
Prezervatif ve kayganlafltırıcıları nereden 
alabilirim?  

Prezervatifler ve kayganlafltırıcılar eczanelerde, pekçok süpermarkette,  
‘convenience store’ denen küçük marketlerde, kulüp ve  birahanelerin 
tuvaletlerindeki makinelerde bulunabilir.  

Daha fazla bilgi için flu numaraları arayınız: 

Cinsel Sa¤lık Bilgi Hattı: 1800 451 624 (ücretsiz)
TTY: 02 9221 6515

FPA  Sa¤lık Hattı: 1300 65 88 86
TTY: 02 9916 8360

ACON (NSW AIDS Konseyi): 1800 063 060 (ücretsiz)

Telefonla Tercüme
Bu servislerle bir telefon tercümanı vasıtasıyla görüflmek isterseniz 
131 450 numaralı telefonu arayınız (yerel görüflme maliyetine).      

Veya flu web siteyi ziyaret ediniz: http://www.health.nsw.gov.au/
sexuahealth (toplum dillerinde güvenli cinsel iliflki konusunda bilgi içeren ve 
cinsel enfeksiyonlar hakkında genifl bilgi sunan bir web site).

Prezervatif nasıl kullanılır 
• Son kullanma tarihini kontrol ediniz ve etikette 

Avustralya standartlarına uygunlu¤un var 
oldu¤undan emin olunuz. 

• Prezervatifleri so¤uk bir yerde muhafaza 
ediniz.  Prezervatifleri araba içinde bırakmak 
iyi bir fikir de¤ildir.  Prezervatifleri cüzdanınızda 
veya çantanızda taflırsanız onları düzenli olarak 
yenileriyle de¤ifltirmelisiniz.  

• Prezervatifler de¤iflik ebatlarda bulunur.  Kendiniz 
için rahat olan bir ölçü ve marka seçiniz.   

• Prezervatifi paketinden çıkarınız ancak 
yırtılmamasına özen gösteriniz.  Penis üzerine 
geçirmeden prezervatifi yuvarlayarak açmayınız.  

• Prezervatifi açmak için penisin sertleflmifl 
olmasına dikkat ediniz.   Prezervatifin yukarıya 
do¤ru düzgün duruflundan emin olunuz.   
Prezervatifin meme baflı gibi olan uç kısmını 
içindeki havayı çıkarmak için sıkınız ve sonra 
prezervatifi penisin dibine do¤ru yuvarlayınız.  
E¤er sünnet olunmamıflsa penisin baflındaki et 
kısmını geri çekiniz. 

• Alınacak zevki artırmak ve prezervatifin yırtılması 
riskini azaltmak için prezervatifin dıflına su esaslı 
bir kayganlafltırıcı sürünüz.  Ya¤ esaslı ürünler 
prezervatifi zayıflatır ve yırtılmalara yol açar. 

• Geri çekerken penisin hala sert olmasına dikkat 
ediniz ve kayma olmaması için prezervatifi 
tutunuz.

• Prezervatifi bir çöp kovasına atınız.  
• Bir prezervatifi sadece birk kere kullanınız. 
• Sa¤lam olsun diye iki prezervatifi üst üste 

takmayınız – sürtünme nedeniyle daha kolay 
yırtılabilir.   

Kauçuk allerjisi olanlar için kauçuk olmayan 
prezervatifler bulunmaktadır.   

Cinsel iliflki anında prezervatifin yırtıldı¤ını 
hissederseniz hemen çekin ve prezervatifin yenisini 
takın. 
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Güvenli cinsel iliflki nedir? 
Güvenli cinsel iliflki, HIV (‹nsan Ba¤ıflıklık Eksikli¤i Virüsü) veya STIs 
(cinsel yolla bulaflan enfeksiyonları) yakalama veya baflkasına geçirme 
riskini azaltmak için cinsel iliflki anında yapabilece¤iniz bir takım seylerin 
yanısıra prezervatif ve su esaslı kayganlafltırıcı kullanmaktır.

Güvenli cinsel iliflki flunları sa¤layabilir:

• HIV virüsünü önlemek;
• gebeli¤i önlemek;
• cinsel enfeksiyonların önlenmesinde yardımcı olmak.

Cinsel enfeksiyonların ve HIV virüsünün bulaflmasında en 
yaygın yol, prezervatifsiz olarak vajina yoluyla veya arkadan 
cinsel iliflkide bulunmaktır.  

Cinsel enfeksiyonlar ve HIV virüsü nasıl 
bulaflır?
• Cinsel enfeksiyonlar ve HIV virüsü, vajina yoluyla veya arkadan cinsel 

iliflki anında enfeksiyonlu kiflinin vajina salgıları, menisi veya kanının 
di¤er kiflinin kan dolaflımına girmesiyle bulaflır.   

• Cinsel enfeksiyonlar, cinsel organların temasıyla deriden deriye de 
geçebilir. 

• A¤ız yoluyla cinsel iliflki HIV virüsü için nispeten güvenlidir, ancak 
belso¤uklu¤u, uçuk ve frengi gibi cinsel enfeksiyonlar a¤ız yoluyla 
cinsel iliflki vasıtasıyla da bulaflabilir.

Hiç belirti göstermedi¤i halde cinsel enfeksiyonları 
taflıyabilece¤inizi ve baflkalarına bulafltırabilece¤inizi 
unutmayınız.  

Cinsel iliflki anında prezervatif ve su esaslı kayganlafltırıcı kullanmak, 
cinsel enfeksiyonları ve HIV virüsünü  almanıza engel olabilir.

Cinsel enfeksiyonları ve HIV virüsünü almanızı önleyecek di¤er 
yollar flunlardır:

• cinsel iliflkide bulunmamak; veya
• sadece bir eflle cinsel iliflkide bulunmak (efliniz de sadece sizinle iliflkide 

bulunacak)  ve iliflkinin bafllangıcında iki tarafın da HIV virüsü ve cinsel 
enfeksiyonları taflımadı¤ından emin olmak için efllerin HIV testi dahil cinsel 
sa¤lık kontrolünden geçmesi.  

Cinsel iliflkide bulunuyorsanız flunları unutmayınız:

• daima prezervatif ve su esaslı kayganlafltırıcı kullanınız
• doktorunuz veya cinsel sa¤lık klini¤i ile hepatit B ye karflı aflılanmayı 

görüflünüz; cinsel uygulamalarınıza ba¤lı olarak hepatit A aflısını da 
görüflmeye dahil edebilirsiniz 

• doktorunuz veya cinsel sa¤lık klini¤i vasıtasıyla düzenli olarak cinsel sa¤lık 
kontrollerinden geçiniz. 

Neden güvenli cinsel iliflki? 

Güvenli cinsel iliflki, HIV dahil tüm cinsel enfeksiyonlardan sizi ve cinsel 
efllerinizi korumanızın en iyi yoludur. 

Cinsel açıdan aktif insanların güvenli cinsel iliflki uygulamalarının 
gereklili¤i, afla¤ıdakiler de dahil çok önemli nedenlere dayanır:
• Herhangi birisinin görünüflüne, giyimine, davranıfllarına ve kiminle yattı¤ına 

bakarak onun cinsel bir enfeksiyon taflıyıp taflımadı¤ını söyleyemezsiniz.
• Güvenli cinsel iliflki uygulamak kafanızın rahat olmasını sa¤lar.
• ‘Bana olmaz’ diye düflünmek size koruma sa¤lamaz.
• Bazı cinsel enfeksiyonlar oldukça yaygındır; prezervatif kullanmak 

enfeksiyon riskini düflürür. 
• HIV virüsü ve cinsel enfeksiyonları taflıyanlar, genellikle enfeksiyona 

u¤radıklarını bilmezler. 
• Prezervatif ve su esaslı kayganlafltırıcılar HIV virüsünün bulaflmasını önler. 
• Güvenli cinsel iliflki istenmeyen hamileliklerden korur. 
• Cinsel enfeksiyonlar ve HIV bütün ülkelerde ve kültürlerde bulunur ve 

herkesi etkileyebilir.  

Güvenli cinsel iliflki konusunu nasıl 
görüflebilirim? 
Güvenli cinsel iliflki uygulamak istiyorsanız, bu karara ba¤lı kalmak için 
yapabilece¤iniz birtakım fleyler vardır.  Prezervatifin nasıl kullanılaca¤ını 
biliniz ve yurt dıflı seyahatleriniz dahil her zaman yanınızda prezervatif 
bulundurunuz.  Prezervatif kullanma iste¤inizin nedenleri hakkında açık ve 
kararlı olmayı unutmayınız. 

Nereden yardım alınabilir

• Yerel doktorlar Sarı Sayfalar (Yellow Pages) telefon rehberinde tıp 
uygulayıcıları (medical practitioners) bafllı¤ı altında  listelenmifltir.

• Cinsel sa¤lık klinikleri NSW eyaletinin pek çok yerinde mevcuttur ve 
Beyaz Sayfalar (White Pages) telefon rehberinde ‘s’ altında listelenmifltir.  
Medicare kartı göstermeden HIV ve di¤er cinsel enfeksiyonlar için test 
olabilirsiniz.  Randevularınızda bir sa¤lık tercümanı bulunmasını da 
isteyebilirsiniz.         


