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Sunum Akışı 
 

• Temel Kavramlar 

 

• LGBT+’ler savunmasız 
/örselenebilir bir grup 
mudur? 

 

• Sağlıkta eşitsizlik ve 
LGBT+ 

 

• Türkiye’de LGBT+’lerin 
sağlık hizmetlerine erişimi 
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Temel sorular 

• Tıp, patolojik olmayı nasıl tanımlamaktadır? Karşıt 

cinsiyet davranışını benimsemek ya da ortaya 

koymak patolojik midir?  

• İnsanın kendi biyolojik cinsiyetini değiştirmesi söz 

konusu olduğunda hekimler engelleyici ya da 

meşrulaştırıcı bir otorite olabilirler mi?  

• Tıp kurumu heteronormatif olabilir mi?  

• Tıp uygulamalarında cinsel azınlıklara karşı bir 

ötekileştirme pratiğinden söz edilebilir mi?  
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LGBT+ ...? 

LGBTI; 

 

 

• LGBTT (lezbiyen, gey, 
biseksüel, travesti, transeksüel), 

 

• LGBTI (lezbiyen, gey, 
biseksüel, trans, interseks), 

 

• LGBTQ (lezbiyen gey, 
biseksüel, trans, queer), 

 

• LGBTTIQA (lezbiyen, gey, 
bisesküel, travesti, transseksüel, 
interseks, queer, aseksüel) 
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Queer ? 
27 Aralık 2017 Çarşamba 



Cinsel yönelim [ing: sexual orientation]   

• Cinsel yönelim, bireyin romantik ya da cinsel dürtülerini 
yönlendiren kalıcı, kişisel bir niteliktir. Cinsel yönelim, bireyin 
cinsel açıdan çekici bulduğu kişilerin biyolojik cinsiyetlerine 
(erkek/kadın) dayandırılarak sınıflandırılmaktadır.  

 

Heteroseksüel [eş: Karşıtcinsel] 

 

 Biseksüel [ing: Bisexual]  

 

 Eşcinsel [eş. Homoseksüel] 
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Cinsiyet kimliği [ing: gender identity] 

Kişinin kendi bedenini ve benliğini belirli bir cinsiyet içinde 

algılama durumu olarak kabul edilmektedir.  

 

Biyolojik cinsiyetinden bağımsız olarak bireyin kendini 

erkek ya da kadın olarak algılaması anlamında 

kullanılmaktadır.  

 

Çoğu kişide cinsiyet kimliği ile biyolojik cinsiyet özellikleri 

özdeştir; kimi bireylerde ise farklılık gösterebilmektedir.  
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Transeksüalite  

• Transeksüalite, bireyin cinsel kimliğinin biyolojik 

cinsiyetinden farklı olması, kişinin yoğun biçimde karşı 

cinsten olmak istemesi veya karşı cinsten olduğuna 

inanması olarak tanımlanmaktadır.  

 

• Transgender terimi, cinsiyet geçiş sürecini tamamlamış 

ya da tamamlamamış, ancak biyolojik cinsiyetine ve 

görünümüne bir şekilde müdahale eden bireyleri ifade 

etmek için kullanılan ortak bir terimdir.  
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Ruhsal Bozuklukların Tanımlanması ve Sınıflandırması 

[ing: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 

DSM]  
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• Günümüzde geçerli olan 

DSM-5’te eşcinsellik hiçbir 

tanı kategorisi içinde yer 

almamaktadır.  

• 1973 yılında eşcinsellik, 

Amerikan Psikiyatri Birliği 

[ing: American Psychiatric 

Association, APA] tarafından 

hastalık sınıflamasından 

çıkarılmıştır.  

• 1990 yılında Dünya Sağlık 

Örgütü tarafından eşcinsellik, 

heteroseksüellik gibi sağlıklı 

bir durum olarak kabul 

edilmiştir.  
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• Cinselliğin tıp kurumu 
tarafından sağlık ve 
hastalık kavramlarıyla 
birlikte anılması (19. yy), 
eşcinsel bireyler üzerinde 
yapılan tıbbi müdahalelerin 
önünü açmıştır. 
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Onarım Terapisi  

• Eşcinsel bireylerin cinsel yönelimlerini değiştirme amacı 

ile uygulanan dönüştürme ya da onarım tedavilerinin 

[ing: conversion/reparative therapy] ilk kez 1800’lü 

yıllarda raporlanmaya başlamıştır. 

 

• Bu tür müdahaleler bireylerin cinsiyet kimliklerine değil, 

cinsel yönelimlerine müdahaleyi kapsayan girişimlerden 

oluşmaktadır.  
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Onarım Terapisi  

 

• Onarım terapisi, psikiyatri ve psikoloji meslek örgütleri 

tarafından bilimsel dayanaktan yoksun olmakla 

eleştirilmektedir. 

 

     (APA, 2009; TPD ve CETAD, 2010). 
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Destekleyici Terapi  

• Bireyin cinsel yönelimiyle ilgili yaşadığı sorunlara ruh 

sağlığı çalışanlarının uygun yanıt vermesiyle önemli 

kazanımların sağlandığı ifade edilmektedir. 

 

• Bireyin bilgilendirilmesi, kişisel önyargılarının ele 

alınması, kendini tanıma süreci yaşayan danışana empatik 

yaklaşılması, içinden geçtiği döneme özgü zorlanmaların 

üstesinden gelmesi için yapılan destekleyici çalışmalar 

öne çıkmaktadır.  
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LGBT+’ler  

savunmasız/örselenebilir bir grup mudur? 

“Savunmasız gruplar [ing: vulnerable 

populations]" terimi genellikle "risk 

altındaki gruplar [ing: groups at risk]" 

ile eş anlamlıdır.  
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LGBT+’ler  

savunmasız/örselenebilir bir grup mudur? 

• Sağlık göstergeleri kötü olan  

 

• Sağlık hizmetlerine erişimle 

ilgili sorun yaşayanlar 

 

• Çoklu risk faktörlerine 

maruz kalanlar 

 

• …  

 

27 Aralık 2017 Çarşamba 



Sağlıkte eşitsizlik…! 

 

 

 

 

 

• Savunmasız gruplar nitelikli sağlık hizmetlerine erişimde 

sağlık eşitsizliklerine maruz kalabilirler.  
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Damgalanma: Çok boyutlu inşa… 
Source: Hatzenbuehler ML, Link BG. Introduction to the special issue on structural stigma and health. 

Soc. Sci. Med. Feb 2014; 103:106. Doi: 10.1015/j.socscimed.2013.12.017). 
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Riskli davranışlar açısından LGBT+’ler  
27 Aralık 2017 Çarşamba 

 

• Institute of Medicine (IOM), 2011 yılında LGBT sağlığı 
hakkında bir rapor yayınladı.  

 

• LGBT+’lerde sigara kullanımı toplumun diğer üyeleriyle 
kıyaslandığında daha fazladır.  

 



Riskli davranışlar açısından LGBT+’ler  
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• LGBT+’lerin opioids and tranquilizers kötüye 

kullanımlarının rapor edilme oranları daha yüksektir. 



Riskli davranışlar açısından LGBT+’ler  
27 Aralık 2017 Çarşamba 

• LGB gençlerden üçte biri 24 saati aşan aç kalma, diyet 

ilaçları kullanma, kusma ya da laksatif ilaç alımı gibi 

zarar verici kilo kontrol davranışları sergilemektedirler.  



Ruhsal açıdan eşitsizlik  
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Yetişkin GB erkek ve LGB gençler, 

depresyon, kaygı, intihar girişimi ve 

madde kullanımı gibi davranışlar 

açısından riskli bir grubu 

oluşturmaktadırlar.  

Lewis NM. Mental health in sexual 

minorities: recent indicators, trends, and 

their relationships to place in North 

America and Europe. Health Place. Dec 

2009;15(4):1029- 1045.  

 

LGB’ler heteroseksüellerle kıyaslandığında 

ömür boyu travmatik deneyimlere iki kat 

daha fazla oranda maruz kalmaktadırlar.   

Roberts AL, Austin SB, Corliss HL, 

Vandermorris AK, Koenen KC. Pervasive 

trauma exposure among US sexual 

orientation minority adults and risk of 

posttraumatic stress disorder. Am J Public 

Health. Dec 2010;100(12):2433-2441.  

 



Risk artışı 
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• LB kadınlar heteroseksüel kadınlarla kıyaslandığında iki 
kat obezite riski iki kat artmaktadır. 

• LGB yetişkinlerin heteroseksüel erişkinlere kıyasla bir 
buçuk kat daha fazla astım riski vardır. 

• LGB yetişkinler, heteroseksüellere kıyasla 
kardiyovasküler hastalığa yakalanma riski iki kat 
artmaktadır. 



 Risk artışı 
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• Eşcinsel erkekler ve transeksüel kadınlar (MtF), HIV / AIDS ve diğer 
CYBE'ler için yüksek risk altındadır. 

• Transeksüellerin ayrımcılıkla ilgili yaşantılar nedeniyle sigortalı olma 
oranları düşüktür; tıbbi bakımı ertelemeleri heteroseksüellere kıyasla 
daha fazladır.  

• Tıbbi tedavinin ertelemesi en çok transeksüel erkeklerde (FtM) 
gözlenmektedir.  
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• Beş transtan birinin bir doktor tarafından sağlık hizmeti 

alması engellenmektedir.   



LGBT+’ler açısından eşitsizlik  
27 Aralık 2017 Çarşamba 

 

• LGBT’lerin heteroseksüellerle 
kıyaslandığında yaşam boyu 
kötü muameleye maruz kalma 
riski daha yüksektir.  
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Türkiye,  

• Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB, 

2016) ve çeşitli sivil toplum 

örgütlerinin medyaya yansıyan 

ya da yasal süreçlere konu olmuş 

olaylar ile kendilerine yapılan 

başvurulardan derleyerek ortaya 

koyduğu çok sayıda rapor, 

LGBT+’lerin toplumsal alanda 

uğradıkları ayrımcılığın onların 

sağlık hizmetlerine erişimlerini 

olumsuz yönde etkilediğini 

düşündürmektedir.  
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 2875 kişi, anket  

 Çalışmaya katılanların anlamlı bir bölümünün ayrımcılığa uğrayacağı 
korkusu ile tedavi olmadığı ya da tedavisini geciktirdiği ortaya 
konulmuştur.  

 Sağlık personeli tarafından eşcinsel ve/veya trans kimliğinin tedavi 
edilmeye çalışıldığı, cinsel sağlık hizmetlerine nereden ve nasıl 
ulaşabileceğinin bilinmediği, ruh sağlığı hizmetlerine ihtiyaç 
duyulmasına rağmen bu hizmetlerin pahalı olması nedeniyle hizmete 
erişilemediği, herhangi bir sağlık sigortası kapsamında olmamanın 
sorunlu olabildiği bildirilmektedir. 
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