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Gelişimsel Üreme ve Seksüel Biyoloji

Sağlık profesyonellerinin çocuklarına verdikleri
cinsel eğitimle ilgili yaklaşımlarının belirlenmesi:
Bir kamu hastanesi örneği

Determining the approaches of health professionals on sex education to
their children: A public hospital example
Yasemin Şanlı1 , Özlem Şahan2 , Ergül Aslan3
ÖZ

ABSTRACT

AMAÇ: Bu çalışma dört yaş ve üzeri çocuğu olan sağlık profesyonelleri-

OBJECTIVE: This study was carried out to determine the approaches
and attitudes of health professionals who have children aged 4 and over,
regarding the sexual education they give to their children.
MATERIAL and METHODS: The research was conducted in descriptive
cross-sectional type. The sample of the study consisted of 203 health
professionals who work in a public hospital in the Central Anatolia
Region, have children aged 4 and above and volunteer to participate
in the study. The data were obtained through the Socio-demographic
Questionnaire and the Sex Education Parent Questionnaire. The data
were collected by the researcher individually, with the health personnel
in the working environment, and by face-to-face interview method.
Data analysis was done in a package program.
RESULTS: Of the 203 health professionals who participated in the
research, 5 were physicians, 153 were nurses, 45 were health technicians,
health officers and psychologists, etc. are health personnel. 96.1% of
the participants stated that sexual education is necessary for children
and 60.8% of them stated that it should be given at the age of 7 and
above. 77.8% of the participants stated that they talked to their children
about sexual matters, and in this context, 56.7% explained the genderspecific differences in the body. 76.4% of the participants stated that
sexual development and education starts in the womb and continues
throughout life, 91.1% stated that the first sexual information should be
given to the child by the parents, and 57.6% stated that sexual education
should be given at school.
CONCLUSION: In the study, health professionals stated that the majority
of parents thought that sexual education is necessary for their children
and they talked to their children about sexuality. It was observed that
half of the participants stated that they would generally engage in
‘blocking’ most of their children’s sexual behaviors.
Keywords: sex education, child, health professionals

nin çocuklarına verdikleri cinsel eğitimle ilgili yaklaşımlarını ve bu konudaki tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.
GEREÇ ve YÖNTEMLER: Araştırma, tanımlayıcı kesitsel tipte yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini İç Anadolu Bölgesinde bulunan bir kamu
hastanesinde görev yapan, dört yaş ve üzeri çocuğu olan ve çalışmaya
katılmaya gönüllü 203 sağlık profesyoneli oluşturmuştur. Veriler, Sosyodemografik Soru Formu ve Cinsel Eğitim Ebeveyn Anketi aracılığı ile
elde edilmiştir. Veriler araştırmacı tarafından bireysel olarak sağlık personeli ile çalışma ortamında uygun zaman ayrılarak yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Verilerin analizi bir paket programda yapılmıştır.
BULGULAR: Araştırmaya katılan 203 sağlık profesyonelinden beşi hekim, 153’ü hemşire, 45’i sağlık teknikeri, sağlık memuru ve psikolog vb.
sağlık personelidir. Katılımcıların %96,1’i çocuklar için cinsel eğitimin
gerekli olduğunu ve bunların %60,8’i yedi yaş ve üzerinde verilmesi gerektiğini bildirmiştir. Katılımcıların %77,8’i çocuğuyla cinsellikle ilgili
konularda konuştuğunu ve bu kapsamda %56,7’si vücuttaki cinsiyete
özgü farklılıkları açıkladığını ifade etmiştir. Katılımcıların %76,4’ü cinsel gelişim ve eğitimin anne karnında başlayıp yaşam boyu devam ettiğini, %91,1’i çocuğa ilk cinsel bilgilerin anne-baba tarafından verilmesi
gerektiğini ve %57,6’sının cinsel eğitimin okulda verilmesi gerektiğini
belirtmiştir.
SONUÇ: Çalışmada sağlık profesyoneli ebeveynlerin büyük çoğunluğunun çocuklar için cinsel eğitimin gerekli olduğu düşüncesinde olup,
cinsellikle ilgili çocuklarıyla konuştuklarını belirtmiştir. Katılımcıların
yarısının genellikle çocuklarının cinsellikle ilgili davranışlarının çoğunu
‘engelleme’ davranışında bulunacaklarını ifade ettikleri görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: cinsel eğitim, çocuk, sağlık profesyoneli
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Yaşamın sürekliliği için gerekli ve üremeye yönelik en temel
doğa koşulu olan cinsellik; bedensel, psikolojik, sosyal, kültürel, ekonomik boyutları olan bir kavramdır. Cinsel eğitim;
cinselliğin bilişsel, duygusal, sosyal, etkileşimli ve fiziksel
yönlerini öğrenilmesini içerir. Amaç, çocuk ve gençlerin cinsel gelişiminin desteklemesini ve korumasıdır.[1] Cinsel eğitim cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, istenmeyen gebelikler
ve cinsiyete dayalı şiddet gibi riskli durumların önlenmesi
konusunda çocuk ve gençlere güvenli, sağlıklı ve tatmin edici bir yaşam sağlamada önemli rol oynamaktadır.[2]
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Cinsellik genellikle ergenlik döneminde gündeme gelen ve çocukluktan uzak tutulmuş bir kavramdır. Oysaki
cinsel gelişim ergenlik döneminde birden bire ortaya çıkmaz, intrauterin yaşamdan ve doğumdan itibaren başlar.
[3]
Cinsellikle ilgili bilgilerin yetersizliği bireyi tüm yaşamı
boyunca karşılaşabileceği risklere karşı daha savunmasız kılacaktır.[4] Bu önemli gereksinimi karşılamada en önemli
rol ebeveynlerdedir. Anne-babalar cinsel eğitimin, çocuğun
genel eğitiminin bir parçası olduğunu ve çocuğun gelişim
dönemlerinde gerekli olduğunu bilmesi gerekir.[5]
Amerika Birleşik Devletleri Cinsel Bilgi ve Eğitim Konseyi
(Sexuality Information and Education Council of the
United States –SIECUS)’ne göre cinsel eğitim; bilgilendirme, tutum geliştirme, inançlar, değerler, ilişkiler ve mahremiyet konularını ele alan ve yaşam boyu süren bir süreçtir.
Ulusal Cinsel Eğitim Standartları (National Sex Education
Standards –NSES), anaokulundan 12. sınıfa kadarki süreçte öğrencilerin yaşı ve gelişim düzeyine uygun cinsellik eğitiminin gereken temel-minimum içerik ve beceriler
hakkında açık, tutarlı ve anlaşılır bir rehberlik sağlamasını
önermektedir. Bu rehberlik kapsamında sağlıklı ilişkiler,
anatomi ve fizyoloji, ergenlik ve cinsel gelişimi, cinsiyet
kimliği ve ifadesi, cinsel yönelim ve kimlik, cinsel sağlık ve
kişilerarası şiddet konuları ele alınmaktadır.[4,6]
Toplumsal kalıplar içerisinde cinsel konulara aile ve okul
ortamında yeterince yer verilmemektedir. Bunun yanı sıra
okul programlarında da cinsellik eğitiminin verilmesinde
belirli bir standart yoktur.[3] Öncelikle ebeveynlere ve öğretmenlere, cinsel gelişim ve eğitim hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir.[7] Çocukların ve gençlerin cinsel eğitimlerinde
ideal olan, aile içinde başlayan eğitim sürecinin okullarda var
olan formal cinsel eğitim programları ile devam etmesidir.[8]
Ebeveynlerin kendileri cinsellikle ilgili eğitim almadıklarından çoğunlukla yeterli bilgiye sahip değildirler.[9]
Bu çalışma, dört yaş ve üzeri çocuğu olan sağlık profesyonellerinin çocuklarına verdikleri cinsel eğitimle ilgili yaklaşımlarını ve bu konudaki tutumlarını belirlemek amacıyla
yapıldı.

GEREÇ ve YÖNTEMLER
Tanımlayıcı kesitsel tipteki bu çalışma İç Anadolu
Bölgesinde yer alan 400 sağlık profesyonelinin çalıştığı bir
kamu hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini dört yaş ve üstü çocuğu olan ve çalışmaya katılmaya gönüllü 203 sağlık profesyoneli oluşturmuştur.
Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından literatür
doğrultusunda oluşturulan Sosyo-demografik Soru Formu
ve Cinsel Eğitim Ebeveyn Anketi aracılığı ile toplanmıştır.[3,10–12] Anket iki bölümden ve toplam 32 sorudan

oluşmaktadır. Birinci bölümde; ebeveynler ve çocukla ilgili
demografik bilgiler, cinsel eğitimin gerekliliği, cinsel eğitime başlama yaşı, cinsel eğitim verilme durumu ve şu ana
kadar hangi konularda cinsel eğitim verildiği ile ilgili sorular (12 soru) yer almaktadır. İkinci bölümde ise ebeveynlerin cinsel eğitimle ilgili bilgilerini değerlendiren sorular
ve çocuklarının cinsellikle ilgili tutum ve davranışlarına ait
sorular (20 soru) yer almaktadır.
Veriler, araştırmaya katılmak isteyen sağlık profesyonellerine araştırmanın amacı açıklanarak ve bilgilendirilmiş
gönüllü olurları alınarak, çalışma ortamını etkilemeyecek
şekilde ortalama 15 dakikalık sürede ve yüz yüze görüşme
yöntemi ile toplanmıştır.
Araştırmaya başlamadan önce bir üniversitenin girişimsel
olmayan araştırmalar etik kurulundan ve ilgili hastaneden
yazılı izin onayı alınmıştır.
Verilerin girişinde ve analizinde bir istatistik paket programı kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizi; araştırmanın ölçümle belirlenen nicel değişkenleri için ortalama ve
standart sapma, sayımla belirlenen nitel değişkenleri için
ise sayı ve yüzde (%) ile verilmiştir. İstatistiksel anlamlılık
düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir.

BULGULAR
Çalışmada sağlık profesyonellerine yönelik tanıtıcı bilgiler
Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri (n=203)
Özellikler

Ort ± SS

Yaş

27,36±5,37

Çocuk sayısı

1,90±0,60

Kız çocuk sayısı

1,28±0,51

Erkek çocuk sayısı

1,35±0,52

Çocukların yaşı
1. çocuğun yaşı
2. çocuğun yaşı

12,29±5,65
8,90±5,58
6,64±4,85
n

%

Cinsiyet
Kadın
Erkek

174
29

85,7
14,3

Eğitim düzeyi
Lise
Fakülte/Yüksekokul
Lisansüstü

27
166
10

13,3
81,8
4,9

Meslek
Hekim
Hemşire/Ebe
Diğer sağlık çalışanı

5
153
45

2,5
75,4
22,2

Aile tipi
Çekirdek aile
Geniş aile
Tek ebeveyn

186
14
3

91,6
6,9
1,5
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Çalışmada sağlık profesyonellerinin, çocuklar için cinsel
eğitimin gerekliliği ile ilgili düşünceleri içeren verilerin dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir.
Ebeveynlerin cinsel eğitimle ilgili görüşlerini yansıtan verilerin dağılımı Tablo 3’te gösterilmiştir.
Katılımcıların çocukların davranışlarla ilgili tutumları
Tablo 4’te verilmiştir.

TARTIŞMA
Ebeveynler cinsel eğitimi çocuklarına ne zaman, ne kadar
ve nasıl verecekleri konusunda zorlandıkları için cinsel eğitim, konuşulması zor bir durum olabilmektedir.[11,13]
Çalışmaya katılan sağlık profesyonellerinin çok büyük çoğunluğu çocuklar için cinsel eğitimin gerekli olduğunu, yine
çoğu çocuğuyla cinsellikle ilgili konularda konuştuğunu ve

Tablo 2. Katılımcıların çocuklarda cinsel eğitimin gerekliliği ile ilgili düşünceleri
Özellikler

n

%

Çocuklarda cinsel eğitimin gerekliliği

Evet
Hayır

195
8

96,1
3,9

Cinsel eğitim verilmesi gereken yaş

0–3 yaş
4–6 yaş
7–12 yaş
13–18 yaş

29
51
78
45

14,3
25,1
38,4
22,2

Evet
Hayır

158
45

77,8
22,2

Cinsiyetlere göre vücuttaki farklılıklar
Gebelik ve doğum
Sağlık ve temizlik kuralları

115
50
54

56,7
24,6
26,6

Çocukla cinsellikle ilgili konuları konuşma durumu
Çocukla en fazla konuşulan konular (n=158)

Tablo 3. Katılımcıların cinsel eğitimle ilgili düşüncelerine ilişkin özellikler
Özellikler
Cinsel gelişim ve eğitim anne karnında başlar yaşam boyu devam eder.

Çocuğa ilk cinsel bilgiler anne–baba tarafından verilmeli.

Okullarda çocuklara cinsel eğitim verilmeli.

Çocuklar cinsiyetlerine göre kıyafet, oyuncak vb. seçmesi için yönlendirilmeli.

Çocuklar, bebeğin dünyaya gelişinde babanın rolü ve katkısı üzerindeki soruları,
dört yaşından sonra sormaya başlar.
Çocukla birlikte televizyon izlerken, cinsellik içeren herhangi bir durumla
karşılaşınca, televizyonu kapatmak, kanal değiştirmek ya da çocuğun gözlerini
kapatmak olası çözümlerdir.
Çocukların cinsel organlarını merak etmeleri normal bir gelişim davranışıdır.

Cinsel konularda kız çocuğunun sorularına annesi, erkek çocuğunun sorularına
babası cevap vermeli.
Çocuklarda cinsellik içgüdüsü yoktur.

Çocuklar vücut bölümlerinin (özellikle genital organların) gerçek isimlerini değil
daha uygun görülen farklı isimlerle adlandırılmasını öğrenmelidir.
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Evet
Hayır
Bilmiyorum
Evet
Hayır
Bilmiyorum
Evet
Hayır
Bilmiyorum
Evet
Hayır
Bilmiyorum
Evet
Hayır
Bilmiyorum
Evet
Hayır
Bilmiyorum
Evet
Hayır
Bilmiyorum
Evet
Hayır
Bilmiyorum
Evet
Hayır
Bilmiyorum
Evet
Hayır
Bilmiyorum

n
155
20
28
185
13
5
117
48
38
162
34
7
138
27
38
71
103
29
188
7
8
118
68
17
32
154
17
102
64
37

%
76,4 9,9
13,8
91,1
6,4
2,5
57,6
23,6
18,7
79,8
16,7 3,4
68,0
13,3
18,7
35,0
50,7
14,3
92,6
3,4
3,9
58,1
33,5
8,4
15,8
75,9
8,4
50,2
31,5
18,2
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Tablo 4. Katılımcıların çocukların davranışlarıyla ilgili tutumları
Özellikler

n

%

Çocukların kendilerine bakım veren kişilere, öğretmenlerine ya da
ebeveynlerine karşı ifade ettikleri sevgiyi bazen romantik bir duyguymuş gibi
ifade etmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?

Normal karşılarım
Görmezlikten gelirim
Engellerim
Cezalandırırım

153
32
18
0

75,4
15,8
8,9
0

3–6 yaş arasındaki çocukların cinsel organlarına dokunmaktan ve çıplak
dolaşmaktan zevk almaları, diğer çocuklara, akranlarına veya yetişkinlere
cinsel organlarını göstermeye çalışmaları ve onları zorla öpmeye çalışmaları
konusunda ne düşünüyorsunuz?

Normal karşılarım
Görmezlikten gelirim
Engellerim
Cezalandırırım

76
28
98
1

37,4
13,8
48,3
0,5

Çocukların cinsel içerikli argo kelimeler kullanması konusunda ne
düşünüyorsunuz?

Normal karşılarım
Görmezlikten gelirim
Engellerim
Cezalandırırım

18
8
155
22

8,9
3,9
76,4
10,8

Çocukların mastürbasyon yapması konusunda ne düşünüyorsunuz?

Normal karşılarım
Görmezlikten gelirim
Engellerim
Cezalandırırım

43
59
98
3

21,2
29,1
48,3
1,5

Çocukların (özellikle 2,5–3 yaş civarı) cinsellikle ilgili sorular (bebekler nereden
gelir gibi doğum ve gebelikle ilgili sorular) sormasını nasıl karşılarsınız?

Normal karşılarım
Görmezlikten gelirim
Engellerim
Cezalandırırım

190
6
6
1

93,6
3,0
3,0
0,5

Çocukların televizyonda gördükleri cinsellikle ilgili davranışları (öpüşme vb.)
denemelerini nasıl karşılarsınız?

Normal karşılarım
Görmezlikten gelirim
Engellerim
Cezalandırırım

65
21
113
4

32,0
10,3
55,7
2,0

Çocukların oyun sırasında kıyafetlerini çıkarmalarını ve birbirlerinin vücutlarını
incelemelerini nasıl karşılarsınız?

Normal karşılarım
Görmezlikten gelirim
Engellerim
Cezalandırırım

58
15
124
6

28,6
7,4
61,1
3,0

Çocukların diğer kişilerin tuvalet ve banyo faaliyetlerini merak etmeleri ve
gözlemlemeye çalışmaları konusunda ne düşünüyorsunuz?

Normal karşılarım
Görmezlikten gelirim
Engellerim
Cezalandırırım

74
18
106
5

36,5
8,9
52,2
2,5

Çocukların akranlarıyla ya da ebeveynleri ile birlikte banyo yapmayı istemeleri
konusunda ne düşünüyorsunuz?

Normal karşılarım
Görmezlikten gelirim
Engellerim
Cezalandırırım

87
8
107
1

42,9
3,9
52,7
,5

Çocukların kendi ve diğer insanların vücutları, gördükleri, hissettikleri her şey
hakkında meraklı olmaları ve konuşmaları konusunda ne düşünüyorsunuz?

Normal karşılarım
Görmezlikten gelirim
Engellerim
Cezalandırırım

168
7
27
1

82,8
3,4
13,3
0,5

yarısından fazlası ise cinsel eğitimin ergenlik döneminde
verilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Birçok çalışmada cinsel eğitimin ortaokul yıllarında yani ergenlik döneminde
verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.[10,14–16] Çalışma
sonuçları literatür ile benzerdir.
Cinsel eğitim denildiğinde genellikle ilk olarak üreme
ve buna bağlı olarak da cinsel ilişki düşünülmektedir.[17]
Çalışmaya katılan sağlık profesyonellerinin de cinsel eğitimin ergenlik döneminde başlaması gerektiğini bu nedenle
belirtmiş olabileceği düşünülmüştür. Ancak cinsel eğitim,
bilgilendirme, tutum geliştirme, inançlar, değerler, ilişkiler
ve mahremiyet konularını ele alan ve yaşam boyu süren bir

süreçtir.[18] Ayrıca çalışmada çocuklar için cinsel eğitimin
gerekli olduğunun düşünülmesi ve katılımcıların çoğunun
çocuğuyla cinsel konularda konuşması olumlu bir bulgu
olarak yorumlanabilir. Bu durumu ise çalışmaya katılanların büyük çoğunluğunun üniversite seviyesinde eğitime sahip olması ve genç yaşta olmaları etkilemiş olabilir. Yapılan
bir çalışmada öğrenim düzeyi yüksek ailelerin çocuklarının
cinsel eğitim bilgi düzeylerinin de yüksek olduğu bulunmuştur.[19] Olakunbi ve Akintomide (2010), çocuklarıyla cinsel
eğitim konusunda genç ebeveynlerin cinsel sorulara, yaşlı
ebeveynlerden daha esnek bir yaklaşımla cevap verdiklerini
belirtmiştir.[20] Ceylan ve Çetin (2015), İşler ve Gürçiçek
(2018)’in çalışmalarında da araştırma bulgularımızla benzer
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olarak ebeveynlerin en çok cinsiyetler arası bedensel farklılıklarla ilgili çocuklarıyla konuştukları saptanmıştır.[21,22]
Çalışmada sağlık profesyonellerinin ebeveyn olarak cinsellik ve cinsel eğitim ile ilgili bilgilerini yansıtan yanıtlarda;
katılımcıların çoğunun cinsel gelişim ve eğitimin anne
karnında başlayıp yaşam boyu devam ettiğini, çok büyük
bir çoğunluğu çocuğa ilk cinsel bilgilerin anne–baba tarafından verilmesi gerektiğini ve yarısının okullarda cinsel
eğitimin verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Eliküçük ve
Sönmez (2011), Ceylan ve Çetin (2015), Tuğut ve Gölbaşı
(2019) tarafından ebeveynlerle yapılan benzer çalışmalarda
da, araştırma bulgularını destekler sonuçlar bulunmuştur.
[3,21,23]
Ebeveyn ve çocuk arasındaki karşılıklı saygı ve desteklemeye dayalı bir ilişki, çocukların cinsellik de dâhil
hayatlarıyla ilgili bir çok konuda baş etme becerilerini artırmaktadır. Cinsel eğitimi ebeveynlerin vermesi öğretmen,
akran ya da medyadan çok daha etkili sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Türkiye’de cinsel eğitim, okullarda ders müfredatlarında yok denecek kadar sınırlıdır ve bu nedenle ailelerin çocuklarının cinsel eğitimine etkili bir şekilde dâhil
olması gerekmektedir.[24,25]
Literatürde çocuklara, cinsel organlar dâhil tüm organların
doğru isimlerinin (penis, vajina vb.) öğretilmesi gerektiği
belirtilmektedir.[26,27] Çalışmamızda ise çarpıcı bir sonuç
olarak ebeveynlerin yarısı; çocuklara vücut bölümlerinin
(özellikle genital organların) gerçek isimlerini değil daha
uygun ve edepli bir biçimde isimlerinin öğretilmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu sonuca dayanarak, sağlık profesyonellerinin de konuyla ilgili farklı tutum izlediklerini
söylemek mümkündür.
Çalışmada sağlık profesyoneli ebeveynlerin büyük çoğunluğunun çocuklar için cinsel eğitimin gerekli olduğunu
düşünüp cinsellikle ilgili çocuklarıyla konuştuklarını belirtmesine karşın, yarısının genellikle çocuklarının cinsellikle ilgili davranışlarının çoğunu ‘engelleme’ davranışında bulunacaklarını ifade ettikleri görülmüştür. Çocuğun
cinsiyetine ilişkin rolleri benimsemesinde, iyi sosyal ilişkiler geliştirmesinde ve mahremiyetini korumasında ebeveynlerinin bu konudaki doğru tutum ve yaklaşımlarının
önemli bir etkisi bulunmaktadır.[22] Bu nedenle ebeveynlerin, cinsel eğitim sırasında olumlu tutum ve davranışlar
göstermeleri için kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir.
[13]
Ebeveynlerin çoğu çocuklarının cinselliğe ilişkin sorularına cevap vermenin ve çocuklarına cinsellikle ilgili bilgi
vermenin oldukça zor olduğunu belirtmekle birlikte, çocukların cinsellikle çok fazla ilgili olmaması gerektiğine
ilişkin yaygın bir düşünce ve davranışa sahip olabilmektedir.[12] Ceylan ve Çetin (2015)’in çalışmasında, cinsel eğitimin gerekli olduğunu düşünen ebeveynler çocuklarının
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sordukları soruları nasıl cevaplamaları, meraklarını nasıl
gidermeleri, hangi tutum ve davranışları sergilemeleri,
hangi durumda ne yapmaları ya da hangi yaşta ne kadar
bilgi verilmesi gerektiğini bilmediklerini belirtmişlerdir.
[21]
Guder ve Alabay (2018)’ın 3–6 yaş arasında çocukların ebeveynleri ile yaptıkları çalışmada, ebeveynlerin
çocukların cinsel gelişimiyle ilgili sorularını genellikle çocukları geçiştirerek, dini temelli ve cinsiyetçi bir şekilde
yanıtladıkları saptanmıştır.[28] Ebeveynlerin ve çocukların
cinsel davranış yönetiminde yeterliliğini sağlayabilecek
beceri geliştirme yaklaşım programları bulunmamaktadır.
[5]
Sağlık profesyonellerinin de çocuklara verecekleri cinsel sağlık eğitimi konusunda ihtiyaçlarının belirlenerek
eğitilmeleri gerekmektedir.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Katılımcıların çok büyük çoğunluğu çocuklar için cinsel
eğitimin gerekli olduğunu, çoğunun çocuğuyla cinsellikle ilgili konularda konuştuğunu, yarısından fazlasının
cinsel eğitimin ergenlik döneminde verilmesi gerektiğini,
çoğunun cinsel gelişim ve eğitimin anne karnında başlayıp yaşam boyu devam ettiğini, çok büyük bir çoğunluğu
çocuğa ilk cinsel bilgilerin anne–baba tarafından verilmesi
gerektiğini ve yarısının okullarda cinsel eğitimin verilmesi
gerektiğini düşünmektedir. Ayrıca ebeveynlerin yarısının
çocuklarının cinsellikle ilgili davranışlarını engelleme düşüncesinde oldukları bulgulanmıştır.
Çalışmanın farklı meslek ve eğitim düzeyine sahip ebeveynlerde yapılması, çocuklara verilecek cinsel eğitimle ilgili
hem ebeveynlere hem de çocuklara yönelik niteliksel çalışmaların yürütülmesi, cinsel eğitimin okul öncesi kademeden itibaren tüm kademelerde müfredat programlarına
uyarlanması, sağlık profesyonellerine yönelik konuyla ilgili
hizmet içi eğitimlerin verilmesi önerilebilir.
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