanabilme yontemleri nden bazllan Boli.im 
11'de anlat1lml~t1r. Ancak bu yontemler oneri niteligindedir. Dogal olarak de
neyimli ve yarat1c1 bir egitmen kendi bilgi ve yetenekleri dogrultusunda ko
nuyu ilgi gekici hale getirebilmeli, konunun daha iyi anla~1lmas1 igin degi~ik 
yontem ve teknikle rden yararlanabilmelidir. 
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