19 Kasım 2020 Toplantı Soruları
Benim sorum Türkiye’deki gizli HİV epidemisiyle ilgili. Pandemi koşullarında da öncesinde
de HİV’e hala bir kamu sağlığı sorunu gibi değil de ahlaki bir sorun gibi yaklaşılıyor. “Tek
çare tek eşlilik” denen ve cinsel sağlık eğitiminin öğrencilere verilmediği bir ülkede, HİV
salgınını durdurmak mümkün olabilir mi? Ayrıca, cinsel haklar dendiğinde niye bir tek
üreme sağlığından bahsediliyor ve LGBTİ+ bireylerin cinsel sağlığı neden konuşulmuyor?
HIV konusundaki yanlış bilgilerin yayılması, kapsamlı yaşa uygun cinsel sağlık eğitimlerinin
eğitim müfredatlarında yer almaması, ahlakçı önyargılar ve kapsayıcı olmayan söylemler
nedeniyle HIV halen kamu sağlığını ilgilendiren bir sağlık sorunu değil de belirli bir gruba
yönelik bir enfeksiyonmuş gibi görülmektedir. Bu sorunu gidermek için, kapsamlı yaşa uygun
cinsellik eğitimlerinde HIV ve AIDS'e yer verilmesi, anonim HIV test ve danışmanlık
merkezlerinin artması, önleme ve koruyucu hizmetlerin geliştirilmesi başlıca adımlardır.
Platform olarak CSÜS hakları bağlamında bu konunun görünürlüğünü artırmaya da
çalışmalarımızda dikkat ediyoruz.
CSÜS hakları kavramının kapsamının nasıl tarif edildiği LGBTİ+’ların bu haklardan faydalanma
oranını etkiliyor. CSÜS hakları insan haklarından ayrı düşünülemez, toplumdaki tüm bireyler
bu haklara erişebilmelidir ve LGBTİ+’lar bu hizmetlere erişimde güçlük çeken, Platform
çalışmalarımızda da ayrıca ele aldığımız kilit gruplardan biridir. Platform olarak savunuculuk
ve lobicilik çalışmalarımızda, araştırmalarımızda, LGBTİ+'ların CSÜS alanında yaşadıkları
ihlallerin, ihtiyaç ve sorunlarının görünür olması amaçlarımız arasında. LBGTİ+ örgütlerinin
alana dönük çalışmalarının artması ve diğer STK'lerin LGBTİ+'lar, mülteciler, gençler, kadınlar
gibi kilit gruplara daha çok dikkat göstermeleriyle birlikte CSÜS hakları mücadelesinin
kapsayıcılığı ve gücü artıyor. Tam bir dayanışma içinde haklarımız için mücadeleyi sürdürmeyi
arzu ediyoruz.
Sayın Volkan hocam, teşekkürler sunum için. Çalışmanızda belediyeler ya da
hastanelerdeki HIV test hizmetlerindeki durumun pandemiyle nasıl etkilendiğine dair
spesifik bir bulguya eriştiniz mi diye sormak istiyorum.
Belediyeler kapsamındaki Gönüllü Test ve Danışmanlık Merkezleri’in (GTDM) birçoğu haziran
ayına kadar, bir kısmı daha uzun süre kapalı kaldı. Arayanları spesifik hastanelere
yönlendirebilen merkezler (ör. Çankaya) olsa da, merkezlerin açıldıktan sonra randevulu
çalışmaları ve yüksek talep görmelerinden anladığımız kadarıyla, pandemi sürecinde testler
önemli oranda ertelendi. Hastanelerde enfeksiyon bölümleri COVID-19’a odaklı hizmet
verdikleri için hasta takiplerinde de aksamalar olduğunu, hizmet sunucuların kişisel gayretleri
ile telefon danışmanlığı gibi yöntemlerle açığın kapatılmaya çalışıldığını öğrendik.
Raporumuzdan konuyla ilgili diğer ayrıntılara ulaşabilirsiniz.
Üreme sağlığı sorumluluğu ve yükümlülüğü bağlamında, sağlık ocağı çalışanlarının bilgi
almak için sadece kadınları aramalarının sosyal devletin cinsiyet eşitsizliğine katkı
sunduğunu düşünüyor musunuz? Bu hususta neler yapılabilir?
Aile Sağlık Merkezleri 15-49 yaş grubu kadın izlemi ve anne sağlığının takibi çerçevesinde bir
sorumluluk alanı var. Ayrıca, kişisel bilgilerin ve mahremiyetin korunması konusundaki yasal

çerçeve ve etik ilkeleriyle de sınırlandırılmış durumdalar. Toplumsal cinsiyet eşitliğine
dayanan bir takip süreci uygulanması elbette bizim de beklentimizdir fakat bunun
sağlanabilmesi için savunuculuğun güçlenmesi ve yasal çerçevede değişiklik yapılmasına
ihtiyaç var.
Kürtajın fiili olarak uygulanmıyor oluşunu konuşmanın yeri burası değil midir? Savunuculuk
platformu olarak tanımladığımız yerin bu konuları konuşmanın tam da yeri olması gerekir
diye düşünüyorum.
Yasal olarak tanımlanan bir sağlık uygulamasının erişilebilir olmaması elbette önemlidir ve
isteyerek düşük kadın sağlığı hizmet bütünü içinde yer alır. Toplantımızın ilerleyen
bölümlerinde bu konu gündeme getirildi.
Porcius Cato her kürsüye çıkışında konu ne olursa olsun "delenda est carthago", kanaatime
göre, “Kartaca yıkılmalıdır” dermiş. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Aile Hekimliği
Uygulaması’na dair 2004’ten bu yana istatistikler tepetaklak olduğu halde niye müdahale
edilmemektedir? Sağlık ocağı sisteminden vazgeçilmesinin hesabını kim verecek?
Şeffaflık ve hesap sorulabilirlik temel bir yönetim/yönetişim ilkesi olarak yaygınlık kazandığı
ve siyasetin de ana ilkelerinden biri haline geldiği zaman, böyle bir adımın atılacağını
düşünebiliriz.

Sayın Banu Hocam karşılanamayan aile planlaması ihtiyacının artışından bahsetti. Son
dönemlerde aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz olarak dağıtılan/uygulanan kontraseptif
yöntemlerinin temininde sıkıntı yaşanması, malzemenin olmaması konusunda ne
düşünüyorsunuz?
TNSA araştırması, kullanılan yöntemlerin kaynağına, nereden alındığı sorusunu da
kapsamaktadır. 2013-2018 yıllara arasında kontraseptif malzeme temin eden birimleri bu
çalışmada görmek mümkündür. Karşılanamayan aile planlaması ihtiyacı, doğurganlık
konusundaki tercih ve beklentiler ile yöntem kullanımını kapsayan bir değerlendirme
sonucunda ortaya çıkmaktadır. Sağlık hizmet sunuculara yönelik niteliksel araştırmalar, aile
planlaması hizmetlerine ve yöntemlerine ulaşma konusundaki sorunlara işaret etmektedir.
Ör: Sağlık Çalışanları Gözünden İstanbul’da Kürtaj ve Aile Planlaması Hizmetlerinin Durumu
Araştırması
Pandemi Öncesi ve Sırasında Türkiye’de CSÜS Hizmetleri İzleme Raporu
Karşılanmamış aile planlaması hizmetlerindeki artışı nelere bağlayabilirsiniz?
Koruyucu sağlık hizmet sistemlerine yaklaşım ve sağlıkta reform çalışmasının getirdiği yeni
hizmet sistemi bileşenleri kapsamlı bir şekilde değerlendirildiğinde, aile planlaması hizmetleri
sunumunun daraldığı gözlemek mümkündür. Bu daralma, performans sisteminin içeriğinden
Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri’nin kapatılmasına, aile sağlığı hizmet

merkezlerinin yapılandırılmasından aile planlaması malzemelerin teminine kadar uzanan
geniş bir yelpazede gerçekleşmiştir.
Pandemi öncesinde antenatal hizmet sunumun yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?
TNSA araştırması bize Türkiye ölçeğinde antenatal hizmetlerin kullanımı konusunda önemli
veriler sunmaktadır ancak hizmetin niceliksel boyutuna işaret eden bu çalışmalar ancak
hizmet niteliğine ilişkin araştırmalarla tamamlandığı noktada daha kapsamlı bir
değerlendirme yapma şansımız olacaktır.
Volkan Bey'e soru: Siz ve oturumdaki tüm değerli bilim insanlarına ve hocalarımıza
teşekkürler. Raporunuzda gençlere yönelik CSÜS bilgi ve hizmetlere erişimin giderek
zorlaştığını vurguluyorsunuz. Okullarda da müfredat kapsamında bu bilgiler çok sınırlı. Bu
alanda politik savunuculuğu güçlendirmek için özellikle politik bilimler, sosyal bilimler ve
ekonomi yönlerden ne tür çalışmalar destek sağlayıcı olabilir? Sağlık dışında, hangi
sektörlerle, nasıl bir işbirliği yapılabilir? Ne tür araştırmalar katkı sağlayabilir?
Sorunuzda da vurguladığınız gibi, önemli toplum sağlığı sorunlarına neden olabilecek ve
kalkınma göstergeleriyle ilişkili bir alan olan gençliğin CSÜS bilgi ve hizmetlerine erişimi
disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınmalıdır ve politik olarak öncelikli bir hizmet alanı olarak
tanımlanmalıdır.
“15-49 yaş arası evli kadınların çocuk sayısı” ya da “adölesan evlilikler ve doğurganlığı” gibi
kavramlar kullandığımızda Türkiye’de çocuk yaşta evliliğin yasal olduğu anlamı çıkabilir
bilmeyenler için. Bu sebeple bu konuya dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Uyarınız için teşekkür ederiz. Bu bilgiler paylaşılırken, evlilik yaşının aile mahkemelerince
düşürülmesinin önüne geçecek mevzuat değişikliklerinin de gündeme getirilmesi ve
farkındalık yaratılması yararlı olacaktır.
Engelleri grupların cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusunda ailelerle işbirliği ve çözüm
önerileri konusunda düşünceleriniz nelerdir?
Engelli grupların CSÜS alanındaki durumları ve ihtiyaçları ne yazık ki yeterince görünür değil.
CİSÜ Platformu olarak araştırma raporlarımızda bu gruba özgü meseleleri de kapsıyor, hem
verilerin artması hem de hizmetlerin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapıyoruz.
Bizler tıp öğrencileri olarak cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarının en doğru şekilde,
bilimsel temelli savunuculuğunu ne gibi çalışmalarla yapabiliriz?
Tıp öğrencilerini bu alana ilişkin farkındalıkları ve duyarlılıklarının yüksek olması son derece
kıymetli. Eğitim müfredatında bu konuya yeterince alan açılması ve öğrencilerin daha
donanımlı bir halde mezun olmaları, savunuculuk gerektiren bir alan ve öğrencilerin de bu
yaklaşım ve bilincin yaygınlaşması adına alabileceği roller var. CİSÜ platformunu takibi
sürdürerek gündemlerimizi ortaklaştırmamız için bizleri etkinlik ve tartışmalarınızdan
haberdar etmenizi bir ortaklaşma alanı olarak öneriyoruz.

Sağlığın diğer alanlarında olduğu gibi CSÜS alanında da hizmetin psikolojik boyutu arka
planda kalıyor. Panelistlerin düşüncelerini almak isterim.
Psikolojik boyutun diğer boyutlarla aynı dikkatle ele alınması gerektiği konusundaki vurgunuz
katılıyoruz. CİSÜ Platformu olarak hem araştırma hem de savunuculuk çalışmalarımıza bu
farkındalıkla yaklaşacağız.
Her ne kadar modern yöntemleri kullanmada artış olsa da, doğum kontrol yöntemi
kullanmayanların oranının yükselmesi ciddi bir sorun. Altta yatan nedenler neler olabilir?
Ülkemizde geleneksel yöntem kullanımındaki azalma modern yöntem kullanımındaki sınırlı
artışla giderilemediğinden, gebeliği önleyici yöntem kullanmayanların oranı 2013-2018
döneminde %27’den %30’a yükseldi. Bu sonucu, aile planlaması hizmetlerinin erişiminden
bilgilendirme ve danışmanlık hizmetlerinin daralmasına uzanan bir dizi soruna bağlı olarak
değerlendirmek mümkün.
100 gebelikten 6’sı istemli düşük olduğu bilgisini nasıl yorumluyorsunuz? Bu istemli
düşükler daha çok nerelerde gerçekleşiyor?
2018 TNSA verileri, isteyerek düşük yapan kadınların % 64’ünün isteyerek düşük öncesi
yöntem kullanmamış olduğunu gösteriyor. Bu düşüklerin gerçekleştiği kurumların dağılımı ise
% 49 özel sektör, % 35 devlet hastaneleri, % 5 doğum evi, % 2 üniversite hastanesi ve %9
diğer devlet kurumları şeklindedir.

Bakanlığın online olarak verilen prenatal ya da postnatal hizmetlerinden elde edilen
sonuçlara ilişkin hazırladığı ya da hazırlayacağı bir rapor var mı? İçerik ya da sürecin
işleyişine ilişkin bilgi paylaşmanız mümkün mü?
Bu kapsamda bir rapor konusunda ne yazık ki bilgimiz yok. Arzu ederseniz pandemi
döneminde anne sağlığı hizmetlerine yönelik sağlık hizmet sunucu paylaşımlarını içeren
raporumuzdaki bilgilere göz atabilirsiniz.

