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C�nsel Sağlık ve Üreme Sağlığı K�tapçığı



Sağlık Hakkı Derneğ� olarak, hak temell� çalışmalar yürütmek
�ç�n b�r araya geld�k. Bu proje de genç kadınlara yönel�k
hazırladığımız �lk k�tapçığı �çermes� sebeb�yle b�z�m �ç�n çok özel
b�r yere sah�p oldu. Proje süres�nce, b�l�m �nsanları tarafından
yapılan çalışmaları referans alarak s�zler �ç�n b�l�msel b�lg�ler�,
prat�k b�lg�lere dönüştüreb�lmek �ç�n var gücümüzle çalıştık. 

C�nsel sağlık ve üreme sağlığı kapsamında genç kadınların
�ht�yaçlarını göz önünde bulundurarak tasarladığımız bu
k�tapçığın �lk vers�yonunu Genç Mültec�ler� Destekleme
Programı'nın destekler� �le Hatay �l�nde Türkçe ve Arapça olarak
oluşturmuştuk. Güncelled�ğ�m�z bu vers�yonu �se, İstanbul Kent
Konsey�'n�n destekler� �le Türkçe, İng�l�zce, Arapça ve Farsça
olarak İstanbul'da yaygınlaştırmayı umuyoruz. Destekler�nden
ötürü kend�ler�ne teşekkür ed�yoruz.

Ayrıca, Sağlık Hakkı Derneğ�'nden C�han Alp, El�f Başak Güven,
Mohammed Douba, Cansın Turbay ve Ece Okur başta olmak
üzere bu k�tapçığın hazırlanmasında emeğ� geçen tüm
gönüllüler�m�ze değerl� katkıları �ç�n teşekkürler�m�z� sunuyoruz.
Bu k�tapçığın, herkese ulaşması ve ulaştığı herkese de
farkındalık ve fayda sağlaması d�leğ�yle... Sevg�ler�m�zle.

“Herkes�n ş�ddet ve ayrımcılıktan uzak yaşamaya ve üreme
sağlığı h�zmetler�ne er�ş�m hakkı vardır.”

Kevser, S�nem, Hat�ce, Eşref B�lge
Ek�m, 2021

Önsöz



1 Aralık 2020 tar�h�nde b�r s�v�l �n�s�yat�f olarak kurulan Sağlık
Hakkı Derneğ�, 28 Eylül 2021 tar�h�nden �t�baren �se
dernekleşerek çalışmalarına devam etmekted�r.

Sağlık Hakkı Derneğ� sağlık hakları ve sağlık okuryazarlığı
konularında savunuculuk, farkındalık ve kapas�te gel�şt�rme
çalışmaları yoluyla kamuoyunda ve karar alıcılar üzer�nde etk�
oluşturmayı, kurumları ve b�reyler� desteklemey�, ulusal
l�teratüre katkıda bulunmayı ve sağlık hakkı �hlaller�n� en aza
�nd�rmey� hedefler.

V�zyon
Toplumun sağlık hakları b�l�nc� ve sağlık okuryazarlığı düzey�n� en
üst sev�yeye çıkararak sağlık hakkı �hlaller�n� ortadan kaldırmak
ve sağlık hakları pol�t�kaları �le sağlık s�stem�n�n uluslararası
standartlara uygun hale gelmes�n� sağlamak.

M�syon
Sağlık hakları ve sağlık okuryazarlığı konularında savunuculuk,
farkındalık ve kapas�te gel�şt�rme çalışmalarıyla kamuoyunda ve
karar alıcılar üzer�nde etk� oluşturmak, kurumları ve b�reyler�
desteklemek, ulusal l�teratüre katkıda bulunmak.
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C�nsel Sağlık ve Üreme
Sağlığı



Üreme s�stem�, �şlevler� ve sürec� �le �lg�l� sadece hastalık ve
sakatlığın olmaması değ�l, tüm bunlara �l�şk�n f�z�ksel, z�h�nsel ve
sosyal yönden tam b�r �y�l�k hal�nde olunmasıdır. Üreme sağlığı
aynı zamanda, �nsanların tatm�n ed�c� ve güvenl� b�r c�nsel
yaşamlarının olması, üreme yeteneğ�ne sah�p olmaları, üreme
yetenekler�n� kullanmada karar verme özgürlüğüne sah�p
olmaları demekt�r. 

Üreme Sağlığı

2



Üreme sağlığı, b�reyler�n sağlıklı üreme
haklarına saygılı, ç�ftler�n �sted�kler� zaman
ve �sted�kler� sayıda çocuk sah�b� olmaları,
anne ölümler�n�n engellenmes�, güvenl�
annel�ğ�n tüm kadınlar tarafından
yaşanab�lmes�, kadınların hayatları boyunca
sağlıklı ve kal�tel� yaşam sürdüreb�lmes� �ç�n
pol�t�k, yasal ve sağlık s�stemler� �le �lg�l�
düzenlemeler�n yapılması faal�yetler�n� konu
ed�nmekted�r.
1960’lı yıllarda nüfusun g�derek artmasıyla
b�rl�kte ülkeler sosyo-ekonom�k yönden
sıkıntılar yaşamaya başlamıştır. Bu da a�le
planlaması, kadın ve üreme sağlığı g�b�
konuları gündeme get�rm�şt�r. Ardından 1994
yılında Kah�re’de yapılan “Uluslararası Nüfus
ve Kalkınma Konferansı”nda kadın hakları,
kadınların c�nsel yaşamına müdahale
ed�lmes� ve HIV, HPV ve AIDS g�b� c�nsel
yolla aktarılan enfeks�yonlardak� artış g�b�
sorunlar vurgulanmıştır.

Kadınlar Açısından Üreme Sağlığı
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C�ns�yet ayrımcılığı,
C�nsell�k hakkında yeterl� ve doğru
b�lg�ye ulaşamama,
C�nsell�ğ� tatm�n ed�c� b�ç�mde
yaşayamama,
Sorumluluk taşıyıp taşıyamayacağından
em�n olmadan c�nsel etk�nl�kte bulunma,
C�nsell�ğ� ve doğurganlığı zorlamalar
olmadan yaşayab�lme,
Doğum sonrası sağlık h�zmetler�nden
yararlanamama,
B�l�nçs�z ve korunmadan yaşanan c�nsel
deney�mler sonucunda enfekte olma ve
buna �l�şk�n tedav� alab�lme,
Çok erken ebeveyn olma.

Üreme Sağlığında Temel Sorunlar 
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https://tr.wikipedia.org/wiki/Cinsiyet%C3%A7ilik


Yaşama hakkı
Özgürlük hakkı
Eş�tl�k hakkı
Mahrem�yet hakkı
Düşünce özgürlüğü hakkı
B�lg�lenme ve eğ�t�m hakkı
Evlenme ve a�le kurma konularında seç�m yapma hakkı
Çocuk sah�b� olup olmamaya karar verme hakkı
Sağlık bakımı alma ve sağlığın korunması hakkı
B�l�msel gel�şmelerden yararlanma hakkı
Toplanma özgürlüğü ve s�yasete katılma hakkı
İşkence ve kötü muameleden özgür olma hakkı

Tüm b�reyler yaşamları konusunda özgürce karar verme ve
hareket etme hakkına sah�pt�r. Tüm bu hakları kullanab�lme
noktasında da, doğru ve güven�l�r b�lg�ye sah�p olma ve özell�kle
sağlık h�zmetler�nden yararlanab�lme hem k�ş�n�n özel yaşamı
hem de topluma karşı sorumluluğu açısından oldukça öneml�d�r.

Herkes üremeyle �lg�l� karar alırken baskı, ş�ddet ve ayrımcılıktan
arınmış olma hakkına sah�pt�r. Bu çerçevede k�ş�n�n sah�p olduğu
üreme hakları IPPF tarafından C�nsel ve Üreme Hakları
B�ld�rges�nde (2008) aşağıdak� şek�lde düzenlenm�şt�r: 

Üreme Hakları
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Gebel�k ve doğumla �lg�l� sorunlar (Adölesan gebel�k,
sağlıksız düşük ve doğumlar, yüksek doğurganlık)
Ş�ddet/ İst�smar/İnsan t�caret�
C�nsel yolla aktarılan enfeks�yonlar (CYAE)
C�nsel tac�z-tecavüz, ş�ddet ve yoksulluğa bağlı ps�koloj�k
sorunlar ve üreme sağlığına etk�s�
Üreme sağlığı h�zmetler�ne er�ş�m yeters�zl�ğ� 

Üreme sağlığı sağlık s�stemler� açısından büyük öneme sah�pt�r.
Önleneb�l�r ve tedav� ed�leb�l�r sağlık sorunları neden�yle her yıl
b�rçok anne ve bebek hayatını kaybetmekte, her gün m�lyonlarca
kadın c�nsel ş�ddete maruz kalmaktadır. Üreme sağlığı sosyal,
ekonom�k ve sağlık açısından b�rçok soruna neden
olab�lmekted�r.

Mültec� kadınların üreme sağlığı sorunları:

Mültec� Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları
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https://docs.google.com/document/d/1Ys6HM7Y7YuSas2GiCBGchuYffGWGIrwv/edit#heading=h.1t3h5sf
https://docs.google.com/document/d/1Ys6HM7Y7YuSas2GiCBGchuYffGWGIrwv/edit#heading=h.4d34og8
https://docs.google.com/document/d/1Ys6HM7Y7YuSas2GiCBGchuYffGWGIrwv/edit#heading=h.2s8eyo1
https://docs.google.com/document/d/1Ys6HM7Y7YuSas2GiCBGchuYffGWGIrwv/edit#heading=h.17dp8vu
https://docs.google.com/document/d/1Ys6HM7Y7YuSas2GiCBGchuYffGWGIrwv/edit#heading=h.3rdcrjn
https://docs.google.com/document/d/1Ys6HM7Y7YuSas2GiCBGchuYffGWGIrwv/edit#heading=h.3rdcrjn
https://docs.google.com/document/d/1Ys6HM7Y7YuSas2GiCBGchuYffGWGIrwv/edit#heading=h.3dy6vkm
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Prat�k B�lg�ler



Vaj�nal duştan uzak durulmalı,
İç çamaşırlar pamuklu terc�h ed�lmel�,
Bol ve rahat kıyafetler terc�h ed�lmel�,
Çamaşırlar parfümsüz deterjanla
yıkanmalı,
İç çamaşırlar günde �k� kez değ�şt�r�lmel�,
Genel h�jyene d�kkat ed�lmel�,
Enfeks�yonlara karşı prezervat�f
kullanılmalı ve
Rut�n kontroller aksatılmamalıdır.

Kadın gen�tal bölges�, gen�tal büyük ve
küçük dudaklar, kl�tor�s, vaj�nanın g�r�ş�, salgı
yapan bezler, �drar yapılan yer olan üretra,
dışkılama yer� olan anüs ve çok sayıda kıl
fol�küller�n� �çer�r. Bu karmaşık yapısından
dolayı, tem�zl�ğ� konusunda d�kkat ed�lmes�
gereken b�rden çok nokta vardır.

Pek� gen�tal h�jyen nasıl sağlanır?

Gen�tal H�jyen
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Gen�tal h�jyene d�kkat ed�lmel� (Bkz. s.8),
Ped, tampon vs. sık sık değ�şt�r�lmel�,
Bol su �ç�lmel�,
Sağlıklı beslenmeye d�kkat ed�lmel�,
Doktor önermed�kçe �laç kullanılmamalı,
K�ş�y� rahatlatıcı akt�v�teler yapılmalı,
Haf�f yürüyüş veya egzers�z yapılmalı ve
Sıcak su torbası g�b� anormal sıcaklıklara
maruz kalınmamalıdır.

Regl ya da halk arasında yaygın olarak
b�l�nen adıyla âdet kanaması, ortalama her
28 günde b�r yaşanan, vaj�nal kanama
döngüsü olarak tanımlanab�l�r. Kadın üreme
fonks�yonlarının sağlıklı şek�lde çalıştığının
gösterges� olarak kabul ed�leb�len regl,
f�zyoloj�k b�r durumdur. 

Regl dönem�nde nelere d�kkat ed�lmel�?

Regl
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K�ş�ye özel olarak uzman eşl�ğ�nde
seç�lmel�,
Yüksek etk�l� ve güvenl� olmalı,
Yan etk�s� olmamalı,
Kullanıcının kontrolü altında olmalı,
İstend�ğ� zaman doğurganlığa ger�
dönüleb�lmel�,
Uzun süre etk�l� olmalı ve
HIV ve d�ğer c�nsel yolla aktarılan
enfeks�yonlardan koruyucu olmalıdır.

İstenmeyen gebel�kler� yada doğumları
engellemek �ç�n �nsanlar çağlar boyunca
çeş�tl� yöntemler uygulamışlardır. Bu
yöntemlerden bazıları annen�n hayatını
tehl�keye atmıştır. Bugün herkes �ç�n
gel�şt�r�lm�ş olan güven�l�r ve sağlığa zararı
olmayan yöntemler bulunmaktadır.

Yöntem seç�l�rken:

İstenmeyen Gebel�ğ� Önleme
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Doğal a�le planlaması (Takv�m Metodu): Yumurtlama
dönemler�n�n hesaplanmasıdır.
Mukotermal Yöntem:  Rah�m bölges�n�n ısısı ve mukus yapısı
tak�p ed�l�r. Rah�m ağzı mukusu yumurta akı g�b�
göründüğünde dört gün �ç�nde yumurtlama olur.
Dışarı Boşalma (Ger� Çekme): Erkeğ�n �l�şk� sırasında,
boşalma anında kend�n� ger� çekmes�d�r.

Doğal Yöntemler (Güven�l�rl�ğ� düşüktür.)

Kondom: C�nsel �l�şk� önces� pen�se takılır böylece sperm�n
rahme ulaşmasını engeller. 
D�yafram: B�r halka üzer�ne geç�r�lm�ş yumuşak b�r kauçuktur.
Rah�m ağzını kap g�b� örter. Spermler� öldürür ve gebel�ğ�
önler.
K�myasal Yöntem: Sperm öldürücü k�myasallar (sperm�s�d)
kullanılır. Köpük, krem, veya jel formunda bulunur. C�nsel
�l�şk� önces� vaj�naya yerleşt�r�l�r ve spermler rahme
ulaşmadan öldürülür.

Bar�yer Yöntemler�

İstenmeyen Gebel�ğ� Önley�c� Yöntemler
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Gebel�k önley�c� haplar:  Hapın her gün düzenl� alınması �le
her ay yumurtalıklardan yumurta salınımını engeller. 
C�lt altı aracı: Kadının kolunun der�s�n�n altına yerleşt�r�l�r.
Kan dolaşımına sürekl� hormon salgılar. Gebel�ğ� 5 yıl önler.
Gebel�k önley�c� �ğneler: Kadına �ğne �le  yapay progesteron
hormonu ver�l�r. Bu hormon yumurtalıklardan yumurta
salınımını 3 ay engeller.

Hormonal Gebel�k Önley�c�ler

Vazektom�: Erkeğ�n test�sten pen�se spermler� get�ren
kanalların kes�lmes�d�r. Ger� döndürüleb�lmes� zordur.
Tüp l�gasyonu: Kadında tüpler�n bağlanmasıdır. Yumurta
sperm �le karşılaşamaz ve bu şek�lde döllenme engellen�r.
Ger� döndürüleb�lme şansı %50-75 c�varındadır. 
Rah�m İç� Araç (RİA): Sp�ral veya halka olarak da adlandırılır.
Rah�m �ç�ne yerleşt�r�l�r. Üreme organının f�z�ksel çevres�n�
değ�şt�rerek gebel�ğ� önler. 1 �la 5 yıl koruma sağlar.

Cerrah� Yöntemler

İstenmeyen Gebel�ğ� Önley�c� Yöntemler
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Türk�ye’de Sağlık H�zmetler�n�n Yürütülmes�
Hakkında Yönergen�n Kadın Sağlığı
H�zmetler� başlıklı 179. maddes�, sağlık
kurumuna başvuran gebe ve lohusa
kadınlara, Sağlık Bakanlığının bel�rled�ğ�
standartlara uygun h�zmet ver�lmes�n�
öngörmekted�r.

Gebel�k tak�b�; anne adayının gebel�k dönem�
boyunca ve devam eden süreçte
karşılaşab�leceğ� r�sklere göre, bebeğ�n
gel�ş�m�n�n tak�p ed�lmes�n� ve gebel�k
dönem� boyunca geçecek süren�n sağlıklı b�r
şek�lde geç�r�lmes�n� sağlamak amacı �le
yapılmaktadır.

Türk�ye’de Gebe Tak�p Uygulaması

Gebel�k Tak�b� ve Sağlıklı Gebel�k
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Sağlıklı ve besley�c� ürünler tüket�lmel�,
Kabızlığın önüne geçmek, s�nd�r�m�
kolaylaştırmak ve toks�nler� atmak �ç�n
günde en az 2 l�tre su �ç�lmel�,
S�gara ve alkol kullanılmamalı,
Buhar banyosu, sauna, jakuz� g�b� aşırı
sıcak ortamlara g�r�lmemel�,
Ağır kaldırılmamalı ve yorucu
hareketlerden kaçınılmalı,
Stresten uzak durulmalı,
Röntgen g�b� radyasyon yayan
görüntüleme c�hazlarından kaçınılmalı,
Hasta  k�ş�lerle yakın temasa
geç�lmemel�,
Sadece doktorun önerd�ğ� �laçlar ve
v�tam�nler kullanılmalı,
Günde 7 �la 9 saat arasında uyunmalı,
Araba, otobüs ve tren yolculuklarını 6
saatten az tutulmalı, uçak yolculuğu �ç�n
doktordan �z�n alarak yolculuğa çıkılmalı,
6. aydan sonra c�nsel �l�şk�den uzak
durulmalı.

Sağlıklı Gebel�k İç�n D�kkat Ed�lmes� Gerekenler
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Adolesan "Hayır!" deme hakkının farkında olmalı,
R�skl� b�r davranışla karşılaşıldığında güven�len b�r k�ş�ye
(ebeveyn, öğretmen, akraba vb.) haber ver�lmel�,
İstenmeyen b�r davranışa maruz kalındığında �lg�l� kurumlara
başvurulmalı (Bkz. s. 21-24)

Gebel�ğ�n önlenmes�yle �lg�l� b�lg� alınmalı (Bkz s. 10-12),
C�nsel yolla aktarılan enfeks�yonlar ve güvenl� seks �le �lg�l�
b�lg� alınmalı (Bkz s. 29-32)

Anne adayı gebel�k, doğum ve bebek bakımı �le �lg�l� b�lg�
ed�nmel�d�r (Bkz s. 13-20)

B�r�nc�l koruma (İstenmeyen c�nsel İl�şk�den kaçınma):

İk�nc�l koruma (C�nsel �l�şk� sırasında korunma):

Üçüncül koruma (Gebe olan adolesanları kapsamaktadır):

Adolesan dönem� gen�ș anlamıyla b�rey�n b�yoloj�k, ps�koloj�k ve
sosyal değ�ș�mlerle çocukluktan er�șk�nl�ğe geç�ș dönem�d�r.
Adolesan gebel�k 10-19 yaș arasındak� kadınların gebel�ğ�d�r. Bu
gebel�kler anne ve bebek sağlığı üzer�ne kısa ve uzun dönemde
olumsuz etk�ler olușturab�len gebel�klerd�r.

Adolesan gebel�kler ve olumsuz etk�ler�nden nasıl
korunulmalı?

Erken Yaşta (Adolesan) Gebel�k
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16

Ham�lel�ğ�n �lk 10 haftası �çer�s�nde kürtaj
olunması gerekmekted�r. Tecavüz sonucu oluşan
gebel�klerde kürtaj 20 hafta �çer�s�nde
gerçekleşt�r�leb�lmekted�r. 
18 yaş altı ve mümeyy�z (�y�y� ve kötüyü ayırma
yeteneğ�ne sah�p) olmayan b�reylerde kürtaj
�şlem�n�n gerçekleşt�r�lmes� �ç�n ebeveyn veya
vas�s�n�n �zn� gerekl�d�r.
Evl� olanlarda annen�n sağlığı açısından tıbb�
sakınca olmadığı takd�rde �stek üzer�ne yapılan
kürtajda eş�n�n rızasının alınması gerekmekted�r. 

Kürtaj, �stenmeyen b�r gebel�ğ�n tıbb� olarak sonlandırılması
anlamına gelmekted�r. İstemed�ğ� b�r ham�lel�ğ� sonlandırmak
�steyen kadın, kız çocuğu ve ham�le kalab�len herkes �ç�n kürtaj,
hem b�r sağlık h�zmet� hakkı hem de hukuk� b�r haktır.

Kürtaj, kayıt dışı ve hastane veya özel kl�n�k dışında b�r yerde
yaptırılamaz. Yalnızca doktorların kürtaj yapmaya yetk�s� vardır.

Kürtaj �ç�n gerekl� şartlar nelerd�r?

Gebel�ğ�n Tıbb� Olarak Sonlandırılması/Kürtaj



Fetal genet�k nedenler
Anne babada mevcut genet�k nedenler
Geç�r�len enfeks�yonlar
Annen�n bazı hastalıkları

Düşük, her zaman b�r nedene bağlı olmasa
da bazı sebeplerle ortaya çıkab�l�r. Bunlar:

Düşük (abortus); gebel�ğ�n son adet tar�h�ne
göre y�rm�nc� haftadan önce çeş�tl�
nedenlere bağlı olarak sonlanması olarak
tanımlanır. Bu dönemde fetus 500 gramdan
azdır. Gebel�ğ�n 12. haftasına kadar olan
düşükler erken düşüklerd�r. 13-20 hafta
arası oluşan düşükler �se geç düşüklerd�r.

Düşüğün Olası Nedenler�

Düşük

Sağlıklı gebel�k geç�rmek �ç�n bazı
noktalara d�kkat ed�lmel�d�r (Bkz. s. 13-
14).

Neler yapılmalı?
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Normal Doğum: Doğal doğum olarak da
adlandırılır. İlaç, ağrı kes�c� ve h�çb�r tıbb�
müdahale olmadan gerçekleşt�r�l�r.
Sezaryen Doğum: Normal doğumun r�skl�
olduğu durumlarda kullanılan doğum
yöntemler�nden b�r�d�r. Bu yöntem
cerrah� müdahale olarak değerlend�r�l�r.
Suda Doğum: 35-37 derecel�k ılık b�r
suyun �çer�s�nde doğum gerçekleşt�r�l�r.

18

Doğum anı, yaklaşık olarak 6-9 aylık gebel�k
sürec�n�n son anıdır. Doğum sırasında sadece
doğuma odaklanmak ve olumsuz
düşüncelere kapılmamak, annen�n daha
rahat doğum gerçekleşt�rmes�ne yardımcı
olur. Anneler�n doktorun önerd�kler�n�
uygulaması öneml�d�r. 

Doğum Çeş�tler�

Doğum



Doğumdan sonra �lk 24 �la 48 saat
hastanede gözet�m altında kalınması
gerekmekted�r (doktorunuza danışınız),
Normal doğumdan 1 hafta, sezaryen
doğumdan 6 ay sonra doktorun �zn�yle
bas�t egzers�z yapmaya başlanab�l�r,
Sağlıklı beslen�lmel� ve bol su �ç�lmel�d�r.
S�gara ve alkol kullanılmamalı,
Banyo yapmak �ç�n doktorun önerd�ğ�
gün beklenmel� ve ayakta duş alınmalı,
Gen�tal h�jyene d�kkat ed�lmel� (Bkz. s.8),
Yakınlardan destek alınmalı,
Memede enfeks�yon oluşmaması �ç�n
anne bebeğ� sık sık emz�r�lmel�,
Bebeğ�n genel kontroller� ve aşıları
zamanında yaptırılmalı,
Özell�kle emz�ren anneler doktorun
verd�ğ� �laç ve v�tam�nler dışında başka
h�çb�r �laç kullanmamalı,
Baharatlı ve yağlı y�yecek tüket�lmemel�,
Lohusalığın b�t�m�ne kadar c�nsel
�l�şk�den uzak durulmalıdır.
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Doğum Sonrası D�kkat Ed�lmes� Gerekenler



Mümkünse doğum, kadın sağlığı ve
doğum uzmanı doktor tarafından
gerçekleşt�r�lmel�d�r,
Annen�n ve fetüsün, doğum eylem�
süres�nce uzman doktor tarafından
düzenl� olarak tak�b� yapılmalıdır,
Doğum sonrası 24 �la 48 saat (doktorun
öner�s�ne göre) hastanede gözet�m
altında geç�r�lmel�d�r,
Hastaneden sonra beklenmeyen b�r
durumla karşılaşıldığında en yakın sağlık
kuruluşuna başvurmak hayat� önem arz
etmekted�r.
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Doğumla �lg�l� kompl�kasyonlar, doğum
sırasında ya da sonrasında ortaya çıkab�l�r.
Kompl�kasyonlar, annen�n ve bebeğ�n
sağlığını r�ske sokab�l�r.

Doğum Kompl�kasyonları

Ne yapab�l�r�m?



Val�l�k - Kaymakamlık
Pol�s Merkez�
Jandarma Karakolu
Adl� Makamlar (Cumhur�yet Başsavcılığı ve A�le Mahkemeler�)
A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler İl Müdürlükler�
Ş�ddet Önleme ve İzleme Merkezler� (ŞÖNİM)
Sağlık Kuruluşları

Ş�ddete maruz kalındığında ya da r�sk altındayken
başvurulab�lecek kurum ve kuruluşlar:

Ş�ddet eylemler� temelde f�z�ksel, ps�koloj�k, c�nsel ş�ddet veya
�hmal şekl�nde ortaya çıkmaktadır. C�nsel ş�ddet c�ns�yet ve
c�nsel yönel�m fark etmeks�z�n yaşanab�ld�ğ� g�b� yabancı b�r�
tarafından uygulanan saldırıların dışında arkadaş, eş, a�le
tarafından da uygulanab�lmekted�r. F�z�ksel �st�smar, dokunma,
c�nsel �çer�kl� f�lm �zletme, c�nsel sözel saldırı ve �l�şk�ye zorlama
c�nsel ş�ddett�r.

Ş�ddete uğradım ne yapab�l�r�m?

C�nsel Ş�ddet
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İstanbul ŞÖNİM: Telefon: (0212) 465 21 96 - 465 21 97 - (0549)
806 79 48 Adres: Yeş�lköy Mah. Halkalı Cad. No: 30 Bakırköy



ALO 155 Pol�s İmdat
ALO 156 Jandarma İmdat
ALO 183 Sosyal Destek Hattı (7 gün 24
saat ücrets�z h�zmet ver�r)
ALO 112 ACİL Çağrı Merkez�
Gel�nc�k Hattı: 444 43 06 
Ş�ddet İhbar Mob�l Uygulaması
Kadın Destek S�stem� (KADES)
ALO 157 İnsan T�caret� Mağdurları Ac�l
Yardım ve İhbar Hattı
A�le İç� Ş�ddet Ac�l Yardım Hattı: (0212)
656 96 96 ve (0549) 656 96 96
Kadın Mecl�sler� Danışma Hattı: (0505)
004 11 98
N�reng� Derneğ� İst�smara Karşı Destek
Hattı: 0850 216 53 67
YaşamHak Hattı: 444 82 85
İBB Kadına Destek Hattı:  444 80 86
Kadıköy Beled�yes� Alo Kadına Ş�ddet
Hattı: (0216) 349 9 349

Ac�l Telefon Hatları ve Mob�l Uygulamalar:
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Beled�yeler�n Kadın ve A�le Danışma Merkezler�: İBB'ye veya  
bulunduğunuz �lçe beled�yes�ne başvurarak ayrıntılı b�lg�
alab�l�rs�n�z.
C�nsel Ş�ddetle Mücadele Derneğ�: (0542) 5853990
www.c�nsels�ddetlemucadele.org E-posta:
�nfo@c�nsels�ddetlemucadele.org
Kadınlara Hukuk� Destek Merkez� Derneğ� (KAHDEM):
www.kahdem.org.tr, E-posta: kahdem@gma�l.com
Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV): (0212) 251 58 50,
www.kadav-�st.org, E-posta: �nfo@kadav�st.org
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı: (0212) 292 52 31 ve 32,
www.morcat�.org.tr, E-posta: morcat�@morcat�.org.tr
Bakırköy Beled�yes� Özgecan Kadın Danışma Ev�: (0212) 466
39 39
Küçükçekmece Beled�yes� Kadın Danışma ve Sığınma Ev�:
(0212) 411 08 35, E-posta:
sosyalyard�m@kucukcekmece.bel.tr

Ş�ddete Karşı Başvurulab�lecek Kurumlar:
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Kadın Sağlığı Danışma Merkezler�nde kadın ve kız çocukları �ç�n
güvenl� alanlar yaratılmaktadır. B�r�nc� basamak üreme sağlığı
h�zmetler�, toplumsal c�ns�yete dayalı ş�ddet�n önlenmes� ve
ş�ddete yanıt h�zmetler� �le kadın güçlenme çalışmaları �ç�n
h�zmet ver�l�r.

Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bursa, D�yarbakır, Esk�şeh�r,
Gaz�antep, Hatay, İstanbul, İzm�r, Kahramanmaraş, K�l�s, Kocael�,
Konya, Malatya, Mard�n, Mers�n, Osman�ye ve Şanlıurfa'da
bulunan kadın sağlığı danışma merkezler� hakkında ayrıntılı b�lg�
�ç�n aşağıdak� karekodu okutarak UNFPA webs�tes�n� z�yaret
edeb�l�rs�n�z.

Kadın Sağlığı Danışma Merkezler�:
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A�le Sağlığı Merkezler�
A�le hek�m�

Devlet Hastaneler�
Kadın Hastalıkları ve Doğum Pol�kl�n�ğ�

Eğ�t�m ve Araştırma Hastaneler�
Kadın Hastalıkları ve Doğum Pol�kl�n�ğ�

Kadın Sağlığı Danışma Merkezler�

Genç Kadınların Üreme Sağlığı H�zmetler�ne Er�ş�m�

Türk�ye genel�nde genç kadınların kadın ve üreme sağlığı �le �lg�l�
yararlanab�lecekler� kurumlar:
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İBB Şehzadebaşı Tıp Merkez�: (0212) 455 15 50
Ataşeh�r Beled�yes� Kadın Sağlığı ve Mamograf� Merkez�:
(0216) 570 50 00 (Dah�l�: 1943- 1991)
Beş�ktaş Beled�yes� Gönüllü Test ve Danışmanlık Merkez� &  
7/24 Onl�ne Tıbb� Danışma H�zmet�: (0212) 444 44 55
Beyl�kdüzü Beled�yes� Gebe Okulu: (0212) 444 09 39
Kadıköy Beled�yes� Zehra - Mustafa Yüksel Mamograf� ve
Kadın Sağlığı Merkez�: (0216) 565 66 16
Kadıköy Beled�yes� Dr. Rana Beşe Sağlık Pol�kl�n�ğ�: 

Kadıköy Beled�yes� Prof. Dr. Korkmaz Altuğ Sağlık
Pol�kl�n�ğ�: (0216) 565 13 44 - (0216) 565 25 94
Ş�şl� Beled�yes� Pol�kl�n�k & Laboratuvar H�zmetler�: 

Tuzla Beled�yes� Kadın Koord�nasyon Merkez�: 

Sarıyer Beled�yes� Pol�kl�n�k H�zmetler� & Ps�kososyal
H�zmetler: (0212) 444 1 722
Kadın ve A�le Sağlığı Derneğ�: 0312 219 8064
İstanbul Poz�t�f Yaşam Derneğ� HIV Test�:  +90 216 418 10 61

       (0216) 418 88 30 - 348 40 27

        (0212 708 88 88

        (0212) 444 0 906

Genç Kadınların Üreme Sağlığı H�zmetler�ne Er�ş�m�

İstanbul'da genç kadınların kadın ve üreme sağlığı �le �lg�l�
yararlanab�lecekler� kurumlar:
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Temel ve ac�l sağlık h�zmetler� �le bu
kapsamdak� tedav� ve �laçlardan katılım
payı alınmaz,
Bulaşıcı hastalıklar, çocuk aşılama ve
üreme sağlığı �le �lg�l� gerekl� çalışmalar
yapılır ve tedb�rler alınır,
Mültec�ler geç�c� barınma merkezler�nde
kurulan sağlık merkezler�nden, bakanlık
ve bağlı kuruluşlarına a�t sağlık h�zmet�
sunucularından, ün�vers�te sağlık
uygulama ve araştırma merkezler�nden,
özel hastanelerden, vakıf veya dernekler
tarafından gönüllü olarak ver�len sağlık
h�zmetler�nden yararlanab�l�rler.

Mültec� Kadınların Üreme Sağlığı H�zmetler�ne Er�ş�m�

Türk�ye'de bulunan mültec�ler�n sağlık
h�zmetler�ne er�ş�m�yle �lg�l� yasalar
düzenlenm�şt�r. Buna göre:
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B�r�nc� kademe teşh�s, tedav� ve
rehab�l�tasyon h�zmetler�,
Aşı ve d�ğer koruyucu sağlık h�zmetler�
�le üreme sağlığı h�zmetler�,
Yaş ve c�ns�yet gruplarına yönel�k �zlem
ve taramalar (gebe, lohusa, yen� doğan,
bebek, çocuk ve benzer�),
Sağlık eğ�t�mler� (h�jyen, anne sütü,
sağlıklı beslenme ve benzer�).

Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçel�evler, Başakşeh�r, Beyoğlu,
Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Fat�h, Güngören, Kağıthane,
Küçükçekmece, Maltepe, Pend�k, Sancaktepe, Sultanbeyl�,
Sultangaz�, Ümran�ye, Üsküdar ve Zeyt�nburnu �lçeler�nde
bulunan Göçmen Sağlığı Merkezler� hakkında ayrıntılı b�lg� �ç�n
https://�stanbul�sm.sagl�k.gov.tr/ adres�n� z�yaret edeb�l�rs�n�z.

Türk�ye'de her �lde Halk Sağlığı
Müdürlükler�ne bağlı Göçmen Sağlık
Merkezler� kurulmuştur. Göçmen Sağlığı
Merkezler�nde ver�len sağlık h�zmetler�:

Göçmen Sağlığı Merkez�

İstanbul Göçmen Sağlığı Merkez�

Göçmen Sağlığı
Merkezler�'nde doktorlar

dah�l personeller�n
tamamı mültec�d�r!
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C�nsel yolla aktarılan enfeks�yonlar, b�r k�ş�den d�ğer�ne c�nsel
temas (�l�şk�) yoluyla geç�r�len enfeks�yonlardır.

Başlıca aktarım yolu, koruyucu önlem alınmadan enfeks�yon
etken� bulunduran b�r� �le c�nsel �l�şk�de bulunmaktır.

Tedav� ed�lmed�ğ� takt�rde, c�nsel yolla aktarılan enfeks�yonlar
kısırlığa ve rah�m ağzı kanser�ne yol açab�l�rler.

Bu t�p r�skler güvenl� seks konusunu daha öneml� hale get�r�r. 

Bu g�b� enfeks�yonlar c�nsel �l�şk� sırasında aktarıldığı g�b�
doğumdan önce, doğum sırasında veya doğumdan hemen sonra
anneden bebeğe veya bozuk kan nakl� yoluyla veya ster�l�ze
ed�lmem�ş şırıngaların kullanılmasıyla da geçeb�l�r.

Çeş�tl� tedav�ler�; aşı, ant�b�yot�k veya etk�l� kremlerd�r. Bazı
enfeks�yonların kes�n tedav�s� bulunmamaktadır.

C�nsel Yolla Aktarılan Enfeks�yonlar:
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HPV (�nsan pap�lloma v�rüsü): C�nsel �l�şk� esnasında c�lt
teması yoluyla bulaşır. Gen�tal bölgede veya boğazda
s�ğ�ller yoluyla kend�n� göstereb�l�r. HPV rah�m ağzı
kanser�n�n en öneml� neden�d�r. Bu nedenle HPV aşısı olmak
çok öneml�d�r. HPV aşısı r�skten büyük oranda korumaktadır.

Bel soğukluğu (Gonore): Vücudun ılık, neml� bölgeler�n�
enfekte etme eğ�l�m�nded�r. Enfeks�yon h�ç bel�rt� vermeden
de seyredeb�l�r. Gonore kısırlığa neden olab�l�r. 

Klam�dya: Yaygın b�r c�nsel enfeks�yondur. Yen�doğan
bebekler de doğum esnasında anneler�nden klam�dya
enfeks�yonu alab�l�rler.

Gen�tal herpes (Gen�tal uçuk): Genel olarak uçuk adıyla
b�l�nen b�r enfeks�yondur. Enfeks�yonun bel�rt�s� vaj�na, anüs
ve kalçalarda �ç� su dolu kırmızı kabarcıkların olması, ağız
çevres�nde uçuk, �drar yaparken ağrı, ateş ve vaj�nal akıntıyı
�çereb�l�r. Normal doğum esnasında bebeğe bulaşab�l�r. 

En Sık Görülen C�nsel Yolla Aktarılan Enfeks�yonlar:
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Uyuz: Gözle zorlukla görülecek kadar küçük olan uyuz
böceğ�n�n, üst der�n�n altına g�rerek meydana get�rd�ğ�
kaşındırıcı ve bulaşıcı b�r der� enfeks�yonudur. 

Freng� (sf�l�z): Potans�yel olarak c�dd� b�r enfeks�yondur,
kalıcı hasarı ve uzun sürel� kompl�kasyonları önlemek �ç�n
erken tedav� gerekl�d�r. İlk aşamada genell�kle c�nsel organda
veya çevres�nde yuvarlak, sert b�r yara h�ssed�leb�l�r. S�f�l�z,
enfekte anneden doğmamış bebeğ�ne geçeb�l�r.

HIV: Bağışıklık s�stem�n� çökerten bulaşıcı b�r enfeks�yondur.
HIV, AIDS'e neden olab�l�r ve v�rüsü tamamen vücuttan
uzaklaştıracak kes�n b�r tedav�s� bulunmamaktadır. Erken
tanı sayes�nde, koruyucu ve önley�c� tedav�lerle v�rüs
baskılanarak bağışıklık s�stem�n� çökertmes� engelleneb�l�r. 

Hepat�t B: C�dd� b�r bulaşıcı enfeks�yon olan Hepat�t B
yıllarca vücutta kalır. Kron�kleşeb�l�r ve s�roz ya da kanser
yoluyla karac�ğerde kalıcı hasara yol açab�l�r. Hepat�t B
anneden bebeğe geçeb�l�r. Kes�n tedav�s� yoktur. 

En Sık Görülen C�nsel Yolla Aktarılan Enfeks�yonlar:
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Kondom kullanılmalı: Kondom çoğu c�nsel yolla aktarılan
enfeks�yondan korurken bazılarından korumaz. Örneğ�n HPV
enfeks�yonu! HPV’n�n bulaşması �ç�n tam c�nsel �l�şk�
olmasına gerek yoktur, çünkü temasla yan� sürtünme �le de
HPV bulaşab�l�r ve gen�tal s�ğ�llere neden olab�l�r. Ama y�ne
de mutlaka kondom kullanılmalıdır, çünkü c�nsel yolla
aktarılan enfeks�yonların %90’ından koruyacaktır.
B�rden fazla k�ş�yle c�nsel �l�şk�de bulunmak enfeks�yonla
karşılaşma r�sk�n� artırab�l�r. B�rden fazla k�ş�yle c�nsel �l�şk�de
bulunan b�r�yle c�nsel �l�şk�de bulunmak da aynı şek�lde r�sk�
artırab�l�r.
Enfeks�yon taşımadığından em�n olmadığınız k�ş�lerle c�nsel
�l�şk�de bulunurken tüm tedb�rler�n alındığına em�n olunmalı,
C�nsel yolla aktarılan enfeks�yonlar �ç�n yılda 1 defa tarama
test� yaptırılmalı (Hepat�t B ve C, HIV, Klam�dya, Gonore
g�b�.). Partner değ�şt�r�l�rse testler tekrarlanmalı.
Bağışıklık s�stem� güçlü tutulmalı: Dengel� beslenme,
düzenl� uyku ve stresten uzak durularak �mmün s�stem�
güçlend�r�lmel�.

C�nsel Yolla Aktarılan Enfeks�yonlardan Korunma
Yolları:
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"Bu k�tapçık Fr�edr�ch-Ebert-St�ftung (FES) Derneğ� Türk�ye Tems�lc�l�ğ�’n�n
katkıları �le Sağlık Hakkı Derneğ� tarafından hazırlanmıştır. Bu k�tapçıkta yer
alan görüşler FES Derneğ� Türk�ye Tems�lc�l�ğ�’n�n görüşler�n� tems�l etmez."

Bu k�tapçık hazırlanırken yararlanılan kaynaklara er�şmek ve �ler�
okuma yapmak �ç�n aşağıdak� karekodu okutab�l�rs�n�z.

Kaynaklar:

Her türlü ger� b�ld�r�m �ç�n b�lg�@sagl�khakk�.net'e ulaşab�l�rs�n�z.



www.sagl�khakk�.net

b�lg�@sagl�khakk�.net

sagl�khakk�derneg�

sagl�khakk�derneg�

sagl�khakk�derneg�


