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GENEL BİLGİLER 
 
Giriş 
Adolesanların cinsel ve üreme sağlığıyla ilgili çalışmalar, 1994 yılında Kahire’de gerçekleştirilen 
Dünya Nüfus ve Kalkınma Konferansı’ndan beri uluslararası gündemde önemli bir yere sahiptir. 
Konferansın Eylem Programı’nda; “üreme sağlığı programlarının kadınların ve adolesanların 
ihtiyaçlarını da kapsayacak biçimde yeniden düzenlenerek, üreme sağlığı bilgisi, danışmanlık ve 
üreme sağlığı hizmetlerini adolesanlar ve erişkin erkekler için de ulaşılabilir kılacak yenilikçi 
programlara ihtiyaç olduğu” (paragraf 7.7 ve 7.8) (UN, 1996) belirtilmiş ve adolesanların üreme 
sağlığı konusundaki çalışmaların önemi vurgulanmıştır. 

 
Adolesanlara, gençlere yönelik cinsel/üreme sağlığı konularıyla ilgili hassasiyet nedeniyle bu 
alandaki çalışmalar uzun bir süre üreme sağlığı ve nüfus çalışmalarının bir parçası olamamıştır. Bu 
anlamda, 1994 Dünya Nüfus ve Kalkınma Konferansı ile 1995 Pekin Dördüncü Dünya Kadın 
Konferansı önemli dönüm noktaları olmuştur. Bu konferanslarda temel insan haklarının bir 
parçası olarak cinsellik, cinsel sağlık ve üreme sağlığıyla ilgili kapsamlı ve bütüncül bir yaklaşım 
geliştirilmiştir. Bu çerçevede, bu iki konferansın eylem planları, sağlığın iyileştirilebilmesi için 
tasarlanan programlara adolesanların/gençlerin cinsel/üreme sağlığı özelliklerinin ve 
gereksinimlerinin dahil edilmesi gerektiğini vurgulayarak bu grubu ayrı başlık halinde ele almıştır 
(MSI, 1998). 
 
Adolesanlara yönelik cinsel/üreme sağlığı çalışmaları, üzerinde önemle durulması gereken ve özel 
bir perspektif gerektiren bir konudur. Dünyada adolesan nüfusun hızla artmasıyla birlikte 
adolesanların üreme sağlığı gereksinimleri de artmıştır. Cinsel etkinlik dönemi daha erken yaşta 
başlarken, adolesanlar, cinsellik, kontraseptif yöntemler ve cinsel yolla bulaşan 
enfeksiyonlarla(CYE) ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıkları için, yüksek oranda istenmeyen gebelik 
ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyon riskine maruz kalmaktadır. Günümüz koşullarında, adolesanlar, 
istenmeyen gebelik ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar nedeniyle çok ciddi fiziksel, ekonomik ve 
psiko-sosyal sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır (WHO/FRH/FPP, 1997).  
 
Adolesan gebeliklerin oranı ve sıklığı ülkeden ülkeye fark göstermekle birlikte, bu durumun daha 
çok gelişmiş ülkelerde karşılaşılaşılan bir sorun olduğu bilinmektedir. Adolesan gebeliklerin 
adolesanların hayatında çok önemli sorunlara yol açtığı bir gerçektir. Öncelikle, adolesan 
gebelikler, anne ve bebek morbidite ve mortalitelerini artırmaktadır (WHO, 1998). Buna ek 
olarak, erken yaşta anne olmak adolesan annenin eğitimine ve sosyal gelişimine engel olmaktadır.   
 
Adolesan gebeliklerin önemli sonuçlarından biri, bu gebeliklerin genellikle istenmeyen gebelik 
olması nedeniyle sağlıksız koşullarda isteyerek düşükle sonlandırılmasıdır. Dünya Sağlık 
Örgütü’nün kaynaklarına göre dünyada isteyerek düşüklerin yaklaşık yarısı sağlıksız koşullarda 
gerçekleştirilmektedir. Sağlıksız koşullarda gerçekleştirilen düşüklerin riski, özellikle 
adolesan/genç kadınlar için daha yüksektir (WHO, 1998). Özellikle, cinselliğin kültürel ve ahlaki 
sınırlar içinde algılandığı ve yaşandığı Türkiye gibi ülkelerde, isteyerek düşük yasal olsa bile, evli 
olmayan genç kadınlar arasında sağlıksız koşullarda isteyerek düşük yaptırmak sıkça rastlanılan bir 
uygulamadır. 
 
Araştırmalar, adolesanlarda cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara gittikçe artan bir sıklıkla 
rastlandığını göstermektedir. Günümüzde, her 20 adolesandan birinde HIV/AIDS dışında bir 
cinsel yolla bulaşan enfeksiyon görülmektedir. Adolesanların CYBE riski, bilgi eksikliği, sık eş 
değiştirme ve birden fazla eş gibi faktörler nedeniyle daha yüksektir. Ayrıca, adolesanların büyük 
bir kısmı kontraseptiflerle ilgili yeterli bilgiye; gebelikten ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan 
nasıl korunacağı bilgisine sahip değildir (Serbanescu, F. and Morris, L. 1997).  
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Yukarıda kısaca söz edilen sorunların çözümü açısından, adolesanların/gençlerin, cinsel/üreme 
sağlığı bilgilerine ve hizmetlerine ulaşımının kolaylaştırılması için yapılacak çalışmalar üreme 
sağlığı programlarına dahil edilmelidir. Bu çalışmaların başında, “adolesan/gençlere özel bilgi, 
danışmanlık ve hizmet” sağlanması gelmektedir. Bu çalışmaların başarılı olabilmesi için de yeterli 
donanıma sahip hizmet sunucuların katkısı gereklidir. Oysa, yapılan çalışmalar hizmet sunucuların 
kendi bilgilerini “yeterli bulmadıklarını” göstermektedir. Örneğin, hekimlerin adolesan sağlığıyla 
ilgili tutum ve davranışlarını inceleyen bir araştırmaya göre (Hardoff, D. Tamir, A. and Paltı, H. 
1999), hekimlerin bu alanda sınırlı deneyimi vardır ve kendilerini adolesan sağlığına yönelik 
hizmet sunmak için yeterli beceriye sahip görmemektedirler.  
 
Türkiye’de Adolesanların/Gençlerin Cinsel/Üreme Sağlığı: 
Adolesanların/gençlerin cinsel/üreme sağlığıyla ilgili çalışmalar, özellikle gelişmiş ülkelerde 
gittikçe önem kazanan bir alan haline gelmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde ise adolesan/genç 
üreme sağlığı, erken yaşta evlilik ve doğurganlık açısından popüler bir çalışma alanı olmakla 
birlikte (Koç & Ünalan, 2000) kapsamlı ve eğitime yönelik çalışmalar ancak son yıllarda ivme 
kazanmıştır. Türkiye’de de benzer bir eğilim devam etmekte ve gençlere yönelik cinsel/üreme 
sağlığı çalışmaları sayı ve nitelik olarak sınırlı kalmaktadır. 
 
1995 Nüfus sayımına göre Türkiye’de yaşayan nüfusun %21.8’ini 10-19 yaşlar arasındaki 
adolesanlar oluşturmaktadır. 1998 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması’na (TNSA) göre, 15-19 
yaşlar arasındaki genç kadınların tüm kadınlar içindeki payı %20.1’dir.  
 
Türkiye’deki yasal evlenme yaşı 2001 yılında çıkan bir kanunla kadın ve erkekler için eşitlenmiş ve 
17’ye çıkarılmıştır. 1998 TNSA’nın sonuçlarına göre, 15-19 yaş arasındaki evli kadınların bu yaş 
grubundaki tüm kadınlar içindeki payı %15.5’tir. Kadınlar arasında ilk evlilik yaşı 15-19 yaş 
grubunda olan kadınların payı %33.7’dir. Türkiye koşullarında kadınlar için ilk evlilik yaşı; kadının 
öğrenim düzeyine de bağlı olarak doğuda ve kırsal bölgelerde daha küçüktür (HUIPS and DHS, 
1999). Adolesan/genç yaştaki evlilikler ve adolesan gebelikleri Türkiye’de bazı bölgelerde önemli 
bir sorundur. Bu yaş dönemindeki genç kadınlarla ilgili varolan veriler; daha çok ilk evlenme yaşı, 
gebelik ve çocuk sahibi olmak gibi başlıklar altında toplanmaktadır. 1998 TNSA’ya göre 15 
yaşındaki kadınların %1.8’i; 17 yaşındaki genç kadınların %9’u; 19 yaşındaki kadınların ise %23.1’i 
evli ve çocuk sahibidir.  
 
Yine 1998 TNSA’ya göre 15-19 yaş grubundaki genç kadınların %3.7’sinin hiçbir kontraseptif 
yöntem hakkında bilgisi yoktur. Bu yaş grubundaki evli kadınların %55.5’i geleneksel ve/veya 
modern bir kontraseptif yöntem kullanırken %44.5’i herhangi bir yöntem 
kullanmamaktadır(HUIPS and DHS, 1999). 1998 TNSA İleri Analiz Sonuçları’na (2002) göre, 15-
19 yaş grubundaki kadınların arasında en az bir isteyerek düşük deneyimi olanların yüzdesi 1993 
TNSA sonuçlarına göre %2.4 iken 1998’de %5.5’e yükselmiştir. Bu rakam, 20-24 yaş grubunda 
%7.3’e yükselmektedir.  
 
Türkiye’de adolesanların cinsel/üreme sağlığıyla ilgili sınırlı sayıda çalışmada 
adolesanların/gençlerin cinselliği-üremeyi algılama biçimlerinin, tutum ve davranışlarının 
araştırılmasından çok, üreme sağlığına yönelik bilgilerinin ölçülmesi hedeflenmiştir. Bu 
araştırmalardan başlıcalarının bulguları aşağıda özetlenmiştir: 
 
Ankara’daki 32 liseye devam eden 13-18 yaş grubu 13 665 kız öğrenci arasında 1992 yılında 
yürütülen bir araştırmada ortalama ergenlik yaşı 13.3 bulunmuştur. Bu araştırmaya katılan kız 
öğrencilerin %85’inin menstrüasyon hakkında ön-bilgisinin olduğu, ancak bunların sadece 
%22’sinin doğru bilgiye sahip olduğu görülmüştür. Bu araştırmanın önemli bulgularından biri, kız 
öğrencilerin cinsellikle ilgili konularda temel bilgi kaynaklarının kız arkadaşlar, kitap ve dergiler 
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olarak bulunmuş olmasıdır. Anne-babalar ve sağlık personeli ise, bilgi almak için başvurulan 
kaynakların başında gelmemektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %90’ı okullarda cinsellikle 
ilgili eğitim verilmesini istediğini belirtmiştir (Vicdan, 1993). 
 
Ankara’nın gecekondu bölgelerinden biri olan Gülveren’de 170 ortaokul öğrencisiyle yürütülen 
bir başka çalışmada öğrencilerin cinsel sağlık ve cinsellik hakkındaki bilgisinin ölçülmesi 
hedeflenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, öğrencilerin bilgi düzeyi düşüktür. Sadece 
%1.0’ının bilgisinin yeterli olduğu saptanmıştır. Bu araştırmaya katılan öğrenciler arasında en fazla 
bilinen kontraseptif yöntemin kombine oral kontraseptifler (%60) olduğu saptanmıştır. Ayrıca, 
erkek öğrencilerin cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar konusunda kız öğrencilerden daha bilgili 
olduğu saptanmıştır (Özvarış ve ark., 1995). 
 
Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü’nün 5 büyük ilin gecekondu 
bölgelerinde yürüttüğü bir başka araştırmada da CYBE konusundaki bilgi düzeyi incelenmiştir. 
Araştırmaya katılan 15-19 yaş grubundaki erkek adolesanların %21.8’i, kızların ise %34.6’sı 
herhangi bir CYBE’nin adını bile söyleyememiştir (HUIPS and DHS+,1999). 
 
Bir başka araştırmada, İstanbul’daki üç eğitim fakültesinde öğrenim gören 494 öğretmen adayının 
cinsel sağlık bilgisi incelenmiştir. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının %24.1’i CYBE, 
fizyoloji, anatomi ve doğurganlıkla ilgili bilgilerini “yetersiz" bulmuştur. Öğrencilerin %55.7’si 
bilgisini “orta düzeyde” değerlendirirken, sadece %15.4’ü bilgisini “yeterli” bulmuştur (Özyürek 
ve Nalbant, 1998). 
 
Kısaca, Türkiye’de yapılmış olan araştırmalar adolesanların/gençlerin cinsel sağlıkla ilgili bilgisinin 
yetersiz olduğunu; bu konularda bilgi ve eğitim almaya istekli olduklarını; temel bilgi kaynaklarının 
ise arkadaşlar, aile ve medya olduğunu göstermektedir.  
 
Gençler arasında, cinsel/üreme sağlığı, cinsellik gibi konulardaki bilginin yetersizliğinin temel 
nedeni; Türkiye’de cinselliğin, özellikle gençler açısından düşünüldüğünde büyük bir tabu olmayı 
sürdürmesi olabilir. Aileler, cinselliğin “yasak ve ayıp olduğu” konusundaki geleneksel tutumlarını 
sürdürmekte ve çocuklarıyla bu konuda konuşmamayı tercih etmektedir. Adolesanların/gençlerin 
ve ailelerin cinsel/üreme sağlığıyla ilgili tutum ve davranışlarını en başta toplumsal değerler ve 
kültürel yapı etkilemektedir. Bu konuyla ilgili tutum ve davranışların toplumun farklı sosyo-
ekonomik grupları arasında farklılık olmaksızın, benzer bir şekilde devam ettirildiği görülmektedir.  
Özellikle genç kadınlar, geleneksel değerler üzerinden cinsellik yoluyla kurulan toplumsal baskının 
en büyük hedefidir. Evlilik öncesi cinsel ilişki Türkiye’de yaşayan bir genç kadın için nerdeyse 
yasaklanmış bir davranıştır. 
 
Eğitim kurumlarında da aynı geleneksel bakış açısının izleri programlara yansımaktadır. Formal 
eğitim programında seçmeli ders olarak yer alan “Sağlık Bilgisi” dersinin üremeyle ilgili bölümleri 
biyolojik üreme süreciyle sınırlıdır. Dolayısıyla, gençler cinsel/üreme sağlığıyla ilgili bilgi 
gereksinimlerini karşılayabilmek için okul dışındaki kaynaklara yönelmekte ve çoğu zaman yanlış 
bilgi almaktadır.  
 
Eğitim düzeyi yüksek olan üniversitedeki gençlerin cinsellik/üreme sağlığı konusundaki tutum ve 
davranışları görece daha az katı olmaktadır. Türkiye’de toplam kadın nüfusunun %2.8’i, toplam 
erkek nüfusunun ise %5.5’i üniversite ve yüksekokullara devam etmektedir (Women in Turkey, 
1999). Üniversiteye devam eden nüfusun oranı düşük olmakla birlikte, üniversite öğrencileri 
arasında cinsellik, üreme sağlığı, riskli davranışlar gibi konularda geleneksel gruplara 
karşılaştırıldığında farklı tutum ve davranış örüntüleri gözlemlenmektedir. Bu farklılığı, üniversite 
ortamının görece daha rahat oluşuyla, çoğu öğrenci için aileden ayrı bir yaşam sürdürüyor olmakla 
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ya da yaş ve eğitim düzeyinin ilerlemesiyle değişen değer ve yargılarla açıklamak mümkün olabilir. 
Üniversite ortamının farklı geçmiş yaşantıları ve deneyimleri olan pekçok genci biraraya getirdiği 
düşünüldüğünde, aralarında oluşan etkileşimin de gençlerin tutum ve davranışları üzerinde 
belirleyici olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca, görece rahat üniversite ortamında öğrenciler 
arasında evlilik öncesi cinsel ilişki oranının daha yüksek olması beklenmektedir. Buna karşılık 
sistem içerisinde kendilerine Cinsel/Üreme sağlığı konularında bilgilendirme, danışmanlık ve 
gerekli durumlarda klinik hizmet verildiği bir olanak bulunmadığı takdirde bu grubun daha fazla 
risk altında olabileceği düşünülebilir.  
 
Bu nedenle, her ülke ve ülke içerisindeki her bölge adolesanların genel özelliklerini, cinsel/üreme 
sağlığını etkileyen faktörleri tanımlamak, ihtiyaçlarını anlamak ve uygun çözümler bulmak için 
bilimsel çalışmalar yapmak durumundadır. Gelişmiş ülkelerde adolesanlarla ilgili çok sayıda 
araştırma mevcut iken, Türkiye’de adolesanlar ile ilgili ne ülke düzeyinde ne de bölgesel düzeyde 
kapsamlı bir araştırma bulunmamaktadır.  
 
Araştırmanın Amaçları 
Kısa Dönem Amaçları: 

1. Üniversiteli gençlerin cinsel/üreme sağlığıyla ilgili bilgilerini, algılayışlarını, tutumlarını, 
risk davranışlarını ve deneyimlerini saptamak, 

2. Cinsellik ve üremeyle ilgili tutum ve davranışların temelindeki sosyo-kültürel faktöleri 
tanımlamak, 

3.  Üniversite öğrencilerinin üreme sağlığı/aile planlaması hizmetlerinden yaralanma 
düzeyini ve bu hizmetlerle ilgili beklentilerini belirlemek. 

4.  Üniversite öğrencilerine cinsel/üreme sağlığı hizmetleri sunan sağlık personelinin bilgi, 
beceri ve tutumlarını değerlendirmek; adolesanların cinsel/üreme sağlığına özel bilgi, 
eğitim ve iletişim gereksinimlerini saptamak. 

Uzun Dönem Amaçları: 
Bu araştırmanın bulgularını temel alarak: 

a) Üniversitelerde gençlerin gerçek gereksinimlerine cevap veren “cinsel/üreme sağlığı 
hizmet modeli”ni geliştirmek. 

b) Üniversitelerde “Genç Dostu Cinsel/üreme Sağlığı Hizmetleri”ni yürütmek. 
c) Üniversite öğreniclerinin bilgi, tutum, cinsel/üreme sağlığı hizmetlerinden yararlanma, 

kontraseptif kullanımı ve riskli davranışlarını olumlu yönde değiştirmek. 
d) Türkiye’de adolesanlara/gençlere yönelik cinsel/üreme sağlığı hizmetlerinin 

iyileştirilmesine katkıda bulunmak. 
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MATERYAL-METOD 
 
Araştırmanın Yapıldığı Yer 
Araştırmanın yapıldığı Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde Kasım 2000 istatistiklerine 
göre; toplam 11 504 öğrenci İktisadi ve İdari Bilimler, Fen, Edebiyat, Mühendislik ve Eğitim 
Fakülteleri’ne devam etmektedir. Araştırmanın Ankara’daki hedef grubunu bu fakültelerin birinci 
sınıflarına devam eden 2179 öğrenci oluşturmaktadır. Hacettepe’nin sağlıkla ilgili fakültelerinin yer 
aldığı Sıhhiye, Merkez Kampüs araştırma dışında tutulmuştur. Bunun nedeni, bu kampüste yer 
alan sağlıkla ilgili fakültelerin programlarında cinsel/üreme sağlığıyla ilgili derslerin verilmesi ve bu 
dersleri alan öğrencilerin bu konuda özel bilgisinin olmasıdır.  

 
Araştırma, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde(Ankara) birinci sınıfa devam etmekte 
olan 2169 öğrencinin tamamını kapsamaktadır. Fakülteler arasında eşit bir dağılım yapmanın 
zorluğu gözönünde bulundurularak örneklem seçilmemiştir. Örneklem seçilmemesinin bir diğer 
nedeni de; bu araştırmanın bir sonraki aşamasında yürütülmesi planlanan bir müdahale ve izlem 
araştırmasının olmasıdır. Bir sonraki aşamada bu araştırmanın bulgularını temel alarak sunulan 
hizmetlerden yararlanmış olan öğrencilerin izlendiği bir başka araştırmanın, yine aynı alanlarda 
yürütülmesi planlanmaktadır. 
 
Diyarbakır-Dicle Üniversitesi’nde 2000-2001 öğretim yılında 2163 birinci sınıf öğrencisi Hukuk, 
Fen-Edebiyat, Mühendislik-Mimarlık, Veterinerlik, Ziraat, İlahiyat ve Eğitim Fakülteleri’ne devam 
etmektedir. Benzer bir yaklaşımla, Hacettepe Üniversitesi’nde olduğu gibi bu grubun da tamamı 
araştırmaya dahil edilmiş örneklem seçilmemiştir. Yine Hacettepe Üniversitesi’nde olduğu gibi, 
Dicle Üniversitesi’nde de sağlıkla ilgili fakültelere devam eden öğrenciler araştırma kapsamına 
alınmamıştır. 
 
Araştırmanın Yöntemi 
“Adolesanların Cinsel/Üreme Sağlığını Etkileyen Faktörler Araştırması” için niteliksel ve 
niceliksel tekniklerin birlikte kullanıldığı bir araştırma yöntemi izlenmiştir. Kullanılan teknikler, 
odak grup görüşmeleri, anket çalışması ve yarı yapılandırılmış yüzyüze görüşmelerdir.  
 
Araştırma, Türkiye’nin sosyo-ekonomik olarak farklı iki şehrindeki iki büyük üniversite olan 
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü (Ankara) ve Dicle Üniversitesi’nde (Diyarbakır) 
yürütülmüştür. Araştırmanın hedef grubunu, bu üniversitelerin sağlıkla ilgili olmayan bölümlerine 
devam eden birinci sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Ayrıca, üniversite öğrencilerine cinsel/üreme 
sağlığı hizmeti sunan sağlık personeli ile de araştırma kapsamında görüşülmüştür. Bu iki 
üniversitenin seçilme nedeni, farklı bölgelere özgü farklı yaşam tarzlarının, farklı kültürel 
değerlerin, sosyo-ekonomik yapıların gençlerin/adolesanların cinsel/üreme sağlığıyla ilgili tutum 
ve davranışları üzerinde farklı etkileri olup olmadığının saptanmasıdır. Üniversitelere bulundukları 
şehir dışından da öğrenci gelmekle birlikte üniversite tercihlerinde önceliğin genellikle aynı 
şehirdeki ya da bölgedeki okullara verildiği bilinmektedir.  
 
Araştırmanın niteliksel veri toplama bölümü; araştırmanın bir sonraki aşamasında uygulanacak 
olan anket sorularının hazırlanmasında öğrencilerin kendi ifadelerinden yararlanmak ve gençlerin 
cinsel/üreme sağlığıyla ilgili bilgi, tutum ve algılayışları ile ilgili genel bir izlenim edinmek amacıyla 
planlanmıştır. Bu amaçla üniversitelerin her birinde dörder adet (2 kadın, 2 erkek) olmak üzere 
toplam 8 odak grup görüşmesi yapılmıştır.  

 
Araştırmasının niceliksel veri toplama bölümü için, çalışmaya başlanırken Hacettepe/Beytepe 
Üniversitesi ve Dicle Üniversitesi birinci sınıflarına devam etmekte olan öğrenci sayıları tespit 
edilmiştir. Buna göre; 2000-2001 eğitim ve öğretim döneminde Hacettepe Üniversitesi Beytepe 
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Kampüsü’ne kayıtlı birinci sınıf öğrenci sayısı 2169; Dicle Üniversitesi’nde ise 2163 olarak 
saptanmış olup, hedef grubun toplamı 4332 birinci sınıf öğrencisidir. Araştırmanın niceliksel veri 
toplama bölümünde, Mayıs 2001 döneminde her iki Üniversite’de hedef gruba uygulanan anket 
çalışmasında; Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nden 1789 öğrenciye; Dicle 
Üniversitesinden ise 1877 öğrenciye ulaşılmıştır. Hedef gruba ulaşma boyutları; Hacettepe 
Üniversitesi Beytepe Kampüsü için %82.5 iken; Dicle Üniversitesi öğrencileri için %86.8’dir. Bu 
araştırmada hedef grubu oluşturan toplam 4332 öğrencinin 3666’sına (%84.7) ulaşılmıştır. 
Araştırma bu haliyle kesitsel tipte bir çalışmadır. 
 
Araştırmada ayrıca; cinsel/üreme sağlığı konusunda gözlem, deneyim, görüş ve önerilerini 
saptamak amacıyla, Ankara ve Diyarbakır’da gençlere hizmet sunmakta olan ve gençlerin en sık 
karşılaştıkları birimlerde ve uzmanlık alanlarında çalışmakta olan 45 sağlık personeli ile "yarı-
yapılandırılmış görüşme formu" kullanılarak görüşülmüştür. 
 

 
Araştırmanın Değişkenleri 
Araştırmada incelenen başlıca etkileyici faktörler şunlardır: 
Bağımsız Değişkenler: 
Toplum 
Aile yapısı 
Adolesanın/gencin demografik özellikleri 
Sosyo-ekonomik özellikler 
Aile ile iletişim 
Medya 
Akran 
Hizmetlerin erişilebilirliği 
Bağımlı Değişkenler: 
Adolesanların/gençlerin, cinsel/üreme sağlığını algılama biçimleri 
Risk algılayışı, risk davranışı 
Cinsel/üreme sağlığı ile ilgili bilgi ve tutum 
Alkol kullanımı 
Toplumsal cinsiyet algılayışı 
Adolesanların/gençlerin varolan hizmetlerle ilgili bilgisi 
Hizmetleri kullanma 
Hizmet niteliğinin, hizmet sunucuların tutumunun algılanma biçimi 

 
Odak Grup Görüşmeleri 
Araştırmanın ilk aşamasında her iki üniversitede dörder adet olmak üzere toplam 8 odak grup 
görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Odak grup görüşmeleri bir sonraki aşamada anket sorularının 
hazırlanmasında öğrencilerin kendi ifadelerinden yararlanmak ve gençlerin cinsel/üreme sağlığıyla 
ilgili bilgi, tutum ve algılayışları ile ilgili genel bir izlenim edinmek amacıyla planlanmıştır. 

 
Ankara ve Diyarbakır’da  gerçekleştirilen odak gruplara sayıları 5-10 arasında değişen öğrenci 
katılmıştır. Odak grupların tamamına toplam 62 öğrenci katılmıştır. Bunların 33’ü kız, 29’u erkek 
öğrencidir. Odak gruplara katılan öğrencilerin yaş ortalaması 19’dur. Ankara’da yapılan odak 
gruplar; 14, 15, 21 ve 27 Mart 2001 tarihlerinde, Diyarbakır’dakiler ise; 5, 6 ve 7 Nisan 2001 
tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Odak grupların süresi, grubun büyüklüğüne göre 1.5-3 saat 
arasında değişmektedir. Odak grup tartışmaları, bir soru formu (Ek 1) üzerinden bir sosyolog ve 
yine sosyolog olan bir asistan tarafından idare edilmiştir.  
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Odak gruplara katılacak öğrenciler; ders saatleri içerisinde ders sorumlularından izin alınarak, odak 
grup görüşmelerini idare eden sosyolog tarafından dağıtılan basit formlar aracılığıyla, araştırmanın 
konusu ve odak grupların amacı hakkında bilgilendirilmiştir. Odak grup görüşmelerine katılmaya 
gönüllü olan öğrenciler formların üzerine yaş, cinsiyet, sadece ilk ad ve telefon numaralarını 
yazarak iade etmişlerdir. Doldurmuş oldukları formlar odak gruplara katılan öğrencilere geri 
verilmiş, katılmayanların formları imha edilmiştir. Tartışmalar boyunca da öğrencilere sadece ilk 
adlarıyla seslenilmiştir. Her üniversitede 2 kadın 2 erkek grubu olmak üzere dörder adet odak grup 
tartışması gerçekleştirilmiştir. Temel düzeyde benzer özellikler taşıyan bir ortam yaratmak için 
sosyal bilim öğrencileri ayrı gruplarda, fen bilimleri öğrencileri ayrı gruplarda toplanmıştır.  

 
Tartışmalar kasetlere kaydedilmiş, daha sonra odak grup tartışmalarını idare eden sosyal bilimciler 
tarafından deşifre edilerek raporları yazılmıştır. Kayıtların yapıldığı kasetler, deşifreleri 
tamamlandıktan sonra imha edilmiştir. 

 
Anket Çalışması 
Araştırmada kullanılan anket formu (Ek 2) odak grup tartışmalarının bulgularını temel alarak 
araştırma ekibi tarafından hazırlanmıştır. Öğrencilerin birbirinden etkilenme sorununu minimum 
düzeye indirmek amacıyla anket uygulamasının bir kampüsteki tüm öğrenciler arasında tek günde 
uygulanması planlanmıştır. Anket formu öğrencilerin kendi kendilerine yanıtlayabilecekleri 
biçimde tasarlanmıştır.  

 
Anket uygulaması yapılmadan önce ön deneme, araştırmanın hedef grubunun dışında olan Sağlık 
İdaresi Yüksek Okulu ikinci sınıf öğrencilerinden oluşan 40 kişilik bir grupla yapılmıştır. 
Öğrencilerden alınan geribildirimler ışığında anket formunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır.  

 
Anket uygulaması için, her iki üniversitenin ders programları incelenip derslere devamın en 
yüksek olduğu bir gün seçilmiştir. Her iki üniversitenin rektörlerinden anket uygulamasının ders 
saatlerinde yapılabilmesi için resmi izin yazısı alınmıştır. Ayrıca, tüm bölümlere anket 
uygulamasının yapılacağı derslerin sorumlularının bilgilendirilmesi ve onaylarının alınması 
amacıyla birer resmi yazı gönderilmiştir (Ek..). 
 
Her iki üniversitede de sağlıkla ilgili bölümlerden seçilmiş çok sayıda anketörle çalışılmıştır. 
Hacettepe Üniversitesi’nde 43 kişi, Dicle Üniversitesi’nde 41 kişi anketör olarak araştırmada 
çalışmıştır. Uygulamadan önce anketörlerle, anket formuyla ilgili açıklamaların yapıldığı, 
uygulamayla ilgili talimatların anlatıldığı ve görev dağılımının yapıldığı eğitim toplantıları 
yapılmıştır. 
 
Anket uygulamaları Hacettepe Üüniversitesi Beytepe Kampüsü’nde 22 Mayıs 2001 tarihinde bir 
bütün günde, Dicle Üniversitesi’nde ise 28 Mayıs 2001 tarihinde bir bütün günde tamamlanmıştır. 
Toplam 72 bölümde  3700 öğrenciye ulaşılmıştır. Ulaşılan grup, 4332 kişiden oluşan hedef grubun 
%84.7’sidir. 
 
Daha önceden hazırlanan kodlama rehberi yardımıyla anket verileri kodlandıktan sonra, SPSS 
10.00 istatistik programıyla analizleri yapılmıştır. Bulgular, kadın ve erkekler; Hacettepe ve Dicle 
üniversiteleri için ayrı ayrı ve karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Anket formunda yer alan 
52, 53, 54 ve 58. soruların yanıtları kullanılarak araştırmaya katılan öğrencilerin cinsel/üreme 
sağlığı bilgilerinin değerlendirilmesi için bir puanlama sistemi geliştirilmiştir. Öğrencilerin 
cinsel/üreme sağlığı ile ilgili olarak 39 başlıktaki soruya verdikleri  her doğru yanıta “1”, her yanlış 
yanıta “0” puan verilerek, her bir öğrencinin “bilgi puanı” hesaplanmış ve öğrencilerin 
cinsel/üreme sağlığı ile ilgili bilgi puanları toplam 39 puan üzerinden değerlendirilmiştir. 
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Hizmet Sunanlarla Gerçekleştirilen Görüşmeler 
Araştırmanın son aşamasında, araştırmanın hedef grubunu oluşturan üniversite öğrencisi 
gençlere cinsel/üreme sağlığı hizmeti sunan uzmanlarla “yarı-yapılandırılmış görüşmeler” 
yapılmıştır. Bu amaçla, öncelikle "yarı-yapılandırılmış görüşme formu" hazırlanmıştır. 
Görüşme formu; hizmet sunanları tanıtıcı bilgiler, sunulmakta olan hizmetlerin türü, cinsel ve 
üreme sağlığına yönelik  görüş, düşünce, deneyim ve önerilerin alınmasını sağlamayı 
hedefleyen açık ve kapalı uçlu 35 sorudan oluşturulmuştur. 
 
Görüşme formunun hazırlanmasının ardından her iki Üniversitenin Mediko Sosyal Merkez 
Sorumluları ile iletişime geçilmiş, gerekli izinler alınmış; hizmetleri aksatmayacak ve görüşme 
süresini bölmeyecek zaman dilimlerinde randevular düzenlenerek görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir. 
 
Görüşme süresi; kişiye bağlı etkenlere göre değişmekle birlikte, ortalama 45 dakika sürmüştür. 
Diyarbakır'da 23, Ankara'da 22 olmak üzere toplam 45 kişi ile görüşülmüştür. Görüşülen 
kişiler gençlerin en sık karşılaştıkları hizmet aldıkları, danıştıkları, ve tedavi hizmeti aldıkları 
birim ve kişiler arasından seçilmiştir. Görüşmeler ve analiz, projenin başından bu yana 
çalışmakta olan ve araştırmanın diğer süreçlerini de takip eden 2 sosyal bilimci tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Görüşme formlarından elde edilen bilgiler SPSS 10.00 istatistik 
programına girilmiş ve analizleri yapılmıştır. 
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ODAK GRUP GÖRÜŞMELERİ  

Araştırmanın ilk aşamasında Hacettepe Üniversitesi-Beytepe kampüsü ve Dicle Üniversitesi’nde 
dörder adet (2 kadın, 2 erkek) olmak üzere toplam sekiz odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. 
Odak grup görüşmeleri, bir sonraki aşamada her iki üniversitenin birinci sınıf öğrencilerine 
uygulanacak olan anket sorularının hazırlanmasında öğrencilerin kendi ifadelerinden yararlanmak 
ve gençlerin cinsel/üreme sağlığıyla ilgili bilgi, tutum ve algılayışları ile ilgili genel bir izlenim 
edinmek amacıyla planlanmıştır. 
 
Ankara’da ve Diyarbakır’da  gerçekleştirilen odak gruplara 5-10 arasında değişen sayıda öğrenci 
katılmıştır. Odak grupların tamamına katılan toplam öğrenci sayısı 62’dir. Bunların 33’ü kız, 29’u 
erkek öğrencidir. Odak gruplara katılanların yaş ortalaması 19’dur. Ankara’da yapılan odak gruplar 
14, 15, 21 ve 27 Mart 2001 tarihlerinde, Diyarbakır’dakiler ise 5, 6 ve 7 Nisan 2001 tarihlerinde 
gerçekleştirilmiştir. Odak grupların süresi, grubun büyüklüğüne göre 1,5 ile 3 saat arasında 
değişmektedir. Odak grup tartışmaları, bir soru formu (Ek 1) üzerinden bir sosyolog ve yine 
sosyolog olan bir asistan tarafından yürütülmüştür.  
 
Tartışmalar kasetlere kaydedilmiş, daha sonra odak grup görüşmelerini gerçekleştiren sosyal 
bilimciler tarafından deşifre edilerek Ankara ve Diyarbakır için ayrı ayrı olmak üzere raporları 
yazılmıştır. Kayıtların yapıldığı kasetler deşifre işlemi tamamlandıktan sonra imha edilmiştir. 
 

ANKARA 

Bilgi Kaynakları-Güvenilirlik 

Ankara’da geçekleştirilen odak grup görüşmelerinin tamamında, birliktelikler, cinsellik ve 
korunma yöntemleriyle ile ilgili genel bilgi kaynaklarının başında; arkadaşlar, televizyon ve basılı 
materyal (başta dergi olmak üzere, kitap, ansiklopedi) gelmektedir.  
 
“Belli bir yaştan sonra arkadaş ortamında bu konular konuşulmaya başlandığı için buralarda öğreniyoruz. 
Genelde basın-yayın falan da çok etkili...” (K)  
“Cinsellik konusunda genelde arkadaş çevresinden oluyor” (E) 
“Genelde herkes yakın arkadaşından. ....dediği gibi medyadan işte...bu konularda ilgili çıkan özel yayınlar var. 
Televizyon var...” (E) 
“Arkadaş çevrem. Ansiklopedilerden de araştırıyorum. Gazete, dergi...İşte, bu tür konularda yazılar 
bulunabiliyor oralarda...” (K) 

 
Erkekler genel olarak anne-babalarıyla konuşmak istedikleri halde konuşamadıklarını belirtirken, 
kadın gruplarında annelerle konuşulduğu belirtilmiştir. Ancak, konu daha çok bir sağlık sorunu 
haline geldiğinde konuşulmaktadır. Anne-babalarla konuşulmamasının nedenlerinden biri 
“utangaçlık” olarak belirtilmiştir. Anlaşıldığı kadarıyla anne-babalar bu konuda çocuklarıyla 
konuşmamayı tercih etmektedirler. Oysa gençler aslında anne-babalarla konuşmak istemektedirler. 
Anne-babalarla kurulan ilişki otoriter olmasa bile bu tür konularda konuşmamayı 
gerektirmektedir. Hatta cinselliği çağrıştıran herhangi bir televizyon programı ya da reklam bile 
birlikte izlenmemektedir. Anne-babalarla ilgili belirtilmiş olan bir diğer önemli noktada gençlerin, 
anne-babalarını kendilerine göre daha az eğitimli ve özellikle cinsellik, cinsel sağlık gibi konularda 
daha az bilgili bulmalarıdır. 
 
“...ideal olan şey de aileden öğrenmek. Batı toplumlarında falan olan bu da...bizde de çok otoriter ailelere sahip 
olmamamıza rağmen bu tür şeyler hiç konuşulmaz..” (E) 
“gerçi ben... babamla da iyiyiz, konuşuyoruz, ama onun bildiği bir şey yok sonuçta... Bilse zaten kendisi bir 
şekilde kullanır...” (E) 
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“Bu konuda ilk şeyler annenin yol göstermesiyle oluyor, ama tabii sınırlı anneyle paylaşılacak şeyler” (K) 
“Anne babamla herşeyi konuşurum, ama cinselliğin lafı geçmemiştir. Ayıp sayılır bizde. Konuşulacağı zaman ben 
bile kaçıyorum...” (E) 
“Annemle konuşuyoruz ergenlik, adet dönemi falan gibi şeyler, hatta teyzemlerle falan da...ama başka pek bir şey 
konuşmayız.” (K)  
“Niye konuşmuyoruz ailemle? İki taraftan da kaynaklanabilir. Ailemin bilmemesinden kaynaklanıyor. Tabii 
bilmiyorlar. Ben ne kadar istekli olsam da onlar bilmeyecek ve bilmek için de çaba sarfetmeyecek.” (E) 
 
Genel olarak erkeklerle genç kadınlar arasında bilgi kaynakları açısından büyük farklar 
görülmemekle birlikte genç kadınlardan farklı olarak, erkekler için pornografik yayınlar da (dergi 
ve film) bilgi kaynağı olabilmektedir.  
 
“...kendi kafanızdan birşeyler üretiyorsunuz, anlamak için deneme yanılma...ve medyadan da mesela erotik 
yayınlar, yani cinselliği her türlü gösterecek yayınlar almak istiyorsunuz ve alıyorsunuz.” (E) 
“Ben kasabada büyüdüm. Oradakiler dergi, porno falan...öyle şeylerden bilgileri...” (E) 
 
Genç kadınlar erkeklerin, erkekler de genç kadınların benzer kaynaklardan yararlandıklarını 
düşünmektedirler. Genç kadınlar, erkeklerin bu konularda daha rahat ve daha fazla 
konuşabildiklerini düşünmekteler. Genç erkekler ise cinsellikle ilgili konularda toplumsal yapı 
nedeniyle genç kadınların daha dezavantajlı durumda olduklarını ifade etmiştir.  
 
“Bizden farklı olduklarını sanmıyorum. Bir de şey var; yani, erkek baskınlığı var ya...Mesela biz nasıl gece 
sokağa çıkarken korkuyoruz, onlar daha rahatlar. Bazı şeyleri bizden daha önce deneyimleyebiliyorlar. Bu 
toplumun onları biraz daha şey görmesinden bence. Yani, daha rahat hareket edebildiklerinden.” (K) 
“Bayanların bizden çok farklı olduklarını zannetmiyorum. Onların durumu daha kötüdür sanırım Daha çok 
erkekler gönderilir (dışarıya)...kız daha çok geriye çekilir. O çok daha zor...” (E) 
“Kızlar için çok zor. Mesela, bir kızın ilk adet görmesi sanki çok büyük bir ayıp gibi saklanıyor. Şimdi, kız bu 
darbeyi aileden yediği zaman ilk başta, yani, ne, nasıl konuşacak?” (E) 
 
Konu hakkında en çok arkadaşlarla konuşulmakla birlikte arkadaşlarla yapılan konuşmalar doğru 
bilgilenmek anlamında güvenilir bulunmamaktadır.  
 
“...bir şekilde kendi kendine bırakılır. Kendi kendine de arkadaş çevresinden öğrenme. Arkadaş çevresinde de 
yani çarpuk çurpuk öğreniliyor. En kötü muhabbetle, en basit, en kötü...” (E) 
“Ben arkadaşlarla konuştuğum zaman herkes farklı bir şeyler söylüyor...En iyisi bir uzmanla konuşmak bence, 
arkadaş arasındaki kulaktan dolma oluyor” (K) 
 
Cinsellik ya da cinsel sağlıkla ilgili konuşmalar topluluk halinde ve espri ağırlıklı yapılmaktadır. 
“herkes bu konuda konuşmaya hazır olduğu için” herhangi bir konudan cinsellik konusuna rahatlıkla 
geçilebilmektedir. 
 
“Tek kişiyle yüz yüze konuşmak belki sınırlayıcı olabiliyor. Birkaç kişi olunca daha rahat oluyorsunuz. Konu 
konuyu açıyor. Daha çok şeye değiniliyor. Herkesle aynı duyguları paylaştığınızı öğrenmek çok rahatlatıcı 
oluyor.” (K)  
“Genelde bir espri, mizah temeli kurulur. Oturup da “şöyle bir şey var...” diye konuşulmaz. Gülünmesi lazım ki 
rahat olsun.” (E) 
“Espriye vurulduğunda konuşmak daha rahat oluyor. İnsan çok doğal bir şey olduğunu algılıyor konuşmalardan 
ve rahatlıyor. Toplum içinde konuşmaktan çekiniyorsun yoksa...” (K) 
 
Öte yandan daha ciddi ve özel konuların ikili konuşmalarda dile getirildiği de belirtilmiştir. 
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“Herkesle konuşulmuyor bazı şeyler. Topluca eğlenir gibi oluyor da... O ortamda konuşulan herşey de doğru 
demek değil yan...İki kişi olunca daha ciddi şeyler anlatılıyor.” (K)  
 
“Güvenilir kaynak” deyince akla ilk gelen kişiler, konunun uzmanları olmaktadır, ancak uzmanlara 
ulaşmanın mümkün olmadığı önemle belirtilmiştir.  Nedeni ise cinsel sağlık, korunma yöntemleri 
gibi konularda konuşmak, bilgi almak için bu tür bir uzmana gitmenin alışıldık bir davranış 
olmaması ya da utangaçlık olarak belirtilmiştir. “Bilimsel” dergi, kitap, ansiklopediler de güvenilir 
bulunan kaynaklar arasındadır.  
 
“Bu konuda bilgili insanlara danışmak insan sağlığı açısından çok önemli.” (E)  
“Açıkçası bir uzmanla konuşmak her zaman daha faydalı diye düşünüyorum, ama kitaplara başvurmak 
zorunda kalıyorum.” (K) 
“Mantıklı düşününce elbette uzmanlar, ama maalesef cinselliği tabu olarak gördüğümüzden o uzman sizi 
bulamıyor.” (K) 
 
Evli Olmadan Cinsel İlişki 
“Cinsellik, evli olmadan bir birlikteliğin doğal bir parçası olarak kabul edilebilir mi?” sorusuna 
yanıt alırken öncelikle dikkat çeken nokta “cinsellik” deyince katılımcıların aklında olan çok 
ayrıntılı, dereceli tablodur. Cinsel ilişkiden söz etmek bile gençler için oldukça güç olduğundan 
doğrudan “gerçek cinsel ilişki” olarak sormak gerekmiştir.  
 
“Bana göre cinsellik iki kişi arasındaki sevginin vücut diliyle dile getirilmesidir. Bu, birliktelik anında oluyor. 
İleriye, çok ileriye giden cinsellik hayatları yaşayan çiftler de var, ama normal şekilde cinsel ilişkiler de var...” (E) 
“Cinselliğin yoğun bir ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Yıllarca elini tutarak duygusal doyum sağlayan insanlar 
var. Kesinlikle olmaz diye bir şey de yok...” (K) 
“Gerçek anlamda duygusallık varsa muhakkak dokunmak, öpmek normal karşılanıyor. Yani, ilişkiler çok 
daha sağlıklı oluyor.” (E) 
“Cinsellik deyince aklıma herşey geliyor, ama düşününce aslında dokunmak, elini tutmak da bir çeşit cinsellik” 
(K) 
 
Hem genç kadınlar hem erkekler açısından genel kanı, gerçek bir cinsel ilişkinin evli olmadan 
kabul edilemez olduğudur. Kabul edilebilir olduğunu düşünenler de mutlaka evlilikle 
sonuçlanacak, uzun sürmüş bir ilişkiden sonra olabileceğini belirtmişlerdir. Yine hem erkekler 
hem de genç kadınlar için bekaretin çok önemli olduğunu vurgulamışlardır. Neden olarak 
genellikle “toplumsal baskı” ifadesi kullanılmıştır.  
 
“Ben genellikle cinselliği kabul etmiyorum. Bence bir insanla çıktıktan sonra iyi anlaşmak en güzeli. Mesela ben 
erkeklerde görüyorum, sadece kızları kullanıp atıyor. Zaten gerçekten seven de evlenene kadar senden bazı şeyleri 
istemez.” (K) 
“Bence cinsellik olmamalı. Yarının ne olacağını kimse bilemez ve kızların toplumdaki yeri belli. Mesela, bir 
birliktelik yaşadınız, ama sonuçta ayrıldınız. Sizin için bir sorun yok, ama onun açısından, ailevi 
sorunlar...Daha sonra biriyle evlenecekse aranan ilk şart oluyor toplumumuzda...” (E) 
“Benim kendi düşüncem, evlenmeden önce böyle bir şeyin (cinsel ilişki) yaşanmaması. İster aile yapısı deyin, ister 
kişisel tercih, böyle bir riske girmeyi düşünmüyorum...” (K) 
“Bence evlilikten önce yaşanmamalı. Aslında, evlilik öncesi sonrası meselesi değil, ama arkadaş çevremde, ailemde 
düşünce yapısı olarak oturmuş bazı değerler var. Zaten evlilik cinselliğin rahat yaşanması demek. İnsanlar bunu 
daha rahat yaşamak için evlenirler...” (K)  
 
Öte yandan, evli olmadan da cinselliğin yaşanabileceği belirtilmiştir. Ancak, özellikle genç kadınlar 
açısından, “cinsel ilişki uzun süreli duygusal bir birlikteliğin ardından, güven duyulan bir insanla 
yaşanabilir” olarak ifade edilmiştir. 
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“Sevdiğim kişinin gerçekten beni sevdiğine inandığım zaman cinsellik olur, ama onu gerçekten sizin verdiğiniz 
bazı şeyleri verecek kadar değerli görüyorsanız. Ben bunu verebileceğim en son şey olarak düşünüyorum...”(K)  
“Evlenmeden önce cinsel ilişki yaşanabilir, ama güven şart. Evlenmezsen hiç yaşanamayacak mı? O yüzden 
evliliği bunun için bir sınır olarak görmüyorum.” (K) 
 “Hedef duygusallık olmalı. Cinsellik araç olmalı. Çünkü cinsellik olduğu zaman şey oluyor, yani, varıldıktan 
sonra duygusal ilişki bir anda bitiyor.” (E) 
“Bence cinsel ilişki zamanla olabilecek bir şey; insanlar birbirini tanıdıktan sonra, bir şekilde çok daha iyi 
tanıdıktan sonra...” (K) 
“Bir erkek arkadaşım olursa beni cinsel isteklerini tatmin edecek bir araç olarak gören birsi olmayacaktır 
kesinlikle. Duygusal ilişki, karşılıklı saygı- sevgi. İnsanlar birbiriyle bütünleşsin ki bedenin bütünleşsin.” (K) 
 
Toplumsal Cinsiyet Rolleri 
Kadınlarla Erkekler Arasındaki Temel Farklılıklar 

Hem genç kadınlar hem de erkekler, kadınlık ve erkeklik rollerinin toplumsal olarak belirlenmiş 
olduğunu düşünmektedirler. Genç kadınların daha “hanım hanımcık” erkeklerin de “efendi” 
olmaları gerektiği anne-babalar tarafından öğretilen önemli şeylerden biri olarak belirtilmiştir. Bu 
tanımlamaların içine görünüşten davranışa, konuşmadan meslek seçimine kadar hayatlarının çeşitli 
alanları dahil edilmektedir.  
 
“Cinsiyetimiz biyolojik olarak da seçimimiz değil, toplumsal olarak da seçimimiz değil. Örneğin ortaokuldasınız, 
okula gidiyorsunuz, kızların bir yana erkeklerin bir yana ayrıldığını görüyorsunuz. Bu, şey...yani, toplumsal bir 
statü gibi geliyor bana...” (E)  
“Yani, toplum öyle öğretiyor bize, erkeğin toplum içindeki...koruması ön planda, kanatları altına almak, 
babalık, ama kadınlar daha duygusal ve narin olmalı...” (K) 
“Aslında farklılık görünüşte. Onların sakalı var. Bir de organlar açısından farklılıklar var, ama erkekler daha 
cesurdur kadınlar daha korkaktır demek saçma. Bunlar öyle dendiği için olan şeyler... “ (K) 
“Toplumun cinsiyetlere yüklediği davranış şekilleri var. Mesela bir erkek bir bayana göre daha sert olmak 
zorunda. Bir bayan çok daha böyle yumuşak...” (E) 
“Duygusal zeka diye bir şey var. Araştırmalar sonucu kadınların daha duygusal olduğu ortaya çıkmış. Konumuz 
cinsellik olduğu için, erkekler bazı şeyleri önemsemiyor kadınlar gibi. Onlar evlenmeden önce bakir kalmayı falan 
önemsemiyor.” (K) 
“Bizim yaşadığımız topluma bakıyorum, kızlar ve erkekler arasında bayağı sağlam görev dağılımı var gerçekten. 
Kızlar daha ağır, daha az konuşan, daha az espri yapan, daha az gülen, daha az rahat olan. Erkekler daha 
salaş, daha kendini rahat hisseden insanlar.” (E) 
 
Genç erkekler bu farklılığın ayrımında olmakla birlikte, bu durum onların gündelik yaşamlarıyla 
ilgili ciddi sıkıntılar yaratmamaktadır. Kadınlarla erkekler arasındaki  somut farklılıkları genç 
kadınlar kadar net olarak ifade edememektedirler. Öte yandan genç kadınların düşüncelerinin bu 
konuda daha net olduğu görülmektedir. Toplumsal olarak erkeklerin daha üstün sayıldıklarını 
açıkça ifade etmektedirler; onların gündelik yaşamda daha rahat ve “özgür” hareket 
edebildiklerine inanmaktadırlar.  
 
“Şimdi, toplumumuz erkeğin egemen olduğuna inanan bir toplum. Ne yazık ki her şeyiyle erkekleri daha üstün 
görüyor insanlarımız.” (K) 
“Bir kere erkekler toplumsal olarak daha avantajlılar.” (K) 
“Ben toplumla ilişkili görüyorum. Toplumun erkeğe verdiği değer çok fazla mesela. Nedir? Çapkınlık yapsa 
“elinin kiridir” gibi onlara cesaret veriliyor bu konuda...” (K) 
 
Hem erkek hem de genç kadın gruplarında çok az sayıda olmakla birlikte, kendilerinden beklenen 
toplumsal rollere uygun davranmayı önemsemeyen; eşitlik konusunda ilerleme görülebilmesi için 
kendilerinin çaba göstermesi gerektiğine inanan ve çok radikal olmamakla birlikte direnç gösteren 
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gençler olduğu görülmüştür. (Örneğin; saç uzatma, genç kadınların rahat ettikleri gibi giyinip, 
hareket etmeleri gibi) 
 
“İşte, böyle gelmiş, böyle gider demediğimiz sürece bence birşeyler değişebilir... Ben kız olduğum için “hanım 
hanımcık olmalısın; oturmana kalkmana dikkat et”. Ben bunu takmıyorum açıkçası, böyle birşeye de 
inanmıyorum.” (K) 
“Benim saçlarım uzun diye yolda yürürken “bu mutlaka eşcinseldir” diye bakıyorlardı. Utanç olarak falan 
görüyorlardı, ama o kadar eminim ki eşcinsel olmadığımdan...Laf atanlar falan...ama hoşuma gidiyor uzun saçlı 
olmak. Ankara’ya geldiğim yıl saat 11’de Kızılay’da kimse laf atmadan yürüdüğümde ne kadar sevindiğimi 
hatırlıyorum...” (E) 
“...Annemin benden beklediği şey erkeğim diye evde otoriteyi sağlamam, mesela diğer yedi kardeş üzerinde 
baskımın olması. Annemin benden erkek olmam adına beklediği şeyleri sezebiliyorum yani...onun olmamı istediği 
gibi olmak istemiyorum. Mesela, evdeyken köy odasına gidip erkeklerle oturmak istemiyorum, kitap okuyorum.” 
(E) 
 
Cinsel Şiddet 

Tüm gruplarda şiddetin aktif öznesi olarak erkek görülmektedir. Genç erkeklerin cinsel şiddet 
deyince akıllarına ilk gelen “tecavüz” olmakla birlikte, genç kadınların cinsel şiddet algılayışı daha 
geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Gruplarda belirtilen şiddet biçimleri şu şekilde sıralanmaktadır.  
Bir cinsel ilişkide karşı taraf istemeden ilişkiye girilmesi 

1. Tecavüz 
2. Zorla yapılan cinsel eylemler [ters (anal) ilişki gibi] 
3. Kamusal alanlarda sözle ve elle yapılan sarkıntılık 
4. Evlilik içinde (kadın) istemeden cinsel ilişkiye girilmesi 
5. Erkeklerin toplumsal baskıyla, istemedikleri halde bir kadınla evlenmek zorunda 

kalmaları (üstüne kalma).       
 

“İstemediğimiz zamanda birlikte olmak ya da birlikte olmak istese de istediği şekilde olmaması...Yani, zorla 
sahip olmak” (E)  
“Benim bir arkadaşım vardı. Fiziksel bir şiddet uygulamıyordu, ama kız ile konuşuyor, kız cinsel ilişkiye 
girmek istemiyorsa duygu sömürüsü yapmaya başlıyordu. “Olmayacaksa bu ilişki bitsin o zaman” diyordu. 
Sonra kızı ilişkiye girmek zorunda bırakıyordu.” (E) 
“Zorlama mı? Tecavüz yani...Erkeğin...Ben kesinlikle karşıyım.” (E) 
“Kadınlar tecavüz karşısında hiçbir yere başvuramıyorlar, başvursalar bile bir sonuç alınamıyor. Mesela benim 
var öyle tanıdıklarım, kocası zorla kaçırmış, tecavüz etmiş ve su anda evliler.” (K) 
“ Ben görmedim, ama ters ilişkiye falan zorlama oluyormuş.” (E) 
“Yani, evli bir çift düşünün, erkeğin karısına istemediği şeyleri yaptırması kendi sapıkça şeyleri için...Toplumsal 
düşünürsem, insanın bir yerden bir yere giderken lafa maruz kalması, dokunulması otobüste giderken... erkekler 
yani..” (K)  
“Mesela sokakta defile oluyor, mankenler çıkıyor, orada bütün insanlar genelde erkek oluyor. Televizyonda 
adamın teki, “cinselliğe açız, o yüzden böyle yapıyoruz.” diyor. O gördüğü bir bacaktan, bir göğüsten birşeyler 
umuyor. Ki bu toplumda cinsel taciz olarak kabul bile edilmiyor...” (K) 
“Zorlanan taraf erkek olabilir. Bizim orda “üstüne kalmış” derler. Adamı mecbur bırakmış. Kafaları iyi galiba. 
Cinsel ilişkiye giriyorlar. Adam evlenmek zorunda kaldı.” (E)  
 
Bütün gruplarda şiddete karşı ifadeler kullanılmıştır. Ayrıca, genç kadınlar “şiddete uğrayan 
kadının bunu hak etmiş olacağına dair genel kanıya inanmadıklarını ve şiddete maruz kalınca tepki 
verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. 
 
“Hani şöyle bir şey vardır ya toplumda, “kadın kuyruk sallamasa erkek gelmez” falan diye. O saçma bence. 
Sonuçta kadın “gel, bana tecavüz et” falan demiyor.” (K) 
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“Eşinle veya erkek arkadaşınla hiçbir zaman o seviyeye gelmemeli bence. Yani, ben ona hiçbir şekilde cesaret 
vermemeliyim. O bana bir tokat ettiği anda pişman olacağını bilmeli.” (K) 
“Bir bakış bile beni taciz ediyorsa o şiddettir. Tepki vermek lazım. Mesela, bağırmak. Bunu söylemek. 
Utanılacak bir şey yok ki. O yapan adam utansın.” (K) 
 
Öte yandan, genç kadınlar, eğitim ve sosyo-ekonomik düzeyle şiddet arasında ters yönde azalan 
bir ilişki kurmaktadırlar. Ekonomik özgürlüğü olan kadınların şiddete maruz kalmayacaklarını, 
eğitimli ve daha üst bir sınıftan gelen erkeklerin ise-cinselliklerini baskılamak zorunda kalmadıkları 
düşüncesiyle-şiddet uygulamayacaklarını düşünmektedirler.  
 
“Ekonomik özgürlüğünü eline almış bir bayanın son derece kültürlü bir eşi varsa veya dışardan öyle görünüyorsa, 
ama karısını dövmüş ya da istemediği bir şey yaptırmış. Bu kadın ekonomik özgürlüğü varsa çekip gidebilir...” 
(K) 
“...bence, biraz cinselliğin tabu haline geldiği kesimlerde daha çok olduğunu düşünüyorum. Daha gecekondu tarzı 
yerlerde bu davranışları daha sık görebiliyoruz. Daha lüks yerlerde böyle şeylerle karşılaşılacağını düşünmüyorum 
yani.” (K) 
“Zenginlik fakirlikten çok eğitimle ilgili bir şey. Bir mesleği ya da başka birşeyle başarılı olamazsa kendini 
tatmin etmek istiyor. Eğitimli insanlarda rastlanmıyor şiddete falan. Kafasını birşeye vermiş, bir amaca ulaşmış 
insanlarda rastlanmıyor.” (K) 
 
Cinsel ve Üreme Sağlığı Nedir? 
Tartışmalarda cinsel/üreme sağlığının ne olduğu sorusuna bir tanım yaparak cevap verilmemiştir. 
Daha çok cinsel/üreme sağlığı kapsamında düşünülebilecek konular  ve sorunlar sıralanmıştır.  
 
Cinsel ve üreme sağlığı deyince genç kadınların aklına daha çok “üreme organlarının temiz 
tutulması ya da sağlığı” gelmektedir. Doğurganlık, gebe kalmamak için yapılması gerekenler ve 
cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma da bu çerçevede belirtilmiştir.  
 
“Cinsel sağlık, işte, adet dönemlerinde falan sağlığına dikkat ederek, yani hijyenik olarak...Ne bileyim? O 
dönemlerde aşırı temiz olmak istiyor insan.” (K) 
“Üreme organlarımız, üremeyle ilgili bütün çalışmalar işte...” (K) 
“Kadının mesela hastalığı olabilir. Aynı hastalığı cinsel yolla erkeğe de geçirebilir. O nedenle insanın kendisini 
tanıması ve tedbirini alması gerekir.” (K)  
“Bence sağlık kimsenin umurunda değil. Kadınlar da erkekler de hamile kalınmasın derdinde.” (K) 
 
Öte yandan erkekler cinsel/üreme sağlığı deyince öncelikle “cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve 
korunma yollarını” düşünmektedir. 
 
“Benim aklıma gelen ilk başta cinsel hastalıklar. Bunlardan korunma yolları geliyor.” (E) 
“Üreme organları, cinsel hastalıklar, bunlardan korunma yolları.” (E) 
“Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma. Kontrol altına alma üremeyi. Sağlıklı cinsel yaşam da 
insanlarının bünyelerinin bir parçası. İnsanların zor konuşabildikleri bir şey.” (E) 
 
Genç erkekler genel olarak genç kadınların, adet dönemi gibi çok bilinen bir dönemleri ya da 
doğum yapmaları bilgisinden yola çıkarak genç kadınların cinsel ve üreme sağlığı konusunda daha 
çok problem yaşadıklarını düşünmektedirler. 
 
“Kadınların bir adet dönemleri olabilir, menopoz dönemleri olabilir. Yani, bunlar cinsel yönü aşırı yönde etkiler. 
Bu açıdan erkeklerin o kadar sıkıntılı olduğunu sanmıyorum.” (E) 
“Kadınların problemleriyle ilgili çok şey okumuştum ben. Adet dönemleri falan...Her okuduğumda çok şaşırdım. 
Çünkü, kitap yazılacak kadar çok sorunları var demek ki...” (E) 
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Güvenli cinsel ilişki/ cinsel ilişkide risk almak 
Bütün gruplarda “güvenli cinsel ilişki” deyince verilen yanıt “cinsel ilişki sırasında korunmak” 
olmuştur. Birkaç korunma yöntemi de sayılmıştır. Bunların başında prezervatif gelmektedir. 
Gebeliği önleyici haplar ve spiral de sayılan yöntemler arasındadır. Bununla birlikte, sayılan 
yöntemler konusunda tam olarak “doğru” bilgiye sahip katılımcı olmamıştır. 
 
“Hastalıklar, hastalıklardan korunmak, ama duyduğuma göre, korunmak istemeyen insan o anın verdiği keyifle 
düşünemiyormuş...” (K) 
“Haplarla korunma, ama onlar hormonal dengeyi bozucu şeyler..” (K) 
“Risk almak, korunmasız bir biçimde ilişkiye girmek.” (E) 
“Korunmak için prezervatif, spiral, doğum kontrol hapı...her zaman korunulmuyor. Yani, risk...daha fazla haz 
duymak için risk alınır...” (E) 
 
“Cinsel ilişki sırasında risk almak” konusunda öncelikle belirtilen durum “AIDS bulaşması” 
olmuştur. İstisnasız tüm gruplarda televizyon haberlerinde gördükleri bir vaka anlatılmıştır: Gizli 
kamerayla yapılan çekimde seks işçisi kılığındaki muhabir durdurduğu otomobilin şoförüne ilişki 
teklif ediyor, ama AIDS taşıdığı konusunda adamı uyarıyor. Adam şöyle yanıtlıyor: “atın ölümü 
arpadan olsun.”... Bu vaka, her grupta insanların haz duymak için risk almayı umursamadıklarını 
örneklemek amacıyla anlatılmıştır. Diğer yandan da aynı vakanın her grupta anlatılması hem 
medyanın gençler üzerindeki etkisini hem de gençlerin risk almayı onaylamadıklarını göstermesi 
açısından önemlidir. 
 
Belirtilen diğer riskler ise hamile kalmak ve -çok az değinilmiş olsa da- cinsel yolla bulaşan diğer 
hastalıklar olmuştur. Üç durum hakkında önem  sırasına göre bir kıyaslama yapılması istendiğinde 
ölüme yol açtığı için AIDS ilk sırada yer almaktadır. Gebelik de istenmediği zaman kürtaj yoluyla 
rahatça çözülebilecek bir sorun olarak görülmektedir. En az önemsenen ve de hakkında en az 
bilgiye sahip olunan durum ise cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklardır. 
 
“Hamilelik mesela...çok zor bir durum, ama çaresi var. Kürtaj olabilirsiniz ya da doğurabilirsiniz. AIDS bence 
en kötüsü. Çünkü AIDS’in tedavisi yok diye biliyorum.” (K) 
“AIDS tabii. Öldürücü çünkü. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar da var, ama tedavi edilebilir. Gebelik onlara 
göre daha zor...Yine de en tehlikelisi AIDS.” (E) 
 
Öte yandan,  ilgi çekici bir biçimde “bekaret” konusu da evli olmayan genç kadınlar için toplumsal 
konum açısından önemli bir risk olarak hem erkek hem de kadın gruplarında dile getirilmiştir. 
Yine hem erkekler hem de genç kadınlar, bir genç kadın bakire olmadığı zaman toplumsal olarak 
ciddi bir dışlanma yaşayacağı konusunda çok büyük bir kaygı taşımaktadırlar.   
 
“Bayanların sosyal açıdan riski var. Toplumun bakış açısı belli. Erkekler birşey kaybetmiyor, ama bayanlar...” 
(K) 
Bayanlar için daha çok riski. Sonucuna o katlanacak. Yani, bekaret yani kaybedince toplumda dışlanma 
falan...Onlar için bir de bu risk var.” (E) 
 
Bir cinsel ilişki sırasında korunmadan sorumlu olması gereken kişi sorulduğunda hem genç 
kadınlar hem de erkekler ilke olarak “her iki taraf” olarak yanıtlamıştır. Uygulamada daha çok 
“kadınların sorumluluğu taşıdığı” gibi yaygın bir düşünce vardır. Öte yandan konu üzerine biraz 
daha konuşulduğunda yöntemler konusundaki bilgisizlikten kaynaklanan bir düşünceyle hem 
erkekler hem de genç kadınlar erkeğin korunmasının daha kolay ve daha zararsız olduğuna dair 
bir düşünceyi paylaşmaktadır. 
 
“İki kişi de düşünmeli bence, ama toplumda daha çok kadınlar korunuyor.” (K) 
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“İki kişi yaşıyor sonuçlarına da iki kişi katlanacak. O yüzden önlemlerini ikisi birlikte almalılar” (E) 
“Bayanların kullanacağı yöntem sayısı daha çok. O yüzden daha çok onlar kullanıyor.” (E) 
“Yani, bilmiyorum...kadınların yan etkisi olan hapları falan alması çok daha sorunlu oluyor. O yüzden erkeğin 
korunması çok daha kolay oluyor gibi.” (E) 
“Bence erkeklerin korunması lazım. Çünkü onlar için daha kolay. Kadınlar spiral taktırabiliyor, ama 
doğumdan sonra. Doğum kontrol hapı yine zararlı olduğu için erkeklerin korunması daha kolay.” (K) 
 
Prezervatifin Olumlu ve Olumsuz Yönleri 
Genel olarak prezervatif konusunda hem genç kadınlar hem de erkekler olumlu şeyler 
düşünmektedir.  Tüm gruplarda en yaygın olarak belirtilen korunma yöntemi olmuştur. Hem 
gebeliğe hem de cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı koruyan yöntem olduğu mutlaka ifade 
edilmiştir.  
 
“Yani, olumlu yönü spermlerin kadın vücuduna geçmemesi.” (K) 
“Yararları, bayanların hamile kalmasını önlüyor.. Her iki taraf için de AIDS ve zührevi hastalıklara karşı 
koruyor” (K) 
“Olumlu tabii. Bir  kere hamile kalmayı önlüyor. Hem de AIDS’e karşı kullanılması gerekir.” (E)   
 
Bir erkek grubunda Avrupa’da [onlara göre daha gelişmiş ve medeni; dolayısıyla özgür (özellikle 
cinsellik açısından) toplumlarda] kadınların da prezervatif taşıdığı vurgulanarak Türkiye’de bu 
sorumluluğu sadece erkeklerin taşıması konusunda şikayetçi olmuşlardır.  
 
“-Türkiye’de mesela prezervatif taşıyan sadece erkekler. Avrupa’da bayanlar da taşıyor. 
 -Tabii, orda cinsel hayat daha rahat, daha özgür.” (E) 
 
Prezervatife nereden ulaşılabileceği konusunda ise bilgi düzeyleri oldukça iyidir. Ulaşılacak yerler 
arasında “eczaneler”, “marketler”, “alışveriş merkezleri” ve “sağlık ocağı” belirtilmiştir.  
 
Olumsuzluk anlamında ise, yine hem genç kadın hem de erkekler tarafından ilişki sırasında 
takılması nedeniyle cinsel ilişkiyi böldüğü ve zevki azalttığı ifade edilmiştir.  
 
“Çiçek koklamaya benzer yani...o zevki alamıyorsun yani...” (E) 
“Benim duyduğum şeyler cinsel hayatı biraz daha zevksiz hale getirdiği falan...” (K) 
 
Cinsel/Üreme Sağlığı Hizmetleri 
Bütün gruplarda yukarda adı geçen kurumlar ve uzmanlar isim olarak belirtilse de bu konudaki 
bilgiler çok zayıftır. Bu tür kurumların varolduğunu bilmekle birlikte, gençler bu kurumların evli 
insanların gidip hizmet alabilecekleri yerler olduğunu düşünmekte ve isteseler de kendilerinin 
gidemediklerini belirtmektedirler. 
 
“Kadın doğum uzmanına falan gidilir, ama onlara evli olunca gidiliyor daha çok. Sorunun falan varsa işte.” (K) 
“Ana-çocuk sağlığı merkezleri falan var, ama kız arkadaşımla gidebileceğimiz bir kurum yok. Oralara genelde 
aile planlaması için geliyorlar. Evli barklı insanlar geliyor.” (E) 
 
Ayrıca bu tür kurumlardan hizmet alma konusu, sadece sağlık boyutuyla düşünülmektedir: Bu 
kurumlara ancak bir sağlık sorunları olduğunda gidebileceklerine inanmaktadırlar.  
 
“Hastane, kadın doğum uzmanı, ama hasta olmadığım için hiç gitmedim ben şimdiye kadar.” (K) 
“Hasta olmadan gidilmiyor hastaneye falan...Toplumumuz hazır değil sanırım hasta olmadan gidip birşey 
sormaya...” (E) 
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“Kadın doğum uzmanları ya da aile planlaması ile ilgili yerler var, ama bir sorun olmadığı sürece ben hiç 
kimsenin gidip de bir uzmandan bilgi aldığını görmedim.” (K) 
 
Cinsel Ve Üreme Sağlığı Konusunda Gençlere Yönelik Sağlık Hizmetlerinin Nitelikleri  
1. Güvenilirlik 
“Öncelikle gittiğim zaman bu işi bilen biriyle konuşmalıyım. Güven vermesi lazım.” (E) 
“Karşıdaki uzman kişinin size güven vermesi gerek herşeyden önce. Sizi ciddiye almalı, sorularınıza doğru 
düzgün cevap vermeli.” (K) 
 
2. Donanımlı uzman kişi (doktor, psikolog, vs. mutlaka tıp alanında uzman olması gerekmiyor) 
“Oradaki görevliler konunun uzmanı olmalı. İlle doktor olmasa da konuyu iyi bilmeli, sizi dinlemeli.” (K) 
“Hekim, psikolog, uzman biri hizmet vermeli.” (E) 
 
3. Gizlilik 
“İsim soyad gizli tutulmalı” (E) 
“Bir kere bana saygılı davranmalı. Anlattığım şeyler orada kalmalı, başkası öğrenmemeli.” (E) 
 
4. Önyargısız ve anlayışlı bir uzman 
“Genç uzmanlar çalışmalı bu merkezlerde. Doktorlarda bir soğukluk vardır ya, öyle olmasa da hakikaten 
yardım etmek isteyen, yargılamayan insanlar çalışsa.” (K) 
“Oradaki danışmanlar önyargılı olmamalı. Rahatlatıcı bir tarzda yaklaşmaları gerekiyor ki biz de herşeyi 
anlatabilelim onlara” (K) 
 
5. Kişisel ve toplu danışmanlık alınabilmesi 
“Grup olarak gidip ortak şeyleri de öğrenebiliriz, ama bir sorunum olduğu zaman yalnız gitmek isterim.” (E) 
“Topluca da olabilir birebir de olabilir. Yani, danışmanlık, bilgi, rahatlık işte...” (K) 
 
6. Telefonla başvuru olanağı 
“Numarası olmalı telefonla sorulmalı. En azından telefonla başvuru yapılmalı” (E) 
 
7. Danışmanlık veren uzmanların cinsiyeti önemli (özellikle kadınlar uzmanın kadın  
    olması gerektiğini mutlaka belirtmiştir) 
“Kişi kendisini dinleyecek personelin bayan mı erkek mi olacağını seçebilmeli. Ben bir bayanla konuşmak 
istemem mesela” (E) 
“Ben bir bayan uzmanla konuşmak isterim. Herhalde erkekler de erkek uzmanla konuşmayı ister.” (K) 
 
8. Klasik hasta-doktor ilişkisi olmaması 
“Hasta-doktor ilişkisi olursa işte böyle kimse gitmez. Doktor orada ben de burada hastayım diyelim. Daha 
samimi bir ortam olacak ki ben gidip anlatayım o da bana yol göstersin” (K) 
 
9. Doktora gidiyormuş gibi değil, arkadaşınla konuşuyormuş gibi bir ilişki içerisinde 
    hizmetin verilmesi 
“İşin mutlaka psikolojik boyutu da olacak ki gidilsin. Daha samimi daha sıcak bir yaklaşım. Sanki doktora 
değil de bir arkadaşa gider gibi.” (K) 
“Rahatça herşeyi sorabileceğim biri olmalı bana bilgi verecek uzman. Yani, “şunu sorarsam şu mu olur?” diye 
gitmemeliyim oraya ben. Kişiye bağlı yani” (E) 
 
10. Tedavi hizmetlerinin de sağlanması 
“Öyle bir merkez olmalı ki gerektiğinde biz tedavi de olalım. Yani, oradan oraya gitmeyelim. Bizim her 
ihtiyacımız orda karşılansın.” (E) 
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11. Duyuruların yemekhanelere, bölüm panolarına asılacak afiş, panel, el ilanları, 
      broşürler vs. ve medya yoluyla yapılması. 
“Gençlerin olduğu yerlere, kafeteryaya falan afişler asılabilir” (E) 
“Standlar açılabilir. Renkli kataloglar basılabilir” (K) 
“Billboardlara afiş asılabilir.” (K) 
“Afişle olabilir. Bir de mesela, iki sayfalık bir gazete çıkarın, dağıtın yemekhanede, koridorda hemen biter” (E) 
“Televizyonda tanıtıcı programlar hazırlanabilir mesela kısa kısa.” (K) 
 

DİYARBAKIR 

Bilgi Kaynakları-Güvenilirlik 

Ankara gruplarında olduğu gibi Diyarbakır gruplarının tamamında birliktelikler, cinsellik ve 
korunma yöntemleriyle ile ilgili genel bilgi kaynaklarının başında; arkadaşlar ve basılı materyal 
(başta dergi olmak üzere, kitap, ansiklopedi) gelmektedir.  
 
“ Ben Pazartesi günleri Akşam gazetesi “Kantin” eki var, onu hiç kaçırmam. Bir ara cinsel sağlık hakkında 
araştırma yapılmıştı. Bu konuda gençlerin genelde %60’ından fazlası kendi arkadaş çevresinden, %15-20’si 
akrabalarından...” (E) 
“ ..annemden, yani, bu konuları, adetmiş, işte, vs tam bilgi öğrenemiyorum. Arkadaşlarımdan. Yaşadıkları 
tecrübeleri anlatırlarken onlara güveniyorum ya da bu konuda bilgi veren dergilerden.” (K) 
“...elbette bir sürü soru vardır. Onlarda da işte arkadaşlarla konuşuyorum. Her zaman bu tür sohbetler 
olmuyor...Kaynaklardan, ne bileyim...televizyondan. Görsel artı bir de yazılı medyadan, arkadaşlardan 
diyebilirim.” (E)  
 
Ayrıca, cinsel/üreme sağlığı, cinsellikle ilgili bilgi kaynaklarının zaman içinde geliştiği ve sayılarının 
arttığı belirtilmiştir. İki erkek grubunda internetten bir bilgi kaynağı olarak sözedilmiştir.  
 
“ Eskiden insanlar cinsel eğitimi evlendikten sonra, artık gerdek akşamında bir 5 dakikalık olayla anlatılırdı... 
Ama şu anda durum öyle değil, birçok yayın var. Bunlar ilmi yayınlar...” (E)  
“Daha önceki dönemlerde öğrenmek bayağı bir zordu. Şu anda teknolojiden öğrenmek biraz daha iyi safhaya 
geldi. Dergi, gazete...” (E) 
“...bu konularda arkadaşlardan duyuyorduk, internetten de öğreniyorduk...” (E) 
 
Diyarbakır gruplarında “arkadaş” form değiştirmiş olarak karşımıza çıkmaktadır. “Arkadaş” 
derken hem erkek hem genç kadın gruplarında kendilerinden yaşça büyük, deneyimli ya da evli 
arkadaşlardan söz edilmektedir. Arkadaş kadar yakın olunan, ama yine yaşça büyük, kuzen, dayı 
gibi akrabalardan da söz edilmiştir. Doğru bilgiye sahip olmak anlamında yaş önemli bir kriter 
olarak ifade edilmiştir. Bunun nedeni yaşla birlikte kişisel deneyimin arttığına ve bilginin böylece 
doğrulandığına inanılmasıdır. 
 
“Ben büyüklerimden, onlar da bildiğim kadarıyla büyüklerinden öğrendi. Çünkü bize ailelerimiz öğretmedi. Ben 
de abilerden öğrendim.” (E) 
 
“-Hangi bilgi kaynağını güvenilir buluyorsunuz? 
 -Görmüş geçirmiş kişilerden diyebiliriz. Arkadaşımla aramızda yaş farkı olduğu için bildiği şeyler yalan yanlış  
  şeyler değil.” (K)   
“-Samimi olduğumuz büyüklerden öğrendik. 
 -Büyükler? 
 -Anne-baba değil, akraba, ama biraz daha yaşı büyük, işte kuzenler...” (E) 
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Ankara’da olduğu gibi konu hakkında en çok arkadaşlarla konuşulmakla birlikte, arkadaşlarla 
yapılan konuşmalar doğru bilgilenmek anlamında güvenilir bulunmamaktadır. Bunun nedeni ise 
genellikle arkadaşların da bilgilerinin kulaktan dolma olduğuna inanılmasıdır.  
 
“...bu da demek oluyor ki bilgi edindiğimiz arkadaşlarımız da kendi arkadaşlarından bilgi edindikleri için 
yeterince sağlıklı olmuyor...” (E) 
“Yani, o, kulaktan dolma bilgileri olduğu için. Herkes kendi düşündüğü...farklı boyutlarda anlattığı için. 
Arkadaşlara sorunca da yanlış olur...” (E) 
 
Erkekler erkeklerle, genç kadınlar da genç kadınlarla konuşmayı tercih etmektedirler. Konuşmalar 
topluluk halinde ve espri ağırlıklı yapılmaktadır. Ancak, önemle belirtilen nokta kişisel konularda 
(sorun, ilişki vs.) iyi tanınan “yakın” ve bu konuda anlayışlı davranabilecek arkadaşlarla yalnız 
konuşmanın tercih edilmesidir. “herkes bu konuda konuşmaya hazır olduğu için” herhangi bir konudan 
cinsellik konusuna rahatlıkla geçilebilmektedir.  
 
“Merak ettiğin konuda eğer karşımdaki insanın bana yardımcı olacağına inanıyorsam sorarım yani. Genelde 
bayanlara...erkeklere sormuyorum. Bayanlara hiç düşünmem, “Bu benim hakkımda ne düşünür?” diye...(K) 
“Yaşadığım arkadaş ortamında en çok konuşulan konulardan birisidir cinsellik. İşte bazen şaka amaçlı 
olabiliyor bunlar...” (K) 
“Biz kızlarla hiç konuşmayı düşünmedik. Erkeklerle konuşurduk. Haftada bir kızla konuştuğumuz kelime 
sayısı elliyi geçmezdi...Arkadaşlarla “Yaaa, gazetede şöyle birşey gördüm” diye konu açılıyor...” (E) 
“ Zaten herkes hazır olduğu için şakayla falan konu açılınca oradan oraya atlanıyor.” (K) 
“Arkadaşlığın samimiyet derecesine bakıyor. Herkesle aynı şeyleri konuşmuyoruz. Bir insanla çok samimi 
olabiliyorsun, ama böyle şeyleri kaldırmıyor. Erkek arkadaşımla ne yaptığımı herkese anlatmam mümkün değil 
zaten...” (K) 
 
Genç kadın gruplarından biri (geldikleri yer itibariyle daha batılı olan grup), erkek arkadaşlar 
konusunda daha rahat hareket etmektedir. Dolayısıyla erkeklerin daha deneyimli olduğundan da 
yola çıkarak kendi erkek arkadaşlarından bilgi almakta ve genelden farklı olarak bu bilgileri 
güvenilir bulmaktadır.  
 
“Ben ablamla konuşuyorum, ama herşeyi söyleyemiyorum. Ablamla yanlış anlaşılır korkusu var, ama erkek 
arkadaşımla çok rahat konuşabiliyorum. Ben erkek arkadaşıma güveniyorum. Sonuçta cinselliği en rahat 
yaşayan erkekler olduğu için...” (K)  
“Ben en güvenilir olarak annemi ve nişanlımı görüyorum. Fakat anneme rahat açılamadığım için detaylı 
boyutuyla...” (K) 
 
Doğu’da büyümüş ve yaşamakta olan kadınlardan oluşan diğer grup ise kaynak olarak 
kendilerinden büyük ya da evli arkadaşlardan aldıkları bilgileri güvenilir bulmaktadır.  
 
“Arkadaşlarla konuşuluyor ancak. Bazen de bunu yapan evli arkadaşlardan öğreniyoruz.” (K) 
“Bizden büyük arkadaşlarımdan edinmeye çalışıyoruz. Bu tür konularda bilgi elde etmek için kendimden büyük 
olan arkadaşları tercih ediyorum.” (K) 
 
Genel olarak erkeklerle genç kadınlar arasında bilgi kaynakları açısından büyük farklar 
görülmemekle birlikte genç kadınlardan farklı olarak erkekler için pornografik yayınlar da (dergi 
ve film) bilgi kaynağı olmaktadır. Ankara’dan farklı olarak erkek gruplarında pornografi daha net 
bir şekilde belirtilmiş, ayrıntılı olarak açıklanmıştır.   
 
“-İşte, biz de arkadaşlarla konuşuruz. Çeşitli filmelerden falan ne gördüysek...yani, orda kaldı... 
 -Film derken pornografi mi? 
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 -Evet pornografi...” (E) 
“Ben liseye giderken Diyarbakkır’da iki-üç tane café vardı. Orda porno filmler seyrediliyordu açık açık. ...”(E) 
“Ben üç ay yurtta kaldım. Herkesin elinde bir dergi. Elden ele geziyordu. Herkeste bir doyumsuzluk...” (E) 
 
Genç kadınlar erkeklerin, erkekler de genç kadınların benzer kaynaklardan yararlandıklarını 
düşünmektedirler. Erkekler genç kadınların cinsellik ya da cinsel sağlıkla ilgili konularda daha az 
konuştuklarını düşünmekte, genç kadınlar da erkeklerin bu konularda daha serbest olduklarını, 
cinsel deneyimlerinin daha fazla olduğunu ve bunun bir bilgilenme yolu olduğunu ifade 
etmektedir. Bu serbestliğin kendi aralarındaki konuşmalara da yansıdığına, çok açık ve rahat 
deneyimleri üzerinden konuştuklarına inanmaktadırlar.  Ayrıca, genç kadınlar, erkeklerin 
bilgilenme yollarından söz ederken pornografiyle ilgili vurgu yapmış ve ayrıntılı öyküler 
anlatmışlardır.  
 
“Onların da kaynakları aynı. Ben kadınların böyle şeyler konuştuğunu düşünmüyorum açıkçası. Bilmediklerini 
düşünüyorum.” (E) 
“Kızların açısından...herhalde Hürrüyet’i Sabah’ı açıyorlardır. Belki kendi aralarında konuşuyorlardır. Bunun 
için bilinçli bir araştırma yaptıklarını zannetmiyorum...” (E) 
“Bence onların bizden daha az bildiğine inanıyorum. Kendi aralarında konuşuyor olabilirler, ama daha az. Türk 
toplumunda yaşıyoruz. Biz erkeğiz, biraz daha rahatız. Oların biraz daha şanssız olduğunu düşünüyorum.” (E) 
“ Utanmadan, sıkılmadan, yani...erkeklerin bence öyle. Çok daha fazla arkadaş ortamlarında muhabbeti 
geçiyor. Bir gün erkek arkadaşıma gittiğimde bir video gördüm evinde. Bakmak istedim doğal olarak. 
“Bakma...” dedi. Bir gece önce arkadaşlarıyla beraber olduğunu biliyorum. Bu şeklide kendilerin 
bilgilendirdiklerini düşünüyorum.” (K) 
“...bir de bizim Türk toplumunda erkeklerin erkekliği sergileme gibi bir şeyleri var. Belli bir yaşa geldiklerinde 
arkadaş ortamında cinsellik konusunun konuşulduğunu duyuyoruz...” (K) 
“Onlar yaşayarak öğreniyorlar. Arkadaşların dediği gibi Türkiye’de cinselliği yaşayan hep erkekler oluyor. İşte, 
onlar her zaman yaşayarak görüyorlar...” (K) 
 
“Güvenilir kaynak” deyince akla ilk gelen yine konunun uzmanları olmaktadır, ancak uzmanlara 
ulaşmanın mümkün olmadığı Diyarbakır’da daha da altı çizilerek  belirtilmiştir. Nedeni ise cinsel 
sağlık, korunma yöntemleri gibi konularda konuşmak, bilgi almak için bir uzmana gitmenin 
alışıldık bir davranış olmaması, utangaçlık olarak belirtilmiştir. Bilimsel dergi, kitap, ansiklopediler 
de güvenilir bulunan kaynaklar arasındadır.  
 
“...gidebileceğimiz yer olarak doktorlar olabilir. Onlara da güvenmiyorum. Rahat değilim...” (K) 
“Bilinçli araştırma yapmak lazım. Ansiklopedi mesela. Ben okudum Çok birşey anlamadım ama...” (E) 
 
Yine Ankara’da olduğu gibi, özellikle erkek gruplarında özellikle babalarla konuşulmak istense de 
konuşulamadığı belirtilmiştir. Doğu’da büyümüş ve yaşayan erkekler anne-babalarla 
konuşulmamasının nedenlerinin başında; doğu kültürünün getirdiği ataerkil aile yapısını, bu 
çerçevede babayla arada bir mesafe bırakıldığını; gündelik hayatla ilgili şeylerden bile çok az söz 
edildiğini çok net bir biçimde ifade etmişlerdir. Ankara’daki gruplarda olduğu gibi cinselliği 
çağrıştıran herhangi bir televizyon programı ya da reklam bile birlikte izlenmemektedir. Erkek 
gruplarında anne-babalarla ilgili olarak belirtilmiş olan bir başka nokta; Ankara’da olduğu gibi 
gençlerin, anne-babalarını kendilerine göre daha az eğitimli ve özellikle cinsellik, cinsel sağlık gibi 
konularda daha az bilgili bulmalarıdır.   
 
“Böyle bir şeyi sormak benim açımdan doğal olabilir, ama ailemin aldığı eğitim belli. Şimdi ben gidip bunu 
babama sorsam.  “Okuyacak mısın yoksa askere gidip evlendireyim mi seni?” derdi. Şu andaki ortamda bu 
bilgileri almam çok zor...” (E) 
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“Baba hiçbir zaman anne gibi şey göstermez. Arada her zaman mesafe vardır. Resmiyetten dolayı...belki sorsam 
yarım yamalak bilgisiyle birşey söyler ama...” (E) 
“Neden bu problem konuşulmuyor? Ben Şöyle düşünüyorum: Toplumun yapısıyla ilgilidir...Cinselliğin 
konuşulması bastırılmış. Yani ben babamla kesinlikle konuşamam...” (E) 
“Özellikle bu bölgeyi ele aldığımızda...ben bu bölgenin insanıyım. Özellikle baba otoritesi aşırı faladır ailede. 
Televizyonda herhangi görüntü çıktığı zaman televizyon kapatılıyordu. Bu yörede böyle birşeyin ailede 
konuşulması söz konusu olamaz.” (E) 
 
Genç kadınlar ise yine sadece sağlıkla ilgili konularda annelere soru sorabilmektedirler. 
 
“Benim annemle rahat konuştuğum söylenemez, yani adet dönemleri dışında...” (K) 
“...annelerimiz de sonuçta doğu kültüründe yetiştiler. Onun vermiş olduğu birşey var. Yani benim biriyle cinsel 
iişkiye girip girmediğimi ya da ona benzer birşeyi ona soramam. Belli konular konuşulur. Söz konusu sağlık ise 
direkt sorulur.” (K) 
  
Evli Olmadan Cinsel İlişki  
“Cinsellik, evli olmadan bir birlikteliğin doğal bir parçası olarak kabul edilebilir mi?” sorusu 
cevaplanırken Ankara’daki gruplara benzer bir biçimde “cinsellik” deyince katılımcıların aklına 
cinsel ilişki dışında çok farklı cinsel yakınlıklar gelmektedir. El ele tutuşma ya da öpüşme hem 
genç kadınlar hem de erkekler için bir birlikteliğin çok doğal bir parçası olarak görülmekle birlikte, 
cinsel ilişkiden söz edildiğinde bile çok rahatsız oldukları gözlemlenmiştir.  
 
“Öpüşmek ya da temasları falan çok normal karşılıyorum ben...” (K) 
“ Ben o kadar rahat konuşamayacağım evlilik öncesi cinsel ilişki açısından. Yine kendi açımdan belli bir boyuta 
kadar diyeyim...” (K) 
“Ben kesinlikle tam anlamıyla cinsel ilişkiye girilmesini yadırgamıyorum, fakat yapamam. Değer yargılarımız var 
Türkiye’de. Bir dereceye kadar tabii ki cinsellik yaşanır. Cinsellik sadece kızlık zarının bozulması demek değil.” 
(K) 
 
Özellikle genç kadınlar cinselliğin duygusal boyutunu öncelikle ifade etmişlerdir. Bir ilişki “sadece 
gönül eğlendirmek” anlamına gelmemeli, sevgi, dostluk ve paylaşmayı içermelidir. Bu çerçevede 
birlikte olunan “erkeğe” güven duymanın önemli olduğu belirtilmiştir. Cinsellik tam bir güven 
ilişkisi kurulduktan sonra gündeme gelebilecek bir konudur. 
 
“Beni bir cinsel obje olarak görmesini istemem. Önce arkadaşlık. Sevgilim olacak kişi bana önce o arkadaşlık 
güvencesini vermeli.” (K) 
“Benim için birlikte olmak sadece ortamı paylaşmak değil. Yaşamı paylaşmalı, yüreklerini paylaşmalı, ben 
birlikte olduğum kişide kendimi görebilmeliyim yani...Tabii cinsellik de çok önemli...” (K) 
  
Hem genç kadınlar hem erkekler açısından genel kanı, gerçek cinsel ilişkinin evli olmadan kabul 
edilemez olduğudur. Bunun çeşitli nedenleri olmakla birlikte temel neden birlikte olunan kişiyle 
evlenilmez ise kadın açısından yaşanacak toplumsal problemlerdir. 
“Ben evlilik öncesi cinsel ilişkiyi doğru bulmuyorum. Yani sonuçta güvenemezsiniz ki...belki tamam çok 
güvenmişsinizdir, ama bir noktada kopabilir, hiç belli olmaz. Ben bu noktada sadece kendimi de düşünmüyorum, 
ailemi de düşünüyorum.” (K)  
“Toplumdan alışkanlık mı diyeyim...Biz sıcak bakmıyoruz. Çıkarken cinsel ilişki yaşamıyoruz hiç birimiz. 
Evlendikten sonra olacak.” (K) 
“Yani, ya yetiştirilmemizden kaynaklanıyor ya da benim şahsi...bence evlenmeden önce cinsel ilişkiye girmek 
doğru değil.” (K) 
 
Hatta erkek gruplarının birinde şöyle bir ifade kullanılmıştır: 
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“Bir kadını seviyorsan cinsellik düşünmezsin zaten” 
 
Erkek gruplarının birinde net olarak evli olmadan cinsel ilişkinin ve bakire olmayan bir kadınla 
evlenmenin kabul edilebilir olduğunu ifade edilmiştir. 
 
“Ben belli bir ölçüde kadın-erkek eşitliğine inananlardanım. Evleneceğim kişi tabii benden önce ilişkiye girmiş 
olabilir. Şimdi sorun değil zaten. Bunları konuşabiliriz. Yani, bakireliği şart koşmak anlamsız.” (E) 
“Bir ilişki sadece sevgi duyarak başarabileceğiniz birşey değildir. Bunun yanında cinsel doyum da olmalı. Bu en 
doğal şarttır bence....Cinsel ilişki yaşanabilir, yaşanması gerekiyor. Cinsel anlamda da birbirini tanıman lazım. 
Yani, ben evlilikten önce birşey (cinsel ilişki) yaşanmaz...bunu kabul etmiyorum.” (E)  
 
Ayrıca, bir tür adalet anlayışı çerçevesinde birlikte olunacak kadının cinsel ilişki yaşamamış olması 
isteniyorsa, erkeğin kendisinin de yaşamamış olması gerektiği belirtilmiştir. 
 
“Sonuçta beynindeki bakirelik önemli benim için. Ben yaptığım şeyi beklerim karşımdakinden. Ben yapmışsam 
onun da hakkı vardır . Ama ben kendimi saklamışsam ve bir başkasıyla ilişkiye girmemişsem ondan girmemiş 
olmasını istemeye hakkım olur.” (E) 
 
Genel olarak genç kadınların bu konuda daha esnek düşündükleri görülmüştür. Doğu’da 
büyümüş ve yaşayan genç kadınlar için cinsel ilişki bir tabu olma özelliğini korusa da, aslında 
düşünce olarak bu konuda çok olumsuz olmadıkları, cinselliği gerçek bir birleşme olmadan bir 
dereceye kadar yaşanabilecek bir şey olarak gördüklerini ifade etmişler, ancak bekaretin 
“kaybedilirse yaşanmayacak kadar” önemli olduğunu vurgulamışlardır. Bu düşüncelerinin en önemli 
nedeninin kültür olduğunu belirtmişlerdir. 
 
“Bedensel birleşim...evlilikten sonra bu...Şu var, nerede yaşıyorsak...sonuçta insan sosyal bir varlık ve ona uyum 
göstermek zorundayız. Ve burada (Diyarbakır) öyle birşey olmadığı için buradaki koşullara uymak 
zorundayız...” (K) 
“...eskiden gelen şeyler bunlar, ama toplumda bazı yerlerde. Örneğin, Doğu’da-Batı’da da olabilir ama-genellikle 
doğudaki insanlar cinsel ilişkiye çok ters bakan insanlar olur. Bence bir kızın en önemli şeyi cinsel ilişkiye 
girmemesi...Bekarete giderse zaten gidiyor. Yani, en mukaddes şey o benim için evlendikten sonra olması 
gereken...” (K) 
“...bakire şey değil de...ama bi hep öyle gördük. Yani, yarın evlendikten sonra Diyarbakırlı birisi için geri 
dönmek zordur. Gerçi eskiden daha zordu. Onun vermiş olduğu birşey var. Ben kendim de...mesela ben erkek 
arkadaşımla cinsel ilişkiye girsem babam böyle birşeyi duyarsa yaşar mıyım bilmiyorum...” (K) 
 
Batılı kadınlardan oluşan kadın grubunun ise cinsel ilişki ve bekaret konusunda çok daha esnek 
olduğu ortaya çıkmıştır. Grubun yarısı evli olmadan cinsel ilişki yaşanabileceğini, birkaç kişi 
evlilikle sonuçlanmasa bile bir birliktelikte cinsel ilişki yaşanması gerektiğini net olarak ifade 
etmişlerdir.  
“Ben limit koymuyorum çıkmadan önceki cinsel ilişkilere, kesinlikle koymuyorum. İnsan dilediği zaman dilediği 
kişiyle yaşamalı diye düşünüyorum.” (K) 
“Bence evlilik öncesi cinsel ilişki çok doğal birşey. Olabilir yani...” (K) 
“Ben evlilik öncesi cinsel ilişki yaşanabilir diyorum. Çünkü, nasıl bir erkek onları öğrenecek yaşayacaksa ben de 
yaşayabilirim. Daha sonra başka bir erkek beni kabul edebilir de etmeyebilir de...Bu onun düşüncesidir.” (K) 
 
Bu istisnalar olmakla birlikte, genel olarak kabul edilebilir diyenler için ön koşul cinsel ilişkinin 
evlenilecek kişiyle yaşanmasıdır.  
 
“ Bence birlikte olduğum kişiye bağlı. Ben o kişiyi gerçekten seviyorsam, evlenmeyi düşünüyorsam, o belli olur 
zaten, yaparım..” (K)   
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Toplumsal Cinsiyet Rolleri 
Kadınlarla Erkekler Arasındaki Temel Farklılıklar 

Toplumsal cinsiyet rolleri ve bundan doğan farklılıklar hem kadın hem erkek gruplarında, 
kadınları daha duygusal, erkekleri daha güçlü ve mantıklı gören geleneksel bakış açısıyla 
açıklanmştır. Öte yandan, bu farklılıkların toplumsal olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir.  
 
“Kadınların genel olarak duygusal davrandığını düşünüyorum, erkeklerin olaylara kadınlar kadar duygusal 
bakmadığını düşünüyorum. Onlar daha mantıklarıyla davranıyorlar.” (K)  
“Onlar daha rahatlar. Her yönden. Kızlarla ilişkilerinde olsun, davranışları olsun daha bir serbest.” (K) 
“Bana göre bayanlar daha duyarlı. Biraz daha ayrıntılı bakabiliyorlar. Biz öyle dalıyoruz. Belki öyle olmamız 
gerektiği için. Daha küçükken bizim elimize silah veriliyor, kızların eline bebek veriliyor. Belki kızın eline silah 
verilse o da bizim gibi düşünecek.” (E) 
 
Erkek grupları bu farklılıkların ayrımında olmakla birlikte, bu durum onların gündelik yaşamlarıyla 
ilgili ciddi sıkıntılar yaratmamaktadır. Bu nedenle, kadınlarla erkekler arasındaki  somut farklılıkları 
Ankara gruplarından daha da anlaşılmaz biçimde (bozuk) ifade etmektedirler. Kadınların daha 
ince, naif ve duygusal olduklarını düşünmektedirler. Özellikle batı illerinden gelen erkek 
katılımcıların çoğunlukta olduğu grupta, kadınların bu olumlu özelliklerinin yanısıra bu özellikleri 
kötü amaçlar için kullandıkları, özellikle kadınlıklarını kullanarak erkeklere istedikleri her şeyi 
yaptırabileceklerine inandıklarını belirtmişlerdir.  
 
“Kadınlar erkeklere oranla daha naif, nazik. Aynı zamanda bulunduğu ortamdan kaynaklanıyor; yani zevkine 
eğlenceye düşkün. Erkekler çalışmak zorundalar.” (E) 
“Yani, şey oluyor...kadınlar erkeklere istediklerini yaptırıyor. Hep böyle hissettim. Mesela tezgahtarlar bayan 
olunca gülümseyip falan aldırtıyorlar sattıkların adamlara.” (E) 
 
Öte yandan genç kadınların düşüncelerinin bu konuda daha net olduğu görülmektedir. Toplumsal 
olarak erkeklerin daha üstün sayıldıklarını açıkça ifade etmektedirler; onların gündelik yaşamda 
daha rahat ve “özgür” hareket edebildiklerine inanmaktadırlar. Bunu kendi aile üyelerine bakarak, 
gündelik yaşamlarından örnekler vererek ortaya koymuşlardır. Ağabeyler istedikleri saatte eve 
gelebilmekte, istedikleri kızla, istedikleri biçimde arkadaşlık edebilmektedirler. Bu, aile açısından 
bir gurur kaynağı olmaktadır. Bununla birlikte, iki kadın grubu arasında “kadın ve erkek arasındaki 
temel farklılıkların algılanışı” arasındaki farkın belirtilmesi gerekmektedir; batı illerinden gelen 
genç kadınlardan oluşan grup, kadın ve erkek arasındaki temel farkı toplumsal yapının ürettiğini 
söylerken, bu toplumsal yapı ile ifade edilen Diyarbakır ortamıdır. Kendi doğdukları ve yaşadıkları 
çevrede bu tür ayrımların belirgin olmadığını, ancak Diyarbakır’da bu farkı, toplumsal yapının çok 
net ortaya koyduğunu ifade etmişlerdir. Onların ifadesine göre yaşadıkları ortamda bütün erkekler 
onlara “sadece kadın” “cinsel obje” olarak bakmaktadırlar. Bu nedenle rahat giyinememekte, gece 
dışarı çıkamamakta ve sürekli olarak kısıtlanmaktadırlar. Bundan birinci derecede sorumlu olan da 
Diyarbakır’ın erkekleridir. Yöre illerinden oluşan diğer kadın grubu ise; kadın ve erkek arasındaki 
farkları aile yapısının oluşturduğunu düşünmektedirler. Ancak aile ile ifade edilen anne-baba 
dışında yakın akrabalar ve komşular arasında kendileri üzerinde baskı uygulama hakkına sahip 
olan gruplardır. 
 
“Ben eşitliğe de inanmıyorum. Çünkü ikimiz gerçekten çok farklıyız. Biraz...nasıl diyeyim? Pek şey göremiyorum 
onlarda; yani konuşma, karşısındakini anlama, onu dinleme...” (K)  
“Ben, aile için...ağabeyim var mesela benim. Genelde çok güldüğümü söyler. O, özellikle beni kısıtlamaya çalışır. 
“Sen bir bayansın, bu kadar çok gülmemen gerekir.” der. Ona öyle birşey söylenmiyor halbuki.” (K) 
“Bence erkekler çok daha şanslı. Mesela biz özellikle Diyarbakır’da istediğimizi giyip gezemiyoruz yani. Burda 
bana bakarken ikinci karısı olarak düşünebilecek kapasitede olan bile insanlar var yani...” (K) 
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“Diyarbakır garip bir yer. Uşak’ta da öyle akşamları falan çıkmazdık, ama yolda kimse ne giydiğine, nasıl 
güldüğüne bakmazdı. Bir kardeş gibi, bir kızı gibi bakardı. Burda herşeye dikkat etmemiz gerekiyor. Yaşlısı 
olsun, ortaokula giden çocuğu olsun yemediğimiz laf kalmıyor...Ben ilk geldiğimde kolsuz bir tişört giymiştim. 
Yolda yürüyemedim. Artık hiç giymiyorum...” (K) 
“Her konuda erkekler kızlara göre çok daha rahat. Bir kızın gece çıkıp dolaşması falan çok yadırganıyor. Bu 
Batı’da da böyle. Tamam, ama burda (Diyarbakır) biraz daha fazla. Bence yetiştiriliş tarzına bağlı herşey.” (K)  
“Bu farklılığı şu anda aslında biz yaratıyoruz. Belki de bizim ailelerimiz ya da onların aileleri yaratıyor. Erkek 
çocuğu doğu kültüründe önemli bir yer alıyor. Hepimiz biliyoruz, kız çocuğu doğduğu zaman hiç sevinmezler.” 
(K) 
“Bence toplumda büyük fark var. Benim ailem erkek arkadaşım olsa çok kızar. Ama ağabeyimin kız arkadaşı 
olursa gururla söz ederler. Burda (Diyarbakır) öyle dolaşamazsın erkek arkadaşınla. Herkes herkesi tanıyor. 
Biri birine mutlaka söyler. Sonra baban duyar.” (K)  
“Burda (Diyarbakır) farklı herşey. Biz Diyarbakır’da yaşıyoruz. Benim erkek kardeşim her akşam dışarı 
çıkar. Sorun olmaz, ama ben ailevi birşey olursa çıkabilirim ancak.” (K) 
 
Her iki üniversitede de tüm tartışmalar boyunca, erkek katılımcıların kadınlarla ilgili konularda 
yetkinliklerinden son derece emin olarak fikir yürüttükleri gözlenmiştir. Sözü edilen konular 
kadınların bilgi kaynaklarının neler olup olamayacağından, bekaretle ilgili sorunlarına, 
cinsel/üreme organlarıyla ilgili sorunlardan, kadınların kullandığı kontraseptif yöntemlere kadar 
geniş bir çeşitlilik göstermektedir. Bu gözlem, toplumsal cinsiyet rolleri açısından bakıldığında 
kadın ve erkeklerin statüsünü göstermesi yönünden önemlidir. Erkekler kendilerini kadınlara ait 
çok özel konularda bile düşünecek ve söz söyleyecek üstünlükte ve yetkide görmektedir.  
 
Cinsel Şiddet 

Ankara’da olduğu gibi, tüm gruplarda şiddetin aktif öznesi olarak erkek görülmektedir. Yine tüm 
gruplarda ilke olarak şiddetin her türüne karşı olunduğu belirtilmiştir. Yine Ankara’da olduğu gibi, 
genç erkeklerin cinsel şiddet deyince akıllarına ilk gelen “tecavüz” olmakla birlikte, genç kadınların 
cinsel şiddet algılayışları bizim düşündüğümüzün de ötesinde ayrıntılı çıkmıştır. Genç kadınlar, 
cinsel şiddeti, bakıştan başlayıp tecavüze uzanan bir bakışla algılamaktadır. Örneğin; onlar için 
erkek orgazm olurken kadının olup olmadığını önemsememesi bile bir tür şiddettir. Batı’da 
büyümüş olan grup, kendilerini Diyarbakır’da yaşayan erkekler tarafından sürekli bir “cinsel 
şiddete maruz bırakılma” halinde hissetmektedir. Erkek gruplarında konuşulan bir başka boyut ise 
cinsel şiddet deyince akla gelen eylemlerden birinin “farklı” cinsel ilişki biçimleri oluşudur 
(ters/anal ilişki gibi)  
 
Kadın ve erkek gruplarında cinsel şiddet tanımına dahil edilen ifadeler şu şekildedir: 

1. Bir cinsel ilişkide karşı taraf istemeden ilişkiye girilmesi (zor kullanma) 
 

      “Cinsel şiddet zor kullanma. Odur yani. Karşındaki istemeden...zorlama..Cinsellikte şiddete ben karşıyım 
       şahsen. Kadın için iyi olduğunu söyleyemem.” (E) 

“Yani, kadın istemeden, ama erkek istiyor. İlişkiye girmek istiyor yani. Bunu yapmak için kadını zorlaması 
şiddettir işte.” (K) 
 
2. Tecavüz 
“Bana göre tecavüz tabii ki. Kızların duygularını bilmem. Bu konuda ne düşünüyorlar? Herhalde 
kabuslarına giriyordur. Psikolojik bir yıkım oluyordur. Bekaretlerini kaybettikleri için belki de hayatları 
yıkılıyordur. Belki sevdiği insan ya da seveceği insan onu suçlayacaktır. Tahmin edemiyorum yani çok zor...” 
(E)      
  
3. Kendini tatmin etmek için, kendi isteklerini ön planda tutarak cinsel ilişkiye girmek 
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“Şey de şiddet bence. Bir erkek işte...boşaldıktan sonra eşini hiç düşünmüyor. Ben tatmin olayım da ne olursa 
olsun...” (K) 
“Ben, mesela, şunun da şiddet olduğunu düşünüyorum; erkek orgazm olduktan sonra direkt bırakıyor. 
Bayan acaba yeterince tatmin oldu mu?” (K) 
“Şey, Türkiye’de kadınların %90’ı orgazmın ne demek olduğunu bilmiyor. Bu çok büyük bir şiddet bence. 
İlişkide her iki tarafı, hatta önce eşini düşünmek zorunda diye düşünüyorum. Bence bunun tek taraflı olması 
çok büyük bir şiddet.” (K) 
 
4. Çok eşlilik  
“Mesela erkek bir kadınla değil, karısından başka...çok eşlilik yani...Çok eşlilik de bir şiddettir.” (K)  
5. Evlilik içinde (kadın) istemeden cinsel ilişkiye girilmesi  
“Cinsel şiddet deyince sadece tecavüz değil de iki evli insan arasında eğer biri istemeden...bir taraf tatmin 
olurken diğer taraf olmuyor. Bu şiddete sebebiyet veriyor. Bunun olması bana göre çok yanlış.” (E) 
“Karısını o istemeden yatağa atmaktan başka birşey düşünmezse, onu ilişki için zorlarsa bu da bir 
şiddettir.” (K) 
 
6. Zorla yapılan cinsel eylemler [ters/yasak (anal) ilişki] 
“Karşısındakinin rızası yok, ama ilişki esnasında şiddet. İşte, ne bileyim? Ters ilişki gibi.” (E) 
“Ben duydum da bazıları kadını yasak ilişkiye zorluyormuş. Bu şiddet işte. Ben buna karşıyım. Yani 
olmaz...” (E) 
 
7. Kamusal alanlarda sözle ve elle yapılan sarkıntılık  
“Yani, bir tanesi tecavüz, ama taciz de olabilir yani. Ama genelde erkeklerden kadınlara yönelik taciz 
oluyor. Yani cinsel obje gibi görülüyoruz. Mesela yurtta, giriş saatinde erkek arkadaşlarından ayrılan 
kızlara Diyarbakır’da iyi gözle bakılmıyor...sanki şey mişler gibi” (K)  
“Doğu ve Güneydoğu’da katı kurallar var. Kızlar dışarı çıktığı zaman  berşeyi yapabilirler sanıyorlar. İki 
kız yanyana yürüyemiyorlar rahatça. Bir kere bizi sıkıştırdılar yolda. Sanki yiyecek gibi bakıyorlar.” (K) 

 
Cinsel/Üreme Sağlığı Nedir? 
Tartışmalar sırasında cinsel/üreme sağlığıyla ilgili bir tanımlama yapılamamıştır. Onun yerine daha 
çok cinsel/üreme sağılığının neleri kapsayabileceğiyle ilgili fikir yürütülmüştür. Bu çerçevede 
öncelikle belirtilen konular üreme organları, temizlik, adet dönemi, cinsel ilişkinin zamanı, çocuk 
sayısıdır.  
 
“Üreme sağlığı deyince, bütün üreme organlarının işlevleri, sağlıkları, cinsellikte sağlık yani.” (K) 
“Üreme sağlığında organların titizlikle temiz tutulması gerekir.” (K) 
“Cinsel ve üreme sağlığı açısından bildiğimiz tek şey üreme organları. Adet döneminde yaşadığımız ağrılar, 
sancılar, temizlik, ne bileyim?...” (E) 
“Cinsel sağlık derken cinsel ilişkinin düzenlenmesi; haftada kaç kere ilişkiye girilmeli, kaç çocuk yapılacağının 
bilinmesi...Hastalıklara karşı evlenmeden önce sağlık kontrolü yapılması falan işte...” (E) 
 
Güvenli cinsel ilişki/ cinsel ilişkide risk almak 
Ankara’da olduğu gibi bütün gruplarda “güvenli cinsel ilişki” deyince verilen yanıt, cinsel ilişki 
sırasında korunmak olmuştur. Birkaç korunma yöntemi de sayılmıştır. Bunların başında 
prezervatif gelmektedir. Gebeliği önleyici haplar da sayılan diğer bir yöntemdir. Bununla birlikte, 
yine Ankara’daki gruplarda olduğu gibi, sayılan yöntemler konusunda tam olarak “doğru” bilgiye 
sahip katılımcı görülmemiştir. 
 
“Güvenli cinsel ilişki bence ilişkiye girmeden önce herşeyi bilip, ona göre korunmak demek.” (E) 
“Onunla cinsel ilişkiye girmeden gerekli tedbirleri almak. Ne bileyim? Prezervatif kullanma gibi. Hastalık 
olursa nasıl tedavi edilebilir?” (E) 
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“Güvenli cinsel ilişki deyince yani korunma şart. Bir bayanın kendisini koruması gerekiyor. D;sadece hamile 
kalmak açısından demiyorum; erkekteki çeşitli hastalıkların bayana geçmesinden de korunma.” (K) 
 
Korunma konusunda çok farklı yanıtlar verilmiştir. Erkek gruplarının bir tanesinde (Doğu’da 
yaşayanlardan oluşan) tüm katılımcılar “korunmayı”; evlenmeden (cinsel ilişkiye girmeden) önce 
sağlık kontrolünden geçmek, kan uyuşmazlığı konusuna dikkat etmek olarak tanımlamışlardır. 
Yine Ankara’da olduğu gibi, tüm gruplarda, aynı şekilde bile bile risk almayı onaylamadıklarını 
ifade etmek amacıyla; televizyon haberlerinde, seks işçisi kılığına girmiş TV muhabiri HIV virüsü 
taşıdığını söylediği halde ilişkiye girmek isteyerek risk alan erkekler örneği verilmiştir. Erkek 
gruplarında yine AIDS başta olsa da cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklar Ankara’daki gruplardan 
daha fazla dile getirilmiştir (örneğin; hepatit B, belsoğukluğu, frengi). Erkek gruplarında ifade 
edilen bir kanı da cinsel yolla bulaşan hastalıkların parayla girilen cinsel ilişkilerle bulaştığıdır.  
 
“Risk almak, kan uyuşmazlığının ya da hastalığın olduğunu bile bile ilişkiye girmek demektir. O işe girmeden 
önce karşılıklı konuşmak gerek önce. Atıyorum, bel soğukluğu ya da hepatit varsa baştan söylenmesi ya da ona 
göre korunulması gerekir. Prezervatif var mesela. Sonuçta prezervatif kullanmamaya risk almak denebilir.” (E) 
“Risk almak, yani riskli hastalıklar olabilir. AIDS olabilir. Belsoğukluğu ve bunun gibi hastalıklar olabilir. 
İstenilmeyen doğum da olabilir.” (E) 
“Ben haberlerde izledim. ...kameramanı hayat kadını kılığına girdi ve otobandan geçen bir arabayı durdurdu. 
Erkeğe söylüyor, “Ben” diyor, “AIDS’im” diyor. Şoför, “Boşver!” diyor. “Atın ölümü arpadan olsun...” Yani 
böyle düşünen bir insan topluluğu için risk ne demek bilmiyorum...” (E)  
“Burada sağdan soldan Karadeniz’den bayanlar çok. Maalesef bu konuda devlet çok sessiz. Bundan ötürü 
rastgele ilişkiye giriliyor. Bunu yaparken en azından prezervatif kullanmaları gerekir.” (E) 
“Güvenli ilişki, herhalde para karşılığı ilişkiye girildiğinde erkeğin korunması. O şekilde yani...” (E)  
 
Genç kadınlar tarafından bakıldığında Doğu’da büyüyüp yaşayan katılımcılardan oluşan grupta 
gebelik çok önemli bir risk olarak ifade edilirken, “batılı” katılımcılardan oluşan grupta cinsel yolla 
bulaşan hastalıklar, risk olarak vurgulanmıştır.   
 
“Güvenli cinsel ilişki için mutlaka korunmak gerekli. Çocuk olmasın diye yani. Gebe kalmak kadın için büyük 
bir risk . Sonuçları ne olur bilmiyorum. Sonuçta erkeğe göre birşey yok, ama kadın...” (K) 
“Önce korunmak gerekli, ama bu yeterli olamayabilir. Hastalıklar var bulaşıcı, yani , bize geçiyor. Onlar için 
ayrıca tedbir alınması gerekiyor.” (K) 
 
Diyarbakır’da ifade edilip Ankara’da edilmeyen bir başka risk de, yöreye özgü erken yaşta 
evlendirilme vakalarından yola çıkılarak düşünülen, küçük yaşta evliliğin neden olduğu fiziksel ve 
ruhsal zorlanma problemidir. Bu sorun bir erkek grubunda ifade edilmiştir.    
 
“Küçük yaşlarda kız çocukları olsun, küçük yaşta erkek çocukları olsun, bir yapıya (fiziksel) gelinmeden, 
hormonları gelişmeden evleniyorlar. Gerek beden, gerekse ruhi olarak sağlıksız bir ortam doğuyor.”(E) 
 
“Bir cinsel ilişki sırasında korunmadan sorumlu olması gereken kişi” sorulduğunda hem genç 
kadınlar hem de erkekler, ilke olarak “her iki taraf” olarak yanıtlamıştır. Bununla birlikte erkek 
gruplarının birinde şöyle bir ayrım yapılmıştır: sürekli bir ilişkiden söz ediliyorsa daha kolay 
olduğu için kadın korunmalıdır, fakat erkeğin farklı partnerleri varsa kendi kendini koruması 
gerekmektedir. Genç kadınlar ise; yine erkeğin -çok eşli, serbest bir cinsel yaşam sürdürdüğü için- 
hastalık kapma ve kadına bulaştırma risklerinin daha yüksek olduğu varsayımından yola çıkarak, 
korunması gereken kişinin erkek olduğunu düşünmektedirler. Böyle düşünmelerinin bir başka 
nedeni ise korunmasız cinsel ilişki sonucu yaşanacak bir problemden en fazla kadının zarar 
göreceğini ve erkeğin de bu anlamda korunma konusunda sorumluluk taşıması gerektiğine 
inanmalarıdır. Bir diğer yaygın düşünce de (bilgi eksiklikleri nedeniyle) kadın odaklı yöntemlerin 
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kadına oldukça zarar vereceğidir (doğum kontrol hapları hormonal bozukluğa, kansere yol 
açıyormuş gibi).    
 
“Bence korunmanın iki taraflı olması gerek. Herhalde erkeklerin korunma yöntemleri daha kolay, ama genellikle 
kadınlar sorumlu oluyor.” (K) 
“Korunmadan her iki taraf da sorumlu olmalıdır bence, ama eşler anlaşırlarsa, yani bir tek eşiyle, güvendiği 
biriyle ilişkiye giriyorsa kadın korunmalıdır çocuk yapmamak için. Ama öylesine bir beraberlik yaşayacaksanız; 
paralı bir seks yada bir anlık tanışmayla olan erkeğin korunması şarttır bence.” (E) 
“Eğer bir cinsel ilişki yaşanıyorsa biriyle, hastalık bulaşmaması açısından kendini korumalı. Ama normal ilişki 
yaşanıyorsa, her iki taraf da birbirini tanıyorsa kadın korunmalı.” (E)  
“Her iki taraf da korunmalı, ama öncelikle bayanlar risk alıyor. Cinsel ilişkiye girdiği zaman erkekte hastalık 
varsa ona da geçiyor. Bayan her koşulda dezavantajlı oluyor. O yüzden erkeklerin korunması lazım bence.” (K)  
“Erkekler daha serbest, herkesle beraber olabiliyor. Hastalık falan da oluyor tabii. Kadınla beraber olunca ona 
geçme riski var. Bu konuda erkekler önceden söylemeli ve onlar korunmalı.” (K) 
“Bence erkeğin sorumluluğu daha fazla alması gerekiyor. Yani, doğum kontrol haplarının hormon bozukluğuna 
sebep olduğu doğru sanırım. Erkeğin de sonuçlarına katlanması gerek...” (K) 
 
Prezervatifin Olumlu ve Olumsuz Yönleri 
Ankara gruplarında olduğu gibi, genel olarak prezervatif konusunda hem genç kadınlar hem de 
erkekler olumlu şeyler düşünmektedir. Tüm gruplarda en yaygın olarak belirtilen korunma 
yöntemi prezervatif olmuştur. Hem gebeliğe hem de cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı koruyan 
yöntem olduğu mutlaka ifade edilmiştir. Koruyuculuk derecesi konusunda bilgi eksikliği olmakla 
birlikte, iyi bir korunma yöntemi olduğunu düşünmektedirler.  
 
“Aklıma önce prezervatif geliyor. Mutlaka kullanılmalı. Risk almak prezervatif kullanmamak herhalde.” (E) 
“Kimse prezervatifin olumsuz yönünden söz edemez herhalde. İki yönden kullanılıyor. Bir hastalıklardan 
korunma bir de aile planlaması için.” (E)  
“Erkekler için prezervatif var . Kullanmak daha kolay sanırım. Hem yan etkisi yok hem de hastalıklardan da 
koruyor. Olumlu bence.” (K) 
 
Prezervatife nereden ulaşılabileceği konusunda Diyarbakır’da da bilgi düzeyleri oldukça iyidir. 
Ulaşılacak yerler arasında “eczaneler”, “marketler (Migros)”, “alışveriş merkezleri” ve “sağlık ocağı” 
belirtilmiştir.  
 
Yine olumsuzluk anlamında da hem genç kadın hem de erkekler tarafından ilişki sırasında 
takılması nedeniyle cinsel ilişkiyi böldüğü ve zevki azalttığı ifade edilmiştir. Erkekler gruplarında 
katılımcıların tamamı değilse bile, yine üçte biri kadarı olumlu yanları olmakla birlikte zevk almayı 
engellediği için kullanmak istemediklerini belirtmişlerdir.  
 
“Erkekler prezervatif kullanmak istemiyor. Şey, sanırım yeterince tatmin olamıyorlar. O yüzden kadınların hap 
kullanmasını istiyorlar” (K) 
“Hani Durex’in bir reklamı var mesela. “feeling is everything”. Yani, hissetmek herşeydir. Tek olumsuz yönü o 
galiba.”  (E) 
 
 
Cinsel/Üreme Sağlığı Hizmetleri 
Diyarbakır’daki gruplarda sağlık sorunlarının ötesinde, danışmanlık anlamında bir kurum akla 
gelmemektedir. Bütün gruplardaki katılımcılar hizmet alınabilecek kurumların evli insanların gidip 
hizmet alabilecekleri yerler olduğunu düşünmekte ve gitmek istedikleri halde kendilerinin 
gidemediklerini belirtmektedirler. Ayrıca bu tür kurumlardan sağlık hizmeti alma, sadece sağlık 
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boyutuyla düşünülmektedir: Bu kurumlara ancak bir sağlık sorunları olduğunda gidebileceklerine 
inanmaktadırlar.  
 
“-Ben bir üniversitede merkez olduğunu duymuştum, ama herkes gidiyor mu bilmiyorum. 
 -Oraya sadece evli olanlar gidiyor benim bildiğim kadarıyla. 
 -Biz hasta olmadan gitmeyiz ki zaten gidebilsek bile...Ben nişanlımla bir 6 ay önceden gidip herşeyi öğrenmek 
istiyorum mesela. Birbirimize nasıl davranmamız gerektiğini, nelere dikkat edeceğimizi falan.” (K) 
“ SSK, sağlık ocağı falan var, ama oralarda evliler tedavi ediliyor.” (E) 
 
Cinsel ve Üreme Sağlığı Konusunda Gençlere Yönelik Sağlık Hizmetlerinin Nitelikleri:  
1.Güvenilirlik 
“Bize doğru bilgi verecek biri olmalı. Bir de konuştuklarımızı başkasının öğrenmemesi lazım.” (K) 
 “Bence önce güvenmeliyim gideceğim yerdekilere. Mutlaka uzman olmalı ki bize yanlış şeyler anlatmasın.” (K) 
 
2. Donanımlı uzman kişi (doktor, psikolog, vs. mutlaka tıp alanında uzman olması 
    gerekmiyor). Uzmanın sadece tıbbi danışmanlık değil, psikolojik danışmanlık da 
    verebilmesi 
“Doktor, psikolog, konuyu iyi bilen ve gençlerin sorunlarından anlayan biri olmalı.” (E) 
“Doktor, psikolog, jinekoloji uzmanı, erkekler için uzman, sosyal hizmet uzmanı , hepsi de olmalı bence.” (K) 
 
3.Gizlilik 
“Bence birebir konuşmak lazım. Konuştuklarımız orada kalırsa iyi olur.” (E) 
“Çiftlerin teke tek görüşeceği bir ortam olmalı. Anlattığımız şeyleri başkası öğrenmemeli. Oraya gittiğimizi 
bilmemeli kimse.” (K) 
 
4. Kolay ulaşılır bir yerde olması 
 “Bence üniversitenin kendine ait bir yeri olması lazım. Öyle uzağa gitmeyelim birşey öğrenmek için” (E) 
 
5. Önyargısız ve anlayışlı bir uzman (yaşı gençlere yakın olmalı) 
“Yaşı bize yakın olmalı. Öyle yaşlı başlı birinin gençlerin  psikolojisinden anlaması zor biraz.” (E) 
“Mutlaka yanlış düşündüğümüz şeyler olabilir. O zaman, “bu yanlış” demek değil de daha böyle olumlu olmalı. 
Başka sorularımızı motive etmeli.” (K) 
 
6. Kişisel ve toplu danışmanlık alınabilmesi ya da cinsel partner ile gidilebilmesi 
“Belli zamanlarda toplu konuşulması, bilgi verilmesi, ama kişisel sorunlar için özel seanslar konmalı bence. 
Rahatça anlatmak için bazı şeyleri.” (K) 
 
7. Danışmanlık veren uzmanların cinsiyeti önemli (özellikle kadınlar uzmanın kadın 
    olması gerektiğini mutlaka belirtmiştir) 
“Ben gittiğimde bir erkek uzmanla görüşmek isterim ki rahatça anlatayım.” (E) 
“Tek olmalı ve bayan bir uzman olmalı. Bayanla daha rahat konuşulur.” (K) 
 
8. Klasik hasta-doktor ilişkisi olmaması 
“Gittiğimde “neyin var?” deyip sadece bana ilaç verecek birini görmek istemem. Sorularıma cevap verecek, beni 
dinleyecek bir uzman olmalı.” (K) 
 
9. Doktora gidiyormuş gibi değil, arkadaşınla konuşuyormuş gibi bir ilişki içerisinde, 
    rahat bir ortamda hizmetin verilmesi 
“O kişiyle ben rahat rahat konuşmalıyım. Aklımızdaki soruları istediğimiz gibi soracağımız bir ortam olmalı. 
Arkadaş gibi. Ben erkek arkadaşımı koluma takıp gidebilmeliyim mesela.” (K) 
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“Ben şimdi burada nasıl rahatsam, orası da öyle olmalı ki ben dertlerimi anlatayım. Sanki arkadaşımla konuşur 
gibi, ama bir uzmanla” (K) 
 
10. Resmi kurumlardan bağımsız olması 
“Resmi kurumlara pek fazla güven kalmamıştır. Böyle bir yer olacaksa insanın sorununa çözün m bulacağına 
inandığı bir yer olması gerekiyor.” (E) 
“Bana kalırsa bütün resmi kurumlardan bağımsız olmalı. Rektörlük olsun, dekanlık olsun, yani, hiçbir yetki 
oradaki bilgileri alamasın.” (E) 
 
11. Duyuruların yemekhanelere, bölüm panolarına asılacak afiş, panel, el ilanları, 
      broşürler vs. ve medya yoluyla yapılması. 
“Broşür basılabilir mesela. Onlar yemekhanede, yurtta dağıtılır. Herkes alır, okur.” (K) 
 
12. Telefonla başvuru yapılabilmesi  
“Çekinenler olabilir, onlar için telefon hattı olmalı.” (K) 
“Telefonla da başvurulmalı bence. Herkes oraya gittiğinin bilinmesini istemez belki.” (E) 
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BULGULAR 
 
Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nın Dünya Sağlık Örgütü ve Dicle Üniversitesi 
Halk Sağlığı Anabilim Dalı işbirliğiyle yürüttüğü; “Adolesanların Cinsel ve Üreme Sağlığını 
Etkileyen Faktörler” araştırmasının niceliksel veri toplama bölümü için, çalışmaya başlanırken 
Hacettepe/Beytepe Üniversitesi ve Dicle Üniversitesi birinci sınıflarına devam etmekte olan 
öğrenci sayıları tespit edilmiştir. Buna göre; 2000-2001 eğitim ve öğretim döneminde Hacettepe 
Üniversitesi Beytepe Kampüsü’ne kayıtlı birinci sınıf öğrenci sayısı 2169; Dicle Üniversitesi’nde 
ise 2163 olarak saptanmıştır. Mayıs 2001 döneminde her iki üniversitede de de hedef gruba 
uygulanan bu anket çalışmasında; Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsünden 1789 öğrenciye; 
Dicle Üniversitesi’nden ise 1877 öğrenciye ulaşılmıştır. Hedef gruba ulaşma oranları; Hacettepe 
Üniversitesi Beytepe Kampüsü için %82.5 iken; Dicle Üniversitesi öğrencileri için %86.8’dir. 
Hedef grup toplamı 4332 öğrenci olup, bu araştırmada toplam öğrenci sayısının 3666’sına (%84.7) 
ulaşılmıştır. 

 
Bu araştırmanın bulguları beş bölüm halinde aşağıda sunulmuştur: 

1. Kişisel ve Aileye İlişkin Bazı Sosyo-Demografik Bilgiler 
2. Kişisel Alışkanlıklar ve İlgi Alanlarıyla İlgili Bilgiler 
3. Cinsel Birliktelik ile İlgili Düşünceler 
4. Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı ile İlgili Bilgi ve Düşünceler 

4.1 Bilgi Kaynakları 
4.2 Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı ile İlgili Bilgi 
4.3 Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığıyla İlgili Düşünceler 
4.4 Anne-Baba ile İletişim 

            4.5 Toplumsal Cinsiyete Dayalı Tutumlar 
5. Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı Hizmetlerinden Yararlanma ve Beklentiler 
6. Adolesanların/Gençlerin Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığını Etkileyen Faktörlerin Analizi 

 
1. KİŞİSEL VE AİLEYE İLİŞKİN BAZI SOSYO-DEMOGRAFİK BİLGİLER 

 
Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Bazı Özelliklerine Göre Dağılımları (HÜ, DÜ, Mayıs 2001) 
Özellik Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 

 S % S %
Cinsiyet  
Kadın 1071 59.9 692 36.9
Erkek 718 40.1 1185 63.1
Toplam 1789 100.0 1877 100.0
  
Yaş grupları  
15-19 926 52.2 661 36.0
20-24 838 47.2 1109 60.3
25+ 11 0.6 68 3.7
Toplam* 1775 100.0 1838 100.0
  ortalama:19.7 (ss:±1.3);ortanca:19.0; min-max=16-34 ortalama=20.4 (ss:±1.96); ortanca:20.0; min-max=15-38
*Hacettepe Üniversitesi’nden 14 öğrenci; Dicle Üniversitesi’nden 39 öğrenci yaşını belirtmemiştir. 

 
Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsü birinci sınıfta okuyan ve araştırmaya katılan 1789 
öğrencinin % 59.9’u kadın; % 40.1’i erkektir. Öğrencilerin en fazla (%52.2) 15-19 yaş grubunda 
(adolesan) oldukları saptanmıştır. Öğrencilerin yaş ortalaması 19.7 (ss: ± 1.3) olarak bulunmuştur.  
 
Dicle Üniversitesi’nde birinci sınıfta okuyan ve araştırmaya katılan 1877 öğrencinin % 36.9’u 
kadın; % 63.1’i erkektir. Öğrencilerin % 60.3’ü 20-24 yaş grubunda olduklarını ifade etmişlerdir. 
Bu grubun yaş ortalaması 20.4 (ss: ± 1.9) olarak hesaplanmıştır (Tablo 1). 
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Tablo 2. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Bazı Sosyo-Demografik 
Özelliklerinin Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs 2001) 
 Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 
Özellik K E T K E T 
 S (%)* S (%)* S (%)* S (%)* S (%)* S (%)* 

Yaş Grubu         

15-19 621 (58.7) 301 (42.7) 922 (52.3) 313 (46.3) 343 (30.0) 656 (36.0) 
20-24 434 (41.0) 396 (56.2) 830 (47.1) 350 (51.8) 746 (65.2) 1096 (60.2) 
25+ 3 (0.3) 8 (1.1) 11 (0.6) 13 (1.9) 35 (4.8) 68 (3.7) 
Toplam*  1038 (100.0) 705 (100.0) 1763 (100.0) 676 (100.0) 1144 (100.0) 1820 (100.0) 
Medeni Durum         
Bekar  1041 (97.5) 693 (96.8) 1734 (97.3) 666 (97.2) 1135 (96.5) 1801 (96.8) 
Evli 3 (0.3) 2 (0.3) 5 (0.3) 10 (1.5) 25 (2.1) 35 (1.9) 
Kız/erkek arkadaşla birlikte yaşıyor 16 (1.5) 12 (1.7) 28 (1.6) 7 (1.0) 14 (1.2) 21 (1.1) 
Sözlü/nişanlı 2 (0.2) 4 (0.6) 6 (0.3) 2 (0.3) 2 (0.2) 4 (0.2) 
Diğer 5 (0.5) 4 (0.6) 9 (0.5) - (0.0) - (0.0) - (0.0) 
Toplam* 1065 (100.0) 715 (100.0) 1782 (100.0) 685 (100.0) 1176 (100.0) 1861 (100.0) 
Aile Tipi

Çekirdek 946 (88.5) 601 (84.3) 1547 (86.8) 555 (81.9) 897 (78.5) 1452 (79.7) 

Geniş aile 123 (11.5) 112 (15.7) 235 (13.2) 123 (18.1) 246 (21.5) 369 (20.3) 

Toplam* 1069 (100.0) 713 (100.0) 1782 (100.0) 678 (100.0) 1143 (100.0) 1821 (100.0) 
12 yaşına Kadar Yaşanılan Yer     
İl 405 (37.8) 188 (26.2) 593 (33.2) 371 (53.6) 327 (27.6) 698 (37.2) 
İlçe 605 (56.5) 437 (60.9) 1042 (58.2) 264 (38.2) 558 (47.1) 822 (43.8) 
Köy 61 (5.7) 93 (12.9) 154 (8.6) 57 (8.2) 300 (25.3) 357 (19.0) 
Toplam* 1071 (100.0) 718 (100.0) 1789 (100.0) 692 (100.0) 1185 (100.0) 1877 (100.0) 
Kardeş Sayısı         
Kardeşi yok 56 (5.2) 50 (7.0) 106 (5.9) 10 (1.4) 13 (1.1) 23 (1.2) 
1-2 481 (44.9) 334 (46.6) 815 (45.6) 63 (9.1) 79 (6.7) 142 (7.6) 
3-4 441 (41.2) 248 (34.5) 689 (38.5) 230 (33.4) 279 (23.8) 509 (27.4) 
5+ 93 (8.7) 85 (11.9) 178 (10.0) 387 (56.1) 802 (68.4) 1189 (63.8) 
 ortalama:2.8 (ss:±1.3);ortanca:2.0; min-max=1-5 ortalama:3.2(ss:±1.8); ortanca:3.0; min-max=1-7
Toplam* 1071 (100.0) 717 (100.0) 1788 (100.0) 690 (100.0) 1173 (100.0) 1863 (100.0) 
Kaçıncı Çocuk
İlk  434 (40.8) 307 (43.1) 741 (41.7) 171 (25.2) 255 (22.4) 426 (23.4) 
2 362 (34.0) 219 (30.8) 581 (32.7) 160 (23.6) 214 (18.8) 374 (20.6) 
3-4 233 (21.9) 146 (20.5) 379 (21.3) 186 (27.4) 332 (29.1) 518 (28.5) 
5+ 35 (3.3) 40 (5.6) 75 (4.3) 162 (23.8) 339 (29.7) 501 (27.5) 
 ortalama:2.0 (ss:±1.2);ortanca:2.0; min-max=1-9 ortalama:3.1(ss:±1.8); ortanca:3; min-max=1-9
Toplam* 1064 (100.0) 712 (100.0) 1776 (100.0) 679 (100.0) 1140 (100.0) 1819 (100.0) 
Ailenin Ekonomik Durumunu 
Değerlendirme

    

Çok zengin 2 (0.2) 3 (0.4) 5 (0.3) 1 (0.2) - (0.0) 1 (0.1) 
Zengin 81 (7.7) 51 (7.2) 132 (7.5) 36 (5.5) 32 (2.9) 68 (3.8) 
Orta 919 (87.0) 597 (84.8) 1516 (86.1) 561 (85.4) 813 (73.9) 1374 (78.2) 
Fakir 51 (4.8) 51 (7.2) 102 (5.8) 53 (8.0) 214 (19.5) 267 (15.2) 
Çok fakir 3 (0.3) 3 (0.4) 6 (0.3) 6 (0.9) 41 (3.7) 47 (2.7) 
Toplam* 1056 (100.0) 702 (100.0) 1761 (100.0) 657 (100.0) 1100 (100.0) 1757 (100.0) 
Sağlık Harcamalarını Karşılayan 
Kurum
Yok 104 (10.1) 106 (15.5) 210 (12.3) 83 (12.7) 263 (23.5) 346 (19.6) 

Var 923 (89.9) 576 (84.5) 1499 (87.7) 568 (87.3) 852 (76.5) 1420 (80.4) 

     Emekli Sandığı 451 (48.9) 273 (47.4) 724 (48.3) 190 (33.5) 286 (33.6) 476 (33.5) 

     Bağ-Kur 119 (12.9) 76 (13.2) 195 (13.0) 93 (16.4) 142 (16.7) 235 (16.5) 
     SSK 311 (33.7) 201 (34.9) 512 (34.2) 243 (42.8) 323 (37.9) 566 (39.9) 
     Özel Sigorta 35 (3.8) 20 (3.8) 55 (3.7) 15 (2.6) 13 (1.5) 28 (2.0) 
     Yeşil Kart 5 (0.5) 2 (0.2) 7 (0.4) 5 (0.8) 42 (4.9) 47 (3.3) 
     Mediko-Sosyal 2 (0.2) 4 (0.5) 6 (0.3) 22 (3.9) 46 (5.4) 68 (4.8) 
Toplam* 1027 (100.0) 682 (100.0) 1709 (100.0) 651 (100.0) 1115 (100.0) 1766 (100.0) 
Evde Konuşulan Dil       
Türkçe 1061 (99.1) 689 (96.0) 1750 (97.8) 626 (90.5) 862 (72.7) 1488 (79.3) 
Kürtçe 28 (2.7) 39 (5.4) 67 (3.6) 300 (43.4) 745 (62.9) 1049 (55.9) 
Diğer 
Toplam* 

98 
1071  

(9.2) 76
718

(10.6) 174
1789

(9.6) 51
692

(7.4) 85 
1185 

(7.2) 136
1877

(7.2) 

* Her soruya cevap veren öğrencilerin toplam sayısıdır. Her kategori için bu toplamlar üzerinden sütun yüzdesi alınmıştır. 
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Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsünde birinci sınıfta okuyan ve bu soruya yanıt veren 
öğrencilerin % 52.3’ü 15-19 yaş grubunda (adolesan) iken, Dicle Üniversitesi’nde birinci sınıfta 
okuyan öğrencilerin % 36.0’ı aynı yaş grubundadır. Hacettepe Üniversitesi’nde adolesan yaş 
grubundakilerin yüzdesi, Dicle Üniversitesi’ne göre daha yüksek bulunmuştur. Hacettepe 
Üniversitesi’nde okuyan ve araştırmaya katılan 1038 kız öğrencinin % 58.7’si 15-19 yaş grubunda; 
1763 erkek öğrencinin ise % 56.2’si 20-24 yaş grubundadır. Dicle Üniversitesi’nde okuyan ve 
araştırmaya katılan 676 kız öğrencinin % 51.8’i 20-24 yaş grubunda iken 1144 erkek öğrencinin % 
65.2’si aynı yaş grubundadır (Tablo 2). 
 
Her iki üniversitede de okuyan öğrencilerin büyük çoğunluğu "bekar" olduklarını ifade etmişlerdir 
(Hacettepe’de %97.3, Dicle’de %96.8). Her iki üniversitede de kız ve erkek öğrenciler arasında 
bekar olanların yüzdesi benzer bulunmuştur Hacettepe-Beytepe'de okuyan 1782 öğrencinin % 
0.3'ü evli olduklarını; % 1.6'sı ise kız-erkek arkadaşı ile birlikte yaşadıklarını belirtmiştir. Dicle 
Üniversitesi'nde okuyan 1861 öğrencinin ise % 1.9'unun evli olduğu; % 1.1'inin ise kız-erkek 
arkadaşıyla birlikte yaşadığı saptanmıştır. Her iki üniversitede de medeni durum açısından kız ve 
erkek öğrencilerin dağılımları benzerlik göstermektedir (Tablo 2). 

 
Sadece anne, baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile içinde yaşadığını ifade eden öğrenciler, 
Hacettepe Üniversitesi'nde araştırmaya katılan ve aile tipini belirten öğrencilerin (1782 kişi) % 
86.8'ini; Dicle Üniversitesi'nde (1821 kişi) ise % 79.7'sini oluşturmuştur. Hacettepe 
Üniversitesi’nde birinci sınıf öğrencilerinin %13.2’si, Dicle Üniversitesi’nde ise %20.3’ü aile tipini 
geniş aile olarak belirtmiştir. Her iki üniversitede de aile tipi açısından kız ve erkek öğrencilerin 
dağılımları arasında belirgin bir fark gözlenmemiştir (Tablo 2). 
 
Araştırmaya katılan öğrencilere 12 yaşına kadar en uzun yaşadıkları yerlerin özelliği (il, ilçe ve köy) 
sorulmuştur. Hacettepe’de öğrencilerin %33.2’si, Dicle Üniversitesi’nde ise %37.2’si, 12 yaşına 
kadar en uzun süre bir ilde yaşadıklarını belirtmiştir. Hacettepe’de öğrencilerin %58.2’si, Dicle 
Üniversitesi’nde %43.8’i, 12 yaşına kadar en uzun süre bir ilçede yaşadıklarını ifade etmişlerdir. 
Dicle Üniversitesi'nde öğrencilerin %19’u, 12 yaşına kadar köyde yaşadıklarını belirtirken; 
Hacettepe’de öğrencilerin %8.6’sı bu kategoride yer almıştır.12 yaşa kadar bir ilde yaşayan kız 
öğrencilerin yüzdesi (Hacettepe’de %37.8, Dicle’de %53.6) erkeklere göre daha yüksek iken 
(sırasıyla %26.2, %27.6), her iki üniversitede de 12 yaşa kadar bir ilçede yaşayan erkek öğrencilerin 
yüzdesi, kız öğrencilere göre biraz daha yüksektir. 12 yaşa kadar bir köyde yaşayan erkek 
öğrencilerin yüzdesi (Hacettepe’de %12.9, Dicle’de %25.3), kız öğrencilere göre (sırasıyla %5.7, 
%8.2) daha yüksektir (Tablo 2). 
 
Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsü birinci sınıfta okuyan ve kardeş sayısını belirten 1788 
öğrencinin % 45.6'sı bir ya da iki kardeşe sahip olduğunu belirtmiştir. Bu kategoride yer alan 
öğrenciler Dicle Üniversitesi'nde okuyan ve bu soruya yanıt veren 1863 öğrencinin % 7.6'sını 
oluşturmuştur. Dicle Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerin % 63.8'i 5 ve daha fazla kardeşe sahip 
olduklarını vurgulamışlardır. Hacettepe-Beytepe’de birinci sınıf öğrencilerinin kardeş sayısı 
ortancası 2 iken, Dicle Üniversitesi’nde 3 olarak bulunmuştur. Kardeş sayısı açısından kız ve erkek 
öğrencilerin dağılımları her iki üniversitede de benzerlik göstermektedir. 
 
Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsü birinci sınıfta okuyan öğrencilerin % 41.7’si ailenin ilk 
çocuğu olduklarını ifade etmişlerdir. Dicle Üniversitesi'nde bu soruya yanıt veren 1819 öğrencinin 
ise % 23.4’ü ailelerinin ilk çocuğudur. Dicle Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerin % 28.5’i 
ailelerinin 3. ya da 4. çocuğu olduklarını belirtmişlerdir. Beş ve üzerinde cevabını veren öğrenciler 
Hacettepe Üniversitesi için % 4.3; Dicle Üniversitesi için % 27.5 olarak bulunmuştur. Bu soru 
açısından kız ve erkek öğrencilerin dağılımları her iki üniversitede de benzerlik göstermektedir 
(Tablo 2).  
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Araştırmaya katılan öğrencilerden, ailelerinin ekonomik durumlarını değerlendirmeleri istenmiştir. 
Bu soruya yanıt veren öğrencilerin (Hacettepe’de 1761, Dicle’de 1757 kişi) kendi ifadelerine göre, 
ailelerin büyük çoğunluğu “orta” ekonomik düzeydedir (Hacettepe’de % 86.1, Dicle’de % 78.2). 
Ailelerinin ekonomik durumunu “ortanın” altında olarak değerlendirenler, Hacettepe’de 
öğrencilerin oranı %6.1  iken, Dicle’de %17.9’dur. Ailelerinin ekonomik durumlarını 
değerlendirmeleri açısından Hacettepe’de kız ve erkek öğrencilerin dağılımları benzerdir. Ancak, 
Dicle Üniversitesi’nde ailelerinin ekonomik durumlarını “ortanın” altında olarak değerlendiren kız 
öğrencilere (%8.9) göre, erkeklerin yüzdesi (%23.2) daha fazla bulunmuştur (Tablo 2). 
 
Araştırmaya katılan, Hacettepe Üniversitesi’nde okuyan ve sağlık harcamalarını karşılayan kurum 
ile ilgili soruya yanıt veren 1709 öğrencinin %87.7'si, Diyarbakır-Dicle Üniversitesi’nde okuyan ve 
bu soruya yanıt veren 1766 öğrencinin de %80.4'ü sağlık harcamalarının resmi bir kurum 
tarafından karşılandığını belirtmiştir. Her iki üniversitede de belirtilen kurumlar arasında ilk iki 
sırada "Emekli Sandığı" ve “SSK” gelmektedir (Hacettepe’de sırasıyla %48.3, %34.2; 
Diyarbakır’da sırasıyla %33.5, %39.9). Hacettepe’de yeşil kart ve üniversitenin mediko-sosyal 
merkezinden yararlandığını belirten öğrenciler çok az iken (sırasıyla %0.4, %0.3), Diyarbakır'da 
yeşil karttan yararlanım yüzdesi %3.3; mediko-sosyal merkezinden yararlanım yüzdesi %4.8 olarak 
bulunmuştur. Her iki üniversitede de sosyal güvencesi olmadığını belirten erkek öğrenciler, 
kızlardan daha fazladır.   
 
Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsünde birinci sınıfta okuyan öğrencilerin %97.8'i aile içinde 
konuşulan dilin “Türkçe” olduğunu belirtmiştir. Diyarbakır için bu oran %79.3 olmuştur. Aile 
içinde konuşulan dillerden "Kürtçe", Türkçe’den sonra en sık konuşulan dil olarak saptanmıştır; 
Hacettepe Üniversitesi'nde öğrencilerin % 3.6'sı; Dicle Üniversitesi’nde ise öğrencilerin % 55.9’u, 
aile içinde "Kürtçe" konuşulduğunu belirtmiştir. “Diğer” başlığı altında 34 ayrı dil bildirilmiş olup, 
Hacettepe Üniversitesi öğrencileri için ilk üç sırada Arapça, İngilizce ve Bulgarca diğer dilleri 
oluştururken; Dicle Üniversitesi için diğer ilk üç dili Arapça, İngilizce ve Çeçence oluşturmaktadır. 
Her iki üniversitede de aile içinde “Kürtçe” konuşulduğunu belirten erkek öğrenciler, kız 
öğrencilerden daha fazladır (Tablo  2).  
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Tablo 3. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Halen Kalmakta Oldukları Yerlerin 
Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs 2001) 

 Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 
Kalınmakta Olan Yer K E T K E T 

 S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) 

Yurt 534 (49.9) 274 (38.5) 808 (45.3) 284 (41.6) 281 (24.3) 565 (30.7)
Arkadaşlarla birlikte evde 84 (7.8) 132 (18.5) 216 (12.1) 65 (9.5) 326 (28.2) 391 (21.3)
Aile ile birlikte evde 377 (35.2) 240 (33.7) 617 (34.5) 290 (42.5) 453 (39.2) 743 (40.4)
Akrabalarımla birlikte 
evde 

40 (3.7) 36 (5.0) 76 (4.3) 30 (4.5) 63 (5.4) 93 (5.1)

Tek başıma evde 17 (1.6) 21 (2.9) 38 (2.1) 7 (1.0) 22 (1.9) 29 (1.6)
Kurum ve derneklere ait 
misafirhane ve yurtlar 

2 (0.2) 5 (0.7) 7 (0.4) 1 (0.1) 4 (0.4) 5 (0.3)

Abla-ağabey-kardeşle 
birlikte evde 

13 (1.2) 4 (0.6) 17 (1.0) 4 (0.7) 5 (0.4) 9 (0.4)

Diğer 4 (0.4) 1 (0.1) 5 (0.3) 1 (0.1) 2 (0.2) 3 (0.2)
Toplam* 1071 (100.0) 713 (100.0) 1784 (100.0) 682 (100.0) 1156 (100.0) 1838 (100.0)
Yurdun Türü     
Kız yurdu 355 (66.5) - (0.0) 355 (44.0) 128 (45.0) - (0.0) 128 (22.5
Erkek yurdu - (0.0) 208 (76.9) 208 (26.0) - (0.0) 72 (25.4) 72 12.5
Karma  179 (33.5) 63 (23.1) 242 (30.0) 156 (55.0) 211 (74.6) 367 65.0
Toplam* 534 (100.0) 273 (100.0) 807 (100.0) 284 (100.0) 283 (100.0) 567 (100.0)
Yurdun Statüsü     
Devlet yurdu 260 (50.0) 119 (44.0) 379 (46.9) 265 (93.5) 257 (91.7) 522 (92.5)
Özel yurt 108 (20.0) 64 (23.4) 172 (21.4) 18 (6.3) 23 (8.3) 41 (7.2)
Üniversite yurdu 106 (20.0) 63 (23.0) 169 (20.9) 1 (0.2) - (0.0) 1 (0.3)
Kurum/kuruluş/vakıf 
yurdu-misafirhane 

20 (4.0) 9 (3.2) 29 (3.5) - (0.0) - (0.0) - (0.0)

Yarı özel devlet yurdu 40 (6.0) 18 (6.4) 58 (7.3) - (0.0) - (0.0) - (0.0)
Toplam* 534 (100.0) 273 (100.0) 807 (100.0) 284 (100.0) 280 (100.0) 564 (100.0)
Yurdun Olanakları     
Çalışma Salonu     

Var 497 (93.1) 255 (93.5) 752 (93.1) 274 (96.5) 247 (87.2) 521 (91.9)
Yok 37 (6.9) 18 (6.7) 55 (6.9) 10 (3.5) 36 (12.8) 46 (8.1)
Televizyon Salonu     
Var 497 (93.1) 255 (93.5) 752 (93.1) 274 (96.5) 247 (87.2) 521 (91.9)
Yok 37 (6.9) 18 (6.7) 55 (6.9) 10 (3.5) 36 (12.8) 46 (8.1)
Toplam*  534 (100.0) 273 (100.0) 807 (100.0) 284 (100.0) 283 (100.0) 567 (100.0)

* Her soruya cevap veren öğrencilerin toplam sayısıdır. Her kategori için bu toplamlar üzerinden sütun yüzdesi alınmıştır. 
 
Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsü birinci sınıfta okuyan ve bu soruya yanıt veren 1784 
öğrencinin %45.3'ü; Dicle Üniversitesi'nde bu soruya yanıt veren 1838 öğrencinin ise %30.7'si 
halen yurtta kaldıklarını ifade etmişlerdir. Hacettepe Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler kalınan 
yer olarak en sık yurdu belirtirken Dicle Üniversitesi'nde okuyanlar en sık aileleri ile birlikte evde 
kaldıklarını (%40.4) ifade etmişlerdir. Hacettepe'de okuyan öğrenciler aileleri ile birlikte evde 
kalma (%34.5) seçeneğini ikinci sıklıkta belirtmişlerdir. Arkadaş ile birlikte evde kalma sıklığı Dicle 
Üniversitesi öğrencileri için %21.3 iken Hacettepe Öğrencileri için %12.1 olarak tespit edilmiştir. 
Her iki üniversitede de “arkadaşlarla birlikte ev”i belirten erkeklerin yüzdesi kız öğrencilerden 
daha yüksek bulunmuştur. 

 
Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsü birinci sınıfta okuyan ve kaldıkları yurdun türünü 
belirten 534 kız öğrencinin %66.5’i kız yurdunda kaldığını; Diyarbakır'da ise 284 kız öğrencinin 
%45.0'ı kız yurdunda kaldığını ifade etmişlerdir. Hacettepe’de 273 erkek öğrencinin %76.9'u erkek 
yurdunda kaldığını belirtirken, Dicle Üniversitesi'nde okuyan 238 erkek öğrencinin ise sadece 
%25.4'ü erkek yurdunda kaldığını ifade etmiştir. Hacettepe’de öğrencilerin yaklaşık dörtte birinin 
(%30), Dicle’de ise üçte ikisinin (%65) karma yurtta kaldıkları saptanmıştır. Hacettepe 
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Üniversitesi’nde kız öğrencilerin %33.5’i, erkeklerin %23.1’i, Dicle’de ise kız öğrencilerin %55’i, 
erkeklerin ise %74.6’sı karma yurtta kaldığını belirtmiştir. 
 
Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsü birinci sınıfta okuyan ve kaldıkları yurdun statüsünü 
belirten öğrencilerin (807 kişi) %46.9'u devlet yurdunda kaldığını belirtirken, Diyarbakır'da 
öğrencilerin (564 kişi) %92.5'i devlet yurdunda kaldıklarını ifade etmişlerdir. Özel yurtta ve 
üniversite yurdunda kalan öğrencilerin yüzdesi Hacettepe'de okuyan öğrenciler arasında (sırasıyla 
%21.4, %20.9) Diyarbakır'da bulunan öğrenciler arasında (sırasıyla %7.2, %0.3) olduğundan daha 
yüksek bulunmuştur. Diyarbakır'da "kurum/kuruluş/vakıf yurdu-misafirhane" ve "yarı özel devlet 
yurdu"nda kalan öğrenci saptanamamıştır. Halen kalınan yurdun statüsü açısından her iki 
üniversitede de kız ve erkek öğrencilerin dağılımları benzer bulunmuştur (Tablo 3). 
 
Hacettepe Üniversitesi'nde birinci sınıfta okuyan ve yurtta kaldığını belirten 807 öğrencinin % 
93.1'i, Diyarbakır’da ise 567 öğrencinin % 91.9'u, kaldıkları yurtta ayrı birer çalışma ve televizyon 
salonu bulunduğunu belirtmiştir. Hacettepe’de kız ve erkek öğrenciler açısından dağılım benzer 
iken, Dicle’de kaldıkları yurtta çalışma odası ve televizyon olduğunu belirten kız öğrencilerin 
yüzdesi erkeklerden daha yüksek bulunmuştur. (Tablo 3). 
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Tablo 4. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Anne ve Babalarının Bazı 
Özelliklerinin Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs 2001)  

 Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 
Özellikler K E T K E T 
 S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) 

Medeni Durum      

Anne-baba evli birlikte 958 (89.7) 635 (88.9) 1593 (89.4) 583 (85.8) 1008 (88.0) 1591 (87.1)

Anne yaşıyor, baba ölü 56 (5.2) 35 (4.9) 91 (5.1) 52 (7.6) 97 (8.5) 149 (8.2)
Baba yaşıyor, anne ölü 7 (0.7) 8 (1.1) 15 (0.8) 14 (2.1) 17 (1.5) 31 (1.7)
Anne-baba ayrı yaşıyor 43 (4.0) 32 (4.5) 75 (4.2) 24 (3.5) 21 (1.7) 45 (2.5)
Diğer 4 (0.4) 4 (0.6) 8 (0.5) 7 (1.0) 3 (0.3) 10 (0.5)
Toplam* 1068 (100.0) 714 (100.0) 1782 (100.0) 680 (100.0) 1146 (100.0) 1826 (100.0)
Anne Yaşı         
30-39 104 (3.7) 62 (12.4) 166 (12.6) 98 (19.7) 142 (18.0) 240 (18.6)
40-49 563 (9.0) 336 (66.9) 899 (68.5) 303 (60.8) 441 (55.8) 744 (57.8)
50+ 144 (7.3) 104 (20.7) 248 (18.9) 97 (19.5) 207 (26.2) 304 (23.6)
Toplam* 811 (100.0) 502 (100.0) 1313 (100.0) 498 (100.0) 790 (100.0) 1288 (100.0)
 ortalama:44.7(ss:±5.5);ortanca:44.0; 

                                                      min-max: 31-90 
ortalama:45.1(ss:±6.6); ortanca:45; 

 min-max=30-80
Annenin Öğrenim Durumu  
İlkokul terk 96 (9.1) 102 (14.7) 198 (11.3) 306 (48.1) 702 (65.6) 1008 (59.1)
İlkokul  357 (33.9) 220 (31.6) 577 (33.0) 194 (30.5) 257 (24.0) 451 (26.4)
Ortaokul 99 (9.4) 61 (8.8) 160 (9.1) 39 (6.1) 43 (4.0) 82 (4.8)
Lise 277 (26.3) 166 (23.9) 443 (25.3) 68 (10.7) 52 (4.9) 120 (7.0)
Üniversite 225 (21.3) 147 (21.0) 372 (21.3) 29 (4.6) 16 (1.5) 45 (2.7)
Toplam* 1054 (100.0) 696 (100.0) 1750 (100.0) 636 (100.0) 1070 (100.0) 1706 (100.0)
Annenin İşi**         
Ücretli-maaşlı 333 (34.4) 236 (37.7) 569 (35.7) 67 (15.0) 61 (8.4) 128 (10.8)
Yevmiyeli - (0.0) - (0.0) - (0.0) 1 (0.2) - (0.0) 1 (0.1)
İşveren 5 (0.5) 5 (0.8) 10 (0.6) 9 (2.0) 6 (0.8) 15 (1.3)
Kendi hesabına çalışıyor 31 (3.2) 15 (2.4) 46 (2.9) 9 (2.0) 35 (4.8) 44 (3.8)
Ücretsiz aile işçisi 594 (61.5) 369 (58.8) 963 (60.4) 359 (80.3) 616 (84.8) 975 (83.1)
Çalışmıyor 4 (0.4) 3 (0.3) 7 (0.4) 2 (0.4) 8 (1.2) 10 (0.9)
Toplam* 967 (100.0) 628 (100.0) 1595 (100.0) 447 (100.0) 726 (100.0) 1173 (100.0)
Babanın Yaşı         
30-39 8 (1.0) 8 (1.7) 16 (1.3) 6 (1.3) 29 (3.8) 35 (2.9)
40-49 429 (55.9) 264 (54.8) 693 (55.5) 250 (52.8) 362 (48.5) 612 (50.1)
50+ 330 (43.1) 210 (43.5) 540 (43.2) 217 (45.9) 356 (47.7) 573 (47.0)
Toplam* 767 (100.0) 482 (100.0) 1249 (100.0) 473 (100.0) 747 (100.0) 1220 (100.0)
 ortalama:48.9(ss:±5.5);ortanca:48.0; 

 min-max: 35-80
ortalama:49.9(ss:±7.4); ortanca:49;  

min-max=30-99
Babanın Öğrenim Durumu         
İlkokul terk 22 (2.2) 20 (3.0) 42 (2.3) 77 (12.7) 253 (24.7) 330 (20.2)
İlkokul  203 (20.1) 152 (22.6) 355 (21.1) 191 (31.4) 365 (35.6) 556 (34.0)
Ortaokul 100 (9.9) 56 (8.3) 156 (9.3) 60 (9.9) 114 (11.1) 174 (10.6)
Lise 248 (24.5) 176 (26.2) 424 (25.2) 159 (26.2) 171 (16.7) 330 (20.2)
Üniversite 439 (43.4) 269 (40.0) 708 (42.0) 121 (19.9) 123 (12.0) 244 (14.9)
Toplam* 1012 (100.0) 673 (100.0) 1683 (100.0) 608 (100.0) 1026 (100.0) 1634 (100.0)
Babanın İşi**         
Ücretli-maaşlı 710 (72.0) 460 (69.6) 1170 (71.0) 378 (66.9) 529 (57.2) 907 (60.9)
Yevmiyeli 3 (0.3) 2 (0.3) 5 (0.3) 1 (0.2) 7 (0.8) 8 (0.5)
İşveren 86 (8.7) 65 (9.8) 151 (9.2) 38 (6.7) 53 (5.7) 91 (6.1)
Kendi hesabına çalışıyor 175 (17.7) 123 (18.6) 298 (18.1) 123 (21.8) 265 (28.7) 388 (26.1)
Ücretsiz aile işçisi 3 (0.3) 5 (0.8) 8 (0.5) 14 (2.5) 51 (5.5) 65 (4.4)
Çalışmıyor 9 (1.0) 6 (0.9) 15 (0.9) 11 (1.9) 19 (2.1) 30 (2.0)
Toplam*     986 (100.0) 661 (100.0) 1647 (100.0) 565 (100.0) 924 (100.0) 1489 (100.0)

*Her soruya cevap veren öğrencilerin toplam sayısıdır. Her kategori için bu toplamlar üzerinden sütun yüzdesi alınmıştır. 
** Anne-baba işi ayrıntılı olarak sorulmuş, gruplamalar DİE 1997 yıllığına göre yapılmıştır.  
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Her iki üniversitede de okuyan ve anne-babalarıyla ilgili soruları yanıtlayan öğrencilerin büyük 
çoğunluğunun anne ve babasının evli ve birlikte yaşadığı saptanmıştır (Hacettepe’de %89.4; 
Diyarbakır’da %87.1). Hacettepe-Beytepe'de okuyanların %5.9'u anne-babadan herhangi birinin 
öldüğünü belirtmiştir. Bu değer Diyarbakır(1826 kişi) için %1.7 olmuştur. Anne-babanın ayrı 
yaşadığını ifade edenler ise Hacettepe'de %4.2; Diyarbakır'da %2.5 olmuştur. Anne-babalarının 
medeni durumları açısından kız ve erkek öğrencilerin dağılımları her iki üniversitede de benzerlik 
göstermektedir (Tablo 4). 
 
Araştırmaya katılan Hacettepeli öğrencilerin (1313 kişi) % 68.5'i annelerinin yaşlarının 40-49 
arasında olduğunu belirtmiştir. Dicle Üniversitesi birinci sınıf öğrencilerinin (1288 kişi) 
%57.8’sinin annelerinin yaşları 40-49 arasındadır. Öğrencilerin annelerinin yaş ortalaması 
Hacettepe’de 44.7 (ss: ± 5.5), Diyarbakır’da 45.1 (ss: ± 6.6) olarak bulunmuştur. Annelerinin yaşı 
açısından kız ve erkek öğrencilerin dağılımları her iki üniversitede de benzerlik göstermektedir.  
 
Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsünde okuyan birinci sınıf öğrencilerinin (1750 kişi)  % 
33.0'ünün annelerinin ilkokul mezunu olduğu görülmektedir. Bu üniversitede de öğrencilerin % 
46.6'sı annelerinin lise ve üniversite mezunu olduğunu belirtmiştir. Annelerinin öğrenim durumu 
ile ilgili sorulara yanıt veren Dicle Üniversitesi birinci sınıf öğrencilerinin (1706 kişi)  ise % 59.1’i 
annelerinin öğrenim düzeyini "ilkokul terk" olarak belirtmiştir. Bu grubun % 26.4'ü, annelerinin 
ilkokul mezunu olduğunu belirtmiştir. Diyarbakır’da öğrencilerin % 9.7'si, annelerinin lise ve 
üniversite mezunu olduğunu belirtmiştir. Hacettepe’de annelerinin öğrenim düzeyi açısından kız 
ve erkek öğrencilerin dağılımları benzer iken, Dicle Üniversitesi’nde kız ve erkek öğrencilerin 
dağılımları farklılık göstermektedir. Toplamda Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin anneleri 
Dicle Üniversitesi öğrencilerinin annelerine göre daha eğitimlidir. (Tablo 4). 
 
Her iki üniversitede de araştırmaya katılan ve annelerinin yaptıkları işleri belirten birinci sınıf 
öğrencileri (Hacettepe’de 1595, Dicle’de 1173 kişi), en fazla yüzdeyle annelerinin “ücretsiz aile 
işçisi” olarak çalıştıklarını ifade etmişlerdir (Hacettepe’de %60.4; Diyarbakır’da %83.1). Ev 
hanımları bu grubun içinde yer almıştır. Bu soruya verilen ikinci sıklıktaki yanıt, “ücretli-maaşlı” 
şeklinde olmuştur (Hacettepe’de %35.7; Diyarbakır’da %10.8). Hacettepe’de annelerinin yaptıkları 
işler açısından kız ve erkek öğrencilerin dağılımları benzer iken, ücretli-maaşlı olanlar grubunda 
Dicle Üniversitesi’nde kız ve erkek öğrencilerin dağılımları farklılık göstermektedir. Hacettepe 
Üniversitesi öğrencilerinin annelerinin gelir getiren bir işte çalışma oranları daha yüksektir.  
 
Araştırmaya katılan ve babalarının yaşlarını belirten Hacettepe Üniversitesi birinci sınıf 
öğrencilerinin (1249 kişi) % 55.5'i babalarının yaşlarının 40-49 arasında olduğunu belirtmiştir. Bu 
soruya yanıt veren Dicle Üniversitesi birinci sınıf öğrencilerinin (1220 kişi) % 50.1’inin babalarının 
yaşları 40-49 arasındadır. Öğrencilerin babalarının yaş ortalaması Hacettepe’de 48.9 (ss: ± 5.5), 
Diyarbakır’da 49.9 (ss: ± 7.4) olarak bulunmuştur. Babalarının yaşı açısından kız ve erkek 
öğrencilerin dağılımları her iki üniversitede de benzerlik göstermektedir.  
 
Araştırmaya katılan öğrencilerin annelerinin öğrenim durumunun yanısıra babalarının öğrenim 
durumları da incelenmiştir. Hacettepe Üniversitesi'nde okuyan ve öğrenim durumu ile ilgili soruya 
yanıt veren 1683 öğrencinin %42.0'sinin babasının üniversite mezunu olduğu görülmektedir. 
Öğrencilerin %25.2'si de babalarının lise mezunu olduğunu belirtmiştir. Dicle Üniversitesi’nde 
okuyan birinci sınıf öğrencilerin ise %34.0’ü babalarının öğrenim düzeyini "ilkokul" olarak 
belirtmiştir. Bu üniversitede de babasının "ilkokul terk" ve "lise mezunu" olduğunu belirten 
öğrencilerin yüzdesi (%20.2) birbirine eşittir. Diyarbakır’da öğrencilerin %14.9'u babalarının 
üniversite mezunu olduğunu belirtmiştir. Hacettepe’de babalarının öğrenim düzeyi açısından kız 
ve erkek öğrencilerin dağılımları benzer iken, Dicle Üniversitesi’nde kız ve erkek öğrencilerin 
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dağılımları farklılık göstermektedir. Toplamda Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin babaları Dicle 
Üniversitesi öğrencilerinin babalarına göre daha eğitimlidir (Tablo 4). 
 
Her iki üniversitede de araştırmaya katılan ve babalarının yaptıkları işleri belirten birinci sınıf 
öğrencileri (Hacettepe’de 1647, Dicle’de 1489 kişi), en fazla yüzdeyle babalarının “ücretli-maaşlı” 
olarak çalıştıklarını ifade etmiştir (Hacettepe’de % 71.0; Diyarbakır’da % 60.9). Bu soruya verilen 
ikinci sıklıktaki yanıt "kendi hesabına çalışıyor" olmuştur (Hacettepe’de % 18.1; Diyarbakır’da % 
26.1). Babalarının yaptıkları işler açısından kız ve erkek öğrencilerin dağılımları her iki üniversitede 
de benzerlik göstermektedir (Tablo 4).  
 

Tablo 5. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Aylık Gelir Durumlarının Dağılımı 
(HÜ, DÜ, Mayıs 2001) 

 Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 
Gelir   

K 
 

E 
 

T 
 

K 
 

E 
 

T 
 S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) 

Harçlık Dışı Gelir* n=1071  n=718  n=1789  n=692  n=1185  n=1877  
Öğrenim bursu 625 (58.4) 385 (53.6) 1010 (56.5) 491 (71.0) 848 (71.6) 1339 (71.3)

Üniversite dışındaki 
kurum/kuruluşlardan 
alınan burs 

177 (16.5) 122 (17.0) 299 (16.7) 63 (9.1) 107 (9.0) 170 (9.1)

Yarı/tam zamanlı 
çalışarak kazanılan para 

27 (2.5) 37 (5.2) 64 (3.6) 18 (2.6) 82 (6.9) 100 (5.3)

Yakın akraba ve aile 
bireylerinden düzenli 
olarak alınan para 

43 (4.0) 32 (4.5) 75 (4.2) 24 (3.5) 32 (2.7) 56 (3.0)

Geliri yok 313 (29.2) 231 (32.2) 544 (30.4) 154 (22.3) 255 (21.5) 409 (21.8)
Nafaka/kira/emekli 
maaşı vs gelirler 

3 (0.3) 5 (0.7) 8 (0.4) - (0.0) - (0.0) - (0.0)

Gelir Getiren İş        
Devlete bağlı kurumlarda 

sürekli bir iş 

- (0.0) 4 (10.0) 4 (6.1) 9 (56.3) 18 (17.5) 27 (22.7)

Özel sektörde sürekli bir 
iş (kendi işi olanlar da 
dahil) 

9 (34.6) 20 (50.0) 29 (43.9) 2 (12.4) 52 (50.5) 54 (43.4)

Yaz tatillerinde yapılan 
geçici işler 

2 (7.7) 5 (12.5) 7 (10.6) 1 (6.3) 20 (19.4) 21 (17.6)

Sürekli olmayan işler 
(anketörlük, fuarda 
çalışma, özel ders vs.) 

15 (57.7) 11 (27.5) 26 (39.4) 4 (25.0) 13 (12.6) 17 (14.3)

Toplam** 26  40 66 16 103 119
Aylık Harçlık Miktarı   
(milyon TL)

       

Hiç almıyor 18 (1.7) 23 (3.2) 41 (2.3) 18 (2.7) 68 (6.0) 86 (4.8)
≤50 192 (18.1) 130 (18.3) 322 (18.2) 254 (37.9) 430 (37.9) 684 (37.9)

51-100  485 (45.8) 287 (40.4) 772 (43.6) 273 (40.7) 480 (42.3) 753 (41.7)
101-150  210 (19.8) 172 (24.2) 382 (21.6) 96 (14.3) 116 (10.2) 212 (11.7)
151-200  100 (9.4) 60 (8.5) 160 (9.0) 15 (2.2) 20 (1.8) 35 (1.9)
>200  41 (3.9) 31 (4.4) 72 (4.1) 7 (1.0) 15 (1.3) 22 (1.2)
Belli bir miktarı yok 14 (1.3) 7 (1.0) 21 (1.2) 8 (1.2) 7 (0.5) 15 (0.8)
Toplam** 1060 (100.0) 710 (100.0) 1770 (100.0) 671 (100.0) 1136 (100.0) 1807 (100.0)

*Birden fazla seçenek  işaretlenmiştir ve yüzdeler n üzerinden ayrı ayrı hesaplanmıştır.  
**Her soruya cevap veren öğrencilerin toplam sayısıdır. Her kategori için bu toplamlar üzerinden sütun yüzdesi alınmıştır.    
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Araştırmaya katılan ve harçlık dışında bir geliri olup olmadığını ifade eden öğrenciler en sık 
öğrenim bursundan yararlandıklarını vurgulamışlardır (Hacettepe’de %56.5, Diyarbakır’da %71.3). 
Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsü birinci sınıfta okuyan ve öğrenim bursu alan kız ve 
erkek öğrencilerin yüzdesi sıra ile %58.4 ve %53.6'dır. Bu değerler Dicle Üniversitesi’nde okuyan 
kız ve erkek öğrenciler için %71 olmuştur. Herhangi bir gelirinin olmadığını belirtenler, 
Hacettepe'de öğrencilerin %30.4’ünü; Diyarbakır’da ise %21.8’ini oluşturmuştur. Bu soruya 
verilen yanıt açısından her iki üniversitede de kız ve erkek öğrencilerin dağılımları arasında 
belirgin bir fark gözlenmemiştir (Tablo 5). 

 
Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsü birinci sınıfta okuyan ve harçlık dışında gelir elde etmek 
amacıyla herhangi bir işte çalıştığını belirten 66 öğrencinin % 43.9’u özel sektörde sürekli bir işte 
çalıştıklarını belirtmiştir. Bu grubu sürekli olmayan işlerde çalışanlar (%39.4) izlemiştir. Dicle 
Üniversitesi’nde okuyan ve aynı kategoride değerlendirilen 119 öğrencinin %43.4’ü özel sektörde 
sürekli bir işte çalıştıklarını belirtmişlerdir. Diyarbakır’da bu grubu ise % 22.7 ile "devlete bağlı 
kurumlarda sürekli bir iş"te çalışanlar izlemiştir. Her iki üniversitede de “özel sektörde” çalışma ve 
“yaz tatillerinde çalışma” erkek öğrenciler arasında kızlara göre daha yaygın iken, “sürekli olmayan 
işler”de çalışan kız öğrencilerin yüzdesi erkeklerden daha yüksek bulunmuştur. 
 
Hacettepe Üniversitesi’nde araştırmaya katılan ve gelir durumları ile ilgili sorulara yanıt veren 
(1770 kişi) birinci sınıf öğrencilerinin % 43.6'sı, Dicle Üniversitesi’nde 1807 öğrencinin % 41.7'si, 
ailelerinden ayda 51 ile 100 milyon TL. arasında değişen miktarlarda harçlık aldıklarını ifade 
etmişlerdir. Diyarbakır’da bu grubu % 37.9 ile ayda 50 milyon TL ve altında harçlık alan 
öğrenciler izlemiştir. Ailelerinden hiç harçlık almadıklarını belirten öğrenci sayısı Hacettepe'de 41 
(%2.3); Diyarbakır'da ise 86 (%4.8) olarak bulunmuştur. Her iki üniversitede de erkekler kızlara 
göre daha yüksek yüzdeyle “hiç harçlık almadıklarını” belirtmişlerdir. Ailelerinden ayda 200 
milyon TL. ve üzerinde harçlık aldıklarını belirten öğrenciler Hacettepe’de öğrencilerin %4.1’ini, 
Diyarbakır’da ise %1.2’sini oluşturmaktadır. Toplam olarak Hacettepe Üniversitesi öğrencileri 
Dicle Üniversitesi’ne kıyasla ailelerinden daha fazla harçlık almaktadır (Tablo 5).  
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2. KİŞİSEL ALIŞKANLIKLAR VE İLGİ ALANLARIYLA İLGİLİ BİLGİLER 
 

Tablo 6. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Bazı Alışkanlıklarının Dağılımı (HÜ, 
DÜ, Mayıs 2001) 
 Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 
Alışkanlıklar K E T K E T 
 S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) 

Sigara İçme Durumu         

Hiç içmeyen 666 (62.9) 371 (52.3) 1037 (58.7) 399 (59.3) 501 (43.6) 900 (49.4)

Ara sıra içen 177 (16.7) 109 (15.3) 286 (16.2) 131 (19.4) 197 (17.2) 328 (18.0)
Sürekli içen 175 (16.6) 187 (26.3) 362 (20.5) 123 (18.3) 386 (33.6) 509 (28.0)
Eskiden içip bırakan 40 (3.8) 43 (6.1) 83 (4.6) 20 (3.0) 64 (5.6) 84 (4.6)
Toplam* 1058 (100.0) 710 (100.0) 1768 (100.0) 673 (100.0) 1148 (100.0) 1821 (100.0)
Başlama Yaşı         

5-9  1 (0.3) 5 (1.6) 6 (1.0) 1 (0.5) 30 (5.2) 31 (3.8)

10-14  38 (10.9) 78 (25.0) 116 (17.6) 31 (12.9) 138 (24.2) 169 (20.8)
15-19 294 (84.8) 214 (68.8) 508 (77.2) 186 (77.5) 372 (65.4) 558 (68.9)
20-24 14 (4.0) 14 (4.6) 28 (4.2) 22 (9.1) 30 (5.2) 52 (6.5)
Toplam*  347 (100.0) 311 (100.0) 658 (100.0) 240 (100.0) 570 (100.0) 810 (100.0)
 ortalama: 16.3 (ss:± 2.18 ); ortanca: 17;  

min-max:7-23 
ortalama: 15.9 (ss:± 2.90); ortanca: 17; 
 min-max: 5-24 

Günlük Sigara Sayısı 
(Paket)

        

Yarım 235 (73.8) 137 (47.0) 372 (61.0) 141 (64.6) 214 (39.3) 355 (46.5)

1 73 (23.1) 131 (45.0) 204 (33.4) 66 (30.2) 263 (48.3) 329 (43.0)
2 10 (3.1) 21 (7.2) 31 (5.1) 10 (4.5) 63 (11.5) 73 (9.5)
2+ - (0.0) 2 (0.8) 2 (0.59 1 (0.7) 4 (0.9) 5 (1.0)
Toplam*  318 (100.0) 291 (100.0) 609 (100.0) 218 (100.0) 544 (100.0) 762 (100.0)
Alkol Kullanma         
Hiç içmedim 541 (51.0) 264 (37.1) 805 (45.5) 518 (80.1) 731 (65.7) 1249 (71.0)

Ara sıra içerim 494 (46.6) 372 (52.4) 866 (49.0) 124 (19.1) 343 (30.8) 467 (26.5)
Sürekli içerim 12 (1.4) 47 (6.6) 59 (3.3) 3 (0.6) 26 (2.3) 29 (1.6)
Eskiden içerdim 11 (1.0) 27 (3.9) 38 (2.2) 1 (0.2) 12 (1.2) 13 (0.9)
Toplam* 1058 (100.0) 710 (100.0) 1768 (100.0) 646 (100.0) 1112 (100.0) 1758 (100.0)
Madde Kullanma         
Kullanmıyor 1009 (97.6) 648 (94.8) 1657 (96.4) 619 (97.3) 1062 (97.6) 1681 (97.5)

Kullanıyor 21 (2.0) 22 (3.2) 43 (2.3) 13 (2.0) 15 (1.4) 28 (1.6)
Eskiden kullanmış 4 (0.4) 14 (2.0) 18 (1.3) 4 (0.7) 11 (1.0) 15 (0.9)
Toplam* 1034 (100.0) 684 (100.0) 1718 (100.0) 636 (100.0) 1088 (100.0) 1724 (100.0)

*Her soruya cevap veren öğrencilerin toplam sayısıdır. Her kategori için bu toplamlar üzerinden sütun yüzdesi alınmıştır. 
 
Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsü birinci sınıfta okuyan ve sigara içme durumlarını belirten 
1768 öğrencinin %58.7’si hiç sigara içmediğini; %36.7’si sigara içtiğini; %4.6’sı ise eskiden içmiş 
olduğunu ancak şu anda sigara içmediğini belirtmiştir. Dicle Üniversitesi’nde birinci sınıfta okuyan 
ve bu soruyu yanıtlayan 1821 öğrenciden ise %49.4’ü hiç sigara içmediğini; %46.0’sı halen sigara 
içtiğini; %4.6’sı ise eskiden sigara içmiş olduğunu ancak şu anda içmediğini belirtmiştir. Her iki 
üniversitede de “halen sigara içtiğini” belirten erkekler, kız öğrencilerden daha fazladır (Tablo 6). 

 
Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsü birinci sınıfta okuyan ve sigara içtiğini belirten 731 
öğrencinin 658’i sigaraya başlama yaşlarını belirtmiştir. Öğrenciler arasında en fazla belirtilen yaş 
aralığı 15-19 (% 77.2) olmuştur. Dicle Üniversitesi’nde okuyan ve sigara içtiğini belirten 921 
öğrencinin 810’u sigaraya başlama yaşlarını belirtmiştir. Diyarbakır’da bulunan öğrencilerin de 
büyük çoğunluğu (% 68.9) 15-19 yaşları arasında sigara içmeye başladıklarını ifade etmişlerdir. 
Grubun % 3.8’i ise 5-9 yaşları arasında sigara içmeye başlamıştır. Sigaraya başlama yaşı ortanca 
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değeri her iki Üniversitede de 17 yaş olarak saptanmış olsa da, sigaraya başlama açısından yaş 
ortalamaları incelendiğinde, Dicle Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerin, Hacettepe’deki 
öğrencilerden daha erken yaşta sigara içmeye başladıkları görülmektedir. Her iki üniversitede de 
de sigaraya başlama yaşı açısından kız ve erkek öğrencilerin dağılımları arasında farklılık 
görülmektedir; erkekler kızlara göre daha erken yaşlarda sigaraya başlamaktadırlar (Tablo 6). 
 
Hacettepe Üniversitesi birinci sınıfta okuyan ve halen sigara içtiğini belirten 648 öğrencinin 609’u 
günde içtikleri sigara sayısını belirtmişlerdir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu (% 61.0) yarım paket 
ve altında sigara içtiklerini ifade etmiş olup grubun % 33.4’ü ise bir paket içtiklerini belirtmiştir. 
Dicle Üniversitesi’nde okuyan ve halen sigara içtiğini belirten 837 öğrencinin 762’si günde içtikleri 
sigara sayısını belirtmiştir. Diyarbakır’da bulunan öğrencilerin de çoğunluğu (% 46.5) günde yarım 
paket ve altında sigara içtiğini belirtmiştir. Bu grubu % 43.0 ile bir paket içen öğrenciler izlemiştir. 
Günde ortalama içilen sigara sayısı açısından her iki üniversitede de kız ve erkek öğrencilerin 
dağılımları arasında farklılık gözlenmiştir; erkekler daha fazla sayıda sigara içtiklerini belirtmiştir. 
 

 
Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsü birinci sınıfta okuyan ve bu soruya yanıt veren toplam 
1768 öğrencinin % 49.0’ı ara sıra alkol içtiğini; % 45.5’i ise hiç alkol kullanmadığını belirtmiştir. 
Grubun % 3.3’ü sürekli içtiğini ifade etmiştir. Dicle Üniversitesi’nde okuyan ve bu soruyu 
yanıtlayan 1758 öğrencinin ise % 71.0’ı hiç alkol almadıklarını belirtmiştir. Kız öğrencilerin % 
80.1’i hiç alkol içmemiştir. Ara sıra alkol içen öğrencilerin yüzdesi ise %26.5’dir. Her iki 
Üniversitede de erkek öğrenciler arasında alkol kullanma, kız öğrencilere göre daha yaygın 
bulunmuştur. 

 
Öğrencilere bağımlılık yapıcı herhangi bir madde kullanma durumları sorulmuştur. Hacettepe 
Üniversitesi Beytepe kampüsü birinci sınıfta okuyan ve bu soruya yanıt veren toplam 1718 
öğrencinin % 96.4’ü herhangi bir bağımlılık yapıcı madde kullanmadıklarını belirtmiştir. Grubun 
%2.3’ünün ise halen bağımlılık yapıcı herhangi bir madde kullandığı saptanmıştır. Dicle 
Üniversitesi’nde okuyan ve bu soruyu yanıtlayan 1724 öğrencinin ise % 97.5’i bağımlılık yapıcı 
herhangi bir madde kullanmadığını vurgulamıştır. Halen madde kullanan kişi sayısı 28 olup 
Diyarbakır’da okuyan tüm öğrencilerin % 1.6’sını oluşturmaktadır. Hacettepe’de bağımlılık yapıcı 
maddeyi halen kullanan veya geçmişte kullanmış olan erkek öğrenciler kızlardan daha fazla, 
Dicle’de ise kız ve erkek öğrencilerin dağılımı benzer bulunmuştur (Tablo 6). 
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Tablo 7. Araştırmaya Katılan Gençlerin Cinsiyetlerine Göre Boş Zaman Etkinliklerinin Dağılımı 
(HÜ, DÜ, Mayıs 2001) 
 Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 
 

Etkinlikler* 

 
K 

 
E 

 
T 

 
K 

 
E 

 
T 

 S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) 

 (n=1071) (n=718) (n=1789) (n=692) (n=1185) (n=1877) 

Boş zaman değerlendirme       

Sinema-tiyatro 297 (27.7) 278 (38.7) 573 (32.0) 31 (4.5) 175 (14.8) 226 (12.0)

Konser-opera  655 (61.2) 427 (59.5) 1082 (60.5) 354 (51.2) 589 (49.7) 943 (50.2)
Café, eğlence yeri, 
kıraathane, internet café 

161 (15.0) 63 (8.8) 224 (12.5) 191 (27.6) 192 (16.2) 383 (20.4)

Bilardo-bowling-spor 322 (30.1) 313 (43.6) 635 (35.5) 86 (12.4) 499 (42.1) 583 (31.1)
Çeşitli hobiler 8 (0.7) 5 (0.7) 13 (0.7) 3 (0.4) 3 (0.3) 6 (0.3)
Konferans, söyleşi, seminer 13 (1.2) 13 (1.8) 26 (1.5) 7 (1.0) 9 (0.8) 16 (0.9)
Süreli Yayın Okuma         
Hiç okumayan 532 (54.2) 303 (44.5) 835 (50.4) 332 (52.4) 562 (52.8) 894 (52.6)
Haftada bir kez 86 (8.4) 77 (11.3) 163 (9.6) 46 (7.3) 86 (8.1) 132 (7.8)

Haftada birden fazla 15 (1.5) 19 (2.8) 34 (2.0) 36 (5.7) 60 (5.6) 96 (5.7)
Ayda bir kez 178 (17.5) 132 (19.4) 310 (18.2) 87 (13.7) 107 (10.0) 194 (11.4)
Ayda birden fazla 39 (3.8) 37 (5.4) 76 (4.5) 9 (1.4) 20 (1.9) 29 (1.7)
Bir kaç ayda bir  7 (0.7) 7 (1.0) 14 (0.8) 4 (0.6) 4 (0.4) 8 (0.3)
Diğer 141 (13..9) 106 (15.6) 247 (14.5) 120 (18.9) 226 (21.2) 346 (20.5)
Toplam** 998 (100.0) 681 (100.0) 1679 (100.0) 634 (100.0) 1065 (100.0) 1699 (100.0)
Süreli Yayın Türü* (n=466) (n=378) (n=844) (n=302) (n=503) (n=805) 
Kültür-politika 154 (33.0) 137 (36.2) 291 (34.5) 146 (48.3) 304 (60.4) 450 (55.9) 

Edebiyat-tarih-felsefe 123 (26.4) 58 (15.3) 181 (21.4) 123 (40.7) 158 (31.4) 281 (34.9) 
Bilimsel  230 (49.4) 214 (56.6) 444 (52.6) 151 (50.0) 268 (53.3) 419 (52.0) 
Finans 30 (6.4) 49 (13.0) 79 (9.4) 3 (1.0) 17 (3.4) 20 (2.5) 
Mizah-magazin-müzik 258 (55.4) 175 (46.3) 433 (51.3) 117 (38.7) 178 (35.4) 295 (36.6) 
Pornografik 5 (1.1) 20 (5.3) 25 (3.0) - (-) 20 (4.0) 20 (2.5) 
İslami -  (-) 4 (1.1) 4 (0.5) 2 (0.7) 2 (0.4) 4 (0.5) 
Spor-otomobil 6 (1.3) 25 (6.6) 33 (3.9) 1 (0.3) 4 (0.8) 5 (0.6) 
Kadın  4 (0.9) - (-) 4 (0.5) 1 (0.3) - (-) 1 (0.1) 
Sağlık  4 (0.9) - (-) 4 (0.5) - (-) - (-) - (-) 
Diğer 29 (6.2) 22 (5.8) 31 (3.7) 10 (3.3) 8 (1.6) 18 (2.2) 
Televizyon İzleme Durumu         

İzlemeyen 663 (62.6) 418 (58.8) 1083 (61.0) 509 (74.9) 781 (69.1) 1290 (71.2)
İzleyen 398 (37.4) 293 (41.2) 691 (39.0) 171 (25.1) 350 (30.9) 521 (28.8)

Toplam** 1061 (100.0) 711 (100.0) 1772 (100.0) 680 (100.0) 1131 (100.0) 1811 (100.0)
İzlenen Program Türü* (n=1071) (n=718) (n=1789) (n=692) (n=1185) (n=1877) 

Haber 724 (68.4) 492 (69.4) 1216 (68.8) 504 (74.6) 830 (74.7) 1354 (74.6)

Belgesel 528 (49.9) 439 (61.9) 967 (54.7) 366 (54.1) 750 (63.9) 1116 (61.3)
Eğlence, müzik, yarışma,    
talk-show  

339 (31.7) 223 (31.3) 564 (31.5) 251 (36.3) 364 (30.7) 613 (32.8)

Yerli dizi, pembe dizi, 
sinema filmleri, dizi filmler 

593 (55.4) 451 (62.8) 1044 (58.4) 356 (51.4) 589 (49.7) 945 (50.3)

Tartışma, açık oturum, siyasi 12 (1.1) 16 (2.2) 28 (1.6) 305 (28.5) 210 (29.2) 515 (28.8)
Erotik - (-) 4 (3.6) 4 (2.3) - (-) 8 (5.7) 8 (4.3)
Spor 13 (20.3) 62 (55.9) 75 (42.9) 5 (10.9) 61 (43.3) 66 (35.3)
Kültür-sanat 1 (1.6) 1 (0.9) 2 (1.1) 2 (4.3) 3 (2.1) 5 (2.7)
Dini - (-) - (-) - (-) - (-) 1 (0.7) 1 (0.5)
Ekonomi-finans-borsa - (-) 2 (1.1) 2 (1.1) - (-) 3 (2.1) 3 (1.6)
Eğitim 1 (1.6) 1 (0.9) 2 (1.1) - (-) - (-) - (-)
Ne hoşuma giderse 2 (3.1) 6 (5.4) 8 (4.6) 2 (4.3) - (-) 2 (1.1)

* Birden fazla etkinlik seçilmiştir ve yüzdeler “ n”  üzerinden alınmıştır. 
**Her soruya cevap veren öğrencilerin toplam sayısıdır. Yüzdeler bu toplamlar üzerinden hesaplanmıştır. 

 
Her iki üniversitede de okuyan öğrencilerin bazı etkinlikleri yapma durumları incelenmiştir. 
Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsü birinci sınıfta okuyan öğrenciler % 60.5 ile en sık konser-
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operaya gittiklerini ifade etmişlerdir. Hacettepe’de kız öğrencilerin % 61.2’si; erkek öğrencilerin ise 
% 59.5’i bu etkinliği belirtmiştir. Sinema-tiyatro etkinliğini Hacettepe grubunun % 32.0’si 
belirtmiştir. Kızların % 30.1’i “bilardo-bowling-spor”u belirtirken, erkeklerin % 43.6’sı bu etkinliği 
belirtmiştir. Diyarbakır’da okuyan öğrenciler ilk iki sırada “konser-opera”yı ve “bilardo-bowling-
spor”u belirtmiştir (sırasıyla % 50.2, % 31.1). Kızların % 51.2’sinin, erkeklerin de %49.7’sinin 
konser-opera etkinliğinde bulunduğu saptanmıştır. Kızların % 12.4’ü “bilardo-bowling-spor”u 
belirtirken, erkeklerin % 42.1’i bu etkinliği belirtmiştir. 

 
Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsü birinci sınıfta okuyan ve günlük gazete dışında herhangi 
bir süreli yayın okuyup okumadıklarını belirten 1679 öğrencinin %50.4’ü herhangi bir süreli yayın 
okumadıklarını belirtmiştir. Ayda bir kez süreli yayın okuyanlar tüm grubun % 18.2’sini; süreli yayın 
okuduklarını belirten ancak okuma sıklıklarını belirtmeyen kişiler ise grubun %14.5’ini 
oluşturmuştur. Diyarbakır’da okuyan ve günlük gazete dışında herhangi bir süreli yayın okuyup 
okumadıklarını belirten 1699 öğrencinin %52.6’sı herhangi bir süreli yayın okumadıklarını 
belirtmiştir. Sürekli yayın okuduklarını belirten ancak okuma sıklıklarını belirtmeyen öğrenciler ise 
grubun %20.5’ini oluşturmuştur. Bu soru açısından her iki üniversitede de de kız ve erkek 
öğrencilerin dağılımları benzer bulunmuştur. 

 
Süreli yayın okuduğunu ifade eden öğrencilere okudukları süreli yayının türü sorulmuştur. 
Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsünde okuyan birinci sınıf öğrencileri için kategoriler içinde 
ilk üç sırada yer alan dergiler; “bilimsel dergiler” (%52.6), “mizah-magazin-müzik dergileri” (%51.3), 
“kültür politika dergileri” (%34.5)dir. Bunu %21.4 ile “edebiyat-tarih-felsefe” dergileri izlemektedir. 
Dicle Üniversitesi’nde ise öğrencilerin en fazla okuduklarını ifade ettikleri üç dergi kategorisi; 
“kültür-politika" (%55.9), “bilimsel” (%52.0) ve “mizah-magazin-müzik“ (%36.6) dergileri 
olmuştur. Bunu %34.9 ile “edebiyat-tarih-felsefe” izlemektedir. 
 
Her iki üniversitede de de kız ve erkek öğrencilerin okuduğu sürekli yayın türü açısından ilk dört 
sırada yer alan dergilerde belirgin bir farklılık gözlenmezken, “pornografik” dergileri, kız öğrencilere 
göre erkek öğrenciler (Hacettepe’de %5.3, Dicle’de %4) biraz daha fazla belirtmiştir. “Sağlık” ile 
ilgili dergiler ise sadece Hacettepe’de okuyan dört kız öğrenci tarafından belirtilmiştir. 

  
Araştırmaya katılan ve düzenli olarak televizyon izleyip izlemediğini belirten öğrencilerin büyük 
çoğunluğu düzenli olarak televizyon izlemediklerini ifade etmişlerdir. Hacettepe’de okuyan ve bu 
soruya yanıt veren (1772 kişi) öğrencilerin % 39.0’ı; Diyarbakır’da okuyan ve bu soruya yanıt veren 
(1811 kişi) öğrencilerin ise % 28.8’i televizyon izlediklerini belirtmiştir.  
 
En sık izlenen ilk üç program türü Hacettepe öğrencileri için “haber” (%68.8), “yerli dizi, pembe 
dizi, sinema filmleri” (%58.4), “belgesel” (%54.7) kategorileri iken, Diyarbakır öğrencileri için bu 
sıralama; “haber” (%74.6), “belgesel” (%61.3), “yerli dizi, pembe dizi, sinema filmleri” (%50.3) 
şeklindedir. İzlenen programlar açısından dördüncü sırada her iki Üniversitede de de “spor” 
gelmektedir. Diğer programları izleme açısından kız ve erkek öğrencilerin dağılımları farklı olmasa 
da, “spor” programlarını izleme sıklığı kız ve erkek öğrenciler arasında farklılık göstermektedir; 
Hacettepe’de kız öğrencilerin % 20.3’ü spor programlarını izlediklerini belirtirken erkeklerin 
%55.9’u spor programlarını izlemektedirler. Diyarbakır’da kız öğrencilerin % 10.9’u spor 
programlarını izlediklerini belirtirken erkeklerin %43.3’ü spor programlarını izlemektedirler. Her iki 
üniversitede de  de kız öğrencilerin hiçbiri “erotik” programları izlemediğini belirtirken, 
Hacettepe’de erkek öğrencilerin %3.6’sı, Diyarbakır’da ise %5.7’si bu programları izlediğini 
belirtmiştir. (Tablo 7). 
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3. CİNSEL BİRLİKTELİK İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER 

 
Tablo 8. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Şimdiye Kadar Kız/Erkek 
Arkadaşlarının (Sevgili) Olup Olmadığının Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs-2001) 
 Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 
Kız/Erkek Arkadaşı  K E T K E T 
Olma Durumu S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) 

Olan 763 (73.9) 550 (79.9) 1313 (76.3) 374 (62.6) 661 (68.0) 1035 (66.0)
Olmayan 270 (26.1) 138 (20.1) 408 (23.7) 223 (37.4) 311 (32.0) 534 (34.0)
Toplam* 1033 (100.0) (100.0) 688 15691721 597 972 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0)

* Hacettepe Üniversitesi’nden 68 öğrenci; Dicle Üniversitesi’nden 296 öğrenci şimdiye kadar kız/erkek arkadaşının olup olmadığını  
belirtmemiştir. 

 
Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerine şimdiye kadar kız/erkek arkadaşlarının (sevgili) olup 
olmadığı sorulmuştur. Hacettepe-Beytepe’de öğrencilerin %76.3’ü, Dicle’de ise %66.0’sı şimdiye 
kadar kız/erkek arkadaşının olduğunu belirtmiştir. Hacettepe’de öğrencilerin %23.7’sinin, 
Dicle’de ise %34.0’ünün şimdiye kadar hiç kız/erkek arkadaşı (sevgili) olmamıştır. Hacettepe 
Üniversitesi’nde hem kız hem de erkek öğrenciler arasında şimdiye kadar kız/erkek arkadaşı 
olanlar, Dicle’den daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca, her iki üniversitede de de, “şimdiye kadar 
erkek arkadaşı olan” kız öğrencilerin yüzdesi, “şimdiye kadar kız arkadaşı olan” erkek 
öğrencilerden az da olsa daha düşük bulunmuştur. Ayrıca Dicle Üniversitesi’nde öğrencilerin 
yaklaşık %16’sının, Hacettepe Üniversitesi’nde ise öğrencilerin %4’ünün bu soruya hiç yanıt 
vermediği görülmektedir (Tablo 8). 

 
Tablo 9. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Bir Birliktelikte (Çıkma Halinde) 
Cinselliğin Neleri Kapsadığı ile İlgili Düşüncelerinin Dağılımı (HÜ, DÜ,  Mayıs 2001) 
 Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 
Düşünceler* K 

(n=1071) 
E 

(n=718) 
T 

(n=1789) 
K 

(n=692) 
E 

(n=1185) 
T 

(n=1877) 
 S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) 

Elele tutuşmak/öpüşmek 710 (66.3) 353 (49.2) 1063 (59.4) 355 (51.3) 503 (42.4) 858 (45.7) 
Dokunmak/okşamak 527 (49.2) 312 (43.5) 839 (46.9) 177 (25.6) 367 (31.0) 544 (29.0) 
Cinsel birleşmeyle 
sonuçlanmayan ilişki 

378 (35.3) 320 (44.6) 698 (39.0) 163 (23.6) 336 (28.4) 499 (26.6) 

Cinsel birleşmeyle 
sonuçlanan ilişki 

243 (22.7) 336 (46.8) 579 (32.4) 81 (11.7) 321 (27.1) 402 (21.4) 

Diğer** 33 (3.1) 42 (5.8) 75 (4.2) 42 (6.1) 65 (5.5) 107 (5.7) 
* Birden fazla seçenek işaretlenmiştir ve yüzdeler n üzerinden alınmıştır. 
** “ilişkinin boyutuna bağlıdır”, “cinsellik çok önemli değil, arkadaşlık yeterli”, “bunların hiç birini kapsamaz”, “tanışmak, sohbet, konuşmak, görüşmek”, “sevgi, saygı, 
duygusallık”, “cinsellik evlilikte olur”, “gidebildiği yere kadar”, “oral/anal ilişki”, “dokunmak, elele tutuşmak”, “göz zevki,”, “sizi ilgilendirmez”, “ekonomik bağımsızlık 
kazanıldıktan sonra yaşanacak bir şey”, “ölçülü sınırlılık”, “fazlası zarar”, “eğitime bağlı”. 

 
Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerine, bir birliktelikte cinselliğin neleri kapsadığına ilişkin 
görüşleri sorulmuştur. Her iki üniversitede de öğrenciler birinci sırada “elele tutuşmak/öpüşmek” 
(Hacettepe’de %59.4, Dicle’de %45.7), ikinci sırada “dokunmak/okşamak” (sırasıyla %46.9, 
%29.0), üçüncü sırada “cinsel birleşmeyle sonuçlanmayan ilişki” (sırasıyla %39.0, %26.6) ve son 
olarak da “cinsel birleşmeyle sonuçlanan ilişki”yi (sırasıyla %32.4, %21.4) belirtmişlerdir.  

 
Dicle Üniversitesi’nde hem kız hem de erkek öğrenciler bu düşünceleri, Hacettepe’ye göre daha 
düşük yüzdeyle belirtmiştir. Bu sıralama Dicle’de kız ve erkek öğrenciler için benzer bulunduğu 
halde, Hacettepe-Beytepe’de de kız öğrenciler için sıralama aynı olmasına karşın erkek öğrenciler 
birinci sırada “elele tutuşmak/öpüşmek” derken, ikinci sırada “cinsel birleşmeyle sonuçlanan 
ilişki”yi (%46.8) belirtmiştir. Bu araştırma için önemli bir bulgu; her iki üniversitede de de kız 
öğrenciler “elele tutuşmak/öpüşmek”(Hacettepe’de %66.3, Dicle’de %51.3) kategorisini erkek 
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öğrencilerden(Hacettepe’de %49.2, Dicle’de 42.4) daha yüksek yüzdeyle belirtmişlerdir. 
“Dokunmak/okşamak” Hacettepe’deki kız öğrenciler (%49.2) tarafından erkeklere göre (%43.5) 
daha fazla yüzdeyle belirtilirken, Dicle’de bu kategori de erkek öğrenciler tarafından (%31.0) kız 
öğrencilere göre (%25.6) daha yüksek yüzdeyle belirtilmiştir. Her iki üniversitede de de “cinsel 
birleşmeyle sonuçlanmayan ilişki” kategorileri erkek öğrenciler (Hacettepe’de %44.6, Dicle’de 
%28.4) tarafından kız öğrencilere göre (Hacettepe’de %35.3, Dicle’de %23.6) daha yüksek 
yüzdeyle belirtilmiştir. Bu araştırma için diğer bir önemli bulgu da; her iki üniversitede de de 
“cinsel birleşmeyle sonuçlanan ilişki”yi, kız öğrenciler (Hacettepe’de %22.7, Dicle’de %11.7) 
erkek öğrencilere göre (sırasıyla %46.8, %27.1) daha düşük yüzdeyle belirtmiştir. Bu soruda, 
tablodaki kategorilerin dışında “diğer” başlığı altında öğrencilerin belirttikleri düşünceler de ayrıca 
önemli bulgulardır (Tablo 9). 
 

Tablo 10. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Evli Olmadan Cinsel İlişkinin Bir 
Birlikteliğin Doğal Bir Parçası Olup Olmadığının Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs-2001) 
 Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 
Cinsel İlişkinin  K E T K E T 
Birlikteliğin Doğal 

Parçası Olması 

 
S 

 
(%) S

 
(%) S

 
(%) S

 
(%) 

 
S 

 
(%) S

 
(%) 

Evet, parçasıdır 383 (37.3) 380 (55.2) 763 (44.5) 152 (26.2) 377 (39.8) 529 (34.6)
Hayır, değildir 574 (56.0) 275 (40.1) 849 (49.5) 416 (71.8) 547 (57.7) 963 (63.0)
Duruma göre değişir 37 (3.6) 14 (2.0) 51 (3.0) 7 (1.2) 16 (1.7) 23 (1.5)
Kesin bir şey diyemem 25 (2.4) 12 (1.7) 37 (2.2) 2 (0.3) 4 (0.4) 6 (0.4)
Evet, ama bizim 
toplumuzda değil 

7 (0.7) 7 (1.0) 14 (0.8) 3 (0.5) 4 (0.4) 7 (0.5)

Toplam* 1026 (100.0) 688 (100.0) 1714 (100.0) 580 (100.0) 948 (100.0) 1528 (100.0)
* Hacettepe Üniversitesi’nden 75 öğrenci; Dicle Üniversitesi’nden 349 öğrenci evli olmadan birleşmeyle sonuçlanan cinsel ilişkinin bir 
birlikteliğin doğal bir parçası olup olmadığını belirtmemiştir. 

 
Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerine, evli olmadan cinsel ilişkinin bir birlikteliğin doğal 
bir parçası olup olmadığı sorulmuştur. Hacettepe Üniversitesi’nde bu soruya yanıt veren 1714 
öğrencinin %44.5’i “evet”, yarısı da (%49.5) “hayır” diye yanıtlarken; Dicle Üniversitesi’nde bu 
soruya yanıt veren 1528 öğrencinin %34.6’sı “evet”, %63’ü ise “hayır” yanıtını vermiştir. Her iki 
üniversitede de erkek öğrenciler arasında “evet” diyenler (Hacettepe’de %55.2, Dicle’de %39.8), 
kız öğrencilere göre (Hacettepe’de %37.3, Dicle’de %26.2) daha fazladır (Tablo 10). 
 
Tablo 11. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Şimdiye Kadar Cinsel İlişki 
Deneyiminin Olup Olmadığının Dağılımı (HÜ, DÜ,  Mayıs 2001) 

 Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 
Cinsel İlişki Deneyimi K E T K E T 

 S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) 

Olan 25 (2.3) 92 (12.8) 117 (6.5) 16 (2.3) 152 (12.8) 168 (9.0)
Olmayan 663 (61.9) 233 (32.5) 896 (50.1) 405 (58.5) 432 (36.5) 837 (44.6)
Cevap vermeyen 383 (35.8) 393 (54.7) 776 (43.4) 271 (39.2) 601 (50.7) 872 (46.5)
Toplam 1071 (100.0) 718 (100.0) 1789 (100.0) 692 (100.0) 1185 (100.0) 1877 (100.0)

 
Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerine şimdiye kadar cinsel ilişki deneyimlerinin olup 
olmadığı sorulmuştur. Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsünde öğrencilerin %6.5’i, Dicle 
Üniversitesi’nde ise %9’u, şimdiye kadar “cinsel ilişki deneyimi olduğu”nu belirtmiştir. Şimdiye 
kadar hiç cinsel ilişki deneyimi olmayan öğrenciler Hacettepe- Beytepe’de öğrencilerin %50.1’ini, 
Dicle’de ise %44.6’sını oluşturmaktadır. Dicle Üniversitesi’nde şimdiye kadar cinsel ilişki deneyimi 
olan öğrenciler, Hacettepe Üniversitesi’ne göre az da olsa daha fazla bulunmuştur. Her iki 
üniversitede de de kız öğrencilerin sadece %2.3’ü şimdiye kadar cinsel ilişki deneyimi olduğunu 
belirtirken, erkek öğrencilerin %12.8’i şimdiye kadar cinsel ilişki deneyiminin olduğunu 
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belirtmiştir. Bu araştırma için önemli bir bulgu olarak, bu soruya her iki üniversitede de 
öğrencilerin yaklaşık yarısı (Hacettepe’de %43.4, Dicle’de %46.5) yanıt vermemiştir (Tablo 11). 
Gençlerin cinsellikle ilgili sorulara yanıt vermede gösterdikleri tereddüt özellikle uygulamalara 
ilişkin verinin toplanmasında karşılaşılabilecek sorunlara bir örnek olması açısından önemli bir 
ipucudur. Öte yandan, yine bu sorudaki tereddüt gençler arasında cinsellik ve/veya ilgili konuların 
bir tabu olarak görüldüğünü düşündürmektedir (Tablo 11).    
 

Tablo 12. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Kendilerinin/Partnerlerinin Gebelik 
Deneyimlerine Göre Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs 2001) 
 Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 
Gebelik Deneyimi K E T K E T 

 S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) 

Oldu 25 (2.5) 50 (7.7) 75 (4.5) 21 (4.0) 63 (7.5) 84 (6.1)

Olmadı 964 (96.8) 597 (91.7) 1561 (94.7) 486 (94.4) 764 (90.5) 1250 (91.9)
Partneri yok 6 (0.6) 4 (0.6) 10 (0.7) 8 (1.6) 10 (1.2) 18 (1.4)
Bilmiyorum  1 (0.1) - (-) 1 (0.1) - (-) 7 (0.8) 7 (0.6)
Toplam* 996 (100.0) 651 (100.0) 1647 (100.0) 515 (100.0) 844 (100.0) 1359 (100.0)

* Hacettepe Üniversitesi’nden 142 öğrenci; Dicle Üniversitesi’nden 518 öğrenci kendilerinin ve/veya partnerlerinin gebelik deneyiminin olup 
olmadığını  belirtmemiştir. 

 
Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerine kendilerinin veya partnerlerinin hiç gebelik deneyimi 
olup olmadığı sorulmuştur. Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsünde okuyan ve bu soruya 
yanıt veren 1647 öğrencinin %4.5’inin, Dicle Üniversitesi’nde ise 1359 öğrencinin %6.1’inin 
kendilerinin veya partnerlerinin gebelik deneyimi olduğu saptanmıştır. Hacettepe’de kız 
öğrencilerin %2.5’i, Dicle’de ise %4.0’ü, gebelik deneyimi yaşadığını belirtirken, her iki 
üniversitede de de erkek öğrencilerin %7.0’den fazlası partnerlerinin gebelik deneyimi olduğunu 
belirtmiştir (Tablo 12). 
 

Tablo 13. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre İstenmeyen Bir Gebeliği 
Sonlandırma Biçimlerinin Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs 2001) 
 Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 
Sonlandırma Biçimi K E T K E T 

 S (%) S (%) S (% S (%) S (%) S (%) 

İsteyerek kürtaj yaptırdım 2 (11.1) - (-) 2 (4.5 2 (20.0) - (-) 2 (5.9) 

İkimiz birlikte gidip kürtaj 
yaptırdık 

6 (33.5) 20 (77.0) 26 (59.1) 3 (30.0) 13 (54.2) 16 (47.5) 

Bir kız arkadaşım ile gidip 
kürtaj yaptırdım 

1 (5.5) 2 (7.7) 3 (6.8) - (-) - (-) - (-) 

Evlendik, gebeliği devam 
ettirdim 

3 (16.8) 2 (7.7) 5 (11.4) 5 (50.0) 4 (16.6) 9 (26.5) 

Evlenmeden gebeliği 
devam ettirdim 

1 (5.5) 1 (3.8) 2 (4.5) - (-) 6 (25.1) 6 (17.6) 

Diğer 5 (27.6) 1 (3.8) 6 (13.7) - (-) 1 (4.1) 1 (2.9) 
Toplam* 18*  26**  44  10***  24****  34

* 6 kişi deneyim bildirmesine rağmen sonlandırma biçimini belirtmemiştir. 
** 24 erkek deneyim bildirmesine rağmen sonlandırma biçimini belirtmemiştir. 
*** 11 kişi deneyim bildirmesine rağmen sonlandırma biçimini belirtmemiştir. 
****39 kişi deneyim bildirmesine rağmen sonlandırma biçimini belirtmemiştir. 

 
Araştırmaya katılan ve gebelik deneyimi yaşadığını belirten birinci sınıf öğrencilerine 
istenmeyen bir gebeliği sonlandırma biçimleri sorulmuştur. Hacettepe-Beytepe’de daha önce 
gebelik deneyimi yaşadığını belirten ve bu soruya yanıt veren 44 öğrencinin %59.1’i, Dicle’de 
ise bu soruya yanıt veren 34 öğrencinin %47.5’i, “cinsel partnerleri ile birlikte gidip kürtaj 
yaptırdıklarını” belirtmiştir. Her iki üniversitede de 2’şer kız öğrencinin “isteyerek kürtaj 
yaptırdığı”, Hacettepe’de ise bu soruya yanıt veren öğrencilerin %6.8’inin “bir kız arkadaşıyla 
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birlikte gidip kürtaj yaptırdığı” saptanmıştır. Sonuçta, Hacettepe’de bu soruya yanıt veren 
öğrencilerin %11.4’ü, Dicle’de ise %26.5’i, “evlenip gebeliği devam ettirmişler”dir. 
Hacettepe’de kız öğrencilerin %16.8’i, Dicle’de ise yarısı (%50.0), Hacettepe’de erkeklerin 
%7.7’si, Dicle’de ise %16.6’sı evlenip gebeliği devam ettirdiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca, 
“evlenmeden gebeliği devam ettirdiklerini” belirten öğrenciler de bulunmaktadır. 
Hacettepe’de kız öğrencilerin %5.5’i, erkek öğrencilerin %3.8’i, Dicle’de ise erkek öğrencilerin 
%25.1’i “evlenmeden gebeliği devam ettirdiklerini” belirtmiştir. Dicle’de bu kategoriyi belirten 
kız öğrenci olmamıştır (Tablo 13). 

 
4. CİNSEL SAĞLIK/ÜREME SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DÜŞÜNCELER 

 
4.1. Bilgi Kaynakları: 
 
Tablo 14. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı 
Konularında Bilgi Kaynaklarının Dağılımı (HÜ, DÜ,  Mayıs 2001) 
 Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 
 
Bilgi Kaynağı* 

 
K 

 
E 

 
T 

 
K 

 
E 

 
T 

 S % S % S % S % S % S % 

 (n=1071) (n=718) (n=1789) (n=692) (n=1185) (n=1877) 

Kitap/dergi/ansiklopedi 579 (54.1) 383 (53.3) 962 (53.8) 300 (43.4) 472 (39.8) 772 (41.1) 
Akran-arkadaş 514 (48.0) 352 (49.0) 866 (48.4) 240 (34.7) 450 (38.0) 690 (36.8) 
Okul/öğretmen 454 (42.4) 195 (27.2) 649 (36.3) 233 (33.7) 197 (16.6) 430 (22.9) 
Anne-baba 459 (42.9) 157 (21.9) 616 (34.4) 172 (24.9) 79 (6.7) 251 (13.4) 
Televizyon/radyo/video/
kaset 

329 (30.7) 283 (39.4) 612 (34.2) 152 (22.0) 266 (22.4) 418 (22.3) 

Kız-erkek kardeş/ailenin 
diğer üyeleri 

209 (19.5) 119 (16.6) 328 (18.3) 130 (18.8) 118 (10.0) 248 (13.2) 

Doktor/uzman (psikolog, 
sosyal hizmet uzmanı) 

206 (19.2) 109 (15.2) 315 (17.6) 111 (16.0) 134 (11.3) 245 (13.1) 

Cinsel deneyim 92 (8.6) 179 (24.9) 271 (15.1) 23 (3.3) 191 (16.1) 214 (11.4) 
İnternet 37 (3.5) 151 (21.0) 188 (10.5) 16 (2.3) 84 (7.1) 100 (5.3) 

* Birden fazla seçenek işaretlenmiştir ve yüzdeler  n üzerinden alınmıştır. 
 
Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerine Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı konularındaki bilgi 
kaynakları sorulmuştur. Hacettepe-Beytepe öğrencileri ilk üç sırada; “kitap/dergi/ansiklopedi”yi 
(%53.8), “akran-arkadaş”ı (%48.4), “okul/öğretmen”i (%36.3) belirtirken, Dicle 
Üniversitesi’ndeki öğrenciler ilk üç sırada; “kitap/dergi/ansiklopedi”yi (%41.1), “akran-arkadaş”ı 
(%36.8) ve “okul/öğretmen”i (%22.9) belirtmiştir. Bu konularda bilgi kaynağı olarak “anne-baba” 
Hacettepe’de dördüncü sırada belirtilirken (%34.4), Dicle’de beşinci sırada (%13.4) belirtilmiştir. 
Bilgi kaynağı olarak televizyon/radyo/video/kaset Dicle’de dördüncü sırada belirtilirken (%22.3), 
Hacettepe’de beşinci sırada (%34.2) gelmektedir. Bilgi kaynağı olarak “doktor/uzman” her iki 
üniversitede de yedinci sırada (Hacettepe’de %17.6, Dicle’de %13.1) belirtilmiştir. Bilgi kaynağı 
olarak “cinsel deneyim”in her iki üniversitede de sekizinci sırada da olsa belirtildiği 
görülmektedir(Hacettepe’de %15.1, Dicle’de %11.4). Her iki üniversitede de “internet” bilgi 
kaynağı olarak en son sırayı almaktadır (Hacettepe’de %10.5, Dicle’de %5.3). 
 
Her iki üniversitede de kız ve erkek öğrencilerin Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı konularında ilk iki 
sıradaki bilgi kaynağı tüm öğrencilerde benzer bulunmuştur. Hacettepe Üniversitesi’nde kız ve 
erkek öğrenciler bilgi kaynağı olarak ilk iki sırada; “kitap/dergi/ansiklopedi”yi (sırasıyla %54.1, 
%53.3), “akran-arkadaş”ı (sırasıyla %48, %49) belirtmiştir. Dicle Üniversitesi’nde ise kız 
öğrenciler bilgi kaynağı olarak Hacettepe’dekine benzer şekilde ilk iki sırada; 
“kitap/dergi/ansiklopedi”yi (%43.4), “akran-arkadaş”ı (%34.7) belirtirken, erkek öğrenciler de ilk 
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iki sırada “kitap/dergi/ansiklopedi”yi (%39.8) ve “akran-arkadaş”ı (%38) belirtmiştir. Bilgi 
kaynağı olarak “anne-baba” Hacettepe’de kız öğrencilerde üçüncü sırayı alırken (%42.9), Dicle 
Üniversitesi’nde kız öğrencilerde dördüncü sırayı almıştır (%24.9), üçüncü sırada 
“okul/öğretmen” (%33.7) gelmektedir. Her iki üniversitede de erkek öğrencilerde üçüncü sırada 
“televizyon/radyo/video/kaset” gelmektedir (Hacettepe’de %39.4, Dicle’de %22.4). Bilgi kaynağı 
olarak “doktor/uzman”ı, her iki üniversitede de kız öğrenciler (Hacettepe’de %19.2, Dicle’de 
%16), erkek öğrencilere göre (Hacettepe’de %15.2, Dicle’de %11.3) az da olsa daha sık 
belirtirken, erkek öğrenciler “internet” (Hacettepe’de %21, Dicle’de %7.1) ve “cinsel deneyim”i 
(Hacettepe’de %24.9, Dicle’de %16.1), kızlardan daha fazla sıklıkta belirtmişlerdir (Tablo 14). 
 

Tablo 15. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı 
Konularında Bilgi Almayı Tercih Ettikleri Kaynakların Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs 2001) 
 Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 
 
Tercih Edilen Kaynak* 

K E T K E T 

 S % S % S % S % S % S % 

 (n=1071) (n=718) (n=1789) (n=692) (n=1185) (n=1877) 

Okul/öğretmen 234 (21.8) 163 (22.7) 397 (22.2) 93 (13.4) 232 (19.6) 325 (17.3) 
Anne-baba 334 (31.2) 127 (17.7) 461 (25.8) 135 (19.5) 87 (7.3) 222 (11.8) 
Kız-erkek kardeş/ailenin 
diğer üyeleri 

118 (11.0) 60 (8.4) 178 (9.9) 55 (7.9) 53 (4.5) 108 (5.8) 

Akran-arkadaş 190 (17.7) 124 (17.3) 314 (17.6) 104 (15.0) 211 (17.8) 315 (16.8) 
Kitap/dergi/ansiklopedi 297 (27.7) 193 (26.9) 490 (27.4) 178 (25.7) 270 (22.8) 448 (23.9) 
Televizyon/radyo/video/ 
kaset 

127 (11.9) 124 (17.3) 251 (14.0) 64 (9.2) 145 (12.2) 209 (11.1) 

İnternet 38 (3.5) 62 (8.6) 120 (6.7) 18 (2.6) 56 (4.7) 74 (3.9) 
Cinsel deneyim 67 (6.3) 132 (18.4) 199 (11.1) 15 (2.2) 144 (12.2) 159 (8.5) 
Doktor/uzman (psikolog, 
sosyal hizmet uzmanı) 

626 (58.5) 303 (42.2) 929 (51.9) 331 (47.8) 390 (32.9) 721 (38.4) 

* Birden fazla seçenek işaretlenmiştir ve yüzdeler n üzerinden alınmıştır. 
 
Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilere Cinsel Sağlık/Üreme sağlığı konularında bilgi almayı 
tercih ettikleri kaynaklar sorulmuştur. Her iki üniversitede de öğrencilerin tercih ettikleri bilgi 
kaynaklarından ilk sırayı “doktor/uzman” almaktadır (Hacettepe’de %51.9, Dicle’de %38.4). 
Bunu Hacettepe’de %27.4, Dicle’de %23.9 ile ikinci sırada “kitap/dergi/ansiklopedi” 
izlemektedir. Hacettepe’de öğrencilerinin tercih ettiği bilgi kaynaklarından üçüncü sırayı “anne-
baba” (%25.8) alırken, Dicle’de üçüncü sırada “okul/öğretmen” (%17.3) almakta, daha sonra 
“akran-arkadaş” gelmektedir (%16.8). “Anne-baba” Dicle’de beşinci sırada yer almaktadır 
(%11.8), Hacettepe’de ise “akran-arkadaş beşinci sırayı almaktadır (%17.6),  “okul/öğretmen” ise 
dördüncü sırada yer almaktadır (%22.2). Bu araştırmada önemli bir bulgu da “cinsel deneyim”in 
doğrudan bilgi kaynağı olarak öğrenciler tarafından (Hacettepe’de %11.1, Dicle’de %8.5) 
belirtilmiş olmasıdır. 
 
Her iki üniversitede de kız ve erkek öğrencilerin, tercih ettikleri ilk sıradaki bilgi kaynağı benzer 
şekilde “doktor/uzman” olmuştur. Hacettepe’de kız öğrenciler ikinci sırada “anne-baba”yı 
(%31.2), üçüncü sırada ise “kitap/dergi/ansiklopediyi”(%27.7) tercih ederken, erkek öğrenciler 
ikinci sırada “kitap/dergi/ansiklopedi”yi (%26.9), üçüncü sırada ise “okul/öğretmen”i (%22.7) 
tercih ettiklerini belirtmiştir. Dicle’de kız ve erkek öğrenciler ikinci sırada 
“kitap/dergi/ansiklopedi”yi tercih ettiklerini belirtmiştir (sırasıyla %25.7, %22.8). Dicle’de kız 
öğrenciler üçüncü sırada “anne-baba”yı (%19.5), erkek öğrenciler ise “okul/öğretmeni” (%19.6) 
daha sonra da “akran-arkadaş”ı (%17.8) tercih ettiklerini belirtmiştir.  
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Her iki üniversitede de kız öğrenciler “anne-baba”yı (Hacettepe’de %31.2, Dicle’de %19.5), erkek 
öğrencilere göre (Hacetepe’de %17.7, Dicle’de %7.3) daha sık tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Her 
iki üniversitede de erkek öğrenciler bilgi kaynağı olarak “internet”i (Hacettepe’de %8.6, Dicle’de 
%4.7) ve “cinsel deneyim”i (Hacettepe’de %18.4, Dicle’de %12.2), kız öğrencilere göre daha sık 
tercih ettiklerini belirtmişlerdir (Tablo 15). 
 

4.2. Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığıyla İlgili Bilgi  
 

Tablo 16. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Üreme Sağlığı ile İlgili Bazı Bilgilere 
İlişkin Görüşlerinin Dağılımı (HÜ, DÜ,  Mayıs 2001)* 

 

* Yüzdeler satır yüzdesidir,  “Fikrim Yok “ kategorisi tabloda gösterilmemiştir.  

 
Araştırmaya katılan öğrencilere üreme sağlığı ile ilgili konularda bazı bilgi soruları yöneltilmiştir. 
Verilen yanıtların dağılımı incelendiğinde; Hacettepe-Beytepe’de birinci sınıfta okuyan ve bu 
soruyu yanıtlayan kız öğrencilerin %97.3’ü, erkek öğrencilerin ise %92.3’ü her cinsel ilişkide yeni 
bir kondom kullanılması gerektiğini bilmektedirler. Ancak, kız öğrencilerin %2.1’i, erkeklerin ise 
%7.5’i bu konuda yanlış bilgiye sahiptir (Tablo 16). 
 

 Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 
 Kadın 

(n=1071) 
Erkek 

(n=718) 
Kadın 

(n=692) 
Erkek 

(n=1185) 
Bilgi Konuları Doğru Yanlış     Doğru               Yanlış Doğru Yanlış Doğru Yanlış 
 S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) 
 
Her cinsel ilişkide 
yeni bir kondom 
kullanılmalıdır 
 

 
1006 

 
(97.3) 

 
22 

 
(2.1) 

 
636 

 
(92.4) 

 
52 

 
(7.5) 

 
513 

 
(92.1) 

 
41 

 
(7.4) 

 
827 

 
(86.7) 

 
155 

 
(15.7) 

Belsoğukluğu 
hastalığı sadece 
erkeklerde görülür 
 

406 (47.2) 406 (47.2) 356 (55.4) 274 (42.6) 176 (39.4) 244 (54.6) 377 (43.1) 457 (52.2) 

Cinsel yolla bulaşan 
hastalıklar kadınlara 
daha kolay bulaşır 
 

378 (40.5) 532 (57.0) 235 (35.8) 412 (62.8) 316 (59.0) 207 (38.6) 509 (55.3) 398 (43.3) 

Ağızdan alınan 
doğum kontrol 
hapları 35 yaşından 
sonra kesinlikle 
kullanılmamalıdır 
 

330 (41.8) 393 (49.7) 286 (50.5) 244 (43.0) 240 (55.6) 160 (37.0) 461 (60.1) 260 (33.9) 

Bakırlı rahim içi 
araçlar 10 yıl 
boyunca gebelikten 
korur 
 

378 (45.6) 403 (48.6) 220 (41.5) 270 (50.9) 207 (44.9) 229 (49.3) 306 (49.0) 256 (41.0) 

Geri çekme yöntemi 
en etkili gebelikten 
korunma 
yöntemlerinden 
biridir 
 

144 (18.0) 605 (75.9) 131 (21.4) 468 (76.5) 108 (29.0) 244 (60.2) 260 (36.5) 415 (56.3) 

Oral/anal cinsel 
ilişki ile cinsel yolla 
bulaşan hastalıkların 
bulaşma riski vardır 
 

747 (82.0) 141 (15.5) 549 (82.3) 114 (17.1) 396 (83.0) 69 (14.5) 723 (83.8) 124 (14.4) 

İleride kısırlık 
gelişeceği göz 
önünde 
bulundurularak, ilk 
gebeliğin kürtajla 
sonlandırılması 
doğru değildir 

681 (73.7) 221 (23.9) 467 (73.4) 153 (24.1) 421 (80.0 89 (16.9) 714 (83.1) 130 (15.1) 
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Kız ve erkek öğrencilerin yaklaşık yarısı (sırayla %47.2, %55.4) cinsel yolla bulaşan 
enfeksiyonlardan biri olan gonore’nin sadece erkeklerde görüldüğünü düşünmektedir. Bu soruyu 
kız öğrencilerin %47.2’si, erkeklerin %42.6’sı doğru yanıtlamıştır. Cinsel yolla bulaşan hastalıkların 
kadınlara daha kolay bulaştığını, kız öğrencilerin %40.5’i, erkeklerin %35.8’i bilirken, kız 
öğrencilerin %57.0’si erkeklerin ise %62.8’i yanlış bilmektedir. 
 
Hacettepe-Beytepe’de kız öğrencilerin %41.8’i, erkek öğrencilerin ise %50.4’ü oral 
kontraseptiflerin 35 yaşından sonra kesinlikle kullanılmaması gerektiğini düşünmektedir. Bu 
soruyu kız öğrencilerin %49.7’si, erkeklerin ise %43.0’ü doğru yanıtlarken, kız öğrencilerin %8.5’i, 
erkeklerin %6.5’i bu konuda “fikrinin olmadığını” belirtmiştir. Kız öğrencilerin %45.6’sı, 
erkeklerin %41.5’i bakırlı RİA’ların 10 yıl boyunca gebelikten koruduğunu bilmektedir. Kız 
öğrencilerin %48.6’sı, erkeklerin ise %50.9’u bu konuda yanlış bilgiye sahiptir. Kız öğrencilerin 
%5.8’i, erkeklerin ise %7.5’i bu konuda “fikrinin olmadığını” belirtmiştir. Kız öğrencilerin 
%75.8’i, erkeklerin %76.5’i geri çekme yönteminin en etkili kontraseptif yöntem olmadığını 
bilirken, kız öğrencilerin %18’i, erkeklerin ise %21.4’ü bu konuda yanlış bilgiye sahiptir. Kız 
öğrencilerin %6.1’i bu konuda “fikrinin olmadığını” belirtmiştir (Tablo 16). 
 
Kız ve erkek öğrencilerin yaklaşık %82’si, oral/anal ilişki ile cinsel yolla bulaşan hastalıkların 
bulaşma riski olduğunu bilirken, kız öğrencilerin %15.5’i, erkeklerin ise %17.1’i bu konuda yanlış 
bilgiye sahiptir. Hacettepe Üniversitesi’nde hem kız hem de erkek öğrencilerin %73’ü, ilk 
gebeliğin kürtajla sonlandırılmasının ileride kısırlığa neden olacağını düşünmektedir. Bu konuda 
kız ve erkek öğrencilerin %24’ü doğru bilgiye sahiptir. 
 
Üreme sağlığı ile ilgili konularda bazı bilgi sorularına Dicle Üniversitesi öğrencilerinin verdiği 
yanıtların dağılımı incelendiğinde; Dicle Üniversitesi’nde birinci sınıfta okuyan ve bu soruyu 
yanıtlayan kız öğrencilerin %92’si, erkek öğrencilerin ise %86.7’si her cinsel ilişkide yeni bir 
kondom kullanılması gerektiğini bilmektedirler. Ancak, kız öğrencilerin %7.4’ü, erkeklerin ise 
%15.7’si bu konuda yanlış bilgiye sahiptir. 
 
Kız öğrencilerin %39.4’ü, erkek öğrencilerin ise %43.1’i cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan biri 
olan gonore’nin sadece erkeklerde görüldüğünü düşünmektedir. Bu soruyu kız öğrencilerin 
%54.6’sı, erkeklerin ise %52.2’si doğru yanıtlamıştır. Cinsel yolla bulaşan hastalıkların kadınlara 
daha kolay bulaştığını kız öğrencilerin %59’u, erkek öğrencilerin ise %55.3’ü bilirken, kız 
öğrencilerin %38.6’sı erkeklerin ise %43.3’ü yanlış bilmektedir (Tablo 16). 
 
Dicle Üniversitesi’nde kız öğrencilerin %55.6’sı, erkeklerin ise %60.1’i oral kontraseptiflerin 35 
yaşından sonra kesinlikle kullanılmaması gerektiğini düşünmektedir. Bu soruyu kız öğrencilerin 
%37’si, erkeklerin ise %33.9’u doğru yanıtlarken, kız öğrencilerin %7.4’ü, erkeklerin %6’sı bu 
konuda “fikrinin olmadığını” belirtmiştir. Kız öğrencilerin %44.9’u, erkeklerin ise %49’u bakırlı 
RİA’ların 10 yıl boyunca gebelikten koruduğunu bilmektedir. Kız öğrencilerin %49.3’ü, erkeklerin 
ise %41’i bu konuda yanlış bilgiye sahiptir. Kız öğrencilerin %5.8’i, erkeklerin ise %10’u bu 
konuda “fikrinin olmadığını” belirtmiştir. Kız öğrencilerin %60.2’si, erkeklerin ise %56.3’ü geri 
çekme yönteminin en etkili kontraseptif yöntem olmadığını bilirken, kız öğrencilerin %29’u, 
erkeklerin ise %36.5’i bu konuda yanlış bilgiye sahiptir. Kız öğrencilerin %10.8’i, erkeklerin ise 
%5.2’si bu konuda “fikrinin olmadığını” belirtmiştir. 
 
Kız ve erkek öğrencilerin %83’ü, oral/anal ilişki ile cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşma riski 
olduğunu bilirken, kız öğrencilerin %14.5’i, erkeklerin ise %14.4’ü bu konuda yanlış bilgiye 
sahiptir. Dicle Üniversitesi’nde kız öğrencilerin %80’i, erkeklerin ise %83’ü, ilk gebeliğin kürtajla 
sonlandırılmasının ileride kısırlığa neden olacağını düşünmektedir. Bu konuda kız öğrencilerin 
%16.9’u, erkeklerin ise %15.1’i doğru bilgiye sahiptir (Tablo 16). 
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Tablo 17. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Kadınların Aylık Adet Düzeninde 
Gebe Kalma Olasılığının En Fazla Olduğu Döneme İlişkin Bilgilerinin Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs 
2001) 

 Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 
Gebe Kalma Olasılığı K E T K E T 

 S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) 

Adet kanaması biter bitmez 171 (16.3) 103 (15.4) 274 (16.0) 174 (27.1) 157 (16.7) 331 (20.9)
Adet görülen günler içinde 32 (3.1) 39 (5.8) 71 (4.1) 25 (3.9) 61 (6.5) 86 (5.4)
Beklenen adetten iki hafta 
önce 

680 (64.9) 322 (48.1) 1002 (58.4) 274 (42.6) 213 (22.7) 487 (30.8)

Her zaman 9 (0.9) 8 (1.2) 17 (1.0) 2 (0.3) 8 (0.9) 10 (0.6)
Fikri yok 155 (14.8) 198 (29.5) 353 (20.5) 168 (26.1) 499 (53.2) 667 (42.3)
Toplam 1047 (100.0) 670 (100.0) 1717 (100.0) 643 (100.0) 938 (100.0) 1581 (100.0)

 
Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerine “kadınların gebe kalma olasılığının en yüksek olduğu 
dönem” sorulmuştur. Hacettepe’de bu soruyu yanıtlayan 1717 öğrencinin %58.4’ü, Dicle’de ise 
1581 öğrencinin sadece %30.8’i doğru yanıt olan; “beklenen adetten iki hafta önce”yi belirtmiştir. 
Hacettepe’de öğrencilerin %20.5’inin, Dicle’de ise %42.3’ünün bu konuda “fikrinin olmaması” bu 
araştırma için önemli bir bulgudur. Bu soruyu doğru bilen kız öğrencilerin yüzdesi, her iki 
üniversitede de erkek öğrencilerden yüksek bulunmuştur. Hacettepe’de erkek öğrenciler, bu 
konuda “fikrinin olmadığını” kız öğrencilerden daha yüksek sıklıkta belirtmiştir. Dicle’de okuyan 
erkek öğrencilerin %53.2’si bu konuda “fikrinin olmadığını belirtmiştir (Tablo 17). 
 

Tablo 18. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Sağlıklı Bir Gebelik İçin En Uygun 
Yaş Aralığına İlişkin Bilgilerinin Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs-2001) 
 Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 
Yaş Aralığı K E T K E T 

 S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) 

<20 7 (0.7) 15 (2.2) 22 (1.3) 11 (1.7) 33 (3.3) 44 (2.6)
20-34  1027 (96.4) 639 (92.3) 1666 (94.8) 619 (94.3) 860 (84.7) 1479 (88.5)
35+ 7 (0.7) 1 (0.1) 8 (0.5) 3 (0.5) 3 (0.3) 6 (0.4)
Fikri yok 23 (2.2) 37 (5.4) 60 (3.4) 23 (3.5) 119 (11.7) 142 (8.5)
Toplam  1064 (100.0) 692 (100.0) 1756 (100.0) 656 (100.0) 1015 (100.0) 1671 (100.0)

 
Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerine “bir gebelik için en uygun yaş aralığı” sorulmuştur. 
Doğru yanıt olan 20-24 yaş aralığını Hacettepe Üniversitesi’nde bu soruyu yanıtlayan 1756 
öğrencinin %94.8’i, Dicle Üniversitesi’nde ise 1671 öğrencinin %88.5’i belirtmiştir. Her iki 
Üniversitede de de kız öğrenciler, erkek öğrencilerden daha yüksek yüzdeyle bu soruyu doğru 
yanıtlamışlardır. Bu araştırma için önemli bir bulgu da Hacettepe’deki öğrencilerin %3.4’ünün, 
Dicle’dekilerin ise %8.5’inin bu konuda “fikrinin olmadığını” belirtmesidir. Her iki üniversitede 
de “fikrim yok” diyen erkek öğrenciler kızlara göre daha fazladır. Dicle’de erkek öğrencilerin 
%11.7’si bu konuda “fikrinin olmadığını” belirtmiştir (Tablo 18). 
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Tablo 19. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Gebeliği Önleyici Yöntemlerle İlgili 
Olarak Yöntemi Bilme, Kullanma ve Temin Edileceği Yeri Bilme Durumları (HÜ, DÜ, Mayıs 2001)* 

 Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 
Yöntemler Kadın 

(n=1071) 
Erkek 

(n=718) 
Kadın 

(n=692) 
Erkek 

(n=1185) 
 Biliyor Kullan

dı 
Yeri 
Bilme 

Biliyor Kullan
dı 

Yeri 
Bilme 

Biliyor Kullan
dı 

Yeri 
Bilme 

Biliyor Kullan
dı 

Yeri 
Bilme 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

RİA 
 

(73.6) (0.4) (61.5) (53.2) (1.5) (42.2) (51.0) (0.6) (39.5) (24.8) (1.4) (19.3) 

Gebeliği 
önleyici 
hap 

(83.6) (2.0) (73.7) (74.1) (7.4) (64.5) (55.1) (0.9) (42.1) (37.4) (3.3) (29.7) 

Kondom 
 

(82.4) (7.1) (73.2) (85.9) (33.4) (75.9) (49.4) (3.2) (38.0) (47.1) (14.9) (36.5) 

Takvim 
yöntemi 
 

(47.7) (3.0) (34.6) (40.8) (7.5) (30.1) (24.1) (1.3) (14.9) (13.2) (1.5) (8.3) 

Geri çekme 
 

(43.0) (6.3) (25.4) (59.5) 17.8) (35.5) (20.7) (2.3) (8.1) (23.6) (6.5) (12.0) 

Norplant 
 

(3.0) (0.0) (3.4) (2.2) (0.4) (2.8) (2.0) (-) (1.3) (2.6) (0.3) (2.1) 

Tüp 
ligasyonu 
 

(53.2) (0.1) (44.2) (32.0) (0.6) (25.8) (37.7) (0.1) (24.9) (14.9) (0.3) (10.2) 

Vazektomi 
 

(33.5) (0.0) (33.2) (35.9) (0.6) (26.5) (19.7) (-) (13.6) (14.6) (0.6) (9.0) 

Diyafram 
 

(15.7) (0.1) (12.6) (15.3) (1.3) (12.4) (6.8) (-) (3.5) (6.1) (0.5) (4.1) 

İğne 
 

(39.5) (0.2) (31.5) (31.2) (1.5) (22.7) (30.1) (0.4) (19.1) (16.9) (0.7) (12.0) 

Köpük/jel
/vajinal tbl. 

(30.4) (0.2) (26.0) (40.0) (4.5) (31.1) (15.3) (-) (10.0) (17.6) (1.9) (12.1) 

*Yüzdeler n üzerinden alınmıştır. 
 
Araştırmaya katılan Hacettepe-Beytepe’de okuyan birinci sınıf öğrencilerine, gebeliği önleyici 
yöntemlerle ilgili olarak herbir yöntemi bilme, kullanma ve temin edileceği yeri bilme konularında 
sorular yöneltilmiştir. Hacettepe’de kız öğrencilerin en çok bildikleri gebeliği önleyici yöntemler 
arasında birinci sırada %83.6 ile hap gelmektedir. Bunu kondom (%82.4) ve RİA (%73.6) 
izlemektedir. Erkek öğrenciler arasında ise ilk sırada kondom(%85.9), ikinci sırada hap (%74.1) 
gelmekte ve bunu %59.5 ile geri çekme izlemektedir. Hem kız hem de erkek öğrencilerin en az 
bildikleri yöntemler Norplant® (sırasıyla %3, %2.2) ve diyaframdır (sırasıyla %15.7, %15.3). Kız 
öğrenciler erkek öğrencilere göre; takvim yöntemini (sırasıyla %47.7, %40.8), cerrahi 
yöntemlerden tüp ligasyonunu (sırasıyla %53.2, %32) ve enjekte edilen yöntemleri (sırasıyla 
%39.5, %31.2) daha çok bilmektedir. Erkek öğrenciler ise kız öğrencilere göre; geri çekmeyi 
(sırasıyla %59.5, %43.0), cerrahi yöntemlerden vazektomiyi (sırasıyla %35.9, %33.5) ve 
köpük/jel/vajinal tableti (sırasıyla %40, %30.4) daha çok bilmektedir. 
 
Hacettepe öğrencilerinin yöntemlerin temin edileceği yeri bilme durumları incelendiğinde; kız 
öğrencilerin en çok hapın ve kondomun temin edileceği yeri bildikleri saptanmış (%73.7, %73.2) 
bunu RİA (%61.5) izlemiştir. Erkek öğrenciler arasında temin edileceği yeri en çok bilinen 
yöntem, kondomdur (%75.9), bunu hap (%64.5) izlemektedir. Hem kız hem de erkek öğrenciler 
arasında temin edileceği yeri en az bilinen yöntemler Norplant® ve diyafram olarak bulunmuştur. 
 
Hacettepe öğrencilerinin kendileri veya partnerlerinin şimdiye kadar kullandıkları yöntemler 
incelendiğinde; kız öğrenciler arasında birinci sırada kondom (%7.1), ikinci sırada geri çekme 
(%6.3) yer almakta, bunu takvim yöntemi izlemekte (%3), daha sonra da hap (%2.0) gelmektedir. 
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Erkek öğrenciler arasında da benzer şekilde; birinci sırada kondom (%33.4), ikinci sırada geri 
çekme (%17.8) gelmekte, bunu takvim yöntemi (%7.5) ve hap (%7.4) izlemekte, daha sonra da 
(%4.5) ile köpük/jel/vajinal tablet gelmektedir. Hem kız hem de erkek öğrenciler arasında, diğer 
kontraseptif yöntemleri kullandıklarını belirtenler oldukça azdır (Tablo 19). 
 
Dicle Üniversitesi’nde okuyan birinci sınıf öğrencilerine de aynı sorular yöneltilmiştir. Dicle’de kız 
öğrencilerin en çok bildikleri gebeliği önleyici yöntemler arasında birinci sırada hap (%55.1) 
gelmektedir. Bunu %51 ile RİA ve %49.4 ile kondom izlemektedir. Erkek öğrenciler arasında ise 
ilk sırada kondom (%47.1), ikinci sırada hap (%37.4) gelmekte ve bunu %24.8 ile hap 
izlemektedir, geri çekme dördüncü sırada gelmektedir (%23.6). İlk üç sırada yer alan tüm bu 
yöntemler kız öğrenciler tarafından erkeklere göre daha çok bilinmektedir. Hem kız hem de erkek 
öğrencilerin en az bildikleri yöntemler Norplant® (sırasıyla %2, %2.6) ve diyaframdır (sırasıyla 
%6.8, %6.1). Kız öğrenciler, erkek öğrencilere göre; takvim yöntemini (sırasıyla %24.1, %13.2), 
enjekte edilen yöntemleri (sırasıyla %30.1, %16.9), cerrahi yöntemlerden vazektomiyi (sırasıyla 
%19.7, %14.6) ve tüp ligasyonunu (sırasıyla %37.7, %14.9) daha çok bilmektedir. 
 
Dicle Üniversitesi öğrencilerinin yöntemlerin temin edileceği yeri bilme durumları incelendiğinde; 
kız öğrencilerin en çok hapın ve RİA’nın temin edileceği yeri bildikleri saptanmış (sırasıyla %42.1, 
%39.5), bunu kondom (%38) izlemiştir. Erkek öğrenciler arasında temin edileceği yeri en iyi 
bilinen yöntem kondomdur (%36.5), bunu hap (%29.7) izlemektedir. RİA daha sonra gelmektedir 
(%19.3). Hem kız hem de erkek öğrenciler arasında temin edileceği yeri en az bilinen yöntemler 
Norplant® (sırasıyla %1.3, %2.1) ve diyafram (sırasıyla %3.5, %4.1) olarak bulunmuştur. 
 
Dicle Üniversitesi öğrencilerinin, kendileri veya partnerlerinin şimdiye kadar kullandıkları 
yöntemler incelendiğinde; kız öğrenciler arasında birinci sırada kondom (%3.2), ikinci sırada geri 
çekme (%2.3), üçüncü sırada takvim yöntemi (%1.3) gelmekte, bunu hap (%0.9) izlemektedir. 
Erkek öğrenciler arasında da benzer şekilde; birinci sırada kondom (%14.9), ikinci sırada geri 
çekme (%6.5) gelmekte, bunu hap (%3.3) izlemektedir. Erkek öğrenciler arasında partnerleri için 
köpük/jel/vajinal tabletleri kullanma dördüncü sıradadır (%1.9). Hem kız hem de erkek 
öğrenciler arasında, diğer kontraseptif yöntemleri kullandıklarını belirtenler oldukça azdır (Tablo 
19). 
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Tablo 20. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Gebeliği Önleyici Bazı 
                 Yöntemlerin Neden Olabileceğini Düşündükleri Yan Etkilerin Dağılımı (HÜ, DÜ, 
                 Mayıs-2001)* 
 Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 
 
Yan Etki 

K 
(n=1071) 

E 
(n=718) 

T 
(n=1789) 

K 
(n=692) 

E 
(n=1185) 

T 
(n=1877) 

 S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) 

Hap         

Kanser 127 (11.9) 110 (15.3) 237 (13.2) 39 (5.6) 93 (7.8) 132 (7.0) 
Mantar/enfeksiyon 23 (2.1) 13 (1.8) 36 (2.0) 10 (1.4) 34 (2.9) 44 (2.3) 
Zevki azaltması 10 (0.9) 25 (3.5) 35 (2.0) 13 (1.9) 51 (4.3) 64 (3.4) 
Koruyuculuğu düşük 108 (10.1) 67 (9.3) 175 (9.8) 56 (8.1) 48 (4.1) 104 (5.5) 
Hormonal dengeyi bozar 587 (54.8) 318 (44.3) 905 (50.6) 181 (26.1) 197 (16.6) 378 (20.1) 
Kilo aldırır 538 (50.2) 198 (27.6) 736 (41.1) 194 (28.0) 114 (9.6) 308 (16.4) 
Kısırlık 145 (13.5) 90 (12.5) 235 (13.1) 61 (8.8) 95 (8.0) 156 (8.6) 
Adetten kesilme 259 (24.2) 133 (18.5) 392 (21.9) 109 (15.8) 71 (6.0) 180 (9.6) 
İktidarsızlık 20 (1.9) 39 (5.4) 59 (3.3) 9 (1.3) 64 (5.4) 73 (3.9) 
Diğer** 2 (0.2) 3 (0.4) 5 (0.3) - (0.0) 2 (0.2) 2 (0.1) 
Kondom         
Kanser 15 (1.4) 9 (1.3) 24 (1.3) 4 (0.6) 11 (0.9) 15 (0.8) 
Mantar/enfeksiyon 123 (11.5) 57 (7.9) 180 (10.1) 36 (5.2) 38 (3.2) 74 (3.9) 
Zevki azaltır 395 (36.9) 373 (51.9) 768 (42.9) 107 (15.5) 221 (18.6) 328 (17.5) 
Koruyuculuğu düşük 69 (6.4) 34 (4.7) 103 (5.8) 15 (2.2) 31 (2.6) 46 (2.5) 
Hormonal dengeyi bozar 2 (0.2) 7 (1.0) 9 (0.5) 3 (0.4) 22 (1.9) 25 (1.3) 
Kilo aldırır 1 (0.1) 4 (0.6) 5 (0.3) 3 (0.4) 10 (0.8) 15 (0.8) 
Kısırlık 3 (0.3) 5 (0.7) 8 (0.4) 1 (0.1) 8 (0.7) 9 (0.5) 
Adetten kesilme 1 (0.1) 3 (0.4) 4 (0.2) 4 (0.6) 10 (0.8) 14 (0.7) 
İktidarsızlık 48 (4.5) 14 (1.9) 62 (3.5) 19 (2.7) 29 (2.4) 48 (2.6) 
Diğer*** 1 (0.1) - (0.0) 1 (0.1) 2 (0.3) 2 (0.2) 4 (0.2) 
RİA         
Kanser 123 (11.5) 61 (8.5) 184 (10.3) 55 (7.9) 69 (5.8) 124 (6.6) 
Mantar/enfeksiyon 261 (24.4) 106 (14.8) 367 (20.5) 78 (11.3) 55 (4.6) 133 (7.1) 
Zevki azaltır 34 (3.2) 47 (6.5) 81 (4.5) 8 (1.2) 41 (3.5) 49 (2.6) 
Koruyuculuğu düşük 40 (3.7) 21 (2.9) 61 (3.4) 16 (2.3) 15 (1.3) 31 (1.7) 
Hormonal dengeyi bozar 38 (3.5) 29 (4.0) 67 (3.7) 21 (3.0) 39 (3.3) 60 (3.2) 
Kilo aldırır 33 (3.1) 12 (1.7) 45 (2.5) 22 (3.2) 23 (1.9) 45 (2.4) 
Kısırlık 77 (7.2) 55 (7.7) 132 (7.4) 18 (2.6) 44 (3.7) 62 (3.3) 
Adetten kesilme 100 (9.3) 57 (7.9) 157 (8.8) 33 (4.8) 43 (3.6) 76 (4.0) 
İktidarsızlık 8 (0.7) 10 (1.4) 18 (1.0) 3 (0.4) 18 (1.5) 21 (1.1) 
Diğer**** 7 (0.7) 2 (0.3) 9 (0.5) - (0.0) 2 (0.2) 2 (0.1) 
Geri Çekme         
Kanser 6 (0.6) 7 (1.0) 13 (0.7) 1 (0.1) 13 (1.1) 14 (0.7) 
Mantar/enfeksiyon 32 (3.0) 23 (3.2) 55 (3.1) 6 (0.9) 19 (1.6) 25 (1.3) 
Zevki azaltır 153 (14.3) 155 (21.6) 308 (17.2) 59 (8.5) 87 (7.3) 146 (7.8) 
Koruyuculuğu düşük 306 (28.6) 225 (31.3) 531 (29.7) 58 (8.4) 84 (7.1) 142 (7.6) 
Hormonal dengeyi bozar 10 (0.9) 17 (2.4) 27 (1.5) 3 (0.4) 23 (1.9) 26 (1.4) 
Kilo aldırır 1 (0.1) 3 (0.4) 4 (0.2) - (0.0) 6 (0.5) 6 (0.3) 
Kısırlık 16 (1.5) 11 (1.5) 27 (1.5) 1 (0.1) 16 (1.4) 17 (0.9) 
Adetten kesilme 3 (0.3) 3 (0.4) 6 (0.3) - (0.0) 10 (0.8) 10 (0.5) 
İktidarsızlık 50 (4.7) 41 (5.7) 91 (5.1) 22 (3.2) 31 (2.6) 33 (1.8) 
Diğer***** 5 (0.5) 5 (0.7) 10 (0.6) - (0.0) 2 (0.2) 2 (0.1) 

* Birden fazla seçenek işaretlenmiştir ve yüzdeler n üzerinden alınmıştır. 
**“zayıflama”, “adet düzensizliği”, “halsizlik, uyku bozukluğu” 
***“güvenli değil”, “cilt allerji problemleri”, “cilt zedelenmesine yol açar”, “kaçırma”. 
****“adet düzensizliği”, “halsizlik, uyku bozukluğu,” baş ağrısı", "baş dönmesi", "dolaşım bozukluğu" 
*****“her şey olabilir”, “kesin bir bilgim yok”, “kaçırma”, “sağlığı etkiler”, “net ceavap veremem” 

 
Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerine herbir kontraseptifin yan etkilerinin neler olabileceği 
sorulmuştur. Her iki üniversitede de öğrencilerin hap ile ilgili belirttikleri yan etkiler 
incelendiğinde; birinci sırada “hormonal dengeyi bozar” (Hacettepe’de %50.6, Dicle’de %20.1), 
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ikinci sırada “kilo aldırır” (sırasıyla %41.1, %16.4), üçüncü sırada ise “adetten kesilme”nin 
(sırasıyla %21.9, %9.6) belirtildiği saptanmıştır. İlk üç sıradaki bu yan etkiler, Hacettepe’deki 
öğrenciler tarafından Dicle’deki öğrencilere göre daha yüksek sıklıkta belirtilmiştir. Ayrıca, bu yan 
etkiler her iki üniversitede de kız öğrenciler tarafından erkeklere göre daha yüksek yüzdeyle 
belirtilmiştir. Bu araştırma için önemli bir bulgu da; her iki üniversitede de öğrencilerin hapın 
“kanser” (Hacettepe’de %13.2, Dicle’de %7) ve “kısırlık” (Hacettepe’de %13.1, Dicle’de %8.6) ve 
“iktidarsızlık” (Hacettepe’de %3.3, Dicle’de %3.9) yaptığını belirtmeleridir. Her iki üniversitede de 
erkek öğrenciler hapın “kanser” ve “iktidarsızlık” yaptığını kızlara göre daha yüksek yüzdeyle 
belirtmiştir. 

 
Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerine kondomun yan etkilerinin neler olabileceği 
sorulmuştur. Her iki üniversitede de öğrencilerin kondom ile ilgili belirttikleri yan etkiler 
incelendiğinde; birinci sırada “zevki azaltır” (Hacettepe’de %42.9, Dicle’de %17.5) yer almaktadır. 
Bunu “mantar/enfeksiyon” izlemektedir (aynı sırayla %10.1, %3.9). Üçüncü sırada ise 
Hacettepe’de “koruyuculuğu düşük” (%5.8) gelirken, Dicle’de “iktidarsızlık” (%2.6) ve 
“koruyuculuğu düşük” (%2.5) gelmektedir. Kondomun yan etkisi olarak “iktidarsızlık” yapacağını 
Hacettepe’deki öğrenciler de (%3.5) düşünmektedir. Her iki üniversitede de kondom ile ilgili 
olarak en sık belirtilen “zevki azaltır” yan etkisi, kızlara göre erkek öğrenciler tarafından daha 
yüksek yüzdeyle belirtilmiştir. Bununla birlikte Hacettepe’de kız öğrenciler erkeklere göre 
kondomun “iktidarsızlık” yapacağını(sırasıyla %4.5, %1.9) daha yüksek sıklıkta düşünmektedirler.   
 
Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerine Rahim İçi Araç’ın (RİA) yan etkilerinin neler 
olabileceği sorulmuştur. Her iki Üniversitede de öğrencilerin RİA ile ilgili belirtikleri yan etkiler 
incelendiğinde; birinci sırada “mantar/enfeksiyon” (Hacettepe’de %20.5, Dicle’de %7.1), ikinci 
sırada “kanser” (sırasıyla %10.3, %6.6), üçüncü sırada ise “adetten kesilme” (sırasıyla %8.8, %4), 
dördüncü sırada ise “kısırlık” (sırasıyla %7.4, %3.3) gelmektedir. RİA ile ilgili belirtilen bu yan 
etkiler, Hacettepe’deki öğrenciler tarafından Dicle’deki öğrencilere göre daha yüksek yüzdeyle 
belirtilmiştir. Ayrıca, her iki üniversitede de RİA ile ilgili belirtilen bu yan etkilerden pekçoğu, kız 
öğrenciler tarafından erkek öğrencilere göre daha yüksek yüzdeyle belirtilmiştir.  

 
Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerine geri çekme yönteminin yan etkilerinin neler 
olabileceği sorulmuştur. Her iki üniversitede de öğrencilerin geri çekme ile ilgili belirtikleri yan 
etkiler incelendiğinde; Hacettepe’de birinci sırada “koruyuculuğu düşük” (%29.7), ikinci sırada 
“zevki azaltır” (%17.2) gelmekte, Dicle’de ise birinci sırada “zevki azaltır” (%7.8), ikinci sırada 
“koruyuculuğu düşük”(%7.6) gelmektedir. Her iki üniversitede de üçüncü sırada ise “iktidarsızlık” 
(Hacettepe’de %5.1, Dicle’de %1.8) gelmektedir. Geri çekme ile ilgili belirtilen bu yan etkiler, 
Hacettepe’deki öğrenciler tarafından Dicle’deki öğrencilere göre daha yüksek yüzdeyle 
belirtilmiştir. Hacettepe-Beytepe’de kız ve erkek öğrenciler için bu sıra değişmez iken, Dicle’de 
hem kız hem de erkek öğrenciler tarafından ilk sırada yan etki olarak “zevki azaltır”(sırasıyla %8.5, 
%7.3) yer almaktadır. Geri çekme ile ilgili bu yan etkiler Dicle Üniversitesi’nde hem kız hem de 
erkek öğrenciler tarafından benzer sıklıkta belirtilmiş iken, Hacettepe’de bu yan etkiler kız 
öğrencilere göre erkek öğrenciler tarafından daha yüksek yüzdeyle belirtilmiştir (Tablo 20).  
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Tablo 21. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Gebeliği Önleyici Yöntemlere En 
Kolay Ulaşabilecekleri Yerleri Bilme Durumları (HÜ, DÜ, Mayıs 2001)* 
 Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 
Ulaşılacak Yer K 

(n=1071) 
E 

(n=718) 
T 

(n=1789) 
K 

(n=692) 
E 

(n=1185) 
T 

(n=1877) 
 S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) 

Sağlık Oc./AÇSAP Mrk. 520 (48.6) 237 (33.0) 757 (42.3) 355 (51.3) 320 (27.0) 675 (35.9) 
Hastane 767 (71.6) 372 (51.8) 1139 (63.7) 438 (63.2) 944 (79.6) 1382 (73.9) 
Eczane 936 (87.4) 608 (84.7) 1544 (86.3) 501 (72.3) 881 (74.3) 1382 (73.6) 
Market 187 (17.5) 195 (27.2) 382 (21.4) 75 (10.1) 215 (18.1) 290 (15.4) 
Diğer** 24 (2.2) 11 (1.5) 35 (2.0) 9 (1.3) 11 (0.9) 20 (1.0) 

* Birden fazla seçenek işaretlenmiştir ve yüzdeler n üzerinden alınmıştır. 
** “sağlık uzmanlarından”, “internet”, “bilmiyorum” 

 
Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerine gebeliği önleyici yöntemlere en kolay 
ulaşabilecekleri yerler sorulmuştur. Hacettepe-Beytepe’de hem kız hem de erkek öğrencilerin 
belirttikleri yerler arasında ilk sırada “eczane” (sırasıyla %87.4, %84.7), ikinci sırada “hastane” 
(sırasıyla %71.6, %51.8), üçüncü sırada ise “Sağlık Ocağı/AÇSAP Merkezi” (sırasıyla %48.6, 
%33.0) gelmektedir. Dicle Üniversitesi’nde ise kız ve erkek öğrenciler için sıra farklı 
bulunmuştur; erkek öğrencilerin belirttikleri yerler arasında birinci sırada “hastane” (%73.9), 
ikinci sırada “eczane”(%74.3), kız öğrencilerin belirttikleri yerler ise; birinci sırada “eczane” 
(%72.3), ikinci sırada “hastane” (%63.2)dir. Dicle’de hem kız hem de erkek öğrenciler üçüncü 
sırada “Sağlık Ocağı/AÇSAP Merkezi”ni belirtmişlerdir (sırasıyla; %51.3, %27). Özellikle 
Hacettepe Üniversitesi’nde kız öğrenciler, gebeliği önleyici yöntemlere en kolay 
ulaşabilecekleri bu yerleri, erkek öğrencilerden daha yüksek yüzdeyle bilmektedirler. Ayrıca, 
her iki üniversitede de erkek öğrenciler gebeliği önleyici yöntemlere “market”lerden 
ulaşabileceklerini kız öğrencilerden daha yüksek bir yüzdeyle belirtmiştir. Marketlerden temin 
edilen bu yöntem sadece “kondom” için geçerlidir (Tablo 21). 
 
 

4.3. Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığıyla İlgili Düşünceler  
 
Tablo 22. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı 
Tanımlarının Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs 2001) 
 Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 
Cinsel Sağlık/Üreme 
Sağlığı* 

K 
(n=1071) 

E 
(n=718) 

T 
(n=1789) 

K 
(n=692) 

E 
(n=1185) 

T 
(n=1877) 

 S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) 

Sağlıklı cinsellik/sağlıklı 
üreme 

818 (76.4) 587 (81.8) 1403 (78.4) 453 (65.5) 815 (68.8) 1268 (67.6) 

Üreme organlarının 
sağlığı/temizliği 

436 (40.7) 215 (29.9) 651 (36.4) 209 (30.2) 266 (22.4) 475 (25.3) 

Cinsel yolla bulaşan 
hastalıklar 

583 (54.4) 391 (54.5) 974 (54.4) 250 (36.1) 488 (41.2) 738 (39.3) 

Doğurganlığın 
düzenlenmesi/gebelikten 
korunma 

344 (32.1) 206 (28.7) 550 (30.7) 163 (23.6) 246 (20.8) 411 (21.9) 

Cinsellik ve üreme 
sağlığına ilişkin 
problemler/bunlara 
ilişkin bilgiler 

488 (45.6) 296 (41.2) 784 (43.8) 299 (43.2) 375 (31.6) 674 (35.9) 

Diğer** 3 (0.3) 8 (1.1) 11 (0.6) - (0.0) 5 (0.4) 5 (0.3) 
*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir ve yüzdeler  n üzerinden alınmıştır. 
** “hiçbirini kapsamaz”. “cinsellik ve üreme sağlığına ilişkin psikolojik problemler”, “sağlıklı, ahlak kurallarına uygun 
mutlu cinsel yaşam” şeklinde belirtmiştir. 
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Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerine, cinsel sağlık/üreme sağlığının tanımı sorulmuştur. 
Hacettepe-Beytepe’de öğrencilerin ilk üç sırada belirttikleri tanımlar; “sağlıklı cinsellik/sağlıklı 
üreme”(%78.4), “cinsel yolla bulaşan hastalıklar” (%54.4) ve “cinsellik ve üreme sağlığına ilişkin 
problemler/bunlara ilişkin bilgiler” (%43.8) olmuştur. Dicle Üniversitesi’nde de öğrencilerin 
belirttikleri tanımların dağılımı; “sağlıklı cinsellik/sağlıklı üreme”(%67.6), “cinsel yolla bulaşan 
hastalıklar” (%39.3) ve “cinsellik ve üreme sağlığına ilişkin problemler/bunlara ilişkin bilgiler” 
(%35.9) şeklinde olmuştur.  
 
Hacettepe’de kız ve erkek öğrenciler açısından tanımla ilgili sıralama benzer iken, Dicle’de kız ve 
erkek öğrencilerin cinsel sağlık/üreme sağlığının tanımı olarak ikinci ve üçüncü sırada 
belirttiklerinin yerleri değişmektedir. Her iki üniversitede de cinsel sağlık/üreme sağlığı tanımı 
olarak; “üreme organlarının sağlığı/temizliği”ni kız öğrenciler (Hacettepe’de %40.7, Dicle’de 
%30.2), erkek öğrencilerden (Hacettepe’de %29.9, Dicle’de %22.4) daha fazla sıklıkta 
belirtmişlerdir. Üreme sağlığının tanımı olarak “sağlıklı cinsellik/sağlıklı üreme” yi her iki 
üniversitede de kız öğrenciler (Hacettepe’de %76.4, Dicle’de %65.5), erkek öğrencilerden 
(Hacettepe’de %81.8, Dicle’de %68.8) daha az sıklıkta belirtmişlerdir. Üreme sağlığının tanımı 
olarak “cinsel yolla bulaşan hastalıklar”ı Hacettepe’de kız ve erkek öğrenciler benzer sıklıkta 
(%54) belirtirken, Dicle’de erkek öğrenciler (%41.2), kız öğrencilere göre (%36.1) daha fazla 
sıklıkta belirtmiştir.Üreme sağlığının tanımı olarak; “cinsellik ve üreme sağlığına ilişkin 
problemler/bunlara ilişkin bilgiler”i ise kız öğrenciler (Hacettepe’de %45.6, Dicle’de %43.2), 
erkek öğrencilere göre (Hacettepe’de %41.2, Dicle’de %31.6) biraz daha fazla sıklıkta 
belirtmişlerdir (Tablo 22). 
 

Tablo 23. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Güvenli Cinsel İlişkiden Ne 
Anladıklarının Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs 2001)* 

 Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 
Güvenli Cinsel İlişki K 

(n=1071) 
E 

(n=718) 
T 

(n=1789) 
K 

(n=692) 
E 

(n=1185) 
T 

(n=1877) 
 S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) 

Hiç cinsel ilişkide 

bulunmamak 

45 (4.2) 21 (2.9) 66 (3.7) 45 (6.5) 55 (4.6) 100 (5.3) 

Tek eşlilik 490 (45.8) 178 (24.8) 668 (37.3) 256 (37.0) 304 (25.7) 560 (29.8) 
Kondom kullanmak 192 (17.9) 163 (22.7) 355 (19.8) 70 (10.1) 196 (16.5) 266 (14.2) 
Gebeliğin olmaması 68 (6.3) 46 (6.4) 114 (6.4) 29 (4.2) 55 (4.6) 84 (4.5) 
Cinsel yolla bulaşan 
hastalıklardan korunmak 

489 (45.7) 225 (31.3) 714 (39.9) 208 (30.1) 331 (27.9) 539 (28.7) 

Gebeliği önleyici 
yöntemleri kullanmak 

224 (20.9) 90 (12.5) 314 (17.6) 72 (10.4) 97 (8.2) 169 (9.0) 

Diğer** 5 (0.5) 5 (0.7) 10 (0.6) 8 (1.2) 7 (0.6) 15 (0.8) 
*  Birden fazla seçenek işaretlenmiştir ve yüzdeler n üzerinden alınmıştır. 
**“evlendikten sonra ilişkiye girmek”, bilinçli-bilgili olarak cinsel ilişkiye girmek”, dini kuralların belirttiği ölçüde ilişki”, “bilmiyorum”, “gaylar unutuluyor”, “az ve öz”, 
“aşkın fiziksel yüzü”, zevk ve sağlık ilişkisi”, “olumlu davranmak” 

 
Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerine güvenli cinsel ilişkiden ne anladıkları sorulmuştur. 
Bu soruya verilen yanıtlar incelendiğinde; Hacettepe-Beytepe’de öğrencilerin birinci sırada “cinsel 
yolla bulaşan hastalıklardan korunma”yı (%39.9) belirttikleri, Dicle Üniversitesi’nde ise “tek 
eşlilik” (%29.8) durumunu belirttikleri görülmektedir. Hacettepe’de “tek eşlilik” %37.3 ile ikinci 
sırada gelmektedir. Dicle’de ikinci sırada ise “cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma” 
(%28.7) yer almaktadır. Verilen yanıtlar arasında, her iki Üniversitede de üçüncü sırada “kondom 
kullanmak” (Hacettepe’de %19.8, Dicle’de %14.2), dördüncü sırada ise “gebeliği önleyici 
yöntemleri kullanmak” (Hacettepe’de %17.6, Dicle’de %9) yer almaktadır. Her iki Üniversitede de 
de çok düşük yüzdelerle de olsa güvenli cinsel ilişkinin “hiç cinsel ilişkide bulunmamak” 
(Hacettepe’de %3.7, Dicle’de %5.3) anlamına geldiği de belirtilmiştir. (Tablo 24). 
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Her iki üniversitede de kız öğrenciler güvenli cinsel ilişki için birinci sırada “tek eşlilik” 
(Hacettepe’de %45.8; Dicle’de %37.0) konusunu belirtmiştir. Bunun yanısıra, Dicle’de benzer 
şekilde “tek eşlilik” (%33.4) birinci sırada belirtirken, Hacettepe’de erkek öğrenciler birinci sırada 
“cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma”yı (%33.8), ikinci sırada “tek eşlilik” (%26.8) 
durumunu belirtmişlerdir. Her iki üniversitede de kız öğrenciler ikinci sırada “cinsel yolla bulaşan 
hastalıklardan korunma”yı (Hacettepe’de %48.9, Dicle’de %39.6), üçüncü sırada ise “gebeliği 
önleyici yöntemleri kullanma”yı (Hacettepe’de %22.4, Dicle’de %13.7) belirtmiştir. Hacettepe’de 
erkek öğrenciler üçüncü sırada “kondom kullanmayı” (%24.5), Dicle’de ise ikinci sırada “kondom 
kullanmayı” (%21.6), üçüncü sırada da “cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma”yı (%16.4) 
belirtmiştir. Her iki üniversitede de erkek öğrenciler için “gebeliği önleyici yöntemleri kullanma” 
(Hacettepe’de %13.6, Dicle’de %10.7) dördüncü sırada yer almaktadır. Bu araştırma için önemli 
bir bulgu olarak; her iki üniversitede de kız öğrenciler “tek eşlilik” durumunu, erkek öğrencilere 
göre daha yüksek bir yüzdeyle belirtmişlerdir (Tablo 23). 
 

Tablo 24. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Cinsel İlişkide Alınan Risklerin 
Neler Olduğu İle İlgili Düşüncelerinin Dağılımı (HÜ, DÜ; Mayıs, 2001)* 
 Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 
Cinsel İlişkide Alınan 
Riskler 

K 
(n=1071) 

E 
(n=718) 

T 
(n=1789) 

K 
(n=692) 

E 
(n=1185) 

T 
(n=1877) 

 S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) 

Gebelik 242 (22.6) 201 (28.0) 443 (24.8) 121 (17.5) 214 (18.1) 335 (17.8) 

AIDS 871 (81.3) 545 (75.9) 1416 (79.2) 421 (60.8) 699 (59.0) 1120 (59.7) 
Cinsel yolla bulaşan diğer 
hastalıklar 

370 (34.5) 209 (29.1) 579 (32.4) 171 (24.7) 276 (23.3) 447 (23.8) 

Bekaretin bozulması 128 (12.0) 82 (11.4) 210 (11.7) 139 (20.1) 197 (16.6) 336 (17.9) 
Diğer** 3 (0.3) 8 (1.1) 11 (0.6) 1 (0.1) 10 (0.8) 11 (0.6) 

* Birden fazla seçenek işaretlenmiştir ve yüzdeler n üzerinden alınmıştır. 
**“baskı/huzuruzluk/sevgi/saygı/dini riskler”, “hastalıklar/kürtaj”, “cinsellikte tatmin olmama”, “fikrim yok/bilmiyorum”, “hiç biri”, “insana zarar veren bir şey”, 
“karşındakinin sadece cinselliğe önem veren biri olduğunu anlarsın”, “işin öneminin farkında olmak”, “kızın babası veya ailesi”. 

 
Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerine cinsel ilişkide alınan risklerin neler olduğu 
sorulmuştur. Öğrencilerin verdiği yanıtlar incelendiğinde; her iki üniversitede de birinci sırada 
“AIDS” (Hacettepe’de %79.2, Dicle’de %59.7), ikinci sırada “cinsel yolla bulaşan diğer 
hastalıklar” (sırasıyla %32.4, %23.8) yer almaktadır. Hacettepe’deki öğrenciler üçüncü sırada 
%24.8 ile “gebelik”i cinsel ilişkide alınan bir risk olarak belirtirken, Dicle’deki öğrenciler 
%17.9 ile “bekaretin bozulması”nı risk olarak belirtilmiştir. Dicle’de daha sonra “gebelik” 
(%17.8), Hacettepe’de ise “bekaretin bozulması” (%11.7) yer almaktadır.  
 
Hacettepe Üniversitesi’nde de kız ve erkek öğrenciler için, yukarıda belirtilen “AIDS”(sırasıyla 
%81.3, %75.9), “cinsel yolla bulaşan hastalıklar” (sırasıyla %34.5, %29.1) ve “gebelik”(sırasıyla 
%22.6, %28) sıralaması değişmemektedir. Ancak, Dicle Üniversitesi’nde kız ve erkek 
öğrenciler için ilk iki sırada “AIDS” (sırasıyla %60.8, %59.0) ve “cinsel yolla bulaşan 
hastalıklar” (sırasıyla %24.7, %23.3) yer alırken, kız öğrenciler üçüncü sırada %20.1 ile 
“bekaretin bozulması”nı, erkek öğrenciler ise %18.1 ile “gebelik”i risk olarak belirtmiştir. Bu 
araştırma için önemli bir bulgu; Dicle Üniversitesi’nde daha yüksek olacak şekilde “bekaretin 
bozulması”nın cinsel ilişkide alınan bir risk olarak belirtilmesidir. Belirtilen bu riski, Dicle 
Üniversitesi’nde hem kız hem de erkek öğrenciler, Hacettepe Üniversitesi’ndeki kız ve erkek 
öğrencilere göre daha yüksek yüzdeyle belirtmişlerdir (Tablo 24).  
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Tablo 25. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Evli Olmadan Yaşanan Bir Cinsel 
İlişki Sonunda Ortaya Çıkan İstenmeyen Gebelik Durumunda Ne Yapılması Gerektiği İle İlgili 
Düşüncelerinin Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs 2001)* 
 Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 
İstenmeyen Gebelikte 

Yapılması Gerekenler 

K 
(n=1071) 

E 
(n=718) 

T 
(n=1789) 

K 
(n=692) 

E 
(n=1185) 

T 
(n=1877) 

 S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) 

Kürtaj yaptırılmalıdır 
 

527 (49.2) 321 (44.7) 648 (36.2) 158 (22.8) 248 (20.9) 406 (21.6) 

Evlenilmesi gerekir 
 

257 (24.0) 157 (21.9) 414 (23.1) 294 (42.5) 446 (37.6) 740 (39.4) 

İlişkinin bitirilmesi 
gerekir 
 

8 (0.7) 14 (1.9) 22 (1.2) 6 (0.9) 24 (2.0) 30 (1.6) 

Her koşulda gebeliğin 
devam ettirilmesi gerekir 
 

225 (21.0) 179 (24.9) 404 (22.6) 127 (18.4) 224 (18.9) 351 (18.7) 

Duruma ve ilişkinin 
şartlarına göre değişir 
 

40 (3.7) 31 (4.3) 71 (4.0) 14 (2.0) 14 (1.2) 28 (1.5) 

Durum uygunsa kürtaj 
yaptırılmalıdır 
 

5 (0.5) 3 (0.4) 8 (0.4) 4 (0.6) 3 (0.3) 7 (0.4) 

Kadın cezalandırılmalıdır 
 

1 (0.1) 1 (0.1) 2 (0.1) 3 (0.4) 2 (0.2) 5 (0.3) 

Gebe kalınmamalı, gerekli 
tedbirler alınmalıdır 
 

6 (0.6) 1 (0.1) 7 (0.4) 2 (0.3) 6 (0.9) 8 (0.4) 

Evlenmeden önce gebe 
kalınması ahlaki olarak 
doğru değildir 
 

- (0.0) 1 (0.1) 1 (0.1) - (0.0) 2 (0.2) 2 (0.1) 

Bilmiyorum 
 

6 (0.6) 9 (1.3) 15 (0.8) 1 (0.1) 9 (0.8) 10 (0.5) 

Diğer** 7 (0.7) 7 (1.0) 14 (0.8) - (0.0) 5 (0.4) 5 (0.3) 
* Birden fazla seçenek işaretlenmiştir ve yüzdeler n üzerinden alınmıştır. 
**“anneye bırakılmalı”, “arazi olurum”, kişiler isteyerek beraber olduysa eğer hiçbirine gerek yok”, “uzmanlara başvurulmalı”. 

 
Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerine, evli olmadan yaşanan cinsel ilişki sonunda 
ortaya çıkan istenmeyen bir gebelik durumunda ne yapılması gerektiği ile ilgili düşünceleri 
sorulmuştur. Öğrencilerin bu soruya verdikleri yanıtlar incelendiğinde; Hacettepe Üniversitesi 
Beytepe kampüsünde öğrenciler ilk sırada  “kürtaj yaptırılmalıdır” (%36.2), Dicle 
Üniversitesi’nde öğrenciler ise “evlenilmesi gerekir”(%39.4) yanıtını vermişlerdir. 
Hacettepe’de ikinci sırada “evlenilmesi gerekir” (%23.1) gelmekte, Dicle’de ise “kürtaj 
yaptırılmalıdır” (%21.6) yer almaktadır. Her iki üniversitede de üçüncü sırada “her koşulda 
gebeliğin devam ettirilmesi gerekir” (Hacettepe’de %22.6, Dicle’de %18.7) yer almaktadır 
(Tablo 20). Bu araştırmada çok az öğrenci belirtmiş olsa da önemli bir bulgu; Dicle 
Üniversitesi’nde beş, Hacettepe’de ise iki öğrencinin böyle bir durumda “kadının 
cezalandırılması gerektiğini”, ayrıca Hacettepe’de bir, Dicle’de ise iki öğrencinin “evlenmeden 
önce gebe kalınmasının ahlaki olarak doğru olmadığını” belirtmesidir. 

 
Hacettepe-Beytepe’de kız ve erkek öğrencilerin bu soru için verdiği yanıtlar incelendiğinde; ilk 
sırada “kürtaj yaptırılmalıdır”(sırasıyla %49.2, %44.7) iken, kız öğrenciler ikinci sırada 
“evlenilmesi gerekir” (%24), erkek öğrenciler ise “her koşulda gebeliğin devam ettirilmesi 
gerekir” (%24.9) yanıtını vermişlerdir. Hacettepe’de kız öğrenciler üçüncü sırada “her koşulda 
gebeliğin devam ettirilmesi gerekir” (%21), erkek öğrenciler ise “evlenilmesi gerekir” (%21.9) 
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yanıtını vermişlerdir. Dicle Üniversitesi’nde kız ve erkek öğrencilerin verdiği yanıtlar 
incelendiğinde; ilk üç sırada “evlenilmesi gerekir” (sırasıyla %42.5, %37.6), “kürtaj 
yaptırılmalıdır” (sırasıyla %22.8, %20.9) ve “her koşulda gebeliğin devam ettirilmesi gerekir” 
(sırasıyla %18.4, %18.9) yer almaktadır. 

 
Bu araştırmada önemli bir bulgu; her iki üniversitede de kız öğrenciler, istenmeyen bir gebelik 
durumunda “kürtaj yaptırılması gerektiğini” ve “evlenilmesi gerektiğini”, erkek öğrencilere 
göre daha yüksek yüzdeyle belirtmiştir. Dicle’de kız ve erkek öğrenciler, istenmeyen bir 
gebelik durumunda “her koşulda gebeliğin devam ettirilmesi gerektiğini” (sırasıyla %18.4, 
%18.9) benzer yüzdeyle belirtirken, Hacettepe’de erkek öğrenciler (%24.9) kız öğrencilere 
göre (%21) daha yüksek yüzdeyle belirtmiştir (Tablo 25). 

 
4.4 Anne-Baba ile İletişim 

 
Tablo 26. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Anne-Babaları ile Cinsel 
Sağlık/Üreme Sağlığı Konularında Konuşma Durumları ve Konuşulan Konuların Dağılımı (HÜ, DÜ, 
Mayıs 2001) 
 Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 
 K E T K E T 

 S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) 

Anne ile konuşma         

Hayır 452 (42.6) 537 (75.4) 989 (55.9) 404 (61.2) 1025 (91.8) 1429 (80.5)
Evet 608 (57.4) 175 (24.6) 783 (44.1) 256 (38.8) 91 (8.2) 347 (19.5)
Toplam*  1060 (100.0) 712 (100.0) 1772 (100.0) 660 (100.0) 1116 (100.0) 1776 (100.0)
         
Baba ile konuşma         
Hayır 930 (89.7) 491 (70.4) 1421 (81.5) 622 (95.8) 1005 (91.0) 1627 (92.7)
Evet 107 (10.3) 206 (29.6) 313 (18.5) 27 (4.2) 100 (9.0) 127 (7.3)
Toplam* 1037 (100.0) 697 (100.0) 1734 (100.0) 649 (100.0) 1105 (100.0) 1754 (100.0)
         
Konuşulan konular**          
Üreme organlarının 
sağlığı 

123 (11.7) 67 (9.6) 190 (10.9) 16 (2.5) 22 (2.0) 38 (2.2) 

Ergenlik dönemi 
problemleri+ adet 
dönemi 

227 (21.2) 164 (22.8) 391 (21.9) 68 (9.8) 76 (6.4) 144 (7.7) 

Kızlık zarı/evliliğin ilk 
gecesi 

74 (7.0) 17 (2.4) 91 (5.2) 21 (3.3) 5 (0.3) 26 (1.3) 

Cinsel yolla bulaşan 
hastalıklar+Kendi 
bedenine ilişkin 
konular+AIDS 

102 (9.5) 140 (19.5) 242 (13.5) 27 (3.9) 53 (4.5) 80 (4.3) 

Diğer*** 1 (0.1) 3 (0.4) 4 (0.2) - (0.0) 4 (0.3) 4 (0.2) 
* Hacettepe Üniversitesi’nden 17 öğrenci annesi ile, 34 öğrenci babası ile, Dicle Üniversitesi’nden 101 öğrenci annesi ile, 123 öğrenci babası ile konuşup 
konuşmadığını belirtmemiştir. 
** Birden fazla seçenek işaretlenmiştir, yüzdeler anne/babası ile konuştuğunu belirtenlerin sayısı  üzerinden alınmıştır. 
*** “Bu konuları konuşmam”şeklinde belirtilmiştir.  
 

Hacettepe-Beytepe’de okuyan ve bu soruya yanıt veren 1772 birinci sınıf öğrencisinin %44.1’i, cinsel 
sağlık/üreme sağlığı konusunda anneleri ile konuştuklarını, 1734 öğrencinin %18.5’i ise babaları ile 
konuştuklarını belirtirken, Dicle’de bu soruya yanıt veren 1776 öğrencinin %19.5’i anneleri ile, 1754 
öğrencinin %7.3’ü ise babaları ile konuştuklarını belirtmiştir. Hacettepe’de “anne” veya “baba” ile 
konuşma sıklığı Dicle Üniversitesi’ndeki öğrencilere göre daha yüksek bulunmuştur. Her iki 
üniversitede de kız öğrenciler arasında “anne” ile konuşma sıklığı (Hacettepe’de %57.4, Dicle’de 
%38.8), erkek öğrencilere göre (Hacettepe’de %24.6, Dicle’de %8.2) daha yüksek bulunmuştur. 

 71



Erkek öğrenciler arasında ise “baba” ile konuşma sıklığı (Hacettepe’de %29.6, Dicle’de %9.0), kız 
öğrencilere göre (Hacettepe’de %10.3, Dicle’de %4.2) daha yüksek bulunmuştur.  

 
Araştırmada cinsel sağlık/üreme sağlığı konularında anne veya babası ile konuştuğunu belirten 
öğrencilere, “hangi konularda” konuştukları sorulmuştur. Her iki üniversitede de öğrenciler birinci 
sırada “ergenlik dönemi problemleri+adet dönemi”ni (Hacettepe’de %21.9, Dicle’de %7.7), ikinci 
sırada “cinsel yolla bulaşan hastalıklar+AIDS” (Hacettepe’de %13.5, Dicle’de %4.3), üçüncü sırada 
ise “üreme organlarının sağlığını (Hacettepe’de %10.9, Dicle’de %2.2) belirtmiştir. Her iki 
üniversitede de erkek öğrencilerin konuştuğu ilk üç konu sıralaması tüm öğrencilerdeki sıralamaya 
benzer bulunmuştur. Hacettepe’de kız öğrencilerin konuştuğu konular arasında ikinci sırayı “üreme 
organlarının sağlığı” alırken (%11.7), Dicle’de ise “cinsel yolla bulaşan hastalıklar+AIDS” (%3.9) 
almaktadır. Hacettepe’de “cinsel yolla bulaşan hastalıklar+AIDS” kız öğrencilerin belirttiği konular 
arasında üçüncü sırayı alırken (%9.5), Dicle’de üçüncü sırayı “kızlık zarı/evliliğin ilk gecesi” (%3.3) 
almaktadır. Araştırmada önemli olan bir bulgu olarak; her iki üniversitede de kız öğrenciler, “kızlık 
zarı/evliliğin ilk gecesi” konusunu (Hacettepe’de %7.0, Dicle’de %3.3), erkek öğrencilere göre 
(Hacettepe’de %2.4, Dicle’de %0.3), daha yüksek sıklık ile belirtmiştir (Tablo 26). 

 
4.5 Toplumsal Cinsiyete Dayalı Tutumlar 
 
Tablo 27. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Cinsel Şiddet Eylemlerinin 
                 Neler Olduğunun Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs 2001)* 
 Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 

Cinsel Şiddet Eylemi K 
(n=1071) 

E 
(n=718) 

T 
(n=1789) 

K 
(n=692) 

E 
(n=1185) 

T 
(n=1877) 

 S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) 

Elle, gözle, sözle yapılan 

taciz 

597 (55.7) 374 (52.1) 971 (54.3) 254 (36.7) 398 (33.6) 632 (33.7) 

Bir birliktelikte (evlilik/ 
sürekli bir ilişki) 
taraflardan biri istemeden 
cinsel ilişkiye girilmesi 

421 (39.3) 210 (29.2) 631 (35.3) 247 (35.7) 402 (33.9) 649 (34.6) 

Tecavüz 973 (90.8) 620 (86.4) 1593 (89.0) 504 (72.8) 764 (64.5) 1268 (67.6) 
Taraflardan birinin cinsel 
ilişkiye girme konusunda 
duygusal baskı yapması 

419 (39.1) 184 (25.6) 603 (33.7) 186 (26.9) 219 (18.5) 405 (21.6) 

Cinsel ilişki sırasında 
dayak ve tartaklama 

893 (83.4) 516 (71.9) 1409 (78.8) 413 (59.7) 558 (47.1) 971 (51.7) 

Diğer** 1 (0.1) 4 (0.6) 5 (0.3) - (0.0) 6 (0.5) 6 (0.3) 
* Birden fazla seçenek işaretlenmiştir ve yüzdeler n üzerinden alınmıştır. 
**“cinsel ilişkide sapkın sado-mazoşist davranışlar”, “cinsellikte taraflardan birinin istemediği çeşitli davranışlar”. 

 
Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerine “cinsel şiddet eylemlerinin” neler olduğu 
sorulmuştur. Öğrencilerin verdikleri yanıtlar incelendiğinde; Dicle’de daha düşük yüzdeyle 
olsa bile, her iki üniversitede de öğrenciler cinsel şiddet eylemi olarak birinci sırada “tecavüz”ü 
(Hacettepe’de %89, Dicle’de %67.6) belirtmişlerdir. Her iki üniversitede de öğrenciler ikinci 
olarak “cinsel ilişki sırasında dayak ve tartaklama”yı (Hacettepe’de %78.8, Dicle’de %51.7) 
belirtmişlerdir. Hacettepe Üniversitesi’nde öğrenciler üçüncü sırada “elle, gözle, sözle yapılan 
taciz”i (%54.3) belirtirken, Dicle’de “bir birliktelikte (evlilik/sürekli ilişki) taraflardan biri 
istemeden cinsel ilişkiye girilmesi”ni (%34.6) belirtmişlerdir. Hacettepe’de dördüncü sırada 
“cinsel ilişkiye girme konusunda taraflardan birinin duygusal baskı yapması”nı (%33.7), 
Dicle’de ise “elle gözle, sözle yapılan taciz”i (%33.7) belirtmişlerdir. Beşinci sırada 
Hacettepe’de “bir birliktelikte(evlilik/sürekli ilişki) taraflardan biri istemeden cinsel ilişkiye 
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girilmesi”ni (%35.3), Dicle’de ise “cinsel ilişkiye girme konusunda taraflardan birinin duygusal 
baskı yapması”nı (%21.6) belirtmişlerdir. 

 
Her iki üniversitede de kız ve erkek öğrencilerin cinsel şiddet eylemleri konusunda ilk iki 
sırada belirttikleri “tecavüz” ve “cinsel ilişki sırasında dayak ve tartaklama” olmuştur. 
Hacettepe’de kız ve erkek öğrencilerin üçüncü, dördüncü ve beşinci sırada belirttiklerinin 
sıralaması benzer iken, Dicle’de kız öğrenciler üçüncü sırada “elle, gözle, sözle taciz”i (%36.7), 
erkekler ise “bir birliktelikte(evlilik/sürekli ilişki) taraflardan biri istemeden cinsel ilişkiye 
girilmesi”ni (%33.9) belirtmişlerdir. Dicle’de kız öğrenciler bu kategoriyi dördüncü sırada 
(%35.7), erkek öğrenciler ise “elle, gözle, sözle taciz”i (%33.6) belirtmişlerdir.  Dicle’de hem 
kız hem de erkek öğrenciler “cinsel ilişkiye girme konusunda taraflardan birinin duygusal 
baskı yapması”nı ise beşinci sırada (sırasıyla %26.9, %18.5) belirtmişlerdir. Bu araştırma için 
önemli bir bulgu; “cinsel şiddet” olarak belirtilen bu eylemler, her iki üniversitedeki kız 
öğrenciler tarafından erkeklere göre daha yüksek yüzdeyle belirtilmiştir (Tablo 27). 

 
Tablo 28.1 Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Bazı Önermelere Katılma 
Durumlarının Dağılımı (HÜ, Mayıs 2001)* 
 Hacettepe Üniversitesi 
 Kadın  

(n=1071) 
Erkek  

(n=718) 
Önermeler Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

 S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) S (%)

Erkekler, evli olmadan cinsel ilişki 
deneyimi yaşayabilirler 

561 (53.8) 211 (20.2) 271 (26.0) 414 (59.0) 110 (15.6) 178 (25.4)

Kadınlar, evli olmadan cinsel ilişki 
deneyimi yaşayabilirler 

405 (38.8) 245 (23.4) 395 (37.8) 278 (39.7) 143 (20.4) 280 (39.9)

Evlenileceği zaman bekaret benim için 
önemlidir 

506 (48.9) 196 (19.0) 332 (32.1) 379 (54.5) 134 (19.3) 182 (26.2)

Gençler, anne/babalarla cinselliğin 
yalnızca sağlık boyutunu konuşmalıdır 

305 (29.3) 317 (30.5) 418 (40.2) 268 (38.5) 234 (33.6) 194 (27.9)

Cinsellik, cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile 
ilgili konularda anne/babalarla konuşmak 
anne-baba ile çocukların ilişkisini 
zedeleyebilir 

57 (5.5) 167 (16.0) 819 (78.5) 61 (8.8) 174 (25.1) 459 (66.1)

Cinsel şiddete (sarkıntılık, tartaklama, 
tecavüz vs.) uğrayan bir kadın bunu hak 
edecek bir şey yapmış olabilir 

61 (5.9) 188 (18.0) 795 (76.1) 102 (14.6) 218 (31.2) 378 (54.2)

Sosyo-ekonomik düzeyin yüksek olduğu, 
eğitimli kesimlerde şiddet olaylarına daha 
az rastlanabilir 

490 (47.0) 298 (28.6) 255 (24.4) 383 (54.9) 157 (22.5) 158 (22.6)

Gençler (kadın-erkek) bekaret 
konusunda toplumun baskıcı tutumunu 
önemsemeyebilir 

478 (46.1) 359 (34.5) 201 (19.4) 288 (41.4) 227 (32.7) 180 (25.9)

Erkeklerin birden fazla cinsel eşi olabilir, 
fakat kadınların tek eşli olmasında yarar 
vardır 

33 (3.2) 66 (6.4) 940 (90.4) 111 (16.0) 85 (12.2) 499 (71.8)

        * Yüzdeler satır yüzdesidir. 
 
Araştırmaya katılan Hacettepe-Beytepe’de okuyan birinci sınıf öğrencilere bazı önermeler 
yöneltilmiş ve önermelere katılma durumları incelenmiştir. Kız öğrencilerin %53.8’i, erkeklerin ise 
%59.0’u, “erkeklerin evli olmadan cinsel ilişki deneyimi yaşayabileceği” ifadesine “katıldıklarını” 
belirtirken, kız öğrencilerin %26.0’sı, erkeklerin ise %25.4’ü bu ifadeye “katılmadıklarını” 
belirtmiştir. Ancak, kız öğrencilerin %38.8’i, erkeklerin ise %39.7’si, “kadınların evli olmadan 
cinsel ilişki deneyimi yaşayabileceği” ifadesine “katıldıklarını”, kız öğrencilerin %37.8’i, erkeklerin 
ise %39.9’u bu ifadeye “katılmadıklarını” belirtmiştir. Hem kız, hem de erkek öğrenciler arasında, 
erkeklerin evlenmeden cinsel ilişki deneyimi yaşayabileceğini kabul etme yüzdesi, aynı ilişkiyi 
kadınlar için kabul etmeden daha yüksek bulunmuştur. Kız öğrencilerin %3.2’si, erkek 
öğrencilerin ise %16’sı, “erkeklerin birden fazla cinsel eşi olabileceğine, fakat kadınların tek eşli 
olmasında yarar olduğu” ifadesine “katıldıklarını” belirtirken, kız öğrencilerin %90.4’ü, erkek 
öğrencilerin ise %71.8’i bu ifadeye “katılmadıklarını” belirtmiştir. 
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Hacettepe’de kız ve erkek öğrencilerin yaklaşık yarısı (sırasıyla %48.9, %54.5), “evlenileceği zaman 
bekaretin kendileri için önemli olduğu” ifadesine “katıldıklarını” belirtirken, kız öğrencilerin 
%32.1’i, erkek öğrencilerin ise %26.2’si bu ifadeye “katılmadıklarını” belirtmiştir. Kız öğrencilerin 
%46.1’i, erkeklerin ise %41.4’ü, “gençlerin bekaret konusunda toplumun baskıcı tutumunu 
önemsemeyebilir” ifadesine “katıldıklarını” belirtirken, kız öğrencilerin %19.4’ü, erkeklerin ise 
%25.9’u bu ifadeye “katılmadıklarını” belirtmiştir. 
 
Kız öğrencilerin %29.3’ü, erkeklerin ise %38.5’i, “gençlerin anne/babalarla cinselliğin sadece 
sağlık boyutunu konuşmalı” ifadesine “katıldıklarını” belirtirken, kız öğrencilerin %40.2’si, erkek 
öğrencilerin ise %27.9’u bu ifadeye “katılmadıklarını” belirtmiştir. Kız öğrencilerin %78.5’i, erkek 
öğrencilerin ise %66.1’i, “cinsellik ile ilgili konularda anne/babalarla konuşmanın anne-baba ile 
çocukların ilişkisini zedeleyebileceği” ifadesine “katılmadıklarını” belirtirken, kız öğrencilerin 
%5.5’i, erkek öğrencilerin ise %8.8’i bu ifadeye “katıldıklarını” belirtmiştir. 
 
Hacettepe-Beytepe’de kız öğrencilerin %76.1’i, erkeklerin ise %54.2’si, “cinsel şiddete uğrayan bir 
kadının bu şiddeti hak edecek bir şey yapmış olabileceği” ifadesine “katılmadıklarını” belirtirken, 
kız öğrencilerin %5.9’u, erkek öğrencilerin ise %14.6’sı bu ifadeye “katıldıklarını” belirtmiştir. Kız 
öğrencilerin %47’si, erkek öğrencilerin ise %54.9’u, “sosyo-ekonomik düzeyin yüksek olduğu, 
eğitimli kesimlerde şiddet olaylarına daha az rastlanabileceği” ifadesine “katıldıklarını” belirtirken, 
kız öğrencilerin %24.4’ü, erkek öğrencilerin ise %22.6’sı bu ifadeye “katılmadıklarını” belirtmiştir 
(Tablo 28.1). 
 

Tablo 28.2 Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Bazı Önermelere Katılma 
Durumlarının Dağılımı (DÜ, Mayıs2001) 
 Dicle Üniversitesi 
 Kadın 

(n=692) 
Erkek 

(n=1185) 
Önermeler Katılıyorum Kararsızım  Katılmıyorum Katılıyorum Kararsızım  Katılmıyorum 

 S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) 

Erkekler, evli olmadan cinsel ilişki deneyimi 
yaşayabilirler 

270 (44.5) 118 (19.5) 218 (36.0) 526 (53.5) 139 (14.1) 319 (32.4) 

Kadınlar, evli olmadan cinsel ilişki deneyimi 
yaşayabilirler 

151 (24.8) 121 (19.8) 338 (55.4) 247 (25.1) 149 (15.1) 590 (59.8) 

Evlenileceği zaman bekaret benim için 
önemlidir 

376 (63.2) 77 (12.9) 142 (23.9) 710 (72.9) 102 (10.5) 162 (16.6) 

Gençler, anne/babalarla cinselliğin yalnızca 
sağlık boyutunu konuşmalıdır 

255 (41.9) 146 (24.0) 207 (34.1) 433 (44.5) 285 (29.4) 254 (26.1) 

Cinsellik, cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile 
ilgili konularda anne/babalarla konuşmak 
anne-baba ile çocukların ilişkisini 
zedeleyebilir 

51 (6.5) 111 (18.5) 437 (73.0) 205 (21.3) 233 (24.2) 526 (54.5) 

Cinsel şiddete (sarkıntılık, tartaklama, 
tecavüz vs.) uğrayan bir kadın bunu hak 
edecek bir şey yapmış olabilir 

59 (9.8) 115 (19.0) 431 (71.2) 217 (22.3) 295 (30.3) 461 (47.4) 

Sosyo-ekonomik düzeyin yüksek olduğu, 
eğitimli kesimlerde şiddet olaylarına daha az 
rastlanabilir 

336 (56.1) 106 (17.7) 157 (26.2) 592 (61.3) 152 (15.7) 222 (23.0) 

Gençler (kadın-erkek) bekaret konusunda 
toplumun baskıcı tutumunu 
önemsemeyebilir 
 

265 (44.2) 152 (25.4) 182 (30.4) 353 (36.8) 205 (21.4) 400 (41.8) 

Erkeklerin birden fazla cinsel eşi olabilir, 
fakat kadınların tek eşli olmasında yarar 
vardır 

58 (9.7) 52 (8.7) 489 (81.6) 308 (31.6) 126 (12.9) 541 (55.5) 

* Yüzdeler satır yüzdesidir 
 
Araştırmaya katılan Dicle Üniversitesi’nde okuyan birinci sınıf öğrencilere de aynı önermeler 
yöneltilmiş ve önermelere katılma durumları incelenmiştir. Kız öğrencilerin %44.5’i, erkeklerin ise 
%53.5’i, “erkeklerin evli olmadan cinsel ilişki deneyimi yaşayabileceği” ifadesine “katıldıklarını” 
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belirtirken, kız öğrencilerin %36’sı, erkek öğrencilerin ise %32.4’ü bu ifadeye “katılmadıklarını” 
belirtmiştir. Bununla birlikte, kız öğrencilerin %24.8’i, erkeklerin ise %25.1’i, “kadınların evli 
olmadan cinsel ilişki deneyimi yaşayabileceği” ifadesine “katıldıklarını”, kız öğrencilerin %55.4’ü, 
erkeklerin ise %59.8’i bu ifadeye “katılmadıklarını” belirtmiştir. Hem kız, hem de erkek öğrenciler 
arasında, erkeklerin evlenmeden cinsel ilişki deneyimi yaşayabileceğini kabul etme yüzdesi, aynı 
ilişkiyi kadınlar için kabul etmeden daha yüksek bulunmuştur. Kız öğrencilerin %9.7’si, erkek 
öğrencilerin ise %31.6’sı, “erkeklerin birden fazla cinsel eşi olabileceğine, fakat kadınların tek eşli 
olmasında yarar olduğu” ifadesine “katıldıklarını” belirtirken, kız öğrencilerin %81.6’sı, erkek 
öğrencilerin ise %55.5’i bu ifadeye “katılmadıklarını” belirtmiştir. 
 
Dicle Üniversitesi’nde kız öğrencilerin %63.2’si, erkeklerin ise %72.9’u, “evlenileceği zaman 
bekaretin kendileri için önemli olduğu” ifadesine “katıldıklarını” belirtirken, kız öğrencilerin 
%23.9’u, erkek öğrencilerin ise %16.6’sı bu ifadeye “katılmadıklarını” belirtmiştir. Kız öğrencilerin 
%44.2’si, erkeklerin ise %36.8’i, gençlerin “bekaret konusunda toplumun baskıcı tutumunu 
önemsemeyebilir” ifadesine “katıldıklarını” belirtirken, kız öğrencilerin %30.4’ü, erkeklerin ise 
%41.8’i bu ifadeye “katılmadıklarını” belirtmiştir. 
 
Kız öğrencilerin %41.9’u, erkeklerin ise %44.5’i, “gençlerin anne/babalarla cinselliğin sadece 
sağlık boyutunu konuşmalı” ifadesine “katıldıklarını” belirtirken, kız öğrencilerin %34.1’i, erkek 
öğrencilerin ise %26.1’i bu ifadeye “katılmadıklarını” belirtmiştir. Kız öğrencilerin %73’ü, erkek 
öğrencilerin ise %54.5’i, “cinsellik ile ilgili konularda anne/babalarla konuşmanın anne-baba ile 
çocukların ilişkisini zedeleyebileceği” ifadesine “katılmadıklarını” belirtirken, kız öğrencilerin 
%6.5’i, erkek öğrencilerin ise %21.3’ü bu ifadeye “katıldıklarını” belirtmiştir.  
 
Dicle Üniversitesi’nde kız öğrencilerin %71.2’si, erkeklerin ise %47.4’ü, “cinsel şiddete uğrayan 
bir kadının bu şiddeti hak edecek bir şey yapmış olabileceği” ifadesine “katılmadıklarını” 
belirtirken, kız öğrencilerin %9.8’i, erkek öğrencilerin ise %22.3’ü bu ifadeye “katıldıklarını” 
belirtmiştir. Kız öğrencilerin %56.1’i, erkek öğrencilerin ise %61.3’ü, “sosyo-ekonomik düzeyin 
yüksek olduğu, eğitimli kesimlerde şiddet olaylarına daha az rastlanabileceği” ifadesine 
“katıldıklarını” belirtirken, kız öğrencilerin %26.2’si, erkek öğrencilerin ise %23’ü bu ifadeye 
“katılmadıklarını” belirtmiştir (Tablo 28.2). 

 
Tablo 29. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Her Genç İnsanın Yanında Kondom 
Bulundurması Gerektiği Konusundaki Görüşlerinin Dağılımı  (HÜ, DÜ, Mayıs 2001)                    
 Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 
Kondom Bulundurma K E T K E T 

 S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) 

Her genç insan yanında 
kondom bulundurmalıdır 

425 (45.7) 408 (63.4) 833 (52.9) 186 (40.5) 418 (51.1) 604 (47.2) 

Sadece erkeklerin 
bulundurması yeterlidir 

290 (31.2) 103 (16.0) 393 (25.0) 127 (27.7) 182 (22.2) 309 (24.1) 

Sadece kadınların 
bulundurması yeterlidir 

6 (0.6) 13 (2.0) 19 (2.3) 7 (1.5) 20 (2.4) 27 (2.4) 

Bulundurulmasına hiç 
gerek yok 

208 (22.5) 119 (18.6) 327 (20.7) 139 (30.3) 198 (24.3) 337 (26.3) 

Toplam* 929 (100.0) 643 (100.0) 1572 (100.0) 459 (100.0) 818 (100.0) 1277 (100.0)
* Hacettepe Üniversitesi’nden 217 öğrenci; Dicle Üniversitesi’nden 600 öğrenci her genç insanın yanında kondom bulundurması konusunda 
görüş  belirtmemiştir. 
 
Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerine “her genç insanın yanında kondom bulundurması 
gerektiği” konusunda görüşleri sorulmuştur. Bu soruya yanıt veren öğrencilerin (Hacettepe’de 1572, 
Dicle’de 1277 kişi) görüşleri incelendiğinde; her iki üniversitede de öğrencilerin yaklaşık yarısı 
(Hacettepe’de %52.9, Dicle’de %47.2) , “her genç insanın yanında kondom bulundurması 
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gerektiğini”, her dört öğrenciden yaklaşık biri (Hacettepe’de %25, Dicle’de %24.1) “sadece erkeklerin 
bulundurmasının yeterli olduğunu” belirtmiştir. “Sadece kadınların bulundurmasının yeterli 
olduğunu” belirten öğrenciler her iki üniversitede de öğrencilerin %2’sini oluştururken, Hacettepe’de 
öğrencilerin %20.7’si, Dicle’de ise %26.3’ü “bulundurmasına hiç gerek olmadığını” düşünmektedir. 
“Her genç insanın yanında kondom bulundurması gerektiğini” her iki üniversitede de erkek öğrenciler 
(Hacettepe’de %63.4, Dicle’de %51.1), kız öğrencilere göre (Hacettepe’de %45.7, Dicle’de %40.5) 
daha sık belirtmiştir. Ayrıca, her iki üniversitede de “sadece erkeklerin bulundurmasının yeterli 
olduğunu” düşünen kız öğrenciler (Hacettepe’de %31.2, Dicle’de %27.7) erkeklere göre 
(Hacettepe’de %16, Dicle’de %22.2) daha yüksek yüzdeyle belirtmiştir. Aynı şekilde, her iki 
üniversitede de kız öğrenciler (Hacettepe’de %22.5, Dicle’de %30.3), erkeklere göre (Hacettepe’de  
%18.6, Dicle’de %24.3) “bulundurulmasına hiç gerek olmadığını” daha yüksek yüzdeyle belirtmiştir 
(Tablo 29). 
 
Tablo 30. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Cinsel İlişki Sırasında Gebelikten 
Korunmak Konusunda Kimin Sorumlu Olduğu İle İlgili Düşünceleri (HÜ, DÜ, Mayıs 2001) 
 Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 
Gebelikten  K E T K E T 

Korunmada Kim 
Sorumlu? 

S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) 

Erkek 19 (2.0) 28 (4.3) 47 (2.8) 24 (4.4) 50 (5.6) 74 (5.1)
Kadın 18 (1.7) 26 (3.9) 44 (2.6) 15 (2.8) 99 (11.1) 114 (7.9)
Her ikisi 936 (91.9) 574 (87.5) 1510 (90.2) 472 (85.0) 691 (78.1) 1163 (80.7)
İkisinden biri olabilir/fark 
etmez 

44 (4.3) 28 (4.3) 72 (4.3) 43 (7.8) 47 (5.2) 90 (6.3)

Gebelikten korunmaya 
gerek yok 

1 (0.1) - (0.0) 1 (0.1) - (0.0) - (0.0) - (0.0)

Toplam* 1018 (100.0) 656 (100.0) 1674 (100.0) 554 (100.0) 887 (100.0) 1441 (100.0)
* Hacettepe Üniversitesi’nden 142 öğrenci; Dicle Üniversitesi’nden 436 öğrenci gebelikten korunma konusunda kimin sorumlu olduğu  
konusunda görüş  belirtmemiştir. 

 
Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerine, “bir cinsel ilişki sırasında gebelikten korunma 
sorumluluğunun kime ait olduğu” sorulmuştur. Bu soruya yanıt veren 
öğrencilerin(Hacettepe’de 1674, Dicle’de 1441) görüşleri incelendiğinde; her iki üniversitede 
de öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (Hacettepe’de %90.2, Dicle’de %80.7) çiftlerin “her 
ikisinin de” sorumlu olduğunu belirtmiştir. Hacettepe’de sadece “erkeklerin” sorumlu 
olduğunu belirtenler öğrencilerin %2.8’i iken, Dicle’de %5.1’idir. Sadece “kadınların” sorumlu 
olduğunu belirtenler ise Hacettepe’de öğrencilerin %2.6’sı iken, Dicle’de %7.9’udur. Her iki 
üniversitede de sorumluluğun sadece “erkeklerde” olduğunu belirten erkek öğrenciler 
(Hacettepe’de %4.3, Dicle’de %5.6), kız öğrencilere göre (Hacettepe’de %2, Dicle’de %4.4) 
daha fazladır. Ayrıca, sorumluluğun sadece “kadınlarda” olduğunu belirten kız öğrenciler 
(Hacettepe’de %1.7, Dicle’de %2.8) erkeklere göre (Hacettepe’de %3.9, Dicle’de %11.1) daha 
fazladır. Görüldüğü gibi, sorumluluğun sadece “kadınlarda” olduğunu belirten erkek 
öğrenciler Dicle’de, Hacettepe’ye göre daha fazladır (Tablo 30). 
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Tablo 31. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Cinsel İlişki Sırasında Cinsel Yolla 
Bulaşan Hastalıklardan Korunma Konusunda Kimin Sorumlu Olduğu İle İlgili Düşünceleri (HÜ, 
DÜ, Mayıs 2001) 
 Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 
CYBH’dan Korunmada 
Kim Sorumlu? 

 
K 

 
E 

 
T 

 
K 

 
E 

 
T 

 S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) 
Erkek 21 (2.0) 18 (2.7) 39 (2.3) 26 (4.7) 34 (3.7) 60 (4.3)
Kadın 4 (0.5) 7 (1.5) 11 (0.6) 7 (1.2) 35 (3.9) 42 (2.8)
Her ikisi 977 (95.0) 614 (92.2) 1591 (94.0) 501 (89.7) 771 (86.1) 1272 (87.3)
İkisinden biri olabilir/fark 
etmez 

25 (2.4) 24 (3.6) 49 (3.0) 24 (4.4) 55 (6.3) 79 (5.6)

Kesin bir şey diyemem 1 (0.1) - (0.0) 1 (0.1) - (0.0) - (0.0) - (0.0)
Toplam* 1028 (100.0) 663 (100.0) 1691 (100.0) 558 (100.0) 895 (100.0) 1453 (100.0)

* Hacettepe Üniversitesi’nden 98 öğrenci; Dicle Üniversitesi’nden 424 öğrenci cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma konusunda kimin 
sorumlu olduğuna ilişkin görüş  belirtmemiştir. 

 
Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerine bir cinsel ilişki sırasında cinsel yolla bulaşan 
hastalıklardan korunma konusunda kimin sorumlu olduğu ile ilgili düşünceleri sorulmuştur. Verilen 
yanıtlar incelendiğinde; Hacettepe-Beytepe’deki öğrencilerin %94.0’ü, Dicle’deki öğrencilerin ise 
%87.3’ü, “eşlerin her ikisinin de sorumlu olduğunu” belirtmiştir. Dicle Üniversitesi’nde daha düşük 
olsa da, her iki üniversitede de hem kız öğrencilerin (Hacettepe’de %95.0, Dicle’de %89.7) hem de 
erkek öğrencilerin (Hacettepe’de %94, Dicle’de %86.1) büyük bir çoğunluğu bir cinsel ilişki sırasında 
cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma konusunda “eşlerin her ikisinin de sorumlu olduğunu” 
belirtmişlerdir. Bununla birlikte, Hacettepe’de “erkeklerin sorumlu olduğunu” düşünen kız ve erkek 
öğrencilerin yüzdesi birbirine benzer iken, Dicle Üniversitesi’nde kız öğrencilerin %4.7’si, erkek 
öğrencilerin ise %3.7’si “erkeklerin sorumlu olduğunu” belirtmiştir. Ayrıca Dicle Üniversitesi’nde kız 
öğrencilerin %1.2’si, erkek öğrencilerin ise %3.9’u “kadınların sorumlu olduğunu” belirtmiştir (Tablo 
31). 
 
5. CİNSEL SAĞLIK/ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİNDEN YARARLANMA VE 
     BEKLENTİLER 
 
Tablo 32. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı İle İlgili 
Olarak Hizmet Alıp Almadıklarının ve Alınan Hizmet Türünün Dağılımı (HÜ,DÜ, Mayıs 2001) 
 Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 

 K E T K E T 

 S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) 

Hizmet Alma Durumu         

Almayan 831 (79.4) 602 (85.5) 1433 (81.9) 570 (88.0) 1000 (92.1) 1570 (90.5)
Alan 215 (20.6) 102 (14.5) 317 (18.1) 78 (12.0) 86 (7.9) 164 (9.5)
Toplam* 1046 (100.0) 704 (100.0) 1750 (100.0) 648 (100.0) 1086 (100.0) 1734 (100.0)
         
Alınan Hizmet Türü**         
Bilgilendirilme 153 (71.2) 80 (78.4) 233 (73.5) 60 (76.9) 73 (84.9) 133 (81.1)
Danışma 22 (10.2) 17 (16.7) 39 (12.3) 5 (6.4) 11 (12.8) 16 (9.7)
Tedaviye Yönelik 35 (16.3) 5 (4.9) 40 (12.6) 14 (17.9) 4 (4.6) 18 (10.9)

* Hacettepe Üniversitesi’nden 39 öğrenci; Dicle Üniversitesi’nden 143 öğrenci hizmet alıp almadığını belirtmemiştir.. 
** Hacettepe Üniversitesi’nden 5 öğrenci aldığı hizmet türünü belirtmemiştir. Dicle Üniversitesi’nden 3 öğrenci ise hizmet aldığını belirtmediği halde hizmet 
türü belirtmiştir. Yüzdelerhizmet aldığını belirtenler üzerinden alınmıştır. 
 
Hacettepe-Beytepe’de okuyan ve bu soruya yanıt veren (1750 kişi) birinci sınıf öğrencilerinin %18.1’i’ 
cinsel sağlık/üreme sağlığı ile ilgili hizmet aldığını, %82’si ise almadığını belirtirken, Dicle’de okuyan 
ve bu soruya yanıt veren (1734 kişi) öğrencilerin sadece %9.5’i bu konuyla ilgili hizmet aldığını, büyük 
bir çoğunluğu ise bu konuyla ilgili herhangi bir hizmet almadığını belirtmiştir. Her iki üniversitede de 
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cinsel sağlık/üreme sağlığı ile ilgili hizmet aldığını belirten kız öğrencilerin yüzdesi erkek 
öğrencilerden daha yüksektir. Araştırmada, cinsel sağlık/üreme sağlığı ile ilgili hizmet aldığını belirten 
öğrencilere aldıkları hizmetin türü sorulmuştur; her iki üniversitede de “bilgilendirilme” birinci sırada 
yer almaktadır (Hacettepe’de %73.5, Dicle’de %81.1). Her iki üniversitede de “tedaviye yönelik 
hizmetler alınan hizmet türü içerisinde ikinci sırada gelmektedir (Hacettepe’de %12.6, Dicle’de 
%10.9). “Danışma” türü hizmetler üçüncü sırada gelmektedir ve Hacettepe’de öğrencilerin %12.3’ü, 
Dicle’de %9.7’si tarafından belirtilmiştir. “Bilgilendirme” ve “danışmanlık” hizmetlerini alma her iki 
üniversitede de erkek öğrencilerde daha yüksektir. Tedaviye yönelik hizmet alma ise kız öğrencilerde 
daha yüksektir (Tablo 32). 

 
Tablo 33. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı Hizmeti 
Aldıkları Yerlerin Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs 2001)* 
 Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 
 
Hizmet Alınan Yer 

K 
(n=215) 

E 
(n=102) 

T 
(n=317) 

K 
(n=78) 

E 
(n=86) 

T 
(n=164) 

 S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) 

Üniversite  
Mediko-sosyal merkezi 

19 (8.8) 5 (4.9) 24 (7.6) 8 (10.3) 10 (11.6) 18 (11.0)

Kamu Hastaneleri, 
(Devlet, SSK, Askeri, 
diğer kurum hastaneleri) 

33 (15.3) 19 (18.6) 52 (16.4) 11 (14.1) 12 (14.0) 23 (14.0)

Özel muayenehane/özel 
hastane 

85 (39.5) 37 (36.3) 122 (38.5) 27 (34.6) 25 (29.1) 52 (31.7)

Sağlık ocağı 11 (5.1) 4 (3.9) 15 (4.7) 8 (10.3) 5 (5.8) 13 (7.9)
Kurumların yaptığı 
tanıtımlar/ konferans/ 
eğitim toplantıları/ 
broşürler 

15 (7.0) 7 (6.9) 22 (6.9) 4 (5.1) 3 (3.5) 4 (2.4)

Okul/ öğretmen 43 (20.0) 19 (18.6) 62 (19.6) - (-) - (-) - (-)
Akran-arkadaş - (-) - (-) - (-) - (-) 5 (5.8) 5 (3.0)
Abla/ağabey/yakın 
çevresindekilerden 

- (-) 1 (1.0) 1 (0.3) 2 (2.6) 1 (1.2) 3 (1.8)

Doktor/uzman/cinsel 
sağlık merkezi/AIDS 
klubü 

21 (9.8) 8 (7.8) 29 (9.1) 2 (2.6) 5 (5.8) 7 (4.3)

Diğer** 1 (0.5) 2 (2.0) 3 (0.9) 2 (2.6) 5 (5.8) 7 (4.3)
* Birden fazla seçenek işaretlenmiştir ve yüzdeler n üzerinden alınmıştır. 
** “eczane”, “genelev”, “imam” 

 
Araştırmada, cinsel sağlık/üreme sağlığı hizmeti aldıklarını belirten birinci sınıf öğrencilerine 
hizmeti nereden aldıkları sorulmuş ve bu soruya yanıt verenlerin, her iki üniversitede de birinci 
sırada “özel muayenehane/özel hastane”yi belirttikleri saptanmıştır (Hacettepe’de %38.5, Dicle’de 
%31.7). Hizmet alınan yerler arasında Hacettepe Üniversitesi’nde ikinci sırada “okul/öğretmen” 
(%19.6) gelirken, Dicle’de “kamu hastaneleri” (%14.0) gelmektedir. Dicle’de “okul/öğretmen” 
kategorisini belirten öğrenci olmamıştır. Dicle Üniversitesi’nde hizmet alınan yer olarak “mediko-
sosyal merkezi” üçüncü sırada (%11.0), Hacettepe’de ise beşinci sırada yer almaktadır. Bu sonuç 
ileride hizmetlerin yeniden düzenlenmesinde dikkate alınması gereken bir bulgudur. Hacettepe’de 
üçüncü sırada %16.4 ile “kamu hastaneleri” gelmekte, dördüncü sırada ise %9.1 ile 
“doktor/uzman/cinsel sağlık merkezi/AIDS klubü” gelmektedir. Dicle’de ise dördüncü sırada 
%7.9 ile “sağlık ocağı”, beşinci sırada ise %4.3 ile “doktor/uzman/cinsel sağlık merkezi/AIDS 
Klubü” gelmektedir. Dicle Üniversitesi’nde beş öğrenci “akran-arkadaşı”, 3 öğrenci 
“abla/abi/yakın çevresindekiler”den hizmet aldığını belirtmiştir. Her iki üniversiteden 10 öğrenci 
ise “diğer” başlığı altında; “eczane”, “genelev” ve “imam”ı, bu konularda hizmet alınan yer olarak 
belirtmiştir.  
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Dicle Üniversitesi’nde hem kız hem de erkek öğrenciler arasında cinsel sağlık/üreme sağlığı 
hizmeti alınan ilk üç yer sırayla; “özel muayenehane/özel hastane” (sırasıyla %34.6, %29.1), 
“kamu hastaneleri” (%14) ve “üniversitenin mediko-sosyal merkezi”dir (sırasıyla %10.3, %11.6). 
Hacettepe Üniversitesi’nde hem kız hem de erkek öğrenciler arasında bu hizmetlerin en sık 
alındığı yer; Dicle’deki gibi “özel muayenehane/özel hastane” (sırasıyla %39.5, %36.3) iken, kız 
öğrenciler ikinci sırada “okul/öğretmen”i (%20.0), erkek öğrenciler ise “okul/öğretmen” ve 
“kamu hastaneleri”ni (%18.6) belirtmiştir. Bununla birlikte Hacettepe’de kız öğrenciler üçüncü 
sırada “kamu hastaneleri”ni (%15.3) belirtirken, erkek öğrenciler “doktor/uzman/cinsel sağlık 
merkezi/AIDS Klubü”nü (%7.8) belirtmiştir (Tablo 33). 

 
Tablo 34. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı Hizmeti 
Almama Nedenlerinin Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs 2001)* 
 Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 
 
Nedenler 

K 
(n=831) 

E 
(n=602) 

T 
(n=1433) 

K 
(n=570) 

E 
(n=1000) 

T 
(n=1570) 

 S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) 

Gerek duymadığı için 401 (48.3) 365 (60.6) 766 (53.5) 204 (35.8) 438 (43.8) 642 (40.9) 
Utandığı  için 45 (5.4) 53 (8.8) 98 (6.8) 53 (9.3) 118 (11.8) 171 (10.9) 
Gidebileceği bir yer 
olmadığı için 

201 (24.2) 124 (20.6) 325 (22.7) 186 (32.6) 297 (29.7) 483 (30.8) 

Bu tür hizmetleri veren 
yerlere güvenmediği için 

55 (6.6) 59 (9.8) 114 (8.0) 46 (8.1) 63 (6.3) 109 (6.9) 

Evli olmayanlara bu tür 
hizmetlerin 
verilmeyeceğini 
düşündüğü için 

40 (4.8) 15 (2.5) 55 (3.8) 29 (5.1) 49 (4.9) 78 (5.0) 

Bu tür konularla ilgili 
olarak arkadaşlarıyla 
konuşmayı tercih ettiği 
için 

112 (13.5) 97 (16.1) 209 (14.6) 98 (17.2) 206 (20.6) 304 (19.4) 

İhtiyacı olmadığı için 374 (45.0) 205 (34.1) 579 (40.4) 186 (32.6) 230 (23.0) 436 (27.8) 
Diğer** 8 (1.0) 9 (1.5) 17 (1.2) 7 (1.2) 15 (1.5) 22 (1.4) 

* Birden fazla seçenek işaretlenmiştir ve yüzdeler n üzerinden alınmıştır. 
** “bu tür konular toplumda tuhaf karşılandığı, ciddiye alınmadığı için”, “diğer öncelikli konuların yanında cinsellikle ilgili konuları önemsiz gördüğüm 
için”, “ailemden bilgi aldığım için”, “kitap-ansiklopediden bilgi aldığım için”, “başka yollardan bu ihtiyacımı giderdiğim için”. 

 
Araştırmaya katılan ve şimdiye kadar Cinsel Sağlık/Üreme sağlığı hizmetlerini almadığını belirten 
birinci sınıf öğrencilerine bu hizmeti almama nedenleri sorulmuştur. Bu soruya verilen yanıtlar 
incelendiğinde; her iki Üniversitede de nedenler arasında birinci sırada “gerek duymadığı için” 
(Hacettepe’de %53.5, Dicle’de %40.9) gelmektedir. Hacettepe öğrencilerinin belirttiği nedenler 
arasında ikinci sırada “ihtiyacı olmadığı için” (%40.4), Dicle Üniversitesi’nde ise “gidebileceği bir 
yer olmadığı için” (%30.8) gelmektedir. “Gidebileceği bir yer olmadığı için” cinsel sağlık/üreme 
sağlığı hizmeti almadığını belirtenler Hacettepe Üniversitesi öğrencileri arasında üçüncü sırada 
(%22.7) yer almaktadır. Her iki üniversitede de nedenler arasında dördüncü sırada “bu tür 
konularla ilgili olarak arkadaşlarıyla konuşmayı tercih ettiği için” gelmektedir (Hacettepe’de 
%14.6, Dicle’de %19.4). Hizmet almama nedenleri arasında Hacettepe’de beşinci sırada “bu tür 
hizmetleri veren yerlere güvenmediği için” (%8), Dicle’de ise “utandığı için” (%10.9) gelmektedir. 
Neden olarak “utanma” Hacettepe’de altıncı sırada (%6.8) yer almaktadır.  
 
Kız ve erkek öğrencilerin hizmet almama nedenleri incelendiğinde; her iki üniversitede de ilk üç 
neden; “gerek duymadığı için”, “ihtiyacı olmadığı için” “gidebileceği bir yer olmadığı için” 
olmuştur. Dicle Üniversitesi’ndeki kız öğrenciler %17.2 ile üçüncü sırada “bu tür konularla ilgili 
olarak arkadaşlarıyla konuşmayı tercih ettiği için”i belirtmiştir, Hacettepe’deki kız öğrenciler için 
bu neden dördüncü sırada (%13.5) gelmektedir. Hacettepe’de erkek öğrenciler için ilk üç neden 
kız öğrencilerdeki ilk üç nedenle benzer bulunmuştur. Bununla birlikte, Dicle’de erkek öğrenciler 
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hizmet almama nedeni olarak ilk üç sırada; “hizmete gerek duymadığı”nı (%43.8), “gidebileceği 
bir yer olmadığı”nı (%29.7) ve “ihtiyacı olmadığı”nı (%23) belirtmiştir. Her iki üniversitede de 
erkek öğrenciler neden olarak dördüncü sırada “bu tür konularla ilgili olarak arkadaşlarıyla 
konuşmayı tercih ettiği için”i (Hacettepe’de %14.6, Dicle’de %20.6) belirtmiştir. Her iki 
üniversitede de erkek öğrenciler, “hizmete gerek duymadığını”, “utandığını” ve “bu tür konularda 
arkadaşlarıyla konuşmayı tercih ettiğini” kız öğrencilerden daha yüksek sıklıkta belirtmiştir (Tablo 
34). 
 
Tablo 35. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Gençlere Yönelik Cinsel 
Sağlık/Üreme Sağlığı Hizmetlerinin Nerelerde Verilmesi Gerektiği İle İlgili Görüşlerinin Dağılımı 
(HÜ, DÜ, Mayıs 2001)* 

 Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 
Görüşler 
 

K 
(n=1071) 

E 
(n=718) 

T 
(n=1789) 

K 
(n=692) 

E 
(n=1185) 

T 
(n=1877) 

 S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) 

Hastanelerde 406 (37.9) 206 (28.7) 612 (34.2) 185 (26.7) 265 (22.4) 430 (22.9)
Sağlık Ocaklarında 223 (20.8) 131 (18.2) 354 (19.8) 98 (14.2) 134 (11.3) 232 (12.4)
Üniversitelerin mediko-
sosyal merkezlerinde 

664 (62.0) 413 (57.5) 1077 (60.2) 345 (49.9) 434 (36.6) 779 (41.5)

Okullarda 709 (66.2) 475 (66.2) 1184 (66.2) 317 (45.8) 563 (47.5) 882 (47.0)
Sadece bu tür hizmetleri 
veren bağımsız danışma 
merkezlerinde 

510 (47.6) 270 (37.6) 780 (43.6) 208 (30.1) 334 (28.2) 542 (28.9)

Diğer** 11 (1.0) 14 (1.9) 25 (1.4) 7 (1.0) 16 (1.4) 23 (1.2)
* Birden fazla seçenek işaretlenmiştir ve yüzdeler n üzerinden alınmıştır. 
**“mümkün olan her yerde”, “medya, iletişim araçları, dergi, internet”, “bu hizmetlerin verilmesine hiç gerek yok". 

 
Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerine “gençlere yönelik cinsel sağlık/üreme sağlığı 
hizmetlerinin nerelerde verilmesi gerektiği” ile ilgili görüşleri sorulmuştur. Öğrencilerin verdiği 
yanıtlar incelendiğinde; Her iki üniversitede de öğrenciler, bu eğitimin birinci sırada 
“okullarda” (Hacettepe’de % 66.2, Dicle’de %47.0), ikinci sırada ise “üniversitelerin mediko-
sosyal merkezlerinde” (sırasıyla %60.2, %41.5) verilmesi gerektiğini düşünmektedirler. Her iki 
üniversitede de de üçüncü sırayı “sadece bu hizmetleri veren danışma merkezleri” (sırasıyla 
%43.6, %28.9). almaktadır. Her iki üniversite öğrencileri tarafından “hastaneler” (sırasıyla 
%34.2, %22.9) ve “sağlık ocakları” (sırasıyla %19.8, %12.4) hizmet alma açısından en az tercih 
edilen yerlerdir. 

 
Hacettepe Üniversitesi’nde hem kız hem de erkek öğrencilerin belirttikleri yerlerin sıralaması 
birbirine benzer iken, Dicle’de erkek öğrenciler ilk sırada “okullar”ı (%47.5), kız öğrenciler ise 
“üniversitelerin mediko-sosyal merkezleri”ni (%49.9) belirtmişlerdir. Dicle’de kız öğrenciler 
ikinci sırada “okullar”ı (%45.8), erkek öğrenciler ise “üniversitelerin mediko-sosyal 
merkezleri”ni (%36.6) belirtmişlerdir. Her iki üniversitede de hem kız hem de erkek öğrenciler 
tarafından “hastaneler” ve “sağlık ocakları” en az belirtilen yerler olmuştur (Tablo 35).  
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Tablo 36. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Gençlere Yönelik Cinsel 
Sağlık/Üreme Sağlığı Hizmetlerinin Niteliklerinin Neler Olması Gerektiği Konusunda Görüşlerinin 
Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs 2001)* 
 Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 
 
Hizmetin Nitelikleri 

K 
(n=1071) 

E 
(n=718) 

T 
(n=1789) 

K 
(n=692) 

E 
(n=1185) 

T 
(n=1877) 

 S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) 

Başvurular ve 
konuşulanlar saklı 
tutulmalıdır 

637 (59.5) 419 (58.4) 1056 (59.0) 259 (37.4) 432 (36.5) 691 (36.8) 

Hem danışmanlık hem de 
tedavi hizmetlerini 
kapsamalıdır 

865 (80.8) 503 (70.1) 1368 (76.5) 396 (57.2) 552 (46.6) 948 (50.5) 

Kolay ulaşılabilir bir yerde 
sağlanmalıdır 

694 (64.8) 431 (60.0) 1125 (62.9) 301 (43.5) 452 (38.1) 753 (40.1) 

Hem kişisel hem de toplu 
hizmet alınabilmelidir 

484 (45.2) 302 (42.1) 786 (43.9) 234 (33.8) 340 (28.7) 547 (29.1) 

Kadınlara kadın, erkeklere 
erkek uzmanlar tarafından 
hizmet sunulmalıdır 

249 (23.2) 168 (23.4) 417 (23.3) 161 (23.3) 298 (25.1) 459 (24.5) 

Kampüste/gençlerin sık 
gittiği yerlerde duyuruları 
yapılmalıdır 

458 (42.8) 290 (40.4) 748 (41.8) 143 (20.7) 238 (20.1) 381 (20.3) 

Diğer** 4 (0.4) 3 (0.4) 7 (0.4) - (0.0) 2 (0.2) 2 (0.1) 
* Birden fazla seçenek işaretlenmiştir ve yüzdeler n üzerinden alınmıştır. 
** “cinsiyete dayalı yaklaşımlar”, “bu hizmetlerin gerekli ve doğal olduğu aşılanmalıdır”. 

 
Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerine, “gençlere yönelik cinsel sağlık/üreme sağlığı 
hizmetlerinin niteliğinin neler olması gerektiği” sorulmuştur. Verilen yanıtlar incelendiğinde, 
her iki üniversitedeki öğrenciler için ilk sıradaki nitelik; cinsel sağlık/üreme sağlığı 
hizmetlerinin “hem danışmanlık hem de tedavi hizmetlerini kapsama”sı (Hacettepe’de %76.5; 
Dicle’de %50.5).olmuştur. İkinci sırada belirtilen nitelik ise, “kolay ulaşılabilir bir yerde 
sunulması”dır (sırasıyla %62.9; %40.1). “Başvuruların ve konuşulanların gizli tutulması” ise 
her iki üniversite için üçüncü sıradaki (sırasıyla %59.0, %36.8) niteliği oluşturmaktadır. Her iki 
Üniversite öğrencileri daha sonra “hem kişisel hem de toplu hizmet alınabilmeli” (sırasıyla 
%43.9, %29.1) görüşünü belirtmişlerdir. Hacettepe’de beşinci sıradaki nitelik; cinsel 
sağlık/üreme sağlığı hizmetlerinin “kampüste/gençlerin sık gittiği yerlerde duyurularının 
yapılması” gerektiği (%41.8) iken, Dicle’de bu nitelik en son sırada (%20.3) belirtilmiştir. 
Dicle’de “kadınlara kadın, erkeklere erkek uzmanlar tarafından hizmet sunulması” gerektiği 
(%24.5) beşinci sırada belirtilirken, Hacettepe’de bu nitelik %23.3 ile en son sırada 
belirtilmiştir. Her iki üniversitede de hem kız hem de erkek öğrenciler için bu niteliklerin 
sıralaması benzer bulunmuştur (Tablo 36).  
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Tablo 37. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Gençlere Yönelik Cinsel 
Sağlık/Üreme Sağlığı Hizmetleri Veren Kişilerin Niteliklerine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı (HÜ, DÜ, 
Mayıs 2001)* 
 Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 
 
Kişinin Nitelikleri 

K 
(n=1071) 

E 
(n=718) 

T 
(n=1789) 

K 
(n=692) 

E 
(n=1185) 

T 
(n=1877) 

 S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) S (%) 

Donanımlı bir 
profesyonel olmalıdır 
(hekim, psikolog, sosyal 
hizmet uzmanı, vb.) 

956 (89.3) 594 (82.7) 1550 (86.6) 496 (71.7) 747 (63.0) 1243 (66.2) 

Önyargısız ve anlayışlı 
olmalıdır 

757 (70.7) 479 (66.7) 1236 (69.1) 345 (49.9) 489 (41.3) 834 (44.4) 

Yaşı genç olmalıdır 78 (7.3) 111 (15.5) 189 (10.6) 28 (4.0) 108 (9.1) 136 (7.2) 
Güvenilir olmalıdır 768 (71.7) 458 (63.8) 1226 (68.5) 311 (44.9) 434 (36.6) 745 (39.7) 
Gençlerle hasta-doktor 
ilişkisi değil, arkadaşça bir 
ilişki kurabilmelidir 

821 (76.7) 515 (71.7) 1336 (74.7) 491 (71.0) 689 (58.1) 1180 (62.9) 

Diğer** 1 (0.1) 7 (1.0) 8 (0.4) 2 (0.3) 1 (0.1) 3 (0.2) 
* Birden fazla seçenek işaretlenmiştir ve yüzdeler n üzerinden alınmıştır. 
** bilgili ve deneyimli olması yeterlidir” 

 
Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerine “gençlere yönelik cinsel sağlık/üreme sağlığı 
hizmetleri veren kişilerin niteliklerine” ilişkin görüşleri sorulmuştur. Öğrencilerin verdiği 
yanıtlar incelendiğinde; her iki üniversitede de belirtilen görüşlerin yüzde sıralaması birbirine 
benzer bulunmuştur. Her iki üniversitede de ilk sırada belirtilen nitelik; “donanımlı bir 
profesyonel olması” (Hacettepe’de %86.6, Dicle’de %66.2) gerektiği olmuştur. İkinci sıradaki 
nitelik; “gençlerle hasta-doktor ilişkisi değil, arkadaşça bir ilişki kurması” (sırasıyla %74.7, 
%62.9) gerektiği, üçüncü sıradaki nitelik, “önyargısız ve anlayışlı olması” (sırasıyla %69.1, 
%44.4) gerektiği, dördüncü sıradaki nitelik “güvenilir olması” (sırasıyla %68.5, %39.7) 
gerektiği, en son sıradaki nitelik ise “yaşının genç olması” (sırasıyla %10.6, %7.2) gerektiği 
olmuştur. Öğrenciler tarafından, hizmet veren kişilerde bulunması gerektiği belirtilen bu 
nitelikler, Hacettepe’de Dicle’deki öğrencilere göre daha yüksek yüzdeyle belirtilmiştir. 

 
Her iki üniversitede de hem kız hem de erkek öğrencilerin görüşleri açısından yukarıda 
belirtilen sıralama genel olarak benzer iken, Hacettepe’de kız öğrencilerin üçüncü sırada 
belirttiği nitelik “güvenilir olması” (%71.7) gerektiği iken, erkek öğrenciler “önyargısız ve 
anlayışlı olması” (%66.7) gerektiğini belirtmişlerdir. Bu nitelik Hacettepe’deki kız öğrencilerin 
belirttiği nitelikler arasında dördüncü sırada (%70.7) yer almaktadır. Hacettepe’de hizmet 
veren kişinin “güvenilir” olması gerektiği erkek öğrencileri tarafından dördüncü sırada 
(%63.8) belirtilmiştir (Tablo 37). 
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6. ADOLESANLARIN/GENÇLERİN CİNSEL SAĞLIK/ÜREME SAĞLIĞINI 
      ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ 

 
Tablo 38. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Annelerinin Öğrenim Durumlarına Göre Anneleri İle 
Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığına İlişkin Konuları Konuşma Durumlarının Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs 
2001) 
Annenin Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 
Öğrenim Konuşuyor Konuşmuyor Toplam Konuşuyor Konuşmuyor Toplam 
Durumu S % S % S % S % S % S % 

İlkokul ve altı 258 (35.3) 473 (64.7) 731 (100.0) 247 (17.6) 1158 (82.4) 1405 (100.0) 
Ortaokul-Lise 86 (43.3) 115 (56.7) 203 (100.0) 27 (23.3) 89 (76.7) 116 (100.0) 
Yüksek öğrenim 427 (52.4) 388 (47.6) 815 (100.0) 62 (37.8) 102 (62.2) 164 (100.0) 
 X2=45.75 p<0.05 X2= 36.50 p<0.05 

 
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü ve Dicle Üniversitesi’nde araştırmaya katılan birinci sınıf 
öğrencilerinin annelerinin öğrenim durumlarıyla, öğrencilerin anneleri ile Cinsel Sağlık/Üreme sağlığı 
ile ilgili konuları konuşup konuşmadıkları arasında ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Tablo 38’de 
görüldüğü gibi; annelerin öğrenim düzeyi ilkokul ve altında ise Hacettepe’deki öğrencilerin %35.3'ü, 
Dicle’dekilerin %17.6’sı anneleriyle bu konuları konuşurken, annenin öğrenim düzeyi yüksek öğrenim 
olduğunda; Hacettepe’dekilerin %52.4’ü, Dicle’dekilerin ise %37.8’i konuşmaktadır. Bu artış her iki 
üniversitede de istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (Hacettepe: X2=45.75 p<0.05, Dicle: X2= 
36.50 p<0.05). Her iki üniversitede de annelerin öğrenim düzeyi yükseldikçe, çocuklarıyla Cinsel 
Sağlık/Üreme sağlığına ilişkin konuları daha fazla konuşmaktadır (Tablo 38). 

 
Tablo 39. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Babalarının Öğrenim Durumlarına Göre Babaları İle 
Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığına İlişkin Konuları Konuşma Durumlarının Dağılımı  (HÜ, DÜ, Mayıs- 
2001) 
Babanın Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 
Öğrenim Konuşuyor Konuşmuyor Toplam Konuşuyor Konuşmuyor Toplam 
Durumu S % S % S % S % S % S % 

İlkokul ve altı 75 (10.5) 638 (89.5) 713 (100.0) 83 (6.0) 1305 (94.0) 1388 (100.0) 
Ortaokul-Lise 34 (17.1) 165 (82.9) 199 (100.0) 14 (12.2) 101 (87.8) 115 (100.0) 
Yüksek öğrenim 199 (24.9) 599 (75.1) 798 (100.0) 25 (15.5) 136 (85.5) 161 (100.0) 
 X2=53.15 p<0.05 X2= 23.62 p<0.05 

 
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü ve Dicle Üniversitesi’nde araştırmaya katılan birinci sınıf 
öğrencilerinin babalarının öğrenim durumlarıyla, öğrencilerin babaları ile cinsel sağlık/üreme sağlığı 
ile ilgili konuları konuşup konuşmadıkları arasında ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Tablo 39’da 
görüldüğü gibi; babaların öğrenim düzeyi ilkokul ve altında ise Hacettepe’deki öğrencilerin %10.5’i, 
Dicle’dekilerin %6’sı babalarıyla bu konuları konuşurken, babanın öğrenim düzeyi yüksek öğrenim 
olduğunda; Hacettepe’dekilerin %24.9’u, Dicle’dekilerin ise %15.5’i konuşmaktadır. Bu artış her iki 
üniversitede de de istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur(Hacettepe: X2=53.15 p<0.05, Dicle: X2= 
23.62 p<0.05). Her iki üniversitede de babaların öğrenim düzeyi yükseldikçe, çocuklarıyla cinsel 
sağlık/üreme sağlığına ilişkin konuları daha fazla konuşmaktadır (Tablo 39). 
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Tablo 40. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Sosyal Güvence Türlerine Göre Cinsel Sağlık/Üreme 
Sağlığı Hizmeti Alma Durumlarının Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs 2001) 
Sosyal Güvence Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 
Türü Hizmet Alan Hizmet Almayan Toplam Hizmet 

Alan 
Hizmet 

Almayan 
Toplam  

 S % S % S % S % S % S % 

Emekli Sandığı 137 (19.2) 576 (80.8) 713 (100.0) 49 (10.8) 406 (89.2) 455 (100.0) 
Bağ-Kur 32 (16.8) 159 (83.2) 191 (100.0) 15 (6.7) 208 (93.3) 223 (100.0) 
SSK 85 (16.6) 426 (83.4) 511 (100.0) 53 (9.8) 486 (90.2) 539 (100.0) 
Özel Sigorta - (-) 6 (100.0) 6 (100.0) 2 (5.0) 38 (95.0) 40 (100.0) 
Yeşil Kart 18 (33.3) 36 (66.7) 54 (100.0) 5 (20.0) 20 (80.0) 25 (100.0) 
Mediko-Sosyal 36 (17.4) 176 (82.6) 212 (100.0) 31 (20.8) 360 (93.3) 391 (100.0) 
 X2= 11.42 p<0.05 X2= 8.26 p>0.05 

 
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü ve Dicle Üniversitesi’nde araştırmaya katılan birinci sınıf 
öğrencilerinin sahip oldukları sosyal güvence türü ile öğrencilerin Cinsel Sağlık/Üreme sağlığı 
hizmetlerini almaları arasında bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Tablo 40’ta görüldüğü gibi; her iki 
üniversitede de “yeşil kartlı” öğrenciler ve Dicle’de ayrıca “mediko-sosyal”e bağlı öğrenciler, diğer 
gruplara göre daha fazla hizmet aldığını belirtmiştir. Hacettepe’de, öğrencilerin sahip olduğu sosyal 
güvence türü, onların bu hizmetleri almasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yaratırken, Dicle’de 
anlamlı bir fark yaratmamaktadır (Hacettepe’de: X2= 11.42 p<0.05, Dicle’de:  X2= 8-26 p>0.05) 
(Tablo 40). 

 
Tablo 41. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Birleşmeyle Sonuçlanan Cinsel Deneyimi Olma 
Durumlarına Göre Herhangi Bir Kontraseptif Kullanma Durumlarının Dağılımı  (HÜ, DÜ, Mayıs 
2001)         
Birleşmeyle Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 
Sonuçlanan 
Cinsel İlişki 

 K.Y. 
Kullanmadı 

K.Y.  
Kullandı 

Toplam K.Y. 
Kullanmadı

K.Y. Kullandı Toplam  

Deneyimi S % S % S % S % S % S % 

Oldu 
 

317 (54.4) 266 (45.6) 583 (100.0) 286 (70.6) 119 (29.4) 405 (100.0) 

Olmadı  
 

990 (91.2) 95 (8.8) 1085 (100.0) 962 (90.0) 107 (10.0) 1069 (100.0) 

 X2=303.99 p<0.05 X2= 84.92 p<0.05 
 

Hacettepe-Beytepe’de ve Dicle’de birinci sınıfta okuyan öğrencilerin şimdiye kadar birleşmeyle 
sonuçlanan cinsel ilişki deneyimlerinin olması durumuyla, öğrencilerin şimdiye kadar herhangi bir 
kontraseptif yöntem kullanma durumları arasında bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Hacettepe’de 
şimdiye kadar birleşmeyle sonuçlanan cinsel ilişki deneyimi olduğunu belirten öğrencilerin %45.6’sı 
herhangi bir kontraseptif kullandığını, %54.4’ü ise kullanmadığını belirtirken, Dicle’de bu öğrencilerin 
%29.4’ü kontraseptif kullandığını, %70.6’sı ise kullanmadığını belirtmiştir. Görüldüğü gibi, 
korunmasız cinsel ilişki, Dicle’deki öğrenciler arasında daha yaygındır. Bunun yanısıra; şimdiye kadar 
birleşmeyle sonuçlanan cinsel ilişki deneyimi olmayan öğrencilerin bir kısmı da kontraseptif 
kullandığını belirtmiştir. Hacettepe’de birleşmeyle sonuçlanan cinsel ilişki deneyimi olmayan 
öğrencilerin %8.8’i, Dicle’de ise %10’u bir kontraseptif kullandığını belirtmiştir. Birleşmeyle 
sonuçlanan bir cinsel ilişkisi olan öğrenciler, olmayanlara göre daha yüksek sıklıkla kontraseptif 
kulanmaktadır ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (X2=303.99 p<0.05, X2= 84.92 
p<0.05). Burada öğrencilerin odak grup görüşmelerinden elde edilen verilere dayanarak yapılan bu 
gruplamada, öğrenciler için “birleşmeyle sonuçlanan ilişki”nin ne anlama geldiği önem taşımaktadır. 
“Birleşmeyle sonuçlanmayan bir ilişkide” de öğrenciler cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak 
amacıyla kondom vb. kullanmış olabilirler (Tablo 41).  
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Tablo 42. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Yaş Gruplarına Göre Şimdiye Kadar Sevgililerinin Olup 
Olmadığının Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs 2001) 
 Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 
 Sevgilisi Olma  Sevgilisi Olma 
Yaş Grupları Evet Hayır Toplam Evet Hayır Toplam  
 S % S % S % S % S % S % 

15-19 
 

629 (70.1) 268 (29.9) 897 (100.0) 336 (59.5) 229 (40.5) 565 (100.0) 

20-24 
 

662 (82.9) 137 (17.1) 799 (100.0) 629 (67.9) 297 (32.1) 926 (100.0) 

25+ 8 (72.7) 3 (27.3) 11 (100.0) 49 (92.5) 4 (7.5) 53 (100.0) 
 X2= 37.72 p<0.05 X2= 28.59 p<0.05 

 
Hacettepe-Beytepe’de ve Dicle’de öğrencilerin yaşları ile, şimdiye kadar sevgililerinin olma durumu 
arasında bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Tablo 42’de görüldüğü gibi adolesan yaş grubunda (15-
19 yaş) olan öğrencilerin Hacettepe’de %70’inin, Dicle’de ise yarısından fazlasının (%59.5), şimdiye 
kadar sevgilileri olmuştur. Bunun yanısıra; yaş ilerledikçe sevgilileri olan öğrenciler de artmaktadır ve 
yaş grupları arasındaki bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (Hacettepe’de X2= 37.72 
p<0.05, Dicle’de X2= 28.59 p<0.05) (Tablo 42). 
 
Tablo 43. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı 
Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs 2001) 
 Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 
Bilgi Düzeyi K E          T K E T 

 S % S % S % S % S % S % 

İyi  (25-39 puan) 974 (90.9 650 (90.5) 1624 (90.8) 388 (56.1) 574 (48.4) 962 (51.3) 
Kötü  (0-24 puan) 97 (9.1 68 (9.5) 165 (9.2) 304 (43.9) 611 (51.6) 915 (48.7) 
Toplam 1071 (100.0) 718 (100.0) 1789 (100.0) 692 (100.0) 1185 (100.0) 1877 (100.0) 
 Ortalama: 30.5 (ss: ± 8.6), Ortanca: 33 

Min-max: 1-39 
Ortalama: 18.8 (ss: ± 14.8), Ortanca: 28 
Min-max: 1-39 

 
Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerinin cinsel sağlık/üreme sağlığı ile ilgili bilgilerini saptamak 
üzere sorulan bilgi soruları, doğru yanıta “1” puan yanlış yanıta “0” puan verilerek bilgi puanı 
hesaplanmış ve öğrencilerin bilgi düzeyleri değerlendirilmiştir. Öğrencilerin bu sorulardan alabileceği 
maksimum puan 39 olarak hesaplanmıştır. Yapılan bu değerlendirme sonucunda her iki Üniversitede 
deki 3666 öğrencinin ortalama puanı 24.4 (ss: ± 13.6), ortanca puanı 32, en küçük puan: 0, en yüksek 
puan ise 39 olarak hesaplanmıştır. Bu değerlendirme sonunda, ortalama puanın altı (0-24 puan) 
“kötü”, ortalamanın üzeri (25-39 puan) “iyi” olarak gruplandırılmıştır. Bu değerlendirmenin sonuçları 
aşağıda verilmiştir: 
 
Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsünde okuyan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun (%90.8) 
cinsel sağlık/üreme sağlığı ile ilgili bilgi düzeyleri “iyi”, %9.2’sinin “kötü” olduğu saptanmıştır. Dicle 
Üniversitesi’nde ise öğrencilerin %51.3’ünün bilgi düzeyi “iyi”, %48.7’sinin ise “kötü” olarak 
değerlendirilmiştir. Öğrencilerin bilgi puanı ortalamaları ve ortanca değerleri incelendiğinde; 
Hacettepe-Beytepe’de okuyan birinci sınıf öğrencilerinin, Dicle’deki öğrencilere göre cinsel 
sağlık/üreme sağlığı bilgileri daha yüksek olduğu görülmektedir (Tablo 43).  

 
Hacettepe Üniversitesi’nde kız ve erkek öğrencilerin cinsel sağlık/üreme sağlığı ile ilgili bilgi düzeyleri 
benzer iken, Dicle Üniversitesi’nde cinsel sağlık/üreme sağlığı bilgisi “iyi” olarak değerlendirilen kız 
öğrencilerin yüzdesi (%56.1) erkeklere göre (%48.4) daha yüksektir (Tablo 43). 
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Tablo 44. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Yaş Gruplarına Göre Bilgi Göre Cinsel Sağlık/Üreme 
Sağlığı Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Dağılımı  (HÜ, DÜ, Mayıs 2001) 
 Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 
 Bilgi Düzeyi Bilgi Düzeyi 
Yaş Gruplarını İyi       Kötü Toplam İyi Kötü Toplam 

 S % S % S % S % S % S % 

15-19 851 (91.9) 75 (8.1) 926 (100.0) 327 (49.5) 334 (50.5) 661 (100.0) 
20-24 754 (90.0) 84 (10.0) 838 (100.0) 587 (52.9) 522 (47.1) 1109 (100.0) 
25+ 10 (90.9) 1 (9.1) 11 (100.0) 34 (50.0) 34 (50.0) 68 (100.0) 
 X2=1.98 p>0.05 X2= 2.05 p>0.05 

* Hacettepe Üniversitesi’nden 14 öğrenci; Dicle Üniversitesi’nden 39 öğrenci yaşını belirtmemiştir. 
 
Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerinin yaş gruplarına göre cinsel sağlık/üreme sağlığı bilgi 
düzeyleri değerlendirilmiş ve Hacettepe’de öğrencilerin %91’inin bilgi düzeyi “iyi”, %9’unun ise 
“kötü” olduğu, Dicle’de ise öğrencilerin %51.6’sının bilgi düzeyi “iyi”, %48.4’ünün ise “kötü” olduğu 
saptanmıştır. Öğrencilerin yaşlarının cinsel sağlık/üreme sağlığı bilgi düzeylerini etkileyip etkilemediği 
incelenmiştir. Hacettepe’de adolesan (15-19 yaş) ve genç (20 +) yaş grubunda olan öğrencilerin bilgi 
düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir (X2=1.98 p>0.05). Dicle’de ise 
çok belirgin olmamakla birlikte, yaş ilerledikçe bilgi düzeyinin az da olsa arttığı görülmektedir. 
Dicle’de adolesan yaş grubundaki öğrencilerin yarısından fazlasının (%51) bilgi düzeyleri “kötü” 
olarak değerlendirilirken, genç yaş grubundaki öğrenciler için bu kategorideki öğrenciler %47’ye 
düşmektedir (Tablo 44). 

 
Tablo 45. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Annelerinin Öğrenim Durumlarına Göre Cinsel 
Sağlık/Üreme Sağlığı Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Dağılımı  (HÜ, DÜ, Mayıs 2001) 
 Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 
Annenin Bilgi Düzeyi Bilgi Düzeyi 
Öğrenim  Kötü İyi Toplam Kötü İyi Toplam  
Durumu S % S % S  % S % S % S % 

İlkokul ve altı 
 

87 (11.8) 650 (88.2) 737 (100.0) 676 (46.9) 764 (53.1) 1440 (100.0) 

Ortaokul-Lise 
 

18 (8.8) 187 (91.2) 205 (100.0) 51 (42.9) 68 (57.1) 119 (100.0) 

Yüksek öğrenim 56 (6.8) 763 (93.2) 819 (100.0) 71 (42.8) 95 (57.2) 166 (100.0) 
 X2= 11.55 p<0.05 X2= 1.65 p>0.05 

 
Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerinin annelerinin öğrenim durumuna göre cinsel 
sağlık/üreme sağlığı bilgi düzeyleri değerlendirilmiş ve Hacettepe’de öğrencilerin anneleri ilkokul ve 
altında öğrenim düzeyinde ise, öğrencilerin %11.8’inin bilgi düzeyi “kötü” iken, anneleri yüksek 
öğrenim görenlerin %6.8’inin “kötü” olduğu bulunmuştur. Hacettepe’de annelerin öğrenim düzeyi 
arttıkça öğrencilerin bilgi düzeyi de artmaktadır ve bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır(X2= 11.55 
p<0.05). Ancak; Dicle Üniversitesi’nde annelerin öğrenim düzeyinin artması, öğrencilerin bilgi 
düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark yaratmamaktadır (X2= 1.65 p>0.05). (Tablo 45).  
 
Araştırmada daha önceki bulgularda ortaya konduğu gibi; Dicle Üniversitesi’nde öğrencilerin cinsel 
sağlık/üreme sağlığı ile ilgili konularda anneleri ile daha az konuştukları saptanmıştır. Bu nedenle 
Dicle’de annelerin öğrenim düzeyi ne olursa olsun, çocukları ile bu konuları konuşmadıkları için 
onların bu konulardaki bilgilerine bir etkileri de olmamaktadır. Bunun yanısıra, annenin eğitimi ile 
cinsel sağlık/üreme sağlığı bilgi niteliği de bu sonucu etkilemiş olabilir.  
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Tablo 46. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Babalarının Öğrenim Durumlarına Göre Cinsel 
Sağlık/Üreme Sağlığı Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Dağılımı  (HÜ, DÜ, Mayıs- 2001) 
 Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 
Babanın Bilgi Düzeyi Bilgi Düzeyi 
Öğrenim  Kötü       İyi Toplam Kötü İyi Toplam  
Durumu S % S % S % S % S % S % 

İlkokul ve altı 
 

40 (12.5) 279 (87.5) 319 (100.0) 267 (47.5) 428 (52.5) 815 (100.0) 

Ortaokul-Lise 
 

25 (10.4) 215 (89.6) 240 (100.0) 110 (42.3) 150 (57.7) 260 (100.0) 

Yüksek öğrenim 87 (7.7) 1050 (92.3) 1137 (100.0 274 (47.5) 303 (52.5) 577 (100.0) 
 X2=8.01 p>0.05) X2=2.36 p>0.05 

 
Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerinin babalarının öğrenim durumuna göre cinsel 
sağlık/üreme sağlığı bilgi düzeyleri değerlendirilmiş ve Hacettepe’de öğrencilerin babaları ilkokul ve 
altında öğrenim düzeyinde ise, öğrencilerin %12.5’inin bilgi düzeyi “kötü” iken, babaları yüksek 
öğrenim görenlerin %7.7’sinin “kötü” olduğu bulunmuştur. Ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmamıştır(X2=8.01 p>0.05). Dicle Üniversitesi’nde babaların öğrenim düzeyinin artması, 
öğrencilerin bilgi düzeylerinde bir değişim yaratmamaktadır(X2= 2.36 p>0.05). (Tablo 46). 
Araştırmada daha önceki bulgularda ortaya konduğu gibi; her iki üniversitede de öğrencilerin cinsel 
sağlık/üreme sağlığı ile ilgili konularda babaları ile çok az konuştukları saptanmıştır. Bu nedenle her 
iki üniversitede de babaların öğrenim düzeyi ne olursa olsun, çocukları ile bu konuları konuşmadıkları 
için onların bu konulardaki bilgilerine bir etkileri de olmamaktadır. 

 
Tablo 47. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Kaldıkları Yerlere Göre Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı 
Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs 2001) 
 Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 
 Bilgi Düzeyi Bilgi Düzeyi 
Kalınan Yer Kötü İyi Toplam Kötü İyi Toplam  
 S % S % S % S % S % S % 

Yurt 74 (9.1) 737 (90.9) 811 (100.0) 249 (43.7) 321 (56.3) 570 (100.0) 
Arkadaş ile 74 (11.1) 193 (88.9) 217 (100.0) 208 (52.7) 187 (47.3) 395 (100.0) 
Aile ile 53 (8.5) 570 (91.5) 623 (100.0) 366 (48.7) 386 (51.3) 752 (100.0) 
Akraba ile 6 (7.9) 70 (92.1) 76 (100.0) 51 (54.3) 43 (45.7) 94 (100.0) 
Tek başına 4 (10.5) 34 (89.5) 38 (100.0) 16 (55.2) 13 (44.8) 29 (100.0) 
Misafirhane - (-) 7 (100.0) 7 (100.0) 2 (40.0) 3 (60.0) 5 (100.0) 
Abla-ağabey ile 2 (10.5) 17 (89.5) 19 (100.0) 6 (60.0) 4 (40.0) 10 (100.0) 
Diğer - (-) 5 (100.0) 5 (100.0) - (0.0) 3 (100.0) 3 (100.0) 
 X2= 2.75 p>0.05 X2= 13.28 p>0.05 

 
Hacettepe-Beytepe’de ve Dicle’de araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerinin, halen kalmakta 
oldukları yere göre cinsel sağlık/üreme sağlığı bilgi düzeyleri değerlendirilmiş ve her iki Üniversitede 
de “yurtta” veya “ailesi ile birlikte” kalan öğrenciler arasında, cinsel /üreme sağlığı bilgi düzeyleri “iyi” 
olanlar diğer gruplara göre daha yüksek bulunmuştur(Hacettepe’de sırasıyla %90.9, %91.5; Dicle’de 
sırasıyla %56.3, %51.3). Ancak; gruplar arasında bilgi düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark bulunmamıştır (Hacettepe’de: X2= 2.75 p>0.05; Dicle’de : X2= 13.28 p>0.05) (Tablo 47). 
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Tablo 48. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı Bilgi Düzeylerine Göre 
Şimdiye Kadar Herhangi Bir Kontraseptif Yöntem Kullanma Durumlarının Dağılımı (HÜ, DÜ, 
Mayıs 2001) 
 Hacettepe Üniversitesi Dicle Üniversitesi 
Bilgi Yöntem Kullanma Yöntem Kullanma 
Düzeyi Hayır Evet Toplam Hayır Evet Toplam  
 S % S % S % S % S % S % 

Kötü 
 

143 (86.1) 23 (13.9) 166 (100.0) 866 (93.5) 60 (6.5) 926 (100.0) 

İyi 1291 (79.0) 344 (21.0) 1635 (100.0) 796 (81.6) 179 (18.4) 975 (100.0) 
 X2=4.79 p>0.05 X2=60.97 p<0.05 

 
Hacetepe-Beytepe’de ve Dicle’de araştırmaya katılan öğrencilerin, cinsel sağlık/üreme sağlığı ile ilgili 
konulardaki bilgi düzeyleriyle, öğrencilerin şimdiye kadar herhangi bir kontraseptif yöntem kullanma 
durumu arasında bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Tablo 48’de görüldüğü gibi; Hacettepe’de bilgi 
düzeyi “kötü” olan öğrencilerin %13.9’u yöntem kullanırken, bilgi düzeyi “iyi” olanların %21’inin 
kontraseptif yöntem kullandığı saptanmıştır. Ancak, bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir 
(X2=4.79 p>0.05). Dicle Üniversitesi’nde ise; bilgi düzeyi “kötü” olan öğrencilerin %6.5’i kontraseptif 
yöntem kullanırken, bilgi düzeyi “iyi” olanlarda yöntem kullanma %18.4’e yükselmektedir ve. bu fark 
istatistiksel olarak anlamlıdır (X2=60.97 p<0.05) (Tablo 48). 
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HİZMET SUNAN SAĞLIK PERSONELİNİN 
ADOLESANLARIN CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞINA İLİŞKİN 

GÖZLEM, DENEYİM, GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ 
 

Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı'nın Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliği halinde 
yürütmekte olduğu "Adolesanların Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığını Etkileyen Faktörler" 
araştırmasının önemli bölümlerinden biri de gençlere yönelik hizmetleri sunmakta olan 
profesyonellerin görüşlerinin alınmasıdır. Hizmetleri yürütmekte olanların deneyim, gözlem, görüş 
ve önerileri; konunun tüm boyutları ile anlaşılmasında çok önemli bir katkı sağlayacağından bu 
araştırmanın bir parçası olarak planlanmıştır. Bu nedenle, araştırmanın bu bölümünde, hem 
Hacettepe hem de Dicle Ünivesitesi’nde gençlere halen hizmet sunmakta olan ve gençlerin en sık 
karşılaştıkları birimlerde ve uzmanlık alanlarında çalışmakta olan sağlık personeli ile 
görüşülmüştür. 
 
Hizmet sunanların gözlem, deneyim, görüş ve önerilerini saptamak amacıyla "yarı-yapılandırılmış 
görüşme formu" hazırlanmıştır. Görüşme formu; hizmet sunanları çok genel olarak tanıtıcı 
bilgiler, sunulmakta olan hizmetlerin türü, cinsel sağlık ve üreme sağlığına yönelik  görüş, 
düşünce, deneyim ve önerilerin alınmasını sağlamayı hedefleyen açık ve kapalı uçlu 35 sorudan 
oluşturulmuştur. 

 
Görüşme formunun hazırlanmasının ardından, her iki üniversitenin Mediko Sosyal Merkez 
Sorumluları ile irtibata geçilmiş, gerekli izinler alınmış; hizmetleri aksatmayacak ve görüşme 
süresini bölmeyecek zaman dilimlerinde randevular düzenlenerek, hizmet sunanlar ile 
görüşülmüştür. Görüşme süresi; kişiye bağlı etkenlere göre değişmekle birlikte, ortalama 45 dakika 
sürmüştür.  
 
Diyarbakır'da 23, Ankara'da 22 olmak üzere toplam 45 sağlık personeli ile görüşülmüştür. 
Görüşülen kişiler gençlerin en sık karşılaştıkları, hizmet aldıkları, danıştıkları ve tedavi hizmeti 
aldıkları birim ve kişiler arasından seçilmiştir. Ankara'da Hacettepe Üniversitesi’nde çok daha 
donanımlı, düzgün işleyen iki ayrı Mediko-Sosyal Merkezi’nin olması sevk oranlarını 
azaltmaktadır. Bu nedenle Dicle Üniversitesi’nde çoğunlukla Mediko-Sosyal Merkezi’nin dışındaki 
birim ve uzmanlarla, Hacettepe Üniversitesi’nde ise çoğunlukla Mediko-Sosyal merkezlerinde 
çalışanlarla görüşülmüştür.  
 
Görüşmeler ve analiz, projenin başından bu yana çalışmakta olan ve araştırmanın diğer süreçlerini 
de takip eden 2 sosyal bilimci tarafından gerçekleştirilmiştir. Görüşme formlarından elde edilen 
bilgiler SPSS 10.00'a girilmiş ve elde edilen ayrıntılı bulgular aşağıda sunulmuştur. 
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BULGULAR ve TARTIŞMA 
 
Hizmet sunanların yaş, cinsiyet, medeni durum, sahip oldukları çocuk sayısı, öğrenim durumu, 
meslekleri, çalışma süreleri gibi bazı sosyo-demografik özellikleri aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 
 
Tablo 1. Görüşülen Hizmet Sunucuların Yaş Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs 2002) 
Yaş Sayı Yüzde  

25-29 5 11.1 
30-34 8 17.8 
35-39 10 22.2 
40-44 15 33.3 
<45 7 15.6 
Toplam 45 100.0 
 
Görüşülen hizmet sunucuların yaş dağılımları incelendiğinde; %33.3'ünün 40-45 yaş aralığında, 
%22.2'sinin 35-39 yaş aralığında yer aldığı görülmektedir. Yaş dağılımı, görüşülen hizmet 
sunucuların yarıdan fazlasının (%55.8) orta yaş ve daha üzerinde olan profesyonellerden 
oluştuğunu göstermektedir. 25-29 yaş diliminde yer alan 5 (%11.1), 45 yaş ve üzerinde olan ise 7 
kişi  bulunmaktadır. Dolayısı ile her yaş diliminden hizmet sunucunun görüşleri alınmıştır. Yaş bir 
kriter olarak kullanılmamıştır. Kullanılan  kriter; gençlere direk ya da dolaylı şekilde hizmet 
sunmak olarak belirlenmiştir. Ancak yaş dağılım tablosunda da görüldüğü gibi; görüşülen hizmet 
sunucular farklı yaş gruplarını temsil edebilme niteliğini taşımaktadır (Tablo 1). 
 
Tablo 2. Görüşülen Hizmet Sunucuların Cinsiyet Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs2002) 
Cinsiyet Sayı Yüzde  

Kadın 24 53.3 
Erkek 21 46.7 
Toplam  45 100.0 
 
Görüşülen hizmet sunucuların cinsiyet dağılımı incelendiğinde; %53.3'ünü kadınlar, %46.7'sini ise 
erkeklerin oluşturduğu görülmektedir (Tablo 2). Görüşmecilerin seçiminde cinsiyet de bir kriter 
olarak ele alınmamıştır. Ancak benzer sayıda görüşmeci seçilmeye de dikkat edilmiştir. Görüşülen 
kişi sayısı, cinsiyete bağlı farklılıkların anlamlı olup olmadığına bakacak sayısal yeterlilikte değildir. 
Diğer bulgularda da görüleceği üzere cinsiyete bağlı çok farklı ifade ve yaklaşımlar söz konusu 
değildir. Ancak raporun her iki cinsiyetin görüşlerini eşite yakın şekilde yansıtıyor olması da 
önemli görülmüştür. 

 
Tablo 3. Görüşülen Hizmet Sunucuların Medeni Durumlarının Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs 2002) 
Medeni Durum Sayı Yüzde 
Evli 36 80.0
Bekar, ailesinden ayrı yaşıyor 2 4.4
Boşanmış 2 4.4
Dul 1 2.2
Toplam  45 100.0
 
Medeni durum incelendiğinde; görüşülenlerin %80'inin evli olduğu görülmüştür. Türkiye'de 
evlenme oldukça yaygın bir yaşama biçimidir ve ortalama evlilik yaşı son yıllarda yükselmekle 
birlikte, kentli ve eğitim almış kesimde evlenme yaşı yaygın olarak 25-30 yaş aralığında olmaktadır. 
Toplum genelinde kadınlarda evlenme yaşı daha düşük olmakla birlikte, eğitimli, profesyonel 
kadınlarda yaş yükselmektedir. Toplumumuzda evlenme çok yaygın olmasına rağmen, boşanma 
oranları genel olarak çok düşüktür. Bu genellemeler görüşülen kişilerde de görülmüş, sadece 2 
(%4.4) kişi boşanmış olduğunu ifade etmiştir. Görüşülen kişilerin %8.9'u bekar ve ailesi ile 
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birlikte, %4.4'ü de bekar ve ailesinden ayrı yaşamaktadır. Bir kişi de dul olduğunu bildirmiştir 
(Tablo 3).  
 
Tablo 4. Görüşülen Hizmet Sunucuların Sahip Oldukları Çocuk Sayılarına Göre Dağılımı (HÜ, 
DÜ, Mayıs 2002) 
Sahip Oldukları Çocuk Sayısı Sayı Yüzde 
Yok 11 24.4
1 17 37.8
2 17 37.8
Toplam 45 100.0
 
Profesyonel hizmet sunucu olmanın yanında ebeveyn olmanın görüş, düşünce, öneri ve 
beklentileri etkileyip etkilemediğini görmek önemli görülmüş ve bu nedenle görüşülen kişilere 
çocuk sayısı sorulmuştur. Medeni durumu evli olan 36 görüşülen kişinin 34'ü(%75.6) çocuk 
sahibidir (Tablo 4). Ülkemizde ailelerin sahip olduğu ortalama çocuk sayısı bölgelere, kır-kente ve 
eğitime bağlı olarak değişmektedir. Hacettepe Üniversitesi’nde çalışanlar ile Dicle Üniversitesi’nde 
çalışanlar karşılaştırıldığında sahip olunan çocuk sayısına ilişkin fark gözlenmemektedir. Her iki 
üniversitede de çalışanların çocuk sayılarının 1 ile 2 arasında değişmekte olması, doğurganlık ile 
eğitim arasındaki ilişkiyi göstermesi açısından önemlidir. Türkiye’de yapılan tüm çalışmaların 
gösterdiği üzere eğitim düzeyinin artması ile doğurganlık düşmektedir. 
 
Tablo 5. Görüşülen Hizmet Sunucuların En Son Bitirilen Okula Göre Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs 
2002) 

En Son Bitirilen Okul Sayı Yüzde 
Lise/dengi meslek lisesi 4 8.9
Açık öğretim fakültesi/Yüksek okul 3 6.7
Üniversite 11 24.4
Yüksek lisans 2 4.4
Doktora 5 11.1
Tıp eğitiminden sonra uzmanlık 20 44.4
Toplam  45 100.0
 
Görüşülen kişilerin en son bitirdikleri eğitim kurumu incelendiğinde; yarıya yakınının(%44.4) tıp 
eğitiminin ardından ihtisas eğitimini tamamlamış oldukları görülmektedir. En düşük eğitim, lise 
dengi meslek liseleridir (%8.9), hemşireler bu grupta yer almaktadır. 3 kişi (%6.7) açık öğretim 
fakültesi/yüksek okul, 11 kişi (%24.4) üniversite, 2 kişi (%4.4) yüksek lisans, 5 kişi (%11.1) de 
doktora eğitimini tamamlamıştır (Tablo 5).  
 
Her iki üniversitenin Mediko-Sosyal Merkezi’nde yapılan görüşmeler, cinsel sağlık ve üreme 
sağlığına ilişkin gençlerin en sık karşılaştıkları kişilerin ve uzmanlık alanlarının; kadın doğum, 
üroloji, psikiyatri, psikolog ve hemşireler olduğunu göstermiştir. Görüşülen kişiler seçilirken, 
gençlerin en sık karşılaştıkları hizmet aldıkları, danıştıkları, ve tedavi hizmeti aldıkları birim ve 
kişilerin seçimine dikkat edilmiş ve meslek dağılımı tablosunda da görüldüğü gibi bu kişilerin 
tamamına ulaşılmıştır (Tablo 6).  
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Tablo 6. Görüşülen Hizmet Sunucuların Mesleklerine Göre Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs 2002) 
Meslek Sayı Yüzde 
Hemşire/ebe 11 24.1
Pratisyen hekim 6 15.3
Kadın doğum uzmanı 5 11.1
Ürolog 5 11.1
Psikiyatrist 5 11.1
Psikolog 5 11.1
Halk sağlığı uzmanı 4 8.9
Dahiliye uzmanı 2 4.1
Aile hekimi 1 2.1
Sosyal Hizmet Uzmanı 1 2.1

Toplam 45 100.0
 
Ülkemizde sağlık hizmetleri sunulurken en önemli yardımcı sağlık personeli ebe ve hemşirelerdir. 
Çoğunlukla ilk karşılaşma, ilk danışma, yol gösterme ve yönlendirme genellikle hemşire ve ebeler 
aracılığı ile yapılmaktadır. Bu nedenle onların bu konudaki düşünce, görüş ve deneyimlerinin 
önemli olduğundan hareketle 11 ebe ve hemşire (%24.1) ile görüşülmüştür. Üroloji, kadın doğum, 
psikiyatri ve psikoloji  alanlarından eşite yakın sayıda uzman ile görüşülmüştür. Uzun süredir 
Mediko-Sosyal Merkezleri’nde çalışmakta olan ve gençlerin bedensel hastalıklarına bakan bir 
dahiliye uzmanı, poliklinik hizmetlerinin yanısıra, özellikle koruyucu-önleyici hizmet sunumunu 
hedefleyen 4 halk sağlığı uzmanı (%8.9), bir aile hekimi (%2.1) ve bir sosyal hizmet uzmanı (%2.1) 
ile görüşülmüştür (Tablo 6). 
 
Tablo 7. Görüşülen Hizmet Sunucuların Çalışma Sürelerinin  Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs 2002) 
Çalışma Süresi (yıl) Sayı Yüzde 
1-5  15 33.3
6-10  8 17.8
11-15  8 17.8
16-20  6 13.3
21-25  3 6.7
25+ 5 11.1
Toplam 45 100.0
 
Görüşülen kişilerin üçte ikisinden fazlası (%66.7) beş yıldan fazla süredir çalışmaktadır. %33.3'ü 
beş yıldan az, %17.8'i 11-15 yıl arasında çalışmaktadır. %6.7'si ise 20-25 yıl arasında, 5 kişi (%11.1) 
ise 25 yıldan fazla bir süredir çalışmaktadır (Tablo 7). 
 
Daha önce yaş ve evlilik oranlarında da değinildiği gibi, görüşülen kişilerin yarıdan fazlası orta ve 
daha üzerindeki yaş grubundadır ve hizmette bulunma süreleri 5 yıldan fazladır. Çalışma süresinin 
uzaması ile iş arasında farklı ilişkiler kurmak mümkündür. Çalışma süresinin artması çalışılan 
alandaki tecrübe düzeyini artırırken, daha sonra değinileceği üzere, çalışanları aynı zamanda 
geriletebilmektedir. Özellikle sağlık gibi bilgi, teknoloji, yöntem ve yaklaşımlarda çok hızlı bir 
değişmenin olduğu bilim alanında çalışma süresinin uzaması son bilgilere ulaşmayı da güçleştirici 
bir rol oynayabilmektedir. Hele diğer alanlarda olduğu gibi sağlık hizmetini sunanlara yönelik 
hizmetiçi eğitimlerin çok sınırlı, çalışanların bilgi düzeyine ilişkin denetimin çok düşük olduğu 
ülkemizde; çalışma süresinin artması beraberinde deneyimi getirse bile daha iyi hizmet sunumunu 
garantilememektedir.  
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Tablo 8. Görüşülen Hizmet Sunucuların Yürüttükleri Hizmetlerin Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs 
2002) 
Yürütülmekte olan hizmetler (n=71) * Sayı Yüzde  
Uzmanlık alanına giren tanı, tedavi ve sevk 33 46.5 
Danışmanlık (Aile planlaması ve psikolojik) 32 45.0 
İdari işler 6 8.5 
*Bir kişi birden fazla hizmeti belirtmiştir. 
 
Sunulmakta olan hizmetler incelendiğinde; daha önce değinildiği gibi görüşülen kişiler içinde 
uzmanlık alanı belli olan hizmet sunucuların sayısı fazla olduğundan genel olarak sunmakta 
oldukları işleri "uzmanlık alanları" sınırları içinde tanımlamışlardır (%46.5). "Uzmanlık Alanı"; 
kadın doğum uzmanları için klinikte yatan hastaları, poliklinik, ameliyathane hizmetlerini, 
menopoz, infertilite klinik işleri ile AP hizmetlerini kapsamaktadır. Aynı şekilde üroloji için, klinik, 
poliklinik, ameliyat, nöbet ve vardiya hizmetlerini kapsamaktadır. Mediko-Sosyal Merkezi’nde 
çalışan bir pratisyen hekim için sunulmakta olan hizmet; poliklinikte muayene, danışmanlık, bazen 
eğitim olabilmektedir. Bir halk sağlığı uzmanı için ise; poliklinik hizmetleri, koruyucu-önleyici 
yaklaşımları, eğitim, danışmanlık, cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda bilgilendirme ve yol 
gösterme hizmetlerini kapsamaktadır.  
 
Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması (AÇS/AP) Merkezi’nde çalışan doktor ve hemşireler için 
sunulmakta olan hizmetler gebelik, hijyen, gebelikten korunma yöntemleri, eğitim, danışmanlık 
hizmetlerini kapsamaktadır. Bir psikolog için ise psikolojik danışma hizmetlerini içermektedir. 
Gençlik Merkezi’nde çalışmakta olan bir sosyal hizmet uzmanı için ise çalışan genç ve çocuklar ile 
onların ailelerine sunulan hizmetleri kapsamaktadır.  
 
"İdari işler" tanımlaması içine giren hizmetler ise uzmanlık alanı çerçevesinde sunulan hizmetlere 
ek olarak yürütülen idari sorumluluklardır (%8.5). Birim işleyişinin gerektirdiği bürokratik işlemler, 
yazışmalar, toplantılar, personel hareketliliği gibi çalışmalar da birimde görevli sorumlu uzmanlar 
tarafından yürütülmektedir.  
 
Sunulan hizmetlerin çeşitliği uzmanlık alanlarına göre belirlenmektedir ve görüşülen kişilerin 
mesleki unvanları ile ilişkilidir. Görüldüğü gibi yürütülmekte olan hizmetler alanlarına uygun 
hizmetlerdir (Tablo 8). 
 
Tablo 9. Görüşülen Hizmet Sunucuların Adolesanlara Yönelik Özel Bir Eğitim Alma 
Durumlarının Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs 2002) 
Hizmet içi eğitim alma durumu Sayı Yüzde 
Hayır 32 71.1
Evet 13 28.9
Toplam 45 100.0
 
Hizmet sunanların, adolesanlara yönelik, adölesan dönemin özellikleri, gelişim evreleri, bu 
dönemde meydana gelen fiziksel ve psikolojik değişimlere ilişkin hizmetiçi eğitim amaçlı bir 
seminer, kurs ya da toplantıya katılıp katılmadıkları önemli görülmüş ve kapalı uçlu şekilde 
sorulmuştur. Hizmet sunanların %71.1'inin bu çerçevede bir eğitim almamış olduğu görülmüştür 
(Tablo 9). Bu soruya "evet aldım" diyenlerden sadece biri aldığı eğitimin adını, süresini 
söyleyebilmiş, onun dışındakiler adolesanlara sunulan hizmetlerin, temel uzmanlık alanlarının 
önemli bir parçasını oluşturduğunu ve temel eğitimleri sırasında bunu aldıklarını belirtmişlerdir. 
Temel eğitimin ardından sadece adolesanlar için bir eğitim alıp almadıkları sorulduğunda ise 
"özellikle son yıllarda katıldıkları kongrelerde hep adolesan alt başlığının olduğu"nu belirtmişler, 
ancak; daha önce de belirtildiği gibi bir kişi dışında eğitimin adı ve süresini belirtebilen görüşmeci 
olmamıştır. Bunun üzerine ikinci soru olan "aldığınız eğitim yeterli mi?" sorusu "şu andaki mevcut 

 94



bilginizin adolesanlarla çalışmak için yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?" şeklinde 
değiştirilerek yöneltilmiştir.  
 
Tablo 10. Görüşülen Hizmet Sunucuların Aldıkları Eğitimin/Mevcut Eğitimlerinin Yeterliliğini 
Değerlendirme Durumunun Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs 2002) 
Alınan ve mevcut eğitimin yeterlilik durumu Sayı Yüzde
Hayır 26 57.8
Evet 15 33.3
Kısmen yeterli mutlaka eklenecek şeyler olmalı 4 8.9
Toplam 44 100.0
 
Buna göre şu anda mevcut bilgisini adolesanlarla çalışmak için yeterli bulanlar %33.3 iken; 
%57.3'ü yetersiz olduğunu belirtmiştir. 3 kişi ise "kısmen yeterli ancak mutlaka eklenecek şeyler 
olmalı" diyerek bir çekince belirtmişlerdir (Tablo 10). Bu bulgular bize, adolesanlara hizmet 
sunmakta olan hizmet sunucularının yarıdan fazlasının kendilerini yeterli bulmadıklarını 
göstermektedir. Mevcut durumlarının farkında olmaları ve bunu açık yüreklilikle belirtmeleri 
önemli bulunmuştur. Bu bulgular, ayrıca bu konuda atılacak ilk adımın hizmet sunucuların 
eğitimleri olması gerektiği konusunda da yol gösterici olması açısından önemlidir. Böyle bir 
eksikliğin kabul ediliyor olması planlanacak yeni eğitim ve yaklaşımlara hizmet sunanların ilgi ve 
katılımın olacağı konusunda da fikir verebilir. 
 
Kurumların sunmakta oldukları hizmetleri öğrenmek mevcut hizmetlerin neler olduğunu 
anlayabilmek amacıyla açık uçlu olacak şekilde “bu merkezde/klinikte gençlere özel ne tür 
hizmetler sunuluyor?” şeklinde soru yöneltilmiş, alınan cevaplar mümkün olduğunca ifade edilen 
şekilde, değiştirilmeden aşağıda sunulmuştur.  
 
Tablo 11. Görüşülen Hizmet Sunucuların Gence Özel Sunmakta Oldukları Hizmetlerin  Dağılımı 
(HÜ, DÜ, Mayıs 2002) 
Gence sunulan hizmet (n=93) * Sayı Yüzde  
Poliklinik+Klinik Hizmetler 37 39.8 
Danışmanlık (Üreme Sağlığı/Cinsel Sağlık ve Psikolojik) 35 37.6 
Özel bir hizmet yok, başvuruları halinde gerekenler 21 22.6 
*Bir kişi birden fazla hizmeti belirtmiştir. 
 
Yukarıdaki cevaplar; görüşülen hizmet sunucuların çalıştıkları kurumların, gence özel hizmet 
sunmadıklarını ya da bedenlerine ilişkin(klinik muayene, poliklinik muayenesi) sağlık sorunları ile 
ilgilendiklerini göstermektedir (%39.8). “Özel bir hizmet yok, başvuruları halinde yapılması 
gerekenler” diyenler ise 21 kişidir (%22.6). Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı ve psikolojik danışmanlık, 
yol gösterme, ne yapmaları gerektiği konularında bilgilendirme de sunulmakta olan 
hizmetlerdendir (%37.6) (Tablo 11).  
 
Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi’nde çalışan hizmet sunucular dışında, aile 
planlaması konusunda danışmanlık, yönlendirme, yol gösterme hizmetlerinin sunulmakta 
olduğunu ifade edenler, “aslında böyle bir hizmetin kurumlarında olmadığını”, ancak kendilerinin 
bunu yaptıklarını belirtmişlerdir. AÇS/AP merkezi dışında kurumsallaşmış bir danışma, 
bilgilendirme hizmetinin olmadığı ve çok kişisel çabalarla, bu hizmetlerin sınırlı kaldığı 
anlaşılmıştır.  
 
Bu ifadelerin tümü bize sunulmakta olan hizmetlerin gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı 
konularındaki bilgi ve hizmet gereksinimlerini karşılayacak yeterli nitelik ve nicelikten uzak 
olduğunu göstermektedir. Tablo 12’de görüleceği gibi hizmet sunucuların çoğu gençlere sunmakta 
oldukları hizmetleri “değerlendirme ölçeği” üzerinde belirlemeleri istendiğinde, sundukları hizmeti 
“yetersiz” olarak değerlendirmişlerdir.  
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Tablo 12. Görüşülen Hizmet Sunucuların Gence Özel Sundukları Hizmetleri 
Değerlendirmelerinin Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs 2002) 
Hizmetlerin Yeterliliği Sayı Yüzde 
Çok yeterli 1 2.2
Yeterli 7 15.5
Kısmen yeterli 14 31.1
Yetersiz 21 46.8
Çok yetersiz 2 4.4
Toplam 45 100.0
 
Gençlere sunmakta oldukları hizmetlerin yeterlilik düzeyini derecelendirmeleri istendiğinde; 21 
hizmet sunucusu (%46.8) "yetersiz", 14'ü (%31.1) ise "kısmen yeterli" olarak ifade etmiştir. "Çok 
yeterli" değerlendirmesini bir kişi ifade ederken; 7 kişi (%15.5) de "yeterli" olarak 
değerlendirmiştir. 2 kişi (%4.4) ise sunulmakta olan hizmetlerin "çok yetersiz" olduğunu 
belirtmiştir. Genel olarak cevaplar değerlendirildiğinde; hizmet sunucuların yarısı gençlere 
sundukları hizmetlerin “yetersiz” olduğu konusunda görüş birliği içindedir (Tablo 12). Bu 
değerlendirme bize hizmet sunucuların adolesanlara yönelik yeni ve çeşitlendirilmiş hizmetlerin 
planlaması halinde hazır oldukları ve aynı zamanda da mevcut durumu tarafsız bir şekilde 
değerlendirebilme, ve daha fazla hizmet sunulması gerektiğini düşünmeleri yönünde ipuçları da 
sunmaktadır.  
 
Hizmet sunucuların gözlem ve deneyimlerine dayanarak gençlerin başvuru nedenlerini 
öğrenebilmek amacıyla “gençler en çok hangi nedenlerle size başvuruyor?” diye açık uçlu olarak 
yöneltilmiş soruya alınan cevaplar ifade ettikleri şekilde aşağıda sunulmuştur. 
 
Tablo 13. Görüşülen Hizmet Sunucuların Belirttiği, Gençlerin Başvuru Nedenlerinin Dağılımı 
(HÜ, DÜ, Mayıs 2002) 
Gençlerin Başvuru Nedenleri (n=133) * Sayı  Yüzde 
Çeşitli enfeksiyonlar 34 25.8
Psikolojik destek almak 30 22.8
Cinsel Sağlık/Üreme organlarının anatomi ve fizyolojisine ilişkin bilgi almak 23 17.4
Aile planlaması hizmetleri almak 23 17.4
Psiko-somatik yakınmalar 12 9.0
Kızlık zarı, bekarete ilişkin bilgi almak 10 7.6
* Bir kişi birden fazla nedeni belirtmiştir. 
 
Hizmet sunucuların ifadeleri incelendiğinde uzmanlık alanına ve başvurulan kuruma göre 
nedenler değişmektedir. Başvuru nedenlerinin başında, "üst solunum yolu enfeksiyonları", 
"gastro-intestinal sistem hastalıkları", "mantar enfeksiyonları" gibi çeşitli enfeksiyon problemleri 
gelmektedir (%25.8). Enfeksiyon problemlerini psikolojik destek almak için yapılan başvurular 
izlemektedir (%22.8). Sosyalleşememe, uyum, aileden ayrılma nedeniyle yaşanan sıkıntılar, gelecek 
kaygısı, sınav dönemi yaşanan anksiyete bu hizmetleri kapsamında yer almaktadır. Aile planlaması 
yöntemleri (%17.4);  cinsel sağlık/üreme organlarıyla ilgili (%17.4) bilgi ve danışmanlık almak için 
de başvurular yapılmaktadır. Kızlık zarı ve bekarete ilişkin kaygılarla yapılan başvurular da %7.6 
oranındadır (Tablo 13).  
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Tablo 14. Görüşülen Hizmet Sunucuların Belirttikleri Gençlerin Klinik Şikayetler Dışında, 
Sadece Bilgi Almak Amacıyla Geldikleri Konuların Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs 2002) 
Bilgi aldıkları konular (n=64) * Sayı  Yüzde 
Cinsel Sağlık/Üreme sağlığı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar 21 33.3
Psiko-sosyal sorunlar 14 22.2
Evlenmeden önce hamile kalmamak için yapılması gerekenler 11 17.4
Çeşitli hastalıklar 8 12.7
Kızlık zarı, adet 7 11.2
*Bir kişi birden fazla konuyu belirtmiştir.  

 
Gençlerin klinik şikayetler dışında, sadece bilgi almak amacıyla gelip gelmedikleri ve bilgi almak 
istedikleri konuların neler olduğunu öğrenmek amacıyla “gençler en çok hangi konularda bilgi 
almak istiyorlar” diye sorulmuştur.  
 
Hizmet sunanlara göre; gençlerin bilgi almak istedikleri konular incelendiğinde; ilk sırayı cinsel 
sağlık/üreme sağlığı ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar almaktadır (%33.3). Psiko-sosyal sorunlar 
ise bilgi almak amacıyla gençlerin başvurduğu ikinci önemli konudur (%22.2). İfade biçimleri 
farklı olmakla birlikte “hamile kalmamak için ne yapmalıyım”, “evlenmeden önce ne 
kullanmalıyım ki hamile kalmayayım”(%17.4) gibi sorular da en çok başvurulan nedenler 
arasındadır (Tablo 14). Bu konu, odak grup toplantılarında da gözlenmiştir. Genel olarak cinsel 
sağlık ve üreme sağlığı denildiğinde; gençlerin aklına kızlık zarı, bekaret, hamilelik ve AIDS 
gelmekteydi. Bu bulgular, sunucuların belirttiği konularla, gençlerin kendilerinin ifade ettiği 
konular arasında paralellik olduğunu göstermektedir. 
 
Tablo 15. Görüşülen Hizmet Sunuculara Göre, Gençlerin Şikayetlerini Anlatırken Rahat Olma 
Durumlarının Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs 2002) 
Rahat Olma (n=45) Sayı Yüzde 

Evet 23 51.1
Kısmen/kişiye bağlı/hem evet hem de hayır 10 22.3
Hayır 8 17.8
Başlangıçta değiller, güvendikten sonra rahatlar 2 4.4
Evliler rahat, evlilik dışı gelenler değil 1 2.2
Cinsellikle ilgili konular, taciz, ensest vb. kolay konuşulamaz 1 2.2
Rahat olma nedenleri (n=45) 
Kişisel özellikler (sosyo-ekonomik, kültürel) 17 37.9
Gençlerin eğitim düzeyleri, üniversiteli olmaları 14 31.1
Hizmet sunanın tutum ve yaklaşımı 10 22.2
Çevresel faktörler (internet, medya) 4 8.8
Rahat olmama nedenleri (n=28) 
Cinsellikle ilgili konularda rahat konuşamamaları 10 35.8
Aile ve toplum yapısı 8 28.5
Kişisel çekinceler 6 21.4
Hizmet sunanın tutum ve yaklaşımı 4 14.3
 
Gençlerin şikayetlerini ifade ederken rahat olup olmadıkları konusunda hizmet sunucuların 
görüşleri sorulduğunda; 23 kişi (%51.1) duraksamadan “evet, gayet rahatlar” diye belirtmiştir. 8 
kişi (%17.8) ise rahat olmadıklarını belirtmiştir. Kişiye bağlı olarak değiştiğini belirten 10 kişi 
(%22.3), evlilerin rahat, evli olmayanların ise rahat olmadığını belirten 1 kişi (%2.2), başlangıçta 
rahat olmadıklarını ama güven ilişkisi kurulduktan sona rahat olduklarını belirten 2 kişi (%4.4), 
cinsellikle ilgili özellikle taciz, ensest gibi konuların çok geç konuşulabilen konular olduğunu hatta 
bu konuların 6 ay gibi uzun, güven ilişkisine dayalı bir ilişkiden sonra konuşulabileceğini belirten 
ise bir kişi (%2.2) olmuştur (Tablo 15).  
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Hizmet sunucuların yarıdan fazlası gençlerin şikayetlerini anlatırken rahat olduklarını belirtikleri 
için, “rahat olmalarının nedenlerinin neler olabileceği” konusundaki görüşleri de sorulmuştur. 
Hizmet sunucuların ifadelerine göre, gençlerin rahat olmalarını etkileyen  en önemli faktör 
gençlerin aile yapıları, yaşadıkları yer, sosyo-ekonomik düzeyleri gibi kişisel özellikleridir (%37.9). 
Bir diğer rahat olma nedeni olarak; eğitimli olmaları, üniversite öğrencisi olmaları (%31.1) 
belirtilmiştir. Rahat olma nedenlerinden biri de hizmet sunucuların tutum ve yaklaşımları olarak 
ifade edilmiştir (%22.2). Hizmet sunan kişinin kim olduğu, hizmetin sunulduğu yer, kurulan 
ilişkinin niteliği ve kurumun saygınlık düzeyi gibi nedenler de rahat olmayı sağlayan etkenler 
olarak ifade edilmiştir (Tablo 15).  
 
Gençlerin rahat olmadığını düşünen hizmet sunuculara “rahat olmamalarının nedenlerinin neler 
olabileceği” konusundaki görüşleri sorulduğunda ise Ankara ve Diyarbakır için ayrı değerlendirme 
yapmanın gerekli olduğu düşünülmektedir: Diyarbakır’da görüşülen ve gençlerin rahat olmadığını 
düşünen hizmet sunucular bunun nedenini daha çok kapalı aile ve toplum yapısı ile açıklamışlardır 
(%28.5). Ankara’da görüşülen hizmet sunucular ise; cinsellikle ilgili konularda gençlerin rahat 
konuşamadıklarını (%35.6) ve kişisel çekinceleri (%21.4) nedeniyle şikayetlerini anlatırken rahat 
olmadıkları belirtilmiştir (Tablo 15). 
 
Genel olarak değerlendirildiğinde, hizmet sunuculara göre; eğitim, hizmet sunan kişi, sosyo-
kültürel düzeyin yüksek olması, gençlerin rahat olmalarını sağlarken; cinselliğin rahat konuşulan 
bir konu olmaması, aile, toplum, hizmet sunanların tutumu ise rahat olmamaya neden olmaktadır.  
 
Odak grup raporunda da belirtildiği üzere bu fark, gençlerle yapılan görüşmelerde de ortaya 
çıkmış, Ankara’da görüşülen gençlerin, kendilerini ifade ederken ya da cinsel sağlık/üreme 
sağlığına ilişkin düşüncelerini anlatırken, daha çok bireysel yargı ve değerler üzerinden 
konuştukları; Diyarbakır’da görüşülen gençlerin ise; toplumsal ve sosyal nedenleri daha fazla öne 
çıkararak konuyu ele aldıkları gözlenmiştir.  
 
Bu bulgular birarada, çok genel olarak değerlendirildiğinde; cinsel sağlık ve üreme sağlığına ilişkin 
konuların, bedene ilişkin sağlık sorunları kadar rahat ifade edilmediği ve bu konular konuşulurken 
gençlerin rahat olmadıkları anlaşılmaktadır.  
 
Tablo 16. Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı Hizmeti Almak Amacıyla Başvuran Gençlerin 
Yaptırmaları Gereken İşlemlerin Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs 2002) 
Yapılması gerekenler (n=18) Sayı Yüzde 
Danışmaya gelirler, şikayetlerini anlatırlar, ona göre yönlendirilirler 6 33.2
Dinliyoruz, sorunu anlıyoruz, ne yapmaları gerekiyorsa yönlendiriyoruz 3 16.7
Fakültelerinden sevk alıp gelirler, gereken yapılır 3 16.7
Öğrenciler belgelerini gösterip kart çıkartırlar ve bize gelirler 2 11.1
Prosedür olarak bilmiyorum 2 11.1
Ya direk ya da diğer alanların konsültasyonu ile gelirler 1 5.6
Hemşirelik birimine gelirler, buradan biz yönlendiririz 1 5.6
 
Hizmet sunuculara, “gençler, bu kuruma geldiklerinde cinsel sağlık/üreme sağlığına yönelik 
herhangi bir hizmet almak isterlerse ne tür işlemler yaptırmaları gerektiği ve bunun olumlu-
olumsuz sonuçlarının neler olduğu” sorulmuştur. Ancak gençlerin doğrudan böyle bir taleple 
gelmedikleri ya da gelseler bile rutin uygulama prosedürleri dışında bir işlem yapmaları 
gerekmediği öğrenilmiştir (Tablo 16). Bu soru genel olarak pek işlemeyen bir soru olmuştur. 
Sunulmakta olan hizmetler bölümünde değinildiği gibi, özellikle Dicle Üniversitesi’nin mediko-
sosyal merkezinin yetersiz olması nedeniyle bu tür başvurular özel bir işlemden ziyade, rutin 
uygulamaların içinde işlem görmektedir. Görüşmeciler; “öğrencinin gelip direkt olarak bu hizmeti 
alacağını söyleyemediğini, çeşitli dolambaçlı yollarla bunu ifade ettiklerini”, genel olarak mutlaka 
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“bedene ilişkin bir rahatsızlık” nedeniyle başvurunun yapıldığını ve bu başvuruların da rutin 
olduğu konusunda birleşmişlerdir.  
 
Tablo 17. Hizmet Sunuculara Göre, Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı Hizmeti Almak İçin Başvuran 
Gençlere Yapılan İşlemlerin Olumlu ve Olumsuz Yönlerinin Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs 2002) 
Olumlu yönleri (n=7) Sayı Yüzde 
Bu koşullarda iyi bir uygulama 3 42.8
Burada daha fazla zaman ve ilgi var 2 28.6
Mahremiyete önem veriyoruz 1 14.3
Pratik, kolay 1 14.3
Olumsuz yönleri (n=11)   
Diğer birimlere sevk edilmeden bütün hizmetlerin sunulabileceği donanımın olmaması 4 36.3
Sosyal güvenceye göre sevk yapılması 2 18.1
Fiziksel koşullar daha iyi olmalı, merkez morgun yanında olmamalı 1 9.1
Kalabalık olması durumunda, gençlere yeterli zaman ayrılamaması 1 9.1
Gençlerin bürokrasiye alışık olmamaları 1 9.1
Doktor ve hemşireden oluşan bir danışma birimi oluşturulmamış olması  1 9.1
Uzmanlaşmış bir işbölümünün olmaması 1 9.1
 
Hizmet sunanların cinsel sağlık/üreme sağlığı hizmeti almak için başvuran gençler için yapılan 
işlemleri olumlu ve olumsuz yönleri ile değerlendirmeleri istenmiş ve alınan yanıtlar aşağıda 
sunulmuştur. Mevcut uygulamanın olumlu yönü; “bu koşullarda iyi bir uygulama” şeklinde 
açıklanırken; olumsuz yönüne ilişkin değerlendirmeleri iki başlık altında toplamak mümkündür. 
“Sosyal-güvence türü” ve “mediko-sosyal merkezlerinin araç-gereç, personel, fiziksel koşullarının 
yetersizliği nedeni ile öğrencilerin başka birimlere sevk edildikleri” tespit edilmiştir. Her iki 
uygulama da, hem gençlerin hem de mediko-sosyal merkezinde çalışan hizmet sunucuların işlerini 
güçleştirdiğinden olumsuz olarak değerlendirilmiştir (Tablo 17). 
 
Tablo 18. Hizmet Sunuculara Göre, Gençlerin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Konusunda Kendi 
Yaş Gruplarına Özel Hizmete İhtiyaçları Olup Olmadığının Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs 2002) 
Özel Hizmete İhtiyaç Durumu Sayı Yüzde  
Evet 45 100.0 
Hayır - 0.0 
Toplam  45 100.0 
 

Gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusunda kendi yaş gruplarına özel hizmete 
ihtiyaçları olduğu, tüm hizmet sunucular tarafından kabul edilmiş ve görüşülen 45 kişinin tamamı 
(%100.0), bu soruya tereddütsüz “evet” yanıtını vermiştir (Tablo 18). Bu sorunun hemen 
ardından gençlerin ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve hizmet tür ve konuları neler olabileceği 
sorulmuştur.  
 
Tablo 19. Hizmet Sunuculara Göre, Gençlerin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı İle İlgili Bilgi 
İhtiyacı Duydukları Konuların Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs 2002)  
Bilgi İhtiyacı Duyulan Konular (n=126) Sayı  Yüzde 
Cinsel organların anatomisi ve fizyolojisi  39 30.9
Cinselliğin ne olduğu 33 26.1
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar 29 23.2
Adolesan döneme ilişkin herşey 4 3.1
Cinsel sapkınlıklar 2 1.5
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Hizmet sunuculara göre, gençlerin en çok bilgi gereksinimi olan konu cinsel organların 
anatomisi ve fizyolojisidir %30.9). Cinselliğin ne olduğu ise gençlerin bilgi ihtiyacı duyduğu ikinci 
önemli konu olarak belirtilmiştir (%26.1). Cinsel yolla bulaşan hastalıklara ilişkin bilgilere ihtiyaç 
olduğu ise %23.2 oranında ifade edilmiştir. Bu yanıtlar incelendiğinde gençlerin bilgi gereksinimi 
olan konuları şöyle özetlemek mümkündür: 

 Cinsel sağlık/üreme organları, fizyolojik gelişim evreleri, 
 Cinsel ilişki, normal ve anormal sınırlarının neler olduğu, 
 Adolesan dönem, 
 Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve bunlardan korunma yollarına ilişkin konular. 

 
Tablo 20. Hizmet Sunuculara Göre, Gençlerin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Konusunda 
İhtiyaçları Olan Özel Hizmet Konularının Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs 2002) 
Gençlerin Ihtiyacı Olan Hizmetler (n=97) * Sayı  Yüzde 
Cinsellik, aile planlaması yöntemleri, kendi bedenleri ile ilgili bilgi ve eğitim hizmeti 54 55.6
Çok yönlü hizmet alabilecekleri özel merkezler 28 28.8
Yeterli ve ulaşılabilir koruyucu ve tedavi edici hizmetler 8 8.2
Mevcut hizmetler yeterli, yenisine gerek yok 2 2.1
Tüm öğrencileri kapsayacak tek tip ve ücretsiz sağlık hizmeti 2 2.1
Anne babalara özel eğitim 2 2.1
Kendi kuracakları kulüpler 2 2.1
*Bir kişi birden fazla hizmet belirtmiştir. 

 
Gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusunda gereksinim duydukları hizmetlerin neler 
olduğu incelendiğinde; ilk sırada cinsellik, aile planlaması yöntemleri, adolesan dönem, cinsel yolla 
bulaşan hastalıklar, cinsel kimlik, cinselliğin ayıp olmadığı gibi konularda düzenli , yeterli ve 
düzeyli bilgilendirme hizmeti alınması belirtilmiştir (%55.6). İkinci sırada danışabilecekleri ve çok 
çeşitli hizmet alabilecekleri gençlere özel merkezler belirtilmiştir (%28.8) (Tablo 20). Gereksinim 
duyulan bilgi türleri ile hizmet türlerinin paralellik gösterdiğini, bilgi gereksinimi olan konuların 
hizmet sunucular tarafından aynı zamanda hizmet gereksinimi olarak algılandığını söylemek 
mümkündür. 
 
Tablo 20’de de görüleceği gibi bu konuda farklı düşünceler de mevcuttur. Gençlere yönelik 
hizmetleri yetişkinlerin planlayıp sunmaları yerine, gençlerin kendilerinin kuracakları kulüpler 
aracılığı ile bunu yapmaları gerektiğini ve kendi kararları çerçevesinde hizmetlere ulaşmaları 
gerektiğini düşünen hizmet sunucular da mevcuttur.  

 
Bir diğer farklı düşünce de; “üniversitelerin mediko-sosyal merkezlerinde yeni yapılandırılacak 
birimlerin, mevcut yapıyı daha da karmaşık hale getireceği, aslında pek çok hizmetin mevcut yapı 
içinde yer aldığı ve gençlerin kendilerinin bu hizmetlere ulaşması gerektiği” şeklinde olmuştur. 
 
Hizmet sunanlarla görüşmede, önemli bir ihtiyaç alanı olarak ortaya çıkan bir diğer konu da 
“eğitim” olmuştur. Anne-babaların eğitimi, hastalıklardan korunmak için eğitim, adolesanların 
ihtiyaç duyduğu hizmetler olarak belirtilmiştir. Aynı zamanda; “gence sahip çıkacak, onun 
sorunlarını üstlenecek bir yere de ihtiyaç olduğu” belirtilmiştir. Ücretsiz hizmet sunumu ve tek tip 
sağlık güvencesi de gence ulaştırılması gereken hizmet olarak belirtilmiştir. Kısaca 
değerlendirildiğinde, hizmet sunanlara göre; yeterli, ulaşılabilir, ücretsiz, çeşitlendirilmiş ve tek 
yerde toplanmış hizmet ve anne-babaların da gençle birlikte ele alındığı hizmet türlerine ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
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Tablo 21. Gençlere Hizmet Sunan Sağlık Personelinin Hizmet Sunarken Dikkat Etmesi Gereken 
Konuların Dağılımı  (HÜ, DÜ, Mayıs 2002) 
Hizmet Sunumunda Dikkat Edilmesi Gereken Konular (n=138) * Sayı Yüzde 
Hizmet sunarken mahremiyete saygılı olmak, yargılayıcı ifadelerden kaçınmak 76 55.1
Doğru bilgi vermek 28 20.3
Basit, anlaşılır, karşıdakinin alayabileceği bir dil kullanmak  22 16.0
İçinde bulundukları toplumun sosyo-kültürel yapısına karşı hassas davranmak 8 5.8
Minimum tıp eğitimi almış olmak 4 2.8
*Bir kişi birden fazla konu belirtmiştir 
 
Hizmet sunuculara göre gençlere hizmet sunarken dikkat edilmesi gereken en önemli konu; sağlık 
personelinin mahremiyete dikkat etmesi, yargılayıcı ifadelerden kaçınması, şefkatli, saygılı 
davranmayı bilmesidir (%55.1) (Tablo 21). Bu kapsamda, “nasihat vermeyen, ahlaki olarak 
yargılamayan, nötr olabilen sağlık personelinin gençlere hizmet sunması gerektiği” vurgulanmıştır. 
Aynı zamanda, “didaktik olmama ve seçim hakkını gence bırakmaya dikkat etme” de sağlık 
personeli için dikkat etmesi gereken noktalar olarak ifade edilmiştir. 
 
Dikkat edilmesi gereken ikinci en önemli konu ise “doğru bilgilendirme“ olarak belirtilmiştir 
(%20.6) (Tablo 21). Hizmet sunucular, “cinsel sağlık/üreme sağlığı konusunun çok hassas bir 
konu olduğunu, yanlış kullanılacak tek bir kelimenin ve yönlendirmenin hayati sonuçlar 
doğurabileceği” konusunu özellikle vurgulamışlardır. Dolayısıyla hizmet sunucunun doğru bilgi ile 
donatılması ya da eksik bilgiyi kullanmaması önemle belirtilmiştir. 
 
Hizmet sunucular tarafından belirtilen bir diğer nokta, kullanılan dile ilişkindir. Kolay, basit, 
anlaşılır, karşısındakinin düzeyine uygun dil seçimi de dikkat edilmesi gereken önemli bir konu 
olarak ortaya çıkmıştır (%16.0). Kullanılan dile ilişkin olarak bölgesel farklılığa değinmekte yarar 
görülmektedir. Diyarbakır’da görüşülen hizmet sunucuların “anlaşılabilir“ dil ile kastettikleri, 
bölge gençlerinin anlayabileceği dil olan Kürtçe’nin mutlaka hizmet sunucular tarafından bilinmesi 
gerektiği konusudur. Gence gerçekten ulaşılmak isteniyorsa bu dilin bilinmemesi hizmet 
sunumunda en önemli engel olarak belirtilmiştir. Niceliksel araştırma sonuçlarında da görüleceği 
üzere, Diyarbakır’da aile içinde konuşulan dil çoğunlukla Kürtçe’dir. Üniversiteli gençler için çok 
büyük engel teşkil etmese de hizmet planlanırken bölgesel koşullar dikkate alınmalı ve dilin en 
önemli, hatta tek anlaşma aracı olduğu hatırlanmalıdır.  
 
Bu konuda katı bir şekilde “bu eğitimin sadece tıp eğitimi alan sağlık personeli tarafından 
verilmesi gerektiğini” düşünen hizmet sunucular da mevcuttur (%2.8). Hizmetin gerektiği gibi 
sunulabilmesi için en az tıp doktoru olunması gerektiği düşünülmekte ve böylece diğer sağlık 
personeli hizmetin dışında tutulmaktadır (Tablo 21). 

 
Tablo 22. Gençlere Hizmet Sunan Sağlık Personelinin Bilgi Gereksinimi Olan Konuların 
Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs 2002) 
Sağlık personelinin bilgi gereksinimi (n=103) * Sayı Yüzde
Konuyu iyi bilmeli+eğitimli olmalı+ teknik donanımı tam olmalı 58 56.4
Iletişim, karşısındakini anlama-empati becerisi 39 37.8
Hizmet sunucuların cinsel sağlık/üreme sağlığı konularında açık ve önyargısız olması 3 2.9
Tıp dışı uzmanlar, konuya özel eğitim almalı 3 2.9
* Bir kişi birden fazla konuyu belirtmiştir.  
 
Gençlere hizmet sunan sağlık personelinin bilgi gereksinimi duyduğu konuların neler olduğu 
incelendiğinde; ilk sırayı “konuyu iyi bilen, eğitimli, donanımlı sağlık personeli” almıştır (%56.4). 
Bunu, “iletişim becerileri olan ve empatik ilişki kurma becerisine sahip olan sağlık personeli” 
izlemektedir (%37.8).Doğru yaklaşım, adolesan dönemin tüm özellikleri, dinleme becerisi 
gelişmiş, yargılayıcı olmayan, önyargısız hizmet sunabilme becerilerine sahip olması ve bu 
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konularda eğitilmesi ve sürekli eğitimlerle de yenilikleri yakalayabilmiş, donanımlı olmaya 
gereksinim olduğu düşünülmektedir (Tablo 22).  
 
Ancak özellikle hekim olmayan sağlık personeli (hemşire, psikolog); “tıbbi bilginin kendi başına 
yeterli olmadığı, bunun gence ulaştırma yollarının da en az teknik bilgi kadar, hatta ondan bile 
daha önemli olduğu” konusunu vurgularken; hekimler, özellikle de uzman hekimler “hekim dışı 
sağlık personelinin cinsel sağlık/üreme sağlığı konusunda yeterli olmadığını, bu nedenle de 
kendileri olmadan diğerlerinin bu hizmeti sunamayacağını ve sunmaması gerektiğini” 
vurgulamışlardır. Hekimler için konunun tıbbi yönleri daha önemli iken, görüşülen hekim dışı 
hizmet sunucular için iletişim, davranış biçimi ve bilginin aktarılış biçimi daha önemli etkenler 
olarak vurgulanmıştır. Çalışan personelin ön yargılardan arınmış, saygılı, anlayışlı, donanımlı 
olması ve becerilerinin de sürekli taze tutulması önemle vurgulanan diğer konulardır.  
 
Genel olarak sağlıkla ilgili bilginin hızla ilerliyor olması, özel olarak da cinsel sağlık/üreme 
sağlığına ilişkin konuların çeşit ve kapsamının ve konuya ilişkin bilgi ve yaklaşımların hızla 
değişiyor olması, bu nedenle de değişimlerden haberdar edilmelerinin gerekliliği de bir diğer 
önemli noktadır.  
 
Tablo 23. Sağlık Personelinin Tutumunun Gençlerin Hizmet Alıp/Almama Konusundaki 
Tavırlarına Etkisinin Dağılımı  (HÜ, DÜ, Mayıs 2002) 
Tutum etkisi Sayı Yüzde 
Evet etkiler/etkiliyor 43 95.6
Etkiler değil de belirler diyelim 1 2.2
Sürekliliği kesinlikle etkiler 1 2.2
Toplam 45 100.0
 
Sağlık personelinin gereksinim duyduğu konularda vurgulanan noktadan hareketle, “sağlık 
personelinin tutumu gencin hizmet alma konusundaki tavrını etkiler mi?“ şeklinde soru 
yöneltilmiştir; 43 kişi (%95.6) “evet etkiler/etkiliyor” demiştir. Aslında görüşülen hizmet 
sunucuların tamamı bu konuda fikir birliği içindedir. 1 kişi etkiler yerine “belirler” denmesi 
gerektiğini belirtmiştir. 1 kişi de “sürekliliği kesinlikle etkiler” demiştir.  
 
Konuya ilişkin “kendilerinin yaşadığı bir örnek olay” olup olmadığı sorulmuş, ancak 2 kişi dışında 
örnek olay aktaran olmamıştır. Örnek olaylar; kişinin kendi başından geçen olay olarak değil de, 
başkalarının tutumları üzerine olan ve sonuçta da gencin hizmet almaya ilişkin sürekliliğe vurgu 
yapan örnek olaylardır.  
 
Tablo 24. Hizmet Sunuculara Göre, Hizmet Almak İçin Başvuran Gençlerin Geldiği Kesimlerin 
Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs 2002) 
Gelinen kesim (n=49) * Sayı Yüzde 
Her yerden ve her bölgeden  16 32.6
Eğitimli kişiler 12 24.5
Fen bilimleri öğrencileri daha çok geliyor 5 10.2
Kentliler daha basit sorunlarla, kırsal bölgeden gelenler daha büyük sorunlarla gelirler 5 10.2
Gecekondudan, yeni göç etmiş bölgeden 3 6.1
Kırsal bölgeden, daha çok köyden geliyorlar 3 6.1
Sosyo-ekonomik düzeyi düşük olanlar daha çok geliyorlar 2 4.1
Kentliler tek başına, kırsal bölgeden olanlar aile ile birlikte gelir 2 4.1
Kentte yaşayanlar ve üniversiteliler 1 2.0
* Bir kişi birden fazla kesimi belirtmiştir. 
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Hizmet almak amacıyla gelen gençlerin hangi kesimlerden geldiği sorulmuş ve “kesim“ ile 
kastedilenin devam edilmekte olan bölüm ya da kır-kent gibi çok genel kategoriler oluğu 
belirtilmiştir. Buna göre en çok alınan yanıt “her yerden geldiği” yönündedir (%32.6). Bunu 
eğitimli kişiler izlemektedir %24.5). Kır-kent ayrımı önemli bir ayrım olarak ortaya çıkmıştır. 
Genellikle kırsal alandan sosyal endikasyonlarla, aileler eşliğinde ve artık durum gerçekten 
kaçınılmaz olduğunda gelinmektedir. Kentte ise gecekondu ve kentli ayrımı yapılmaktadır. Kentli-
eğitimli gençler ise; daha kolay, kendi başlarına, basit denebilecek nedenler için bile 
gelebilmektedirler. Tablo 24 incelendiğinde hizmet almak için başvuran gençleri; sosyo-ekonomik 
düzeyi yüksek olan ailelerden gelen gençler ve sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan ailelerden 
gençler şeklinde iki gruba ayırmak mümkündür. Ayrıca gençlerin eğitimi de en belirleyici unsur 
olarak ortaya çıkmaktadır (Tablo 24).  
 
Tablo 25. Hizmet Sunuculara Göre, Hizmet Almak İçin Başvuran Gençlerin Cinsiyetlerinin 
Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs 2002) 
Hizmet almak için gelenler Sayı Yüzde 
Daha çok genç kadınlar 23 51.1
Daha çok genç erkekler 8 17.7
Aynı oranda başvuru oluyor 14 31.2
Toplam 45 100.0
 
Hizmet sunanlara, kendilerine gelen gençlerin cinsiyet açısından farklı olup olmadığı 
sorulduğunda; %51.1 genç kadınların geldiğini belirtmiştir. Genç kadınların daha yüksek oranda 
olmasının bir nedeni görüşülen birimlerle ilgili olabilir; kadın doğum uzmanları ve AÇS/AP 
Merkezi’nde çalışanlarla yapılan görüşme sayısının fazla olmasıdır. Ancak, bunun bir başka nedeni 
de; toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle belirlenen kadınlık durumu açısından, “kadın ve hastalık” 
ikilisinin toplumumuzda hep yan yana düşmesi olabilir. Nitekim; kadının daha zayıf olması ve 
herhangi bir şikayet durumunda bunu daha kolay ifade etmesi ve bir sağlık kuruluşuna 
başvurması, Hacettepe Üniversitesi’nde çalışan bir psikolog tarafından dile getirilmiştir.. Ancak 
“hastalık ve erkek” ikilisi, erkeğin gücünü tehdit eden bir unsur olarak görüldüğünden, herhangi 
bir sağlık sorunu çok ilerlemedikçe, erkekler tarafından ciddiye alınmamaktadır. Bunu bir zayıflık 
göstergesi olarak gördükleri için ve özellikle cinsel sağlık üreme sağlığı konularında iktidarlarını 
tehdit altında gördükleri için, bir sağlık kuruluşuna daha az başvuruyor olabilirler. Erkekler kendi 
sorunlarını, kızlar kadar iyi ve açık bir şekilde ifade edememektedirler. Aynı üniversiteden bir 
psikiyatrist de benzer noktalara temas etmiş ve “erkeklerin cesaretlendirilmeye ihtiyacı var, daha 
fazla konuşmaları sağlanmalı” demiştir. Cinsiyet farkı görmeyip “aynı oranda başvuruyorlar” 
diyenler ise hizmet sunucuların %31.2’dir (Tablo 25).  

 
Tablo 26. Hizmet Sunanların Evli Olmayan Genç Bir Kadına ve Erkeğe Gebelikten Korunma 
Yöntemi Verilmesi Konusundaki Görüşlerinin Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs 2002) 
Evli olmayan genç bir kadın için hizmet Sayı Yüzde
Evet 43 95.6
Cinsel olarak aktif iseler verilmeli 1 2.2
Gerekiyor ise evet 1 2.2
Evli olmayan genç bir erkek için hizmet  
Evet 43 95.6
Cinsel olarak aktif iseler verilmeli 1 2.2
Gerekiyor ise evet 1 2.2
Toplam 45 100.0
 
Hizmet sunanların tamamına yakınının (%95.6), hem genç kadınlara hem de genç erkeklere 
gebelikten korunma yöntemi verilmesi gerektiği konusunda tereddütü olmamıştır. Bir kişi "cinsel 
olarak aktif iseler verilmeli", bir kişi de "gerekiyor ise evet" demiştir (Tablo 26).  
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Bu konunun hizmet sunucular açısından net olması gelecekte planlanacak farklı hizmet türlerinin 
uygulanması konusunda bir direnç olmayacağı yönünde yol gösterici olarak görülebilir. Daha önce 
sağlık personelinin dikkat etmesi gerekenler konusunda ve daha sonra hizmetin nitelikleri 
belirtilirken de hizmet sunucuların bazılarının, "önyargısız" "aydın", "anlayışlı", hoşgörülü", 
“mahremiyete saygılı" gibi yanıtları bu kararlılığı doğrular niteliktedir.  
 
Tablo 27. Hizmet Sunanların Gençlere Bilgi ve Hizmet Sunarken Genç Kadın ve Erkeklere 
Farklı Davranılıp Davranılmaması Konusundaki Görüşlerinin Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs 2002 ) 
Farklı Davranma (n=51) * Sayı  Yüzde 
Farklı davranılmamalı, genç olarak ele alınmalı 30 58.8
Davranış, dil, prensip aynı, fakat probleme göre farklı davranılmalı 10 19.6
Kadınlara daha özenli davranılmalı 6 11.7
Kır-kent ve eğitim düzey farklarına göre farklı davranılmalı 5 9.9
* Bir kişi birden fazla görüş belirtmiştir. 
 
Hizmet sunuculara, gençlere bilgi ve hizmet sunulurken genç kadın ve erkeklere farklı 
davranılması konusundaki görüşleri sorulduğunda, genel kanı “farklı davranılmamalıdır” şeklinde 
olmuştur (%58.8). Hizmet sunanlardan 6’sı (%11.7) ise kadınların daha zayıf, daha hassas ve daha 
mağdur olan taraf olmaları nedeniyle, kadınlara daha koruyucu, itinalı ve özenli davranılması 
gerektiğini düşünmektedir. Davranış, dil ve prensiplerin her iki cinsiyetle çalışırken ortak olması, 
ancak probleme göre farklı davranılıp davranılmayacağına karar verilmesi gerektiğini belirten 
hizmet sunucular da vardır (%19.6). Kır-kent ayrımına ve eğitim farklılıklarına göre farklı 
davranılması gerektiğini de düşünenler bulunmaktadır (%9.9). Ancak genel kanı, “farklı 
davranılmaması” gerektiği yönündedir (Tablo 27). İki cinsiyetin birbirini tanıması gerektiği bu 
nedenle de bilgi ve hizmetin gençlerin ihtiyaçlarından hareketle planlanması ve hizmetlerin, bu 
ihtiyaçlara göre iki cinsiyeti de kapsayacak şekilde olmasının daha yararlı olacağı düşünülmektedir. 
 
Tablo 28. Hizmet Sunucuların Evli Olmayan Genç Kadınlara ve Erkeklere Cinsel Sağlık/ Üreme 
Sağlığı Konularında Bilgi Verilmesiyle İlgili Görüşlerinin Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs 2002) 

Gençlerin Bilgilendirilmesi Sayı Yüzde 

Evet  45 100.0
Hayır - 0.0

Olumlu yönleri (n=83)  
Kendilerini korumayı bilirler 33 39.7
Daha mutlu cinsel ve sosyal yaşamları olur 17 20.4
İstenmeyen gebelikler engellenir 13 15.6
Kendi bedenlerini daha iyi tanırlar 11 13.2
Diğer cinsiyeti daha iyi tanırlar 3 3.7
Cinsellikle ilgili bilgi almak bir haktır 3 3.7
Yerinde ve zamanında bilgilendirme çok olumludur 3 3.7
Yersiz ve zamansız değilse gerekli ve çok olumlu 1 1.2
Olumsuz yönleri (n=11) *  
Korunma yollarını öğrendiklerini düşünüp cinsel ilişkiyi sık deneyebilirler 5 45.4
Yetersiz, üstü kapalı bilgi zararlı olabilir 2 18.2
Konu seçimi iyi olmaz ve sulandırılırsa zararı olur 1 9.1
Toplumsal yapıya ters düşerlerse psikolojik sorunlar olabilir 1 9.1
Ehil olmayan kişiler eğitim verirse istismarlar olabilir 1 9.1
Bu tür ilişkilere kesinlikle karşı olan dirençli bir grup sorun olabilir 1 9.1
* Bir kişi birden fazla görüş bildirmiştir. 
 
Hizmet sunucuların tamamı evli olmayan genç kadın ve erkeklerin cinsel sağlık/üreme sağlığı 
konusunda bilgilendirilmeleri gerektiğini düşünmektedirler. Hizmet sunuculara bilgilendirme 
hizmeti sunmanın olumlu ve olumsuz sonuçlarının neler olabileceği de sorulmuştur: Olumlu 
yanlar olarak belirtilen en önemli olumlu yön, “gençleri koruyabiliriz” yanıtıdır (% 39.7). Bilgi 
eksikliği nedeniyle oluşabilecek bedensel, sosyal ve ruhsal olumsuz sonuçların önlenebileceği 
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düşünülmektedir. Hizmet sunuculara göre gençler, bilgi ile; cinsel yolla bulaşan hastalıklardan, 
istenmeyen gebeliklerden (%15.6), çeşitli travmatik sonuçlardan kendilerini koruyabileceklerdir. 
Bu konularda bilgili olurlarsa kendilerini ve bedenlerini daha iyi tanıyacaklar ve böylece kaygı ve 
endişeleri de azalacağı için daha mutlu bir cinsel ve sosyal yaşamları olacağını düşünmektedirler 
(%20.4). Böyle bir bilgilendirme hizmetinin bir gencin en doğal hakkı olduğu da düşünülmektedir. 
Bedenlerini, kendilerini, cinsel eğilimlerini daha iyi tanıyacakları için de ruh sağlıkları korunmuş 
olacaktır. Sonuç olarak bu konularda bilgilendirme hizmeti sunulması koruyucu-önleyici 
yaklaşımın temelini oluşturmakta ve doğabilecek olumsuz sonuçları önlemede önemli bir yol 
olarak görülmektedir (Tablo 28).  
 
Olumsuz yönü olabileceğini düşünen hizmet sunucularda vardır. Belirtilen en önemli olumsuz 
yön; bilginin teşvik edici olabileceği kaygısıdır (%45.4). Ayrıca yetersiz, zamansız, ehil olmayan 
kişiler tarafından verilen bilgilendirme hizmetinin de olumsuz sonuçlar doğuracağı 
düşünülmektedir. Verilecek bilgi toplumsal yapı ile uyum içinde olmaz ise de toplumla ters 
düşeceklerinden gençler için olumsuz sonuç doğurabileceği düşünülmektedir. Yine bu tür bilgiye 
karşı dirençli olan küçük bir grubun sorun yaratabileceğini endişesi de olumsuz sonuç olarak 
bildirilmiştir (Tablo 28). Ancak genel olarak değerlendirirsek bilgilendirme hizmetinin olumlu 
sonuç doğuracağına inanıldığı söylenebilir.  
 
Tablo 29. Hizmet Sunanların Adolesanlara Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı Konularında Bilgi 
Verilmeden Önce Ebeveynlerinin Haberdar Edilmesi Konusundaki Görüşlerinin Dağılımı (HÜ, 
DÜ, Mayıs 2002) 
Aileler haberdar edilmeli Sayı Yüzde 
Hayır 31 68.8
Duruma bağlı olarak değişir 11 24.5
Evet 3 6.7
Toplam 45 100.0
 
Adolesanlara cinsel sağlık/üreme sağlığı konularında bilgi verilmeden önce ebeveynlerinin 
haberdar edilip edilmemesi konusunda; üç kişi (%6.7) dışında “haberdar edilmemesi” gerektiğini 
düşünülmektedir(Tablo 29). Şayet ailenin sürece katkısı olacak ise, ya da hayati bir risk söz konusu 
değilse ve taciz ve istismar yok ise ve genç reşit ise haber verilmesine gerek olmadığı 
düşünülmektedir. Dicle Üniversitesi’nde çalışan bir kadın doğum uzmanının cevabı ilginç 
görülmüştür.  
 
Tablo 30. Hizmet Sunuculara Göre, Evli Olmayan Gençler Arasında İstenmeyen Gebeliklerin 
Artıp Artmadığının Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs 2002) 
İstenmeyen Gebeliklerin Artması Sayı Yüzde
Hayır, böyle bir gözlemim yok 23 51.1
Evet, son yıllarda artığını düşünüyorum 15 33.5
Gebeliği bilmiyorum, ama evlilik dışı cinsel ilişki artı 2 4.4
Hiç fikrim yok 2 4.4
Eskiden imam hatipliler varken fazla imiş, ama şimdi azalmış 1 2.2
Eskiden daha fazla idi, sanırım bilgi düzeyi artığı için azaldı 1 2.2
Çok travmatik olmayınca gelmiyorlar, ama sanırım artıyor 1 2.2
Toplam 45 100.0
 
Hizmet sunucuların yarıdan fazlasının (%51.1) evli olmayan gençler arasında istenmeyen 
gebeliklerin arttığı yönünde bir gözleme sahip değildir. 15 kişi (%33.5) ise arttığını düşünmektedir. 
İki kişi de “fikrim yok” demiştir. Gebelik olmasa bile evlilik dışı ilişkilerin arttığı yönünde gözlem 
bildirmiştir. İmam hatip liselerinden gelen öğrencilerin fazla olduğu dönemde imam nikahlı 
birlikteliklerin arttığı ve istenmeyen gebeliklerin de olduğunu, ancak son yıllarda türbanlı 
öğrencilerin üniversiteye giriş oranlarının azalması nedeniyle düştüğünü belirten bir (%2.2), bilgi 
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düzeyinin artması nedeniyle korunma yöntemlerinin daha fazla kullanılması ve bu nedenle 
istenmeyen gebeliklerin azaldığını düşünen iki kişi (%4.4) olmuştur. Çok travmatik olmadan 
gelmediklerini, ancak arttığını düşünen bir hizmet sunucu (%2.2) da vardır. Ancak çoğunluk 
“istenmeyen gebeliklerin artmadığını” belirtmektedir (Tablo 30).  

 
Bu konuda bölgesel farka değinmek gerekmektedir. Diyarbakır’da görüşülen hizmet sunucular 
istenmeyen gebeliklerin son yıllarda arttığını düşünmektedirler. Ankara’da görüşülen hizmet 
sunucuların çoğu ise böyle bir gözlemlerinin olmadığını belirtmişlerdir. Bunun önemli bir nedeni 
Ankara’da daha fazla mediko-sosyal merkezinde çalışan ve muayenehanesi olmayan hekimlerle 
görüşülmüş olması ve gençlerin istenmeyen bir gebelik durumunda “duyulur” endişesiyle mediko-
sosyal merkezine gelmelerinin güç olması olabilir. Diyarbakır'da ise görüşülen grupta muayehanesi 
olan hekimler daha fazla olduğundan, onların istenmeyen gebelikleri gözlem şansları daha yüksek 
olabilir. Çünkü pek çok toplumsal ve hukuki güçlükler nedeni ile evli olmayan ve istenmeyen 
gebelikle karşı karşıya olan bir genç özel merkezleri tercih etmekte; kurumsallaşmış ve 
üniversitenin parçası olan mediko-sosyal merkezini tercih etmemektedir. Odak grup 
toplantılarında ve niceliksel araştırma sonuçlarında da belirtildiği gibi; gençlerin bu ve benzer 
konularda kendilerine sunulacak bir hizmetten ve bu hizmeti sunan personelden en önemli 
beklentileri "gizlilik" ilkesine uyulmasıdır. İstenmeyen gebelik gibi toplumsal olarak kabul 
görmeyen bir durum tam güven ilişkisi kurulmadan gidip başvurulacak bir durum olmadığından 
sadece mediko-sosyal merkezinde çalışan hizmet sunuculara gözlem olanağı sunmamaktadır.  
 
Tablo 31. Hizmet Sunucuların Evli Olmayan Gençlere Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar 
Hakkında Bilgi Verilmesi Konusundaki Görüşlerinin Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs 2002) 
Cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili bilgi Sayı Yüzde 
Evet 43 95.6
Ürkütücü olmadan onların seviyelerine uygun, aşamalı olarak 1 2.2
Güvenli seks kapsamında verilmeli 1 2.2
Toplam 45 100.0

 
Gençlerin cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar hakkında bilgilendirilmesi hizmet sunucuların tamamı 
tarafından gerekli görülmektedir. Ürkütücü olmayan, seviyelerine göre hazırlanmış eğitimin gerekli 
olduğu da ayrıca belirtilmiştir(Tablo 31). Mutlaka verilmesi gerektiği ve en büyük faydanın bu 
yolla elde edilebileceğine inanılmaktadır.  
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Tablo 32. Hizmet Sunucuların Gençleri Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı Konusunda 
Bilgilendirebilmek İçin Kullanılabilecek Araçlar Konusundaki Görüşlerinin Dağılımı (HÜ, DÜ, 
Mayıs 2002) 
Araçlar (n=128) * Sayı Yüzde 
Broşür ve afiş 30 23.4
Görsel maketlerle eğitim 21 16.4
Toplantı, seminer, konferans 20 15.6
TV, gazate ve dergi 16 12.5
Danışmanlık merkezleri 10 7.8
Okullarda ders 8 6.3
Resimli rehberler 7 5.5
Eğitim kasetleri 4 3.1
Sağlık elemanlarını konuya özel eğiterek 3 2.3
İnternetten ulaşabilecekleri bir web hazırlamak 2 1.6
Anne-baba eğitimini içine alacak eğitim 1 0.8
Ücretsiz 155 gibi telefon hatları 1 0.8
Gizli danışmanlık (isimsiz formlar) 1 0.8
Konuya yönelik araştırmalar 1 0.8
Çok didaktik olmayan, uyarıcı, bilimsel materyaller 1 0.8
Biz gayet donanımlıyız ve buradayız, onlar gelsin ulaşılmasına gerek yok 1 0.8
Bilgiyi somutlaştırmak çok önemli 1 0.8
* Bir kişi birden fazla araç belirtmiştir. 

 
Hizmet sunuculara; gençleri cinsel sağlık/üreme sağlığı konusunda bilgilendirebilmek için 
kullanılabilecek araçlar hakkındaki görüşleri sorulmuştur. Broşür ve afiş hazırlamak gençlere 
ulaşmada kullanılacak en iyi araç olarak görülmüştür (%23.4). "Görsel maketlerle eğitim" (%16.4), 
"toplantı, seminer, konferans" (%15.6), "televizyon, gazete, dergi" (%12.5), "resimli rehberler" 
(%5.5), "eğitim kasetleri" (%3.1), "internette web sitesi hazırlanması"(%1.6), "tartışma 
toplantıları", "çok didaktik olmayan uyarıcı, bilimsel materyaller" (%0.8) gibi değişik araçlar da 
gençlere ulaşmada kullanılabilecek yollar olarak belirtilmiştir Hizmet sunanlar tarafından gençlere 
ulaşmada önemli bir yaklaşım olarak; "danışmanlık merkezlerinin" (%7.8) olması belirtilmiştir. 
“Anne ve babaların eğitimi” (%0.8), “sağlık personelinin eğitimi” (%2.3), “okullarda ders” (%6.3), 
“kışla gibi toplu yaşanılan yerlerde eğitimler” de diğer önemli yaklaşımlar olarak ifade edilmiştir. 
Ücretsiz telefon hatlarının açılması (%0.8) ve bu konuya yönelik araştırmalar (%0.8) yapılması da 
gençlere ulaşma araçları olarak belirtilmiştir. Bu konuda tek farklı görüş Hacettepe 
Üniversitesi’nde çalışan bir kadın doğum uzmanından gelmiştir; “gençlere ulaşmak yerine 
hizmetlerin mevcut olduğunu onların gelip hizmet istemeleri gerektiği bu nedenle de araç aramaya 
gerek olmadığını” belirtmiştir. Yine bir görüşmeci de; gizliliği sağlamak ve başvuruyu artırmak için 
isimsiz formlar kullanılarak yapılan danışmanlığı "gizli danışmanlık" olarak adlandırmış ve bunun 
gençlere ulaşmada iyi bir yaklaşım olduğunu düşündüğünü ifade etmiştir (Tablo 32).  
 
Odak grup toplantılarında gençlere "bu konularda size ulaşmak için hangi araçları kullanalım?" 
diye sorulduğunda da benzer yanıtlar alınmıştır. Hem gençlerin hem de hizmet sunucuların araçlar 
konusunda paralel düşünmeleri, bu konuda kullanılacak araçların ve yaklaşımın ne olduğu 
hakkında fikir verici niteliktedir.  
 
Hizmet sunanların, gençlerin cinsel sağlık/üreme sağlığı konusunda ihtiyaçlarını karşılayacak ideal 
bir hizmetin niteliklerinin neler olması gerektiği konusundaki görüşleri Tablo 33’te görülmektedir. 
Ayrıntılı fikir vermesi açısından, hizmet sunanların ifadeleri mümkün olduğunca değiştirilmeden, 
olduğu gibi gösterilmiştir. 
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Tablo 33. Hizmet Sunanların “Gençlerin Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı Konusunda İhtiyaçlarını 
Karşılayacak İdeal Hizmetin Niteliğinin Ne Olması Gerektiği” Konusundaki Görüşlerinin 
Dağılımı (HÜ, DÜ, Mayıs 2002) 

Hizmetin nitelikleri (n=174) * Sayı Yüzde  
Donanımlı, yetkin, istekli personel 41 23.5 
Fiziksel açıdan yeterli bir merkez 36 20.7 
Güvenilir olmalı 9 5.2 
Inter-disipliner olmalı 8 4.6 
Kolay ulaşılır olmalı 8 4.6 
Bu eğitim okullarda mutlaka verilmeli 6 3.4 
Çalışanlar sevecen ve güleryüzlü olmalı işlerini sevmeliler 6 3.4 
Hem danışmanlık hem de tedavi hizmetini sunmalı 6 3.4 
Mahremiyete önem vermeli 6 3.4 
Anne-baba eğitimini de kapsamalı 4 2.3 
Hizmette süreklilik olmalı 4 2.3 
Cinsel yolla bulaşan hastalıkları da içermeli 3 1.7 
Çok temiz olmalı 3 1.7 
Görsel eğitim materyallerini kullanabilmeli 3 1.7 
Paralı olmamalı 3 1.7 
Belli dini görüş ve saplantıları olanlar çalıştırılmamalı 2 1.1 
Formaliteleri mutlaka az olmalı 2 1.1 
Hizmet kendini sürekli yenilemeli 2 1.1 
Toplumu dikkate almalı, gelecek reaksiyonlara hazır olmalı 2 1.1 
Üniversite yönetimi işin içinde olmalı, üniversite tarafından  sahiplenilmeli 2 1.1 
Akran eğitimcilerden yararlanılmalı 1 0.6 
Ayrı bir birim olmamalı, bu konunun abartılmasına yol açar 1 0.6 
Bölge koşullarına göre uygulanabilir olmalı 1 0.6 
Cinsellikten utanan kişiler kesinlikle olmamalı 1 0.6 
Çok daha iyi yurt koşulları sağlanmalı 1 0.6 
Ekip olmalı ve ekip ortak bir dil geliştirmiş olmalı 1 0.6 
İsteği olanlara hizmet sunmalı, kesinlikle zorlama olmamalı 1 0.6 
Medya, yerel medya ve basın iyi kullanılmalı 1 0.6 
Mutlaka ekonomik kaynağı olmalı 1 0.6 
Mutlaka geri bildirim alınmalı 1 0.6 
Mutlaka kadın doğum uzmanı olmalı 1 0.6 
Mutlaka psikolog olmalı 1 0.6 
Randevu sistemiyle çalışmalı, sıra olmamalı 1 0.6 
Sağlık ekibi esnek olmalı, her konuyu ele alabilmeli 1 0.6 
Sağlık personeli yanında yetiştirilmiş liderler olmalı 1 0.6 
Söylenenle yapılanlar birbirini desteklemeli, tutarlı olmalı 1 0.6 
SSK ve Bağ-Kur’lu öğrenciler de hizmetten yararlanabilmeli 1 0.6 
Ücretsiz özel telefon hattı olmalı 1 0.6 

* Bir kişi birden fazla nitelik belirtmiştir 
 
Hizmet sunanlara göre ideal bir hizmetin en önemli niteliğini; "donanımlı, yetkin, istekli personel" 
oluşturmaktadır (%23.5). Tablo 33’de sunulan hizmet sunanların ifadeleri genel olarak 
değerlendirildiğinde, belirtilen nitelikler üç temel başlık altında toplanabilir: 
 

 İlk nitelik çalışanlarla ilgilidir (%40.1); hizmet sunacak olanların, iyi eğitimli, konusunu 
bilen, gelişmeleri izleyen, tam ve doğru bilgiye sahip olması gerektiği, güler yüzlü, 
mahremiyete önem veren, cinsellikten utanmayan kişiler olması gerektiği belirtilmiştir. 
Bunlardan başka kadın-doğum uzmanı olması ve psikolog olması gerektiği de 
belirtilmiştir. 

 İkinci nitelik hizmetin sunulacağı birimle ilgilidir (%33.9): fiziksel koşulları yeterli, temiz, 
kolay ulaşılabilir, randevu sistemi ile çalışan, bekleme sırasının olmadığı, üniversitenin 
sahip çıktığı, maddi kaynağı olan, ücretsiz hizmet sunabilen ve hizmetlerinde sürekliliği 
sağlayabilecek niteliklerde bir yer olması gerektiği belirtilmiştir. Bunun yanısıra, bir kişi 
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“bu konunun abartılmasına yol açacağı için ayrı bir hizmet biriminin olmasının 
gerekmediği”ni belirtilmiştir. 

 Üçüncü nitelik ise hizmetin kendisiyle ilgilidir (%39.6): Buna göre hizmet, anne-baba 
eğitimini kapsayacak şekilde, inter-disipliner, güvenilir, mahremiyete önem veren, 
formaliteleri az olan, kendini sürekli yenileyebilen, toplumu dikkate alabilen, bölgesel 
koşullara uyarlanabilen, esnek, tutarlı olmalıdır. Yine akran eğitimcilerden yararlanabilen, 
basını iyi kullanabilen, toplum liderlerinden yararlanabilen bir hizmet olması gerektiği de 
vurgulanan diğer nitelikler olarak ortaya çıkmaktadır.  

 
Görüldüğü gibi, hizmet sunanlar tarafından en çok belirtilen nitelik, hizmet sunanlara ait özellikler 
olmuştur, bunu hizmetin kendisine ait nitelikler izlemiştir. Hizmet verilen yere ait nitelikler ise en 
son belirtilmiştir.Hizmet sunucuların belirttikleri hizmet niteliğinin temel özellikleri araştırmanın 
diğer bölümlerinde ortaya çıkan bulgularla paralellik içindedir. Hem odak grup toplantıları, hem 
de niceliksel araştırma da aynı soru gençlere sorulmuş ve saptanan temel nitelikler hizmet 
sunucuların tespitleri ile paralel bulunmuştur. Bu sonuçlar planlanacak yeni bir hizmetin nasıl 
olması gerektiği konusunda yol göstericidir. 
 
GENEL DEĞERLENDİRME 

 Hem Hacettepe, hem de Dicle Üniversitesi Mediko-Sosyal Merkezleri gençlerin cinsel 
sağlık/üreme sağlığı ile ilgili bilgi ve hizmet ihtiyaçlarını karşılayabilme kapasitesinde değildir. 
Fiziksel koşulları, uzmanlık alanları, brokratik engeller, araç-gereç-personel yetersizliği gibi 
nedenler bunun temel nedenlerini oluşturmaktadır. 

 Her iki Üniversite de çalışanlar, adolesan döneme ait bilgilerinin yeterli olmadığını 
düşünmektedirler. 

 Gençlere özel hizmetler, çoğunlukla beden sağlığına ilişkin hizmetlerdir. Cinsel sağlık/üreme 
sağlığına ilişkin kurumsallaşmış, gençler tarafından bilinen, sürekli hizmetler yoktur. Yürütülen 
bazı hizmetler bireysel düzeyde olup, yeterli ve yaygın değildir. 

 Mediko-Ssoyal Merkezleri’nin farklı sosyal güvence türüne sahip öğrencilere hizmet 
sunamıyor olması önemli bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. 

 Hizmet sunucular, gençlerin cinsel sağlık/üreme sağlığı konusunda bilgi ve hizmet almaya 
ihtiyaçlarının olduğunu düşünmektedirler. 

 Bilgi ihtiyacı olan konuların başında gebelikten ve cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma 
konusu ilk sırada yer almaktadır. 

 Gençlerin danışabilecekleri çeşitli ve kapsamlı hizmet alabilecekleri bir "danışma merkezi"nin 
kurulması, gençlerin ihtiyacını karşılayacak önemli bir yaklaşımdır. 

 Hizmet sunucular, evli olmayan genç kadın ve erkeklere gebelikten korunma yöntemlerinin 
verilmesi gerektiğini düşünmektedirler. 

 Hizmet sunucular, gençlere cinsel sağlık/üreme sağlığı konusunda bilgi ve hizmet sunarken 
farklı davranılmaması gerektiğini düşünmektedirler. 

 Gençlere bilgi vermenin en önemli olumlu sonucu gençlerin bedensel, sosyal ve ruhsal olarak 
kendilerini koruyabilme yollarını öğrenmeleri olarak görülmektedir. 

 Gençlere bilgi vermenin olumsuz sonucu ise, ehil olmayan kişilerce sunulması sonucu yanlış 
öğrenme ve cinsel ilişkiyi teşvik edici olabilmesi boyutlarıdır. 

 Gençlere ulaşmada kullanılabilecek en önemli araçlar broşür ve afiş, görsel maketlerle 
yapılacak eğitimler, toplantı, seminer, konferans ve diğer yazılı ve sözlü basın olarak ortaya 
çıkmıştır. 

 Donanımlı, yetkin, istekli personel gençlere sunulacak hizmetin en önemli niteliği olarak 
vurgulanmıştır. 

 Anne-babaların eğitimi önemli bir nokta olarak belirtilmiştir. Ayrıca üniversite öncesi 
okullarda ders programı çerçevesinde eğitim verilmesi de önemli bir konu olarak ortaya 
çıkmıştır.  
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TARTIŞMA 

 
“Adolesanların Cinsel ve Üreme Sağlığını Etkileyen Faktörler” araştırmasının; niteliksel veri 
toplama bölümünde Ankara’da ve Diyarbakır’da birinci sınıf öğrencilerinin katılımıyla 
gerçekleştirilen 8 odak grup görüşmesinden elde edilen bulgular ve niceliksel veri toplama 
bölümünde 3666 öğrenciye anket uygulanarak gerçekleştirilen görüşme sonuçlarından elde edilen 
bulgular birlikte tartışılmıştır. Araştırmanın amaçları doğrultusunda, niteliksel ve niceliksel veri 
toplama bölümlerinden elde edilen bulgulardan bazıları, Ankara ve Diyarbakır’da adolesanlara 
hizmet sunan 45 sağlık personeline yarı-yapılandırılmış anket uygulanarak yapılan görüşmelerden 
elde edilen sonuçlarla da karşılaştırılmıştır.  
 
Bu araştırmadan elde edilen bulguların tartışması dört temel bölüm altında toplanarak aşağıda 
sunulmuştur: 
 
1. Araştırma grubunun  sosyo-demografik özellikleri ve bazı kişisel alışkanlıkları 
2. Araştırma grubunun cinsel sağlık-üreme sağlığı ile ilgili bazı bilgi ve düşünceleri 
3. Araştırma grubunun cinsel ilişki ve risk algılayışı ile ilgili bilgileri 
4. Araştırma grubunun cinsel sağlık/üreme sağlığı ile ilgili hizmetlere yönelik beklentileri 
 
1. ARAŞTIRMA GRUBUNUN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ ve BAZI 
KİŞİSEL ALIŞKANLIKLARI  
 
Araştırma grubunun  sosyo-demografik özellikleri 
Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsünde ve Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi’nde 
okuyan birinci sınıf öğrencilerinin, kendilerinin ve ailelerinin sosyo-demografik özellikleri ve 
öğrencilerin kişisel alışkanlıkları “Bulgular” bölümündeki tablolarda ayrıntılı bir şekilde 
sunulmuştur. Öğrencilerin; cinsel sağlık-üreme sağlığı ile ilgili bilgi ve düşüncelerinde, cinsel ilişki 
ve risk algılayışlarında ve cinsel-üreme sağlığı ile ilgili hizmete yönelik beklentilerinde belirleyici 
olması nedeniyle araştırma grubunun genel olarak özellikleri özetle aşağıda verilmiştir: 
 
Hacettepe-Beytepe’de araştırma grubunun %60’ı kız, %40’ı erkek öğrencilerden oluşmakta ve 
öğrencilerin yaş ortalaması 19.7’dir (ss: ± 1.3). Dicle’de ise araştırma grubunun %37’si kız, %63’ü 
erkek öğrencilerden oluşmakta ve öğrencilerin yaş ortalaması 20.4’tür (ss: ± 1.9) ve Dicle’deki 
öğrenciler, Hacettepe’dekilerden yaklaşık bir yaş büyüktür.  

 
Hacettepe’de öğrencilerin yaklaşık yarısı (%52), Dicle’de ise yaklaşık üçte biri (%36) adolesan yaş 
grubundadır. Her iki üniversitede de adolesan yaş grubunda olan kız öğrenciler, erkek 
öğrencilerden daha fazladır. 
 
Her iki üniversitede de öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (%97) bekardır. Her iki Üniversitede kız 
ve erkek öğrenciler arasında durum benzer bulunmuştur. Hacettepe’de 5 öğrenci, Dicle’de ise 
öğrencilerin %2’si (35 kişi) evlidir. Her iki üniversitede de öğrencilerin %1’i kız/erkek arkadaşıyla 
birlikte yaşamaktadır.  
 
Hacettepe’de öğrencilerin yaklaşık üçte ikisinin doğum yeri (%65) ve 12 yaşına kadar yaşadığı 
bölge (%68) Orta ve Batı Anadolu Bölgesidir. Dicle’de ise öğrencilerin yaklaşık dörtte üçünün 
doğum yeri (%75) ve 12 yaşına kadar yaşadığı bölge (%71) Doğu Anadolu Bölgesi’dir. 
Hacettepe’de Doğu Anadolu Bölgesi’nde doğan (%10) ve 12 yaşına kadar yaşayan (%7) öğrenciler 
az iken, Dicle’de Batı Anadolu Bölgesi’nde doğan ve 12 yaşına kadar yaşayan öğrenciler (%3) çok 
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azdır. Öğrencilerin aileleri de halen aynı özelliklere sahip bölgelerde yaşamaktadır. Bu özellikler 
açısından her iki üniversitede de kız ve erkek öğrenciler arasında belirgin bir fark yoktur.  
 
Hacettepe’de öğrencilerin yarısından fazlası (%58), Dicle’de ise yarıya yakını (%44) 12 yaşına 
kadar en uzun bir ilçede yaşamıştır. Her iki üniversitede de öğrencilerin yaklaşık üçte biri 
(Hacettepe’de %33, Dicle’de %37) 12 yaşına kadar bir il merkezinde yaşamışlardır.  12 yaşa kadar 
bir il merkezinde yaşayan kız öğrencilerin yüzdesi, özellikle Dicle’deki erkeklere göre daha 
yüksektir. Hacettepe’de erkek öğrencilerin yaklaşık onda biri (%13), Dicle Üniversitesi’nde ise 
yaklaşık dörtte biri (%25) 12 yaşına kadar en uzun bir köyde yaşamışlardır. Her iki üniversitede de 
12 yaşa kadar bir köyde yaşayan kız öğrenciler oldukça azdır. 
 
Hacettepe’dekilere göre Dicle Üniversitesi’ndeki öğrencilerin kardeş sayıları daha fazladır ve 
Hacettepe’deki öğrenciler ailenin ilk ya da ikinci çocuğu iken, Dicle’dekiler ailenin üçüncü ya da 
daha sonraki çocuklarıdır. Her iki üniversitede öğrenciler daha çok çekirdek ailelerden gelmekte 
olsa da, Dicle’de geniş ailelerden gelen öğrenciler (%20) Hacettepe’den (%13) daha fazladır. Bu 
özellik açısından her iki üniversitede de kız ve erkek öğrenciler arasında durum benzer 
bulunmuştur. 
 
Hacettepe’deki öğrencilerin hemen hemen tamamı aile içinde Türkçe konuşulduğunu, Dicle 
Üniversitesi’nde ise yarısından fazlası (%56) aile içinde Kürtçe konuşulduğunu belirtmiştir. 
Dicle’de erkek öğrenciler bu durumu, kız öğrencilere göre daha yüksek yüzdeyle belirtmiştir. 
 
Hacettepe’de öğrencilerin yaklaşık yarısı (%51) Anadolu ve Fen Lisesi’nden mezun iken, Dicle’de 
çoğunluğu (%70) normal liseden mezundur. Dicle Üniversitesi’nde İmam Hatip Lisesi’nden 
mezun olanlar (%4), Hacettepe’den (%0.4) daha fazladır. Mezun oldukları lise açısından kız ve 
erkek öğrenciler her iki üniversitede de benzerlik göstermektedir. 
 
Her iki üniversitede de öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun anne-babaları evli olup birlikte 
yaşamaktadır. Hacettepe’deki öğrencilerin annelerinin yaş ortalaması 44.7(ss: ± 5.5), babalarının 
48.9 (ss: ± 5.5), Dicle’de annelerinin yaş ortalaması 45.1(ss: ± 6.6), babalarının ise 49.9 (ss: ± 
7.4)dur. Hacettepe’deki öğrencilerin annelerinin ve babalarının öğrenim düzeyi Dicle’deki 
öğrencilerin anne ve babalarının öğrenim düzeylerine göre daha yüksektir. Hacettepe’de kız ve 
erkek öğrenciler arasında bu özellik açısından durum benzer iken, Dicle Üniversitesi’nde anne ve 
babalarının öğrenim düzeyi lise ve üzerinde olan kız öğrenciler, erkeklere göre daha fazladır. 
 
Hacettepe’deki öğrencilerin %60’ının, Dicle’de ise büyük bir çoğunluğunun (%83) annesi 
çalışmıyor/ücretsiz aile işçisidir. Hacettepe’de anneleri ücretli-maaşlı olarak çalışan öğrenciler 
(%36), Dicle’den (%11) daha fazladır. Hacettepe’de kız ve erkek öğrenciler arasında bu özellik 
açısından durum benzer iken, Dicle’de anneleri ücretli-maaşlı olarak çalışan kız öğrenciler, erkek 
öğrencilerden daha fazladır. Hacettepe’deki öğrencilerin %71’inin babaları ücretli-maaşlı olarak, 
%18’inin ise kendi hesabına çalışırken, Dicle’de öğrencilerin %61’inin babaları ücretli-maaşlı 
olarak, %26’sının ise kendi hesabına çalışmaktadır. Hacettepe’de kız ve erkek öğrenciler arasında 
bu özellik açısından durum benzer iken, Dicle’de babaları ücretli-maaşlı olarak çalışan kız 
öğrenciler, erkek öğrencilerden daha fazladır. 
 
Hacettepe’deki öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (%86), Dicle’de ise %78’i ailelerinin ekonomik 
durumunu “orta” olarak değerlendirmiştir. Hacettepe’de öğrencilerin %6’sı, Dicle’de %18’i 
ailelerinin ekonomik durumunu fakir/çok fakir olarak değerlendirmiştir. Hacettepe’de kız ve 
erkek öğrenciler arasında bu özellik açısından durum benzer iken, Dicle’de ailelerinin ekonomik 
durumunu fakir/çok fakir olarak değerlendiren erkek öğrenciler (%23), kız öğrencilerden (%9) 
daha fazladır. 
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Hacettepe’deki öğrencilerin %45’i, Dicle’dekilerin ise %31’i yurtta kalmaktadır. Hacettepe’deki 
öğrencilerin %35’i, Dicle’dekilerin ise %40’ı ailesi ile birlikte yaşamaktadır. Her iki üniversitede de 
yurtta veya ailesi ile birlikte yaşayan kız öğrenciler, erkek öğrencilere göre daha fazla iken, 
arkadaşlarıyla evde kalan erkek öğrenciler kız öğrencilerden daha fazladır. Yurtta kalanlar arasında 
Hacettepe’de kız öğrencilerin çoğunluğu kız yurdunda (%67), erkek öğrencilerin çoğunluğu (%77) 
da erkek yurdunda kalmaktadır. Dicle’de ise kız öğrencilerin yarısından fazlası (%55), erkeklerin 
ise dörtte üçü (%75) karma yurtta kalmaktadır. Belirtilen karma yurt, Dicle Üniversitesi 
kampüsünde yer alan üniversiteye bağlı yurtlardır. Dicle Üniversitesi’nde yurtta kalan öğrencilerin 
büyük bir çoğunluğu (%93) devlet yurdunda kalırken, Hacettepe’de %47’si devlet, %21’i özel 
yurtta, %21’i de üniversite yurdunda kalmaktadır. Bu özellik açısından kız ve erkek öğrenciler 
arasında durum benzerdir. 
 
Hacettepe’deki öğrencilerin %57’si, Dicle’de %71’i öğrenim bursu almaktadır. Hacettepe’deki 
öğrenciler, Dicle’dekilere göre ailelerinden aylık daha fazla harçlık almaktadırlar. Hacettepe’deki 
erkek öğrencilerin %3’ü, Dicle’de ise %6’sı, ailelerinden hiç harçlık almadığını belirtmiştir. 
Hacettepe’deki öğrencilerin %4’ü, Dicle’de ise %5’i, yarı veya tam zamanlı olarak bir işte 
çalışmaktadır. Her iki üniversitede de bu kategoride bulunan erkek öğrenciler, kız öğrencilerden 
daha fazladır. Çalışan öğrenciler arasında her iki üniversitede de kız öğrenciler daha çok, 
anketörlük, fuarda çalışma, özel ders vb. gibi sürekli olmayan işlerde, erkek öğrenciler ise özel 
sektörde veya yaz tatillerinde geçici işlerde çalışmaktadır. 
 
Hacettepe’deki öğrencilerin %88’inin, Dicle’dekilerin ise %80’inin sağlık harcamaları bir sosyal 
güvenlik kurumu tarafından karşılanmaktadır. Hacettepe’de sağlık harcamalarının bir kurum 
tarafından karşılandığını belirtenler arasında, mediko-sosyal merkezlerinden yararlanan öğrenciler 
yok denecek kadar az iken (%0.3), Dicle’de öğrencilerin %5’inin sağlık harcaması bu merkezlerce 
karşılanmaktadır. Ancak üniversitelerin mediko-sosyal merkezleri sosyal güvence durumuna 
bakmaksızın başvuran bütün öğrencilere birinci basamak sağlık hizmeti vermekte, hiçbir sosyal 
güvencesi olmayanların tedavi giderlerini de üstlenmektedir. Bu durum dikkate alındığında, 
Hacettepe’deki öğrencilerin %13’ünün, Dicle’dekilerin ise %24’ünün bütün sağlık harcamaları 
mediko-sosyal merkezleri tarafından karşılanmaktadır. 
 
Araştırma grubunun bazı  kişisel alışkanlıkları 
Her iki üniversitede de öğrencilerin yaklaşık yarısı (Hacettepe’de %59, Dicle’de %49) sigara 
içmemektedir. Her iki üniversitede de erkek öğrenciler arasında halen sigara içme sıklığı 
(Hacettepe’de %41, Dicle’de %51), kız öğrencilerden (Hacettepe’de %33, Dicle’de %38) daha 
yüksektir. Sigaraya başlama yaşı ortanca değeri her iki üniversitede de 17 yaş olarak saptanmıştır. 
Her iki üniversitede de sigara içen erkek öğrenciler, kız öğrencilerden daha erken yaşta sigara 
içmeye başlamaktadır. Hacettepe’de öğrencilerin %46’sı, Dicle’de ise %71’i hiç alkol 
kullanmadığını belirtmiştir. Her iki üniversitede de erkek öğrenciler arasında halen alkol kullanma 
sıklığı (Hacettepe’de %59, Dicle’de %33), kız öğrencilerden (Hacettepe’de %48, Dicle’de %20) 
daha yüksektir. Erkek öğrencilerin Hacettepe’de %7’si, Dicle’de %2’si sürekli alkol kullandığını 
belirtmiştir. Her iki üniversitede de öğrencilerin %2’si halen bağımlılık yapıcı bir madde 
kullandığını belirtmiştir. 
 
Her iki üniversitede de öğrenciler en sık “konser-opera” ya gittiklerini belirtmişlerdir. “Konser-
opera” kategorisinde daha çok konsere gidilmektedir. Her iki üniversitede de yaygın olan çeşitli 
müzik etkinlikleri konser kategorisinde düşünülmekle birlikte opera öğrencilerin sık gittikleri bir 
etkinlik değildir. Diyarbakır’da zaten bir opera izleme olanağı bulunmamaktadır. Öğrencilerin 
sıklıkla belirttiği bir diğer etkinlik ise “bilardo-bowling-spor” dur. Bu kategoride de en çok her iki 
ilde de yaygın olan bilardo salonlarına gidilmektedir. Bowling halen Türkiye’de çok yaygın 
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olmayan ve pahalı bir hobidir. Bu etkinliklere katılma açısından kız ve erkek öğrenciler arasında 
durum benzer bulunmuştur. Hacettepe’de öğrencilerin üçte birinden fazlası (%39), Dicle’de 
dörtte birinden fazlası (%27) her gün “düzenli olarak gazete almakta”, her iki üniversitede de 
öğrencilerin yaklaşık yarısı gazete dışında sürekli bir yayın okumamaktadır. Sürekli bir yayın 
okuduğunu belirten öğrenciler Hacettepe’de en çok “bilimsel” ve “mizah-magazin-müzik” türü 
yayınları, Dicle’de ise “kültür-politika” ve “bilimsel” yayınları okuduklarını belirtmiştir. 
 
Hacettepe’de öğrencilerin %39’u, Dicle’de %29’u düzenli olarak televizyon izlediğini belirtmiştir. 
Her iki üniversitede de öğrencilerin televizyonda en sık izlediği programlar; haber, belgesel ve 
yerli-yabancı diziler-sinema filmleri ve spor programlarıdır. Her iki üniversitede de erotik 
programları kız öğrenciler hiç belirtmezken, erkek öğrenciler az da olsa izlediklerini belirtmiştir. 
Hacettepe’de öğrencilerin %34’ü, Dicle’de %56’sı düzenli olarak radyo dinlediğini belirtmiştir. 
Her iki üniversitede de radyoda en çok müzik programları dinlenmektedir. Hacettepe’de ikinci 
sırada haberler, Dicle’de ise şiir programları dinlenmektedir. Dini programlar Dicle’de çok az 
dinlenirken, Hacettepe’de özellikle de kız öğrencilerin arasında daha fazla dinlenmektedir. 
 
2. ARAŞTIRMA GRUBUNUN CİNSEL SAĞLIK-ÜREME SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BAZI 
BİLGİ VE DÜŞÜNCELERİ 
 
Her iki üniversitede de öğrenciler cinsel sağlık/üreme sağlığını en sık olarak “sağlıklı 
cinsellik/sağlıklı üreme” olarak tanımlamışlardır. Öğrenciler cinsel sağlık/üreme sağlığından ikinci 
olarak “cinsel yolla bulaşan hastalıklar”ı, üçüncü olarak da “cinsellik ve üreme sağlığına ilişkin problemleri” 
anlamaktadır. Kız ve erkek öğrenciler açısından tanımlamadaki bu sıralama benzer bulunmuştur. 
Bununla birlikte, özellikle Dicle Üniversitesi’ndeki erkek öğrenciler tanım olarak, diğerlerinden 
yüksek bir sıklıkla “cinsel yolla bulaşan hastalıkları”ı belirtmişlerdir. 
 
Öğrencilerle yürütülen odak grup görüşmelerinde de benzer bir biçimde, her iki üniversitede de 
cinsel sağlık/üreme sağlığının ne olduğu sorusuna bir tanım yaparak cevap verilmemiştir. Daha 
çok cinsel sağlık/üreme sağlığı kapsamında düşünülebilecek konular ve sorunlar sıralanmıştır.  
 
“Üreme sağlığı deyince, bütün üreme organlarının işlevleri, sağlıkları, cinsellikte sağlık yani.” (Dicle, K) 
“Üreme organlarımız, üremeyle ilgili bütün çalışmalar işte...” (Hacettepe, K) 
 
Her iki üniversitede de cinsel sağlık/üreme sağlığı tanımı olarak; “üreme organlarının 
sağlığı/temizliği”ni kız öğrenciler, erkek öğrencilerden daha fazla sıklıkta belirtmişlerdir (Tablo 22). 
Araştırma açısından bu önemli bir bulgudur. Çünkü, “temizlik” küçük yaştan itibaren kızlara 
toplumsal cinsiyet rollerinin bir parçası olarak anneleri tarafından öğretilen en temel ilkelerden 
biridir. Dolayısıyla, kızlar, genel öğretilerin bir parçası olarak cinsel sağlık/üreme ile ilgili 
konularda da başlıca dikkat edilmesi gereken konunun “temizlik” olduğu vurgulanarak sosyalize 
olmaktadır. Bu çerçevede, cinsel sağlık/üreme sağlığı denince “üreme organlarının 
sağlığı/temizliği”ni anlamaları beklenen bir bulgudur.  
 
Odak grup görüşmelerinde de kız öğrencilerin ifadeleri bu bulguyu destekler niteliktedir. 
 
“Üreme sağlığında organların titizlikle temiz tutulması gerekir.” (Dicle, K) 
“Cinsel sağlık, işte, adet dönemlerinde falan sağlığına dikkat ederek, yani hijyenik olarak...Ne bileyim? O 
dönemlerde aşırı temiz olmak istiyor insan.” (Hacettepe, K) 
 “Cinsel ve üreme sağlığı açısından bildiğimiz tek şey üreme organları. Adet döneminde yaşadığımız ağrılar, 
sancılar, temizlik, ne bileyim?...” (Dicle, K) 
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Odak grup görüşmelerinde de cinsel sağlık/üreme sağlığı kapsamında; cinsel yolla bulaşan 
hastalıklar ve korunma yollarının daha çok erkekler tarafından belirtildiği görülmektedir. 
 
“Benim aklıma gelen ilk başta cinsel hastalıklar. Bunlardan korunma yolları geliyor.” (Hacettepe, E) 
“Üreme organları, cinsel hastalıklar, bunlardan korunma yolları.” (Hacettepe, E) 
“Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma. Kontrol altına alma üremeyi. Sağlıklı cinsel yaşam da insanların 
bünyelerinin bir parçası. İnsanların zor konuşabildikleri bir şey.” (Hacettepe, E) 
 
Cinsel sağlık/üreme sağlığı konularında öğrencilerin bilgi kaynakları; her iki üniversitedeki 
öğrenciler için sıklık sırasıyla; “kitap/dergi/ansiklopedi”, “akran-arkadaş”, “okul/öğretmen”dir. Her iki 
üniversitede de kız ve erkek öğrencilerin ilk iki sıradaki bilgi kaynağı “kitap/dergi/ansiklopedi”, 
“akran-arkadaş”tır (Tablo 14). Görüldüğü gibi, öğrenciler cinsel sağlık/üreme sağlığı ile ilgili 
bilgileri öncelikle kendi başlarına edinmeye çalışmaktadırlar. Cinsellikle ilgili konuları “akran-
arkadaş”ları ile konuşmaları gençler arasında yaygındır.  
 
Benzer bilgi kaynakları odak grup görüşmelerinde de belirtilmiştir: 
 
“Belli bir yaştan sonra arkadaş ortamında bu konular konuşulmaya başlandığı için buralarda öğreniyoruz. 
Genelde basın-yayın falan da çok etkili...” (Hacettepe, K)  
“Genelde herkes yakın arkadaşından. ....dediği gibi medyadan işte...bu konularda ilgili çıkan özel yayınlar var. 
Televizyon var...” (Hacettepe, E) 
“ ..annemden, yani, bu konuları, adetmiş, işte, vs tam bilgi öğrenemiyorum. Arkadaşlarımdan. Yaşadıkları 
tecrübeleri anlatırlarken onlara güveniyorum ya da bu konuda bilgi veren dergilerden.” (Diyarbakır, K) 
“...elbette bir sürü soru vardır. Onlarda da işte arkadaşlarla konuşuyorum. Her zaman bu tür sohbetler 
olmuyor...Kaynaklardan, ne bileyim...televizyondan. Görsel artı bir de yazılı medyadan, arkadaşlardan 
diyebilirim.” (Diyarbakır, E) 
 
Arkadaşlar bilgi kaynağı olarak özellikle belirtilmiştir. Cinsel sağlık/üreme sağlığıyla ilgili konuların 
en çok arkadaşlarla konuşulmasının temel nedeni, bu konuların en rahat onlarla 
konuşulabilmesidir. Gençler cinsellik ya da üreme sağlığıyla ilgili bilgi almak için nereye 
gidebileceklerini bilmemektedir. Konunun hassasiyeti nedeniyle de herkesle konuşmamayı tercih 
etmektedirler. Dolayısıyla en yakınlarında kendileriyle ortak soruları ve sorunları olan arkadaşlarını 
tercih etmektedirler.  
 
“...yani, arkadaşlarla konuşuluyor. Onların da aynı şeyleri hissettiğini biliyorsun. Birbirimize soruyoruz işte...en 
rahat onlarla oluyor...” (Hacettepe, K) 
“Arkadaşlar olunca herşeyi sorabiliyorsun. “Yaa, bana şöyle birşey oldu. Sana da oldu mu?” ya da ne yapılması 
gerektiği falan...” (Dicle, E). 
 
Öte yandan hem Ankara hem Diyarbakır odak gruplarında konu hakkında en çok arkadaşlarla 
konuşulmakla birlikte arkadaşlarla yapılan konuşmalar doğru bilgilenmek anlamında güvenilir 
bulunmamaktadır. Bunun nedeni ise genellikle arkadaşların da bilgilerinin kulaktan dolma 
olduğuna inanılmasıdır.  
 
“...bu da demek oluyor ki bilgi edindiğimiz arkadaşlarımız da kendi arkadaşlarından bilgi edindikleri için 
yeterince sağlıklı olmuyor...” (Dicle, E) 
“Yani, o, kulaktan dolma bilgileri olduğu için. Herkes kendi düşündüğü...farklı boyutlarda anlattığı için. 
Arkadaşlara sorunca da yanlış olur...” (Dicle, E) 
 “...bir şekilde kendi kendine bırakılır. Kendi kendine de arkadaş çevresinden öğrenme. Arkadaş çevresinde de 
yani çarpık çurpuk öğreniliyor. En kötü muhabbetle, en basit, en kötü...” (Hacettepe, E) 
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“Ben arkadaşlarla konuştuğum zaman herkes farklı bir şeyler söylüyor...En iyisi bir uzmanla konuşmak bence, 
arkadaş arasındaki kulaktan dolma oluyor” (Hacettepe, K)  
 
Odak grup tartışmalarında ortaya çıkan bir önemli nokta da; “arkadaş” tanımlamasının 
Hacettepe’deki öğrenciler ile Dicle’deki öğrenciler arasında farklılık göstermesidir. Dicle 
gruplarında “arkadaş” form değiştirmiş olarak karşımıza çıkmaktadır. Arkadaş derken, hem erkek 
hem genç kadın gruplarında kendilerinden yaşça büyük, deneyimli ya da evli arkadaşlardan söz 
edilmektedir. Arkadaş kadar yakın olunan, ama yine yaşça büyük, kuzen, dayı gibi akrabalardan da 
söz edilmiştir. Bunun temel nedeni, doğru bilgiye sahip olmak anlamında yaşın önemli bir kriter 
olarak kabul edilmesidir. Çünkü yaşla birlikte kişisel deneyimin arttığına ve bilginin böylece 
doğrulandığına inanılmaktadır. 
 
“Ben büyüklerimden, onlar da bildiğim kadarıyla büyüklerinden öğrendi. Çünkü bize ailelerimiz öğretmedi. Ben 
de abilerden öğrendim.” (Dicle, E) 
“-Hangi bilgi kaynağını güvenilir buluyorsunuz? 
 -Görmüş geçirmiş kişilerden diyebiliriz. Arkadaşımla aramızda yaş farkı olduğu için bildiği şeyler yalan yanlış  
şeyler değil.” (Dicle, K)   
“-Samimi olduğumuz büyüklerden öğrendik. 
 -Büyükler? 
 -Anne-baba değil, akraba, ama biraz daha yaşı büyük, işte kuzenler...” (Dicle, E) 
 
Adolesan ve gençlerin kendi başlarına kitap/dergi/ansiklopedi veya “akran-arkadaşlar”ından 
edindikleri bilginin doğru bilgi olmadığı görülmektedir. Kendi ifadelerinden de anlaşılacağı gibi 
onlar da yararlandıkları kaynakların doğru bilgi almak için güvenilir olmadığını düşünmektedir. Bu 
çerçevede, daha doğru bilgi edinmeleri açısından örgün eğitimin üstünlüğü tartışılmaz bir 
gerçekliktir. 
 
Bu konularda bilgi kaynağı olarak “anne-baba” Hacettepe’de kız öğrencilerde üçüncü sırayı alırken, 
Dicle Üniversitesi’nde kız öğrencilerde dördüncü sırayı almıştır. Bununla birlikte bilgi kaynağı 
olarak “anne-baba” erkek öğrenciler arasında çok daha sonraki sıralarda gelmektedir. Özellikle 
Diyarbakır’daki erkek öğrenciler arasında anne-babanın bu konularda bilgi kaynağı olması en son 
sırada yer almaktadır (Tablo 14).  
 
Türkiye’de cinsellik/üreme gibi konular hala tabu olarak görüldüğü için aile içinde anne-ile, 
özellikle de baba ile bu konuların konuşulması genellikle yaygın bir durum değildir. Bu 
araştırmada Hacettepe’deki öğrencilerin %56’sı, Dicle’de ise büyük bir çoğunluğu (%81) “annesi 
ile”, her iki üniversitede de büyük bir çoğunluğu (Hacettepe’de %82, Dicle’de %93) “babası ile” 
cinsel sağlık/üreme sağlığı konularında hiç konuşmadığını belirtmiştir (Tablo 26). Kızlar 
toplumumuzda cinsel sağlık/üreme sağlığı ile konuları özellikle anneleri ile konuşmaktadır. Ancak 
Diyarbakır’daki geleneksel tutum nedeniyle kız öğrencilerin bile annelerinden bu konularda bilgi 
almaları çok yaygın bir durum değildir. Bu durum bu araştırmada Diyarbakır’daki erkek öğrenciler 
arasında daha belirgindir; çünkü “doğu kültürü”nde erkekler bu konuları anne-babaları ile 
genellikle konuşmamaktadırlar. Nitekim Tablo 26’da görüldüğü gibi, bu araştırmada Hacettepe’de 
kız öğrencilerin %57’si, Dicle’de ise %39’u bu konularda anneleri ile konuştuğunu belirtirken, 
erkek öğrencilerin Hacettepe’de %30’u, Dicle’de ise sadece %9’u babaları ile bu konularda 
konuştuklarını belirtmiştir. Her iki üniversitede de erkek öğrenciler arasında bu konuları annesi ile 
konuşanların sıklığı daha azdır.  
 
Araştırmada, öğrencilerin annelerinin öğrenim durumlarıyla, onların anneleri ile cinsel 
sağlık/üreme sağlığı ile ilgili konuları konuşma durumları arasındaki ilişki incelenmiştir. Her iki 
üniversitede de annelerin öğrenim düzeyi yükseldikçe, istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde, 
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çocuklarıyla cinsel sağlık/üreme sağlığına ilişkin konuları daha fazla konuştukları saptanmıştır 
(Hacettepe: X2=45.75 p<0.05, Dicle: X2= 36.50 p<0.05) (Tablo 38). Benzer bir ilişki babaların 
öğrenim düzeyi ile de saptanmıştır; her iki üniversitede de babalar, öğrenim düzeyi yükseldikçe, 
istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde, çocuklarıyla cinsel sağlık/üreme sağlığına ilişkin konuları 
daha fazla konuşmaktadır (Hacettepe: X2=53.15 p<0.05, Dicle: X2= 23.62 p<0.05) (Tablo 39). 
Görüldüğü gibi, anne-babanın öğrenim düzeyi, onların cinsel sağlık/üreme sağlığı ile ilgili 
konularda çocuklarıyla konuşup konuşmamasında etkili olmaktadır. 
 
Her iki üniversitede de cinsellik ve üreme sağlığı ile ilgili konularda anne-babaları ile konuşanların 
da sıklık sırasına göre konuştuğu konular; ergenlik dönemi problemleri ve adet dönemi, cinsel yolla bulaşan 
hastalıklar gibi konular olmaktadır. Kızlar için anne ile konuşulan bir konu da, “kızlık zarı/evliliğin 
ilk gecesi” gibi konular olmaktadır (Tablo 26).  

 
Cinsel sağlık/üreme sağlığı konularında anne-babalarla konuşmayla ilgili olarak odak grup 
tartışmalarının bulguları da niceliksel bulgularla örtüşmektedir. Erkekler genel olarak anne-
babalarla konuşmak istedikleri halde konuşamadıklarını belirtirken kadın gruplarında annelerle 
konuşulduğu belirtilmiştir. Ancak konu daha çok bir sağlık sorunu haline geldiğinde 
konuşulmaktadır. Anne-babalarla konuşulmamasının nedenlerinden biri, konunun “ayıp” 
sayılması olarak belirtilmiştir.  
 
Anlaşıldığı kadarıyla anne-babalar bu konuda çocuklarıyla konuşmamayı tercih etmektedirler. 
Oysa gençler aslında anne-babalarla konuşmak istemektedirler. Anne-babalarla kurulan ilişki 
otoriter olmasa bile, bu tür konularda konuşmamayı gerektirmektedir. Hatta cinselliği çağrıştıran 
herhangi bir televizyon programı ya da reklam bile birlikte izlenmemektedir. Anne-babalarla ilgili 
belirtilmiş olan bir diğer önemli nokta da; gençlerin, anne-babalarını kendilerine göre daha az 
eğitimli ve özellikle cinsellik, cinsel sağlık gibi konularda daha az bilgili bulmalarıdır. 
 
“...ideal olan şey de aileden öğrenmek. Batı toplumlarında falan olan bu da...bizde de çok otoriter ailelere sahip 
olmamamıza rağmen bu tür şeyler hiç konuşulmaz.” (Hacettepe, E) 
“gerçi ben... babamla da iyiyiz, konuşuyoruz, ama onun bildiği bir şey yok sonuçta... Bilse zaten kendisi bir 
şekilde kullanır...” (Hacettepe, E) 
“Bu konuda ilk şeyler annenin yol göstermesiyle oluyor, ama tabii sınırlı anneyle paylaşılacak şeyler” 
(Hacettepe, K) 
“Anne babamla herşeyi konuşurum, ama cinselliğin lafı geçmemiştir. Ayıp sayılır bizde. Konuşulacağı zaman ben 
bile kaçıyorum...” (Hacettepe, E) 
“Annemle konuşuyoruz ergenlik, adet dönemi falan gibi şeyler, hatta teyzemlerle falan da...ama başka pek bir şey 
konuşmayız.” (Hacettepe, K)  
“Niye konuşmuyoruz ailemle? İki taraftan da kaynaklanabilir. Ailemin bilmemesinden kaynaklanıyor. Tabii 
bilmiyorlar. Ben ne kadar istekli olsam da onlar bilmeyecek ve bilmek için de çaba sarf etmeyecek.” (Hacettepe, 
E) 
 
Hacettepe odak gruplarında olduğu gibi, Dicle gruplarında da özellikle babalarla konuşulmak 
istense de konuşulamadığı belirtilmiştir. Doğu’da büyümüş ve yaşayan erkekler  anne-babalarla 
konuşulmamasının nedenlerinin başında “doğu kültürü”nün getirdiği ataerkil aile yapısını, bu 
çerçevede babayla arada bir mesafe bırakıldığını; gündelik hayatla ilgili şeylerden bile çok az söz 
edildiğini çok net bir biçimde ifade etmişlerdir. Ankara’daki gruplarda olduğu gibi cinselliği 
çağrıştıran herhangi bir televizyon programı ya da reklam bile birlikte izlenmemektedir. Erkek 
gruplarında anne-babalarla ilgili olarak belirtilmiş olan bir başka nokta; Hacettepe’de olduğu gibi , 
gençlerin anne-babalarını kendilerine göre daha az eğitimli ve özellikle cinsellik, cinsel sağlık gibi 
konularda daha az bilgili bulmalarıdır.   
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“Böyle bir şeyi sormak benim açımdan doğal olabilir, ama ailemin aldığı eğitim belli. Şimdi ben gidip bunu 
babama sorsam.  “Okuyacak mısın yoksa askere gidip evlendireyim mi seni?” derdi. Şu andaki ortamda bu 
bilgileri almam çok zor...” (Dicle, E) 
“Baba hiçbir zaman anne gibi şey göstermez. Arada her zaman mesafe vardır. Resmiyetten dolayı...belki sorsam 
yarım yamalak bilgisiyle birşey söyler ama...” (Dicle, E) 
“Neden bu problem konuşulmuyor? Ben şöyle düşünüyorum: Toplumun yapısıyla ilgilidir...Cinselliğin 
konuşulması bastırılmış. Yani ben babamla kesinlikle konuşamam...” (Dicle, E) 
“Özellikle bu bölgeyi ele aldığımızda...ben bu bölgenin insanıyım. Özellikle baba otoritesi aşırı fazladır ailede. 
Televizyonda herhangi görüntü çıktığı zaman televizyon kapatılıyordu. Bu yörede böyle bir şeyin ailede 
konuşulması söz konusu olamaz.” (Dicle, E) 
 
Genç kadınlar ise yine sadece sağlıkla ilgili konularda annelere soru sorabilmektedirler. 
 
“Benim annemle rahat konuştuğum söylenemez, yani adet dönemleri dışında...” (Dicle, K) 
“...annelerimiz de sonuçta doğu kültüründe yetiştiler. Onun vermiş olduğu birşey var. Yani benim biriyle cinsel 
ilişkiye girip girmediğimi ya da ona benzer birşeyi ona soramam. Belli konular konuşulur. Söz konusu sağlık ise 
direkt sorulur.” (Dicle, K) 
 
Odak grup tartışmalarının bütününde, özellikle Dicle Üniversitesi’ndeki gençlerin ifadelerinin 
çoğunda dikkat çeken “doğu/batı” ikilemi cinsel sağlık/üreme sağlığı konularını anne-babayla 
konuşmak konusunda çok belirgin bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Gençlerin cinsel sağlık/üreme 
sağlığı ile ilgili tutum ve davranışları üzerinde doğrudan belirleyici olduğu gözlenen bu algılayış bu 
araştırmada dikkat çeken bir bulgudur. Türkiye’nin, Cumhuriyet sonrası  ilerleme ve 
“modernleşme projesi” çerçevesinde, modernleşme, “batılılaşma” anlamında kurgulanmış ve 
bütün yenilikler bu kurgu etrafında yapılandırılmıştır. Dolayısıyla modernleşme kapsamında 
düşünülen, algılanan, yapılan herşey batılılaşmaya yöneliktir. Coğrafi olarak Türkiye’nin batısında 
ve doğusunda yaşayan insanların yaşam biçimleri ve değerleri de bu bakış açısı çerçevesinde 
farklılık göstermektedir. Bu anlamda araştırmaya katılan adolesanların/gençlerin “batı kültürü” 
olarak ifade ettiği kültür; daha “gelişmiş”, “ileri”, yani “modern” olanı temsil etmektedir. Öte 
yandan, “doğu kültürü” olarak ifade edilen yapı ve değerler, daha “muhafazakar, “geleneksel” ve 
“geri” olanı temsil etmektedir.  
 
Toplumumuz genel olarak cinsellik ya da üreme sağlığı konularında muhafazakar bir yapıya 
sahiptir. Özellikle gençler açısından bakıldığında evlilik öncesi cinsel sağlık/üreme sağlığı konuları 
“konuşulmaması gereken” konulardır. Bu durum araştırmanın, hem niteliksel hem de niceliksel 
bulgularının gösterdiği gibi “doğu” da daha belirgindir. İlginç olan durum ise Dicle 
Üniversitesi’nde gençlerin, cinsel sağlık/üreme sağlığı konusunda sorun olarak gördüğü pekçok 
durumu “doğu kültürü” ile açıklıyor olmasıdır.    
 
Her iki üniversitede de özellikle erkek öğrenciler arasında “cinsel deneyim” doğrudan bir bilgi 
kaynağı olarak belirtilmiştir. Hacettepe’de biraz daha yüksek olacak şekilde her iki Üniversitede de 
“internet” bilgi kaynağı olarak en son sırayı almaktadır. Erkek öğrenciler “internet” ve “cinsel 
deneyim”i, kızlardan daha fazla yüzdeyle belirtmişlerdir (Tablo 14). 

 
Odak grup tartışmalarındaki ifadelerden anlaşıldığı üzere, genç kadınlardan farklı olarak erkekler 
için pornografik yayınlar da (dergi ve film) bilgi kaynağı olabilmektedir.  
 
“...kendi kafanızdan birşeyler üretiyorsunuz, anlamak için deneme yanılma...ve medyadan da mesela erotik 
yayınlar, yani cinselliği her türlü gösterecek yayınlar almak istiyorsunuz ve alıyorsunuz.” (Hacettepe, E) 
“Ben kasabada büyüdüm. Oradakiler dergi, porno falan...öyle şeylerden bilgileri...” (Hacettepe, E) 
“-İşte, biz de arkadaşlarla konuşuruz. Çeşitli filmlerden falan ne gördüysek...yani, orda kaldı... 
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 -Film derken pornografi mi? 
 -Evet pornografi...” (Dicle, E) 
“Ben liseye giderken Diyarbakır’da iki-üç tane café vardı. Orada porno filmler seyrediliyordu açık açık. 
...”(Dicle, E) 
 
Cinsel sağlık/üreme sağlığı konularında bilgi kaynağı olarak “doktor/uzman” her iki üniversitede de 
son sıralarda yer almaktadır. Bilgi kaynağı olarak “doktor/uzman”ı, her iki üniversitede de kız 
öğrenciler erkek öğrencilere göre az da olsa daha yüksek yüzdeyle belirtmişlerdir (Tablo 14). Oysa, 
Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerinin cinsel sağlık/üreme sağlığı konularında bilgi almayı 
tercih ettikleri kaynaklar incelendiğinde ise; her iki üniversitede de ilk iki sırayı “doktor/uzman” ve 
“kitap/dergi/ansiklopedi” almaktadır. Görüldüğü gibi adolesan ve gençler, öncelikle bu konunun 
uzmanı olan kişilerden bilgi almak istemektedirler (Tablo 15).  
 
Odak grup tartışmalarında da belirtildiği üzere, bunun önemli bir nedeni her iki üniversitede de 
“güvenilir kaynak” olarak konunun uzmanlarının belirtilmesidir, ancak uzmanlara ulaşmanın 
mümkün olmadığı özellikle Dicle’de altı çizilerek  ifade edilmiştir.  Nedeni ise cinsel sağlık, 
korunma yöntemleri gibi konularda konuşmak, bilgi almak için bir uzmana gitmenin alışıldık bir 
davranış olmaması, utangaçlık olarak belirtilmiştir.  
 
“Bu konuda bilgili insanlara danışmak insan sağlığı açısından çok önemli.” (Dicle, E)  
“Bilgi almak için en güvenilir uzman kişiler, ama bizde öyle bir şey yok ki...Ne bileyim? Utandığımız için mi 
ayıp olduğu için mi...” (Hacettepe, K)  
“Açıkçası bir uzmanla konuşmak her zaman daha faydalı diye düşünüyorum, ama kitaplara başvurmak 
zorunda kalıyorum.” (Dicle, K) 
“Mantıklı düşününce elbette uzmanlar, ama maalesef cinselliği tabu olarak gördüğümüzden o uzman sizi 
bulamıyor.” (Dicle,K) 

 
Cinsel sağlık/üreme sağlığı ile ilgili konularda bilgi almayı tercih ettikleri kaynaklar açısından 
öğrencilerin cinsiyetlerinin bir farklılık yaratıp yaratmadığı incelenmiş ve her iki üniversitede de 
kız ve erkek öğrencilerin tercih ettikleri ilk sıradaki bilgi kaynağının yine “doktor/uzman” olduğu 
görülmüştür. Kız öğrenciler Hacettepe’de ikinci sırada Dicle’de ise üçüncü sırada “anne-baba”dan 
bilgi almayı tercih ettiklerini belirtmiştir. Her iki üniversitede de kız öğrenciler “anne-baba”yı, erkek 
öğrencilere göre daha yüksek yüzdeyle belirtmişlerdir. Erkek öğrenciler için bu konularda “anne-
babanın” bilgi kaynağı olarak görülmesi daha geri plandadır (Tablo 15). Toplumumuzda kız ve 
erkek çocukların anne-baba ile bu konulardaki iletişimi ile ilgili yukarıda belirtilen geleneksel yapı, 
adolesan ve gençlerin tercihlerinde etkili olmuş olabilir. Dicle’de erkek öğrencilerin dördüncü 
sırada “akran-arkadaş”larını tercih etmiş olmaları da bu araştırma için önemli bir bulgudur. 
Geleneksel kültürlerde bu konuları gençler kendi akranlarıyla daha rahat konuşabilmektedirler. 
 
Bu araştırmada önemli bir bulgu; özellikle erkek öğrenciler tarafından az bir yüzdeyle belirtilmiş 
olsa da; “cinsel deneyim”in doğrudan bilgi kaynağı olarak tercih edilmiş olmasıdır. Erkek 
öğrenciler kızlardan farklı bir şekilde cinsel sağlık/üreme sağlığı ile ilgili konulardaki bilgileri 
yaşayarak öğrenmek istemektedirler. Erkekler bilgi kaynağı olarak “internet”i de tercih etmektedir 
(Tablo 15). 
 
Bu araştırmada üniversitede okuyan gençlerin, cinsel sağlık/üreme sağlığı konularında öncelikle 
doktor veya uzmandan bilgi almak istedikleri ön plana çıkmıştır. Oysa; hizmet sunan sağlık 
personeliyle yapılan görüşmeler sonucunda, her iki üniversitede de adolesan ve gençlere hizmet 
sunan sağlık personelinin %71'inin adolesanlara yönelik, adolesan dönemin özellikleri, gelişim 
evreleri, bu dönemde meydana gelen fiziksel ve psikolojik değişimlere ilişkin herhangi bir eğitim 
almamış olduğu görülmüştür. Bu konularda eğitim aldığını belirten hizmet sunucuların ise şu anda 
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mevcut bilgisini adolesanlarla çalışmak için yeterli bulanlar %33 iken; %57'si yetersiz olduğunu 
belirtmiştir. Bu bulgular bize, adolesanlara hizmet sunmakta olan hizmet sunucularının yarıdan 
fazlasının kendilerini yeterli bulmadıklarını göstermektedir. Mevcut durumlarının farkında 
olmaları ve bunu açık yüreklilikle belirtmeleri önemlidir ve gelecekte hizmet sunanlara yönelik 
yapılması gereken eğitimlere işaret etmektedir. 
 
Her iki üniversitede de öğrencilerin cinsel sağlık/üreme sağlığı ile ilgili olarak büyük bir 
çoğunluğunun (Hacettepe’de %82, Dicle’de %91) herhangi bir hizmet almadıkları, Hacettepe’de 
yaklaşık her beş öğrenciden birinin (%18), Dicle’de ise on öğrenciden birinin (%10) cinsel 
sağlık/üreme sağlığı ile ilgili hizmet aldıkları saptanmıştır. Araştırmaya katılan birinci sınıf 
öğrencilerinin sahip oldukları sosyal güvence türü ile öğrencilerin cinsel sağlık/üreme sağlığı 
hizmetlerini almaları arasında bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Her iki üniversitede de “yeşil 
kartlı” öğrenciler ve Dicle’de ayrıca “mediko-sosyal”e bağlı öğrenciler, diğer gruplara göre daha 
fazla hizmet aldığını belirtmiştir. Hacettepe’de, öğrencilerin sahip olduğu sosyal güvence türü, 
onların bu hizmetleri almasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yaratırken, Dicle’de anlamlı bir 
fark yaratmamaktadır (Hacettepe’de: X2= 11.42 p<0.05, Dicle’de:  X2= 8-26 p>0.05) (Tablo 40). 

 
Hizmet aldığını belirten öğrencilerin aldıkları cinsel sağlık/üreme sağlığı hizmetlerinin türü 
incelendiğinde; sıklık sırasıyla “bilgilendirilme”, “tedaviye yönelik hizmetler” ve “danışma” yer 
almaktadır. Her iki üniversitede de kız ve erkek öğrencilerin aldıkları hizmetler açısından bu 
sıralama benzer bulunmuştur (Tablo 32).  

 
Cinsel sağlık/üreme sağlığı ile ilgili hizmet alma konusunda öğrencilerin belirttiği bu durum, 
hizmet sunan personelin görüşleriyle de uygunluk göstermektedir. Hizmet sunanların %40’ı; 
gençlere özel hizmet sunmadıklarını, kendilerinin daha çok poliklinik muayenesi ve sağlık 
sorunları ile ilgilendiklerini belirtmiştir. Hizmet sunanların %23’ü, “gençlere özel bir hizmet yok, 
başvuruları halinde yapılması gerekenler yapılıyor” şeklinde görüş belirtmiştir. Hizmet sunanlara, 
hizmet almak amacıyla gelen gençlerin hangi kesimlerden geldiği sorulmuş ve “kesim” ile 
kastedilenin devam edilmekte olan bölüm ya da kır-kent gibi çok genel kategoriler olduğu 
belirtilmiştir. Buna göre en çok alınan yanıt “her yerden” geldiği yönündedir (%32.6). Bunu 
“eğitimli kişiler” yanıtı izlemektedir (%24.5). Hizmet sunanlar, “fen bilimleri bölümlerinde okuyan 
öğrencilerin” ve kız öğrencilerin daha çok geldiklerini belirtmiştir. Kır-kent ayrımı önemli bir 
ayrım olarak ortaya çıkmıştır. Genellikle kırsal alandan sosyal endikasyonlarla, aileler eşliğinde ve 
artık durum gerçekten kaçınılmaz olduğunda gelinmektedir yanıtı alınmıştır. Kentte ise gecekondu 
ve kentli ayrımı yapılmaktadır. Hizmet sunanlara göre; kentli-eğitimli gençler daha kolay, kendi 
başlarına, basit denebilecek nedenler için bile gelebilmektedirler.  
 
Hizmet sunucuların ifadelerine göre; gençler en çok "üst solunum yolu enfeksiyonları", "gastro-
intestinal sistem hastalıkları", "mantar enfeksiyonları" gibi çeşitli enfeksiyon problemleri ile 
gelmektedir. Bunları psikolojik destek almak  için yapılan başvurular izlemektedir. 
Sosyalleşememe, uyum, aileden ayrılma nedeniyle yaşanan sıkıntılar, gelecek kaygısı, sınav dönemi 
yaşanan anksiyete bu hizmetler kapsamında yer almaktadır. Aile Planlaması yöntemleri; 
cinsel/üreme organlarıyla ilgili bilgi ve danışmanlık almak için de başvurular yapılmaktadır. Kızlık 
zarı ve bekarete ilişkin kaygılarla yapılan başvurular da olduğu belirtilmiştir. 
 
Hizmet sunanların %47’si gençlere sundukları hizmetleri "yetersiz", %31’i ise "kısmen yeterli" 
olduğunu belirtmiştir. Genel olarak cevapları değerlendirirsek; hizmet sunucuların yarısı gençlere 
sundukları hizmetlerin “yetersiz” olduğu konusunda görüş birliği içindedir. Bu ifadelerin tümü 
bize sunulmakta olan hizmetlerin gençlerin cinsel ve üreme sağlığı konularındaki bilgi ve hizmet 
gereksinimlerini karşılayacak yeterli nitelik ve nicelikten uzak olduğunu göstermektedir.  
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Gençlere hizmet sunan sağlık personeliyle yapılan görüşme sonuçlarına göre; gençlerin bilgi almak 
istedikleri konularda ilk sırayı cinsel sağlık/üreme sağlığı ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar 
almaktadır (%33.3). Psiko-sosyal sorunlar ise bilgi almak amacıyla gençlerin başvurduğu ikinci 
önemli konudur (%22.2). İfade biçimleri farklı olmakla birlikte “hamile kalmamak için ne 
yapmalıyım”, “evlenmeden önce ne kullanmalıyım ki hamile kalmayayım”(%17.4) gibi sorular da 
en çok başvuru nedenlerini oluşturmaktadır. Bu konu, odak grup toplantılarında da gözlenmiştir. 
Genel olarak cinsel sağlık ve üreme sağlığı denildiğinde; gençlerin aklına kızlık zarı, bekaret, 
gebelik ve AIDS gelmekteydi. Bu bulgular, hizmet sunucuların belirttiği konularla, gençlerin 
kendilerinin ifade ettiği konular arasında paralellik olduğunu göstermektedir. 

 
Hizmet sunuculara göre, gençlerin en çok bilgi gereksinimi olan konular; “cinsel sağlık/üreme 
organları, fizyolojik gelişim evreleri, cinsel ilişki, normal ve anormal sınırlarının neler olduğu, 
adolesan dönem, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve bunlardan korunma yolları”na ilişkin 
konulardır. Hizmet sunanlar tarafından bu konular ayrıca gençlerin cinsel sağlık/üreme sağlığı 
konusunda hizmet gereksinimi olarak da belirtilmiştir. 
 
Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencileri arasında cinsel sağlık/üreme sağlığı ile ilgili şimdiye 
kadar hizmet aldığını belirtenlerin bu hizmetleri nerelerden aldıkları incelendiğinde; her iki 
üniversitede de “özel muayenehane/özel hastaneler”in birinci sırada belirtildiği saptanmıştır. 
Üniversitelerin mediko-sosyal merkezleri Dicle’de üçüncü sırada, Hacettepe’de beşinci sırada 
gelmektedir (Tablo 33). Oysa üniversitedeki öğrencilerin kendilerine en yakın sağlık birimleri olan 
mediko-sosyal merkezlerinden yararlanmaları beklenir. Ancak, bu araştırma kapsamında hizmet 
sunanlarla yapılan görüşmelerden de anlaşılacağı gibi, mediko-sosyal merkezleri, gençlere ya hiç 
cinsel sağlık/üreme sağlığı hizmeti vermemekte ya da bu konularda “yetersiz” hizmet 
vermektedir.  
 
Araştırmaya katılan ve şimdiye kadar cinsel sağlık/üreme sağlığı hizmetlerini almadığını 
belirtenlere bu hizmeti almama nedenleri sorulmuştur. Bu soruya verilen yanıtlar incelendiğinde; 
her iki üniversitede de nedenler arasında birinci sırada “gerek duymadığı için” (Hacettepe’de %54, 
Dicle’de %41) gelmektedir. Hacettepe öğrencilerinin belirttiği nedenler arasında ikinci sırada 
“ihtiyacı olmadığı için”, Dicle Üniversitesi’nde ise “gidebileceği bir yer olmadığı için” gelmektedir. 
Hacettepe Üniversitesi öğrencileri de bu nedeni üçüncü sırada belirtmişlerdir (Tablo 34). Bu 
bulgular, adolesan ve gençlerin bu tür hizmetlere gereksinimleri olduğunun farkında olmadıklarını, 
bulundukları üniversitenin mediko-sosyal merkezlerinden hizmet talep edebileceklerini 
bilmediklerini ve ayrıca üniversitelerin mediko-sosyal merkezlerinde de bu hizmetlerin 
verilmediğini ya da yetersiz verildiğini düşündürmektedir. Özellikle her iki üniversitede de 
öğrencilerin bu hizmetleri almama nedeni olarak ön sıralarda belirtilen “gidebileceği bir yer olmadığı 
için” şeklindeki yanıt oldukça düşündürücüdür. Oysa, üniversitelerin mediko-sosyal merkezlerinin, 
adolesan ve gençlerin bu dönem için oldukça önem taşıyan cinsel sağlık/üreme sağlığı 
hizmetlerine sahip çıkması ve bu konularda hizmet sunması beklenir. Gençlerin bu tür 
sorunlarında öncelikle “özel muayenehane/özel hastaneler”i kullanmalarının bir nedeni de bu olabilir. 

 
Her iki üniversitede de öğrencilerin şimdiye kadar cinsel sağlık/üreme sağlığı ile ilgili hizmetleri 
almama nedenleri arasında dördüncü sırada; “bu tür konularla ilgili olarak arkadaşlarıyla konuşmayı 
tercih ettiği için” ve daha sonra da “bu tür hizmetleri veren yerlere güvenmediği için” gelmektedir. Dicle’de 
biraz daha yüksek olacak şekilde, bu hizmetleri almama nedeni olarak “utanma”nın da belirtildiği 
görülmüştür. Her iki üniversitede de erkek öğrenciler, “hizmete gerek duymadığını”, “utandığını” 
ve “bu tür konularda arkadaşlarıyla konuşmayı tercih ettiğini” kız öğrencilerden daha yüksek 
sıklıkta belirtmiştir (Tablo 34). 
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Odak grup tartışmalarının bulgularına göre, her iki üniversitede de cinsel sağlık/üreme sağlığı 
hizmeti alınabilecek kurum ve kişilerle ilgili bilgiler çok sınırlıdır. Gençler, bu tür kurumların 
varolduğunu bilmekle birlikte bu kurumların evli insanların gidip hizmet alabilecekleri yerler 
olduğunu düşünmekte ve isteseler de kendilerinin gidemediklerini belirtmektedirler. 
“Kadın doğum uzmanına falan gidilir, ama onlara evli olunca gidiliyor daha çok. Sorunun falan varsa işte.” 
(Hacettepe, K) 
“Ana-çocuk sağlığı merkezleri falan var, ama kız arkadaşımla gidebileceğimiz bir kurum yok. Oralara genelde 
aile planlaması için geliyorlar. Evli barklı insanlar geliyor.” (Hacettepe, E) 
 
Ayrıca bu tür kurumlardan sağlık hizmeti alma, sadece sağlık boyutuyla düşünülmektedir. Gençler, 
bu kurumlara ancak bir sağlık sorunları olduğunda gidebileceklerine inanmaktadırlar.  
 
“Hastane, kadın doğum uzmanı, ama hasta olmadığım için hiç gitmedim ben şimdiye kadar.” (Hacettepe, K) 
“Hasta olmadan gidilmiyor hastaneye falan...Toplumumuz hazır değil sanırım hasta olmadan gidip birşey 
sormaya...” (Hacettepe, E) 
“Kadın doğum uzmanları ya da aile planlaması ile ilgili yerler var, ama bir sorun olmadığı sürece ben hiç 
kimsenin gidip de bir uzmandan bilgi aldığını görmedim.” (Hacettepe, K) 
“-Ben bir üniversitede merkez olduğunu duymuştum, ama herkes gidiyor mu bilmiyorum. 
 -Oraya sadece evli olanlar gidiyor benim bildiğim kadarıyla. 
 -Biz hasta olmadan gitmeyiz ki zaten gidebilsek bile...Ben nişanlımla bir 6 ay önceden gidip herşeyi öğrenmek 
istiyorum mesela. Birbirimize nasıl davranmamız gerektiğini, nelere dikkat edeceğimizi falan.” (Dicle, K) 
“ SSK, sağlık ocağı falan var, ama oralarda evliler tedavi ediliyor.” (Dicle, E) 
 
Bu araştırmada birinci sınıf öğrencilerinin cinsel sağlık/üreme sağlığı ile ilgili bazı konulardaki 
bilgileri incelenmiştir. Öğrencilerin cinsel sağlık/üreme sağlığı ile ilgili bilgi sorularını doğru olarak 
yanıtlama durumları özetle şöyledir: 
 
Hacettepe’deki öğrencilerin yarısından fazlası (%58), Dicle’de ise her üç öğrenciden biri (%31), 
“kadınların gebe kalma olasılığının en yüksek olduğu dönem”i bilmektedirler. Her iki üniversitede 
de bu soruyu kız öğrenciler, erkeklere göre daha iyi bilmektedir. Hacettepe’de öğrencilerin beşte 
biri (%21), Dicle’de ise %42’si bu konuda “fikrinin olmadığı”nı belirtmiştir. Bu konuda fikrinin 
olmadığını erkek öğrenciler, kız öğrencilere göre daha yüksek yüzdeyle belirtmiştir (Tablo 17). 
Üniversite dönemindeki gençlerin bu konuda fikrinin olmaması bu araştırma için önemli bir 
bulgudur. 

 
Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (Hacettepe’de %95, Dicle’de %89) sağlıklı bir gebelik için en 
uygun yaş aralığını doğru bilmektedir. Hem kız hem de erkek öğrencilerin büyük bir çoğunluğu 
bu soruyu doğru yanıtlamıştır (Tablo 18). 

 
Her cinsel ilişkide yeni bir kondom kullanılması gerektiğini, her iki üniversitedeki kız ve erkek 
öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (Hacettepe’de sırasıyla %97, %92; Dicle’de sırasıyla %92’si, 
%87) doğru bilmektedir (Tablo 16). 
 
“Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan biri olan gonore’nin sadece erkeklerde görülmediği”ni, her 
iki Üniversitede hem kız hem de erkek öğrencilerin yaklaşık yarısı (Hacettepe’de sırasıyla %47, 
%43; Dicle’de ise sırasıyla %55, %52) doğru yanıtlamıştır. Aynı şekilde “cinsel yolla bulaşan 
hastalıkların kadınlara daha kolay bulaştığını” Hacettepe’deki kız öğrencilerin %41, erkeklerin 
%36’sı, Dicle’deki kız öğrencilerin %59’u, erkeklerin ise %55’i doğru bilmektedirler. Ancak 
öğrencilerin yaklaşık yarısı da bu iki konuda yanlış bilgiye sahiptir (Tablo 16). 
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“Oral kontraseptiflerin 35 yaşından sonra kesinlikle kullanılmaması gerektiği” şeklindeki ifadeyi, 
Hacettepe’deki kız öğrencilerin %50’si, erkeklerin ise %43’ü doğru yanıtlarken, Dicle’deki kız 
öğrencilerin %37’si, erkeklerin ise %34’ü doğru yanıtlamıştır. Her iki üniversitede de hem kız hem 
de erkek öğrencilerin yarısından fazlası da bu konuda yanlış bilgiye sahiptir (Tablo 16). 
 
Her iki üniversitedeki hem kız hem de erkek öğrencilerin yaklaşık yarısı (Hacettepe sırasıyla %46, 
%42; Dicle sırasıyla %45, %49) Bakırlı RİA’ların 10 yıl boyunca gebelikten koruduğunu 
bilmektedir. Her iki Üniversitede hem kız hem de erkek öğrencilerin yarısından fazlası da bu 
konuda yanlış bilgiye sahiptir (Tablo 16). 
 
Hacettepe’deki kız ve erkek öğrencilerin dörtte üçü (%76), Dicle’deki kız öğrencilerin %60’ı, 
erkeklerin ise %56’sı geri çekme yönteminin en etkili kontraseptif yöntem olmadığını doğru 
bilirken, Dicle’de daha yüksek olacak şekilde, her iki üniversitede de hem kız hem de erkek 
öğrenciler arasında bu konuda yanlış bilgiye sahip olanlar vardır (Tablo 16). Her iki üniversitede 
de hem kız hem de erkek öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (Hacettepe’de %82, Dicle’de %83), 
oral/anal ilişki ile cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşma riski olduğunu doğru bilirken, hem kız 
hem de erkek öğrencilerin yaklaşık onda birinden fazlası bu konuda yanlış bilgiye sahiptir (Tablo 
16). 
 
“İlk gebeliğin kürtajla sonlandırılmasının ileride kısırlığa neden olacağı” konusunda, Hacettepe’de 
.kız ve erkek öğrencilerin %24’ü, Dicle Üniversitesi’nde ise kız öğrencilerin %17’si, erkeklerin ise 
%15’i doğru bilgiye sahiptir. Bu konuda Hacettepe’de hem kız hem de erkek öğrencilerin dörtte 
üçü (%73), Dicle Üniversitesi’nde kız ve erkek öğrencilerin çoğunluğu (sırasıyla %80, %83) yanlış 
bilgiye sahiptir (Tablo 16). 
 
Kontraseptiflerin yan etkileriyle ilgili olarak her iki üniversitedeki öğrencilerin yanlış bilgileri 
mevcuttur. Dicle’de ve kız öğrencilerde daha yaygın olacak şekilde her iki üniversitede de, hapın 
“hormonal dengeyi bozduğu”, “kilo aldırdığı” ve “amenore yaptığı” düşünülmektedir (Tablo 20). Her iki 
üniversitede de düşük bir yüzdeyle olsa da, öğrencilerin hapın “kanser” ve “kısırlık” yaptığını 
düşünmeleri önemli bir bulgudur. Her iki Üniversitede öğrenciler kondomun “zevki azalttığını” ve 
“mantar/enfeksiyona neden olduğunu” düşünmektedirler. Erkek öğrenciler kızlara göre kondomun 
“zevki azaltacağını” daha çok düşünmektedir (Tablo 20). Her iki üniversitede de öğrenciler 
RİA’nın “mantar/enfeksiyonu” ve “kanser yaptığını” ve “amenoreye neden olduğunu” düşünmektedir 
(Tablo 20). Görüldüğü gibi; her iki üniversitenin birinci sınıf öğrencileri modern kontraseptif 
yöntemlerle ilgili olarak pek çok yanlış bilgiye sahiptir. Bu araştırmada öğrencilerin cinsel 
sağlık/üreme sağlığı konularındaki bilgi kaynakları hatırlandığında; bu konulardaki bilgileri 
öğrenciler daha çok kendi başlarına edinmeye çalıştıkları için, kontraseptiflerin yan etkileri ile ilgili 
yanlış görüşleri belirtmiş olmaları beklenen bir sonuçtur. Tüm bu bulgular, adolesan ve gençlerin 
kontraseptiflerle ilgili olarak bilgilendirilmeye ihtiyaçlarının olduğunu ortaya koymaktadır. 
 
Hizmet sunucuların görüşlerine göre de; üniversitede okuyan genç kadınlara da genç erkeklere de 
gebelikten korunma yöntemleri konusunda bilgi verilmesi gerekmektedir. Bunu, hizmet 
sunanların tamamına yakını belirtmiştir. Hizmet sunanlar arasında bir kişi "cinsel olarak aktif iseler 
verilmeli", bir kişi de "gerekiyor ise verilmelidir" demiştir.  
 
Öğrencilerin cinsel sağlık/üreme sağlığı ile ilgili yukarıda özetlenen 39 soruya verdikleri doğru 
yanıtlar için, her doğru yanıta “1”, her yanlış yanıta “0“puan verilerek, “bilgi puanı” hesaplanmış 
ve toplam 39 puan üzerinden öğrencilerin cinsel sağlık/üreme sağlığı ile ilgili bilgi puanları 
değerlendirilmiştir. Buna göre her iki üniversitedeki öğrencilerin ortalama puanı 24.4(ss: ± 13.6), 
ortanca puanı 32 olarak hesaplanmıştır. Bu değerlendirme sonunda, ortalama puanın altı (0-24 
puan) “kötü”, ortalamanın üzeri (25-39 puan) “iyi” olarak gruplandırılmıştır. Bu değerlendirme 
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sonucunda; Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsünde okuyan birinci sınıf öğrencilerinin büyük 
bir çoğunluğunun (%91), Dicle Üniversitesi’nde ise yaklaşık yarısının (%51) cinsel sağlık/üreme 
sağlığı ile ilgili bilgi düzeylerinin “iyi” olduğu saptanmıştır. Hacettepe’de okuyan birinci sınıf 
öğrencilerinin, Dicle’dekilere göre cinsel sağlık/üreme sağlığı bilgileri daha yüksek bulunmuştur 
[ortalama puan; Hacettepe’de:30.5 (ss:±8.6); Dicle’de:18.8 (ss:±14.8’dir]. Hacettepe 
Üniversitesi’nde kız ve erkek öğrencilerin cinsel sağlık/üreme sağlığı ile ilgili bilgi düzeyleri benzer 
iken, Dicle Üniversitesi’nde kız öğrencilerin bilgisi, erkeklere göre daha yüksek bulunmuştur 
(Tablo 43). 
 
Hacettepe’de adolesan (15-19 yaş) ve genç (20 +) yaş grubunda olan öğrencilerin bilgi düzeyleri 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir (X2=1.98 p>0.05). Dicle’de ise çok 
belirgin olmamakla birlikte, yaş ilerledikçe bilgi düzeyinin az da olsa arttığı görülmektedir. 
Dicle’de adolesan yaş grubundaki öğrencilerin yarısından fazlasının(%51) bilgi düzeyleri “kötü” 
olarak değerlendirilirken, genç yaş grubundaki öğrenciler için bu kategorideki öğrenciler %47’ye 
düşmektedir. Ancak Dicle Üniversitesi’ndeki bu fark da istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır 
(X2= 2.05 p>0.05) (Tablo 44). 
 
Bu araştırmada Hacettepe’de okuyan birinci sınıf öğrencilerinin, Dicle’deki öğrencilere göre cinsel 
sağlık/üreme sağlığı bilgileri daha yüksek bulunmuştur. Bu sonuçta; öğrencilerin doğduğu ve 12 
yaşa kadar yaşadığı bölge ve yerleşim yerinin, öğrencilerin cinsel sağlık/üreme sağlığı ile ilgili 
konularda hizmet alıp almadığının, anne-babalarının öğrenim durumunun, anne-baba ile cinsel 
sağlık/üreme sağlığı ile ilgili konuşup konuşmadığının etkili olabileceği düşünülmüştür. Çünkü 
daha önce öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerinde belirtildiği gibi; Hacettepe’deki öğrenciler 
Türkiye’nin “orta” ve “batı” bölgelerinden geldiği halde, Dicle’dekiler “doğu” bölgesinden 
gelmektedir. Hacettepe’deki öğrenciler Dicle’dekilere göre biraz daha fazla sıklıkta cinsel 
sağlık/üreme sağlığı hizmeti almıştır.  
 
Araştırmada; Hacettepe’de annelerin öğrenim düzeyi arttıkça öğrencilerin bilgi düzeyinin de 
anlamlı bir şekilde artmakta olduğu bulunsa bile(X2= 11.55 p<0.05), Dicle’de anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır(X2= 1.65 p>0.05) (Tablo 45). Ayrıca, her iki üniversitede de babaların öğrenim 
düzeyi ile öğrencilerin bilgi düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır 
(Hacettepe’de X2=8.01 p>0.05; Dicle’de X2= 2.36 p>0.05) (Tablo 46). Araştırmada her iki 
üniversitede de öğrencilerin cinsel sağlık/üreme sağlığı ile ilgili konularda anne-babaları ile çok az 
konuştukları saptanmıştır (Tablo 26). Bu nedenle her iki üniversitede de anne-babaların öğrenim 
düzeyi ne olursa olsun, çocukları ile bu konuları konuşmadıkları için onların bu konulardaki 
bilgilerine bir etkileri de olmamaktadır. Ayrıca; öğrencilerin halen kalmakta olduğu yer ile, bilgi 
düzeyleri arasında da anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (Hacettepe’de: X2= 2.75 p>0.05; Dicle’de : 
X2= 13.28 p>0.05) (Tablo 47). 

 
Öğrencilerin kontraseptif yöntemleri bilme durumları incelendiğinde; her iki üniversitede kız 
öğrencilerin en çok bildikleri yöntemler sıklık sırasına göre; hap (Hacettepe’de %84, Dicle’de 
%55), kondom (Hacettepe’de %82, Dicle’de %49) ve RİA (Hacettepe’de %74, Dicle’de %51), erkek 
öğrencilerin en çok bildikleri yöntemler ise; kondom (Hacettepe’de %86, Dicle’de %47), hap 
(Hacettepe’de %74, Dicle’de %37) ve geri çekmedir (Hacettepe’de %60, Dicle’de %24). Kız 
öğrenciler; takvim yöntemini, cerrahi yöntemleri ve enjekte edilen yöntemleri erkek öğrencilerden 
daha çok bilmektedir. Erkek öğrenciler ise; geri çekmeyi cerrahi yöntemlerden vazektomiyi ve 
köpük/jel/vajinal tableti kız öğrencilere göre daha çok bilmektedir (Tablo 19). Hem kız hem de 
erkek öğrencilerin bildiği yöntemler arasında kondomun ilk üç sırada yer alması olumlu bir 
durumdur. Bununla birlikte, kız öğrencilerin etki derecesi yüksek olan kontraseptifleri daha çok 
bildikleri, erkek öğrencilerin ise, Türkiye’de yaygın olarak kullanılan geleneksel bir yöntem olan 
geri çekmeyi ve etki derecesi düşük olan köpük/jel/vajinal tableti, kız öğrencilere göre daha çok 
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biliyor olmaları bu araştırma için önemli bir bulgudur. Hem kız hem de erkek öğrencilerin en az 
bildikleri yöntemler Norplant® ve diyaframdır. İmplantların halen Türkiye’de yaygın olmaması ve 
diyaframın da elde edilmesindeki sınırlılıklar, öğrencilerin bu yöntemleri en az biliyor olmalarında 
etkili olmuş olabilir. Nitekim bu araştırmada her iki üniversitede de hem kız hem de erkek 
öğrenciler arasında temin edileceği yeri en az bilinen yöntemler; Norplant® ve diyafram olarak 
bulunmuştur (Tablo 19). Her iki üniversitede de öğrencilerinin yöntemlerin temin edileceği yeri 
bilme durumları incelendiğinde; kız öğrencilerin en çok “hap”ın ve “kondom”un temin edileceği 
yeri bildikleri saptanmış, bunu RİA izlemiştir. Oysa erkek öğrenciler arasında temin edileceği yeri 
en çok bilinen yöntem “kondom”dur, bunu “hap” izlemektedir. Bu yöntemlerin eczane vb. gibi 
sağlık kuruluşlarının dışında da temin edilebilir olması bu sonuçta etkili olmuş olabilir. 

 
Her iki üniversitede okuyan öğrencilerin cinsel sağlık/üreme sağlığı ile ilgili bilgi düzeyleri 
yukarıda sunulduğu gibi istenen düzeyde değil iken, bu gençlere hizmet sunan sağlık personelinin, 
gençlerin bilgilendirilmesi konusundaki görüş ve düşünceleri ise şöyledir:  

 
Hizmet sunucuların tamamı evli olmayan genç kadın ve erkeklerin cinsel sağlık/üreme sağlığı 
konusunda bilgilendirilmeleri gerektiğini düşünmektedirler. Hizmet sunuculara, bilgilendirme 
hizmeti sunmanın olumlu ve olumsuz sonuçlarının neler olabileceği de sorulmuş ve en önemli 
olumlu sonucun “gençleri koruyabiliriz” (% 39.7) olduğu saptanmıştır. Hizmet sunucular bilgi 
eksikliği nedeniyle oluşabilecek bedensel, sosyal ve ruhsal olumsuz sonuçların önlenebileceği 
düşünülmektedir. Hizmet sunuculara göre gençler, bilgi ile; cinsel yolla bulaşan hastalıklardan, 
istenmeyen gebeliklerden, çeşitli travmatik sonuçlardan kendilerini koruyabileceklerdir. Bu 
konularda bilgili olurlarsa kendilerini ve bedenlerini daha iyi tanıyacaklar ve böylece kaygı ve 
endişeleri de azalacağı için daha mutlu bir sosyal yaşamları olacağını düşünmektedirler. Böyle bir 
bilgilendirme hizmetinin bir gencin en doğal hakkı olduğu da düşünülmektedir. Bedenlerini, 
kendilerini, cinsel eğilimlerini daha iyi tanıyacakları için de ruh sağlıkları korunmuş olacaktır. 
Sonuç olarak bu konularda bilgilendirme hizmeti sunulması koruyucu-önleyici yaklaşımın temelini 
oluşturmakta ve doğabilecek olumsuz sonuçları önlemede önemli bir yol olarak görülmektedir.  
 
Gençleri bu konuda bilgilendirmenin olumsuz yönü olabileceğini düşünen hizmet sunucular da 
vardır. Belirtilen en önemli olumsuz yön; bilginin teşvik edici olabileceği kaygısıdır (%45.4). 
Ayrıca yetersiz, zamansız, ehil olmayan kişiler tarafından yapılan bilgilendirmenin olumsuz 
sonuçlar doğuracağı düşünülmektedir. Verilecek bilgi toplumsal yapı ile uyum içinde olmaz ise de 
toplumla ters düşeceklerinden gençler için olumsuz sonuç doğurabileceği düşünülmektedir. Yine 
bu tür bilgiye karşı dirençli olan küçük bir grubun sorun yaratabileceğini endişesi de olumsuz 
sonuç olarak bildirilmiştir. 
 
Bunların yanısıra, hizmet sunanlara “adolesanlara cinsel sağlık/üreme sağlığı konularında bilgi 
verilmeden önce ebeveynlerinin haberdar edilip edilmemesi” konusu sorulmuş ve bu konuda üç 
kişi (%7) dışında hizmet sunanlar “ebeveynlerinin haberdar edilmemesi gerektiğini” 
düşünmektedir. Eğer ailenin sürece katkısı olacak ise, ya da hayati bir risk söz konusu değilse ve 
taciz ve istismar yok ise ve genç reşit ise haber verilmesine gerek olmadığı düşünülmektedir. 
 
Öğrencilerin kendilerinin veya partnerlerinin şimdiye kadar kullandıkları kontraseptif yöntemler 
incelendiğinde; her iki üniversitede de erkek öğrencilerde daha yüksek olacak şekilde, hem kız 
hem de erkek öğrenciler arasında en yaygın olarak “kondomun kullanıldığı” (kız öğrencilerde 
Hacettepe’de %7, Dicle’de %3; erkek öğrencilerde Hacettepe’de %33, Dicle’de %15) saptanmıştır 
(Tablo 19). Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan koruması nedeniyle gençler arasında kondomun 
birinci sırada kullanılıyor olması olumlu bir durum olarak değerlendirilmiştir. Ancak, kız ve erkek 
öğrencilerin daha sonra “geri çekme”(kız öğrencilerde Hacettepe’de %6, Dicle’de %2; erkek 
öğrencilerde Hacettepe’de %18, Dicle’de %7) ve “takvim yöntemi” (kız öğrencilerde Hacettepe’de 
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%3, Dicle’de %1; erkek öğrencilerde Hacettepe’de %8, Dicle’de %2)  gibi etki derecesi düşük 
olan yöntemleri kullandıkları saptanmıştır. Bu yöntemlerin etki dereceleri ve takvim yönteminin 
en doğru şekilde nasıl kullanılabileceği konusunda iyi bir danışmanlık verilerek gençler 
bilgilendirilmelidir. “Gebeliği önleyici haplar” (kız öğrencilerde Hacettepe’de %2, Dicle’de %1; erkek 
öğrencilerde Hacettepe’de %7, Dicle’de %3), gençler arasında dördüncü sırada kullanılmaktadır. 
Oysa, hap bu yaş grubundaki gençlerin rahatlıkla kullanabileceği bir yöntemdir. Ancak hapların 
her gün düzenli olarak alınmasının gerekli olması, düzenli bir cinsel yaşamı olmayan gençlerin, bu 
yöntemi daha az tercih etmelerine neden olmuş olabilir. Ayrıca, Tablo 20’de görülen ve gençlerin 
yukarıda belirtilen hapın yan etkileri konusundaki yanlış bilgileri de hap kullanımının az olmasını 
açıklayabilir. Erkek öğrenciler çok az da olsa partnerlerinin köpük/jel/vajinal tabletleri kullandığını 
belirtmiştir. 
 
Hacettepe-Beytepe’de ve Dicle’de birinci sınıfta okuyan öğrencilerin şimdiye kadar birleşmeyle 
sonuçlanan cinsel ilişki deneyimlerinin olması durumuyla, öğrencilerin şimdiye kadar herhangi bir 
kontraseptif yöntem kullanma durumları arasında bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir. 
Hacettepe’de şimdiye kadar birleşmeyle sonuçlanan cinsel ilişki deneyimi olduğunu belirten 
öğrencilerin %45.6’sı herhangi bir kontraseptif kullandığını, %54.4’ü ise kullanmadığını 
belirtirken, Dicle’de bu öğrencilerin %29.4’ü kontraseptif kullandığını, %70.6’sı ise kullanmadığını 
belirtmiştir. Görüldüğü gibi, korunmasız cinsel ilişki, Dicle’deki öğrenciler arasında daha 
yaygındır. Bunun yanısıra; şimdiye kadar birleşmeyle sonuçlanan cinsel ilişki deneyimi olmayan 
öğrencilerin bir kısmı da kontraseptif kullandığını belirtmiştir. Hacetepe’de birleşmeyle 
sonuçlanan cinsel ilişki deneyimi olmayan öğrencilerin %8.8’i, Dicle’de ise %10’u bir kontraseptif 
kullandığını belirtmiştir. Birleşmeyle sonuçlanan bir cinsel ilişkisi olan öğrenciler, olmayanlara 
göre daha yüksek sıklıkla kontraseptif kulanmaktadır ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur (X2=303.99 p<0.05, X2= 84.92 p<0.05). Burada öğrencilerin odak grup 
görüşmelerinden elde edilen verilere dayanarak yapılan bu gruplamada, öğrenciler için 
“birleşmeyle sonuçlanan ilişki”nin ne anlama geldiği önem taşımaktadır. “Birleşmeyle 
sonuçlanmayan bir ilişkide” de öğrenciler cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak amacıyla 
kondom vb. kullanmış olabilirler (Tablo 41).  
 
Hacettepe-Beytepe’de ve Dicle’de araştırmaya katılan öğrencilerin, cinsel sağlık/üreme sağlığı ile 
ilgili konulardaki bilgi düzeyleriyle, öğrencilerin şimdiye kadar herhangi bir kontraseptif yöntem 
kullanma durumu arasında bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Hacettepe’de bilgi düzeyi “kötü” 
olan öğrencilerin %13.9’u yöntem kullanırken, bilgi düzeyi “iyi” olanların %21’inin kontraseptif 
yöntem kullandığı saptanmıştır. Ancak, bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (X2=4.79 
p>0.05). Dicle Üniversitesi’nde ise; bilgi düzeyi “kötü” olan öğrencilerin %6.5’i kontraseptif 
yöntem kullanırken, bilgi düzeyi “iyi” olanlarda yöntem kullanma %18.4’e yükselmektedir ve. bu 
fark istatistiksel olarak anlamlıdır (X2=60.97 p<0.05) (Tablo 48). Sonuçta, Hacettepe’de anlamlı 
bir ilişki bulunmamış olmasına rağmen, Dicle’deki öğrencilerin cinsel sağlık/üreme sağlığı 
konusundaki bilgi düzeyleri ile kontraseptif yöntem kullanmaları arasında pozitif bir ilişki 
bulunmuştur; öğrencilerin bilgi düzeyi arttıkça, istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde, kontraseptif 
kullanımı da artmaktadır (Tablo 48). 
 
Gebeliği önleyici yöntemlere en kolay ulaşabilecekleri yerlerle ilgili olarak; Hacettepe’de hem kız 
hem de erkek, Dicle’de ise kız öğrencilerin belirttikleri yerler arasında ilk sırada “eczane” ve daha 
sonra “hastane” gelmektedir. Dicle Üniversitesi’nde erkek öğrencilerin belirttikleri yerler arasında 
birinci sırada “hastane” daha sonra “eczane” gelmektedir. “Sağlık Ocağı/AÇSAP Merkezi”ni, her 
iki üniversitede de hem kız hem de erkek öğrenciler üçüncü sırada belirtmiştir (Tablo 21). 
 
Bu araştırmada cinsellikle ilgili konularda bazı önermelere katılma durumlarına göre öğrencilerin 
görüşleri incelenmiştir. Her iki üniversitede de hem kız, hem de erkek öğrenciler arasında, 
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“erkeklerin evli olmadan cinsel ilişki deneyimi yaşayabileceği” daha çok kabul edilirken, aynı ilişki kadın 
için söz konusu olduğunda daha az kabul görmektedir (Tablo 28.1-28.2). Doğum yerleri, 12 yaşa 
kadar yaşadıkları yerler ve ailelerinin halen yaşamakta oldukları iller açısından Türkiye’nin doğu 
bölgesinden gelen “doğulu” (Dicle Ünv.) öğrenciler arasında, “kadınların evli olmadan cinsel ilişki 
deneyimi yaşayabileceği” görüşüne katılmama, Türkiye’nin batı ve orta bölgelerinden gelen “batılı” 
öğrencilere (Hacettepe Ünv.) göre daha yaygındır. Cinsellikle ilgili buna benzer bir görüş de; 
birden çok cinsel partner konusunda görülmektedir: Her iki üniversitede de erkek öğrenciler, 
kızlara göre yaklaşık dört kat fazla yüzdeyle “erkeklerin birden fazla cinsel eşi olabileceğine, fakat 
kadınların tek eşli olmasında yarar olduğu” ifadesine katılmışlardır. Bununla birlikte bu görüşe 
katılmama yüzdesi kız öğrencilerde daha yüksek olacak şekilde öğrencilerin çoğunluğu tarafından 
kabul edilmemektedir. Ancak yukarıda belirtilenlere benzer şekilde; her iki üniversitede de birden 
çok cinsel partner ile ilgili bu görüşü kız öğrencilerin kabul etmeme yüzdesi, erkeklerden daha 
yüksek bulunmuştur (Tablo 28.1-28.2). Bu bulgular, Türkiye genelinde kadın ve erkeğin toplumsal 
cinsiyet rolleriyle bağlantılı olarak, halen mevcut olan erkek egemen kültür ile paralellik 
göstermektedir. Sonuçta, üniversite öğrencileri de yaşadıkları toplumda varolan geleneksel 
yaklaşımdan farklı bir görüşe sahip olmamaktadırlar.  
 
Türkiye’de genç kızların “evlendiği zaman bakire olması” halen varolan geleneksel bir tutumdur. 
Dicle Üniversitesi’nde daha yüksek olacak şekilde, her iki üniversitede de öğrencilerin çoğu, 
“evlenileceği zaman bekaretin kendileri için önemli olduğu” ifadesine katıldıklarını belirtmiştir. Her iki 
üniversitede de erkek öğrenciler kız öğrencilere göre bu ifadeye daha yüksek yüzdeyle 
katılmışlardır. Aynı görüşe paralel olacak bir şekilde, Dicle’de daha yüksek olacak şekilde, her iki 
üniversitede de öğrencilerin bir kısmı “bekaret konusunda gençlerin toplumun baskıcı tutumunu 
önemsediği” görüşündedir. Bu geleneksel tutuma rağmen, farklı ve karşıt bir görüş olarak her iki 
üniversitede de bu ifadelere katılmayan öğrenciler de vardır ve kız öğrenciler erkeklere göre biraz 
daha fazladır (Tablo28.1-28.2). Bu bulgular; toplumda kadının statüsü ve geleneksel olarak ona 
verilen değerin ne olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu geleneksel görüş, 
üniversite öğrencileri arasında bile kabul görmektedir. Ancak bu konuda öğrencilerin de belirttiği 
gibi toplumun baskısı belirleyici olmaktadır.  
 
Dicle’deki öğrencilerde ve erkeklerde kızlara göre daha yüksek olacak şekilde, her iki 
üniversitedeki öğrenciler “gençler anne/babalarla cinselliğin sadece sağlık boyutunu konuşmalı” ifadesine 
katılmışlardır. Çünkü; özellikle Dicle’deki erkek öğrencilerde daha yüksek olacak şekilde, her iki 
üniversitedeki öğrencilerin az da olsa bir kısmı; “cinsellik ile ilgili konularda anne/babalarla 
konuşmanın, anne-baba ile çocukların ilişkisini zedeleyebileceği”ni düşünmektedirler. Bununla birlikte, 
Hacettepe’deki öğrencilerde ve kızlarda erkeklere göre daha yüksek olacak şekilde, her iki 
üniversitedeki öğrenciler “gençlerin anne/babalarla cinselliğin sadece sağlık boyutunu konuşmalı” 
ifadesine katılmadıklarını belirtmiştir (Tablo 28.1-28.2).  
 
Kadına yönelik şiddetin önemli bir bölümünü cinsel şiddet oluşturmaktadır. Cinsel şiddet kadına 
karşı uygulanmasına rağmen, toplumumuzda hala kadın cinsel bir obje olarak görüldüğü için, 
kadına karşı cinsel şiddet konusunda “suçlu” yine kadın olarak görülmektedir. Bu araştırmada 
öğrencilerin bu konudaki görüşleri incelenmiş ve “cinsel şiddete uğrayan bir kadın bunu hak edecek bir 
şey yapmış olabilir” ifadesine tepkileri değerlendirilmiştir. Düşük bir yüzdeyle olsa bile, Dicle’deki 
öğrencilerin ve kız öğrencilere göre erkek öğrencilerin daha yüksek bir yüzdeyle bu ifadeye 
katıldıkları saptanmıştır. Bununla birlikte, Hacettepe’deki öğrencilerde ve erkeklere göre kızlarda 
daha yüksek olacak şekilde, her iki üniversitedeki öğrencilerin daha büyük bir kısmı (kız 
öğrencilerin yaklaşık dörtte üçü, erkelerin ise yaklaşık yarısı) bu ifadeye katılmadıklarını 
belirtmiştir.  
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Odak grup tartışmalarında, özellikle Hacettepe’de kız öğrencilerle gerçekleştirilen görüşmelerde, 
genç kadınlar “şiddete uğrayan kadının bunu hak etmiş olacağına” dair genel kanıya 
inanmadıklarını ve şiddete maruz kalınca tepki verilmesi gerektiğini açık bir biçimde 
belirtmişlerdir. 
 
“Hani şöyle bir şey vardır ya toplumda, “kadın kuyruk sallamasa erkek gelmez” falan diye. O saçma bence. 
Sonuçta kadın “gel, bana tecavüz et” falan demiyor.” (Hacettepe, K) 
“Eşinle veya erkek arkadaşınla hiçbir zaman o seviyeye gelmemeli bence. Yani, ben ona hiçbir şekilde cesaret 
vermemeliyim. O bana bir tokat attığı anda pişman olacağını bilmeli.” (Hacettepe, K) 
“Bir bakış bile beni taciz ediyorsa o şiddettir. Tepki vermek lazım. Mesela, bağırmak. Bunu söylemek. 
Utanılacak bir şey yok ki. O yapan adam utansın.” (Hacettepe, K) 
 
Şiddet olaylarının, eğitimli ve sosyo-ekonomik düzeyi yüksek olan gruplarda da yaygın olarak 
görülmesine rağmen, Hacettepe’de kız ve erkek öğrencilerin yarısı, Dicle’de ise yarıdan fazlası 
“sosyo-ekonomik düzeyin yüksek olduğu, eğitimli kesimlerde şiddet olaylarına daha az rastlanabileceği” 
ifadesine katıldıklarını belirtmişlerdir. Her iki üniversitede de kız ve erkek öğrencilerin dörtte biri 
bu konuda daha gerçekçidir ve bu ifadeye katılmadıklarını belirtmiştir (Tablo 28.1-28.2). 
 
Hacettepe’de kız öğrencilerle gerçekleştirilen odak grup tartışmalarında da benzer bir biçimde 
eğitim ve sosyo-ekonomik düzeyle şiddet arasında ters yönde azalan bir ilişki olduğuna inanıldığı 
belirtilmiştir. Genç kadınlar, ekonomik özgürlüğü olan kadınların şiddete maruz kalmayacaklarını, 
eğitimli ve daha üst bir sınıftan gelen erkeklerin ise-cinselliklerini baskılamak zorunda kalmadıkları 
düşüncesiyle-şiddet uygulamayacaklarını düşünmektedir.  
 
“Ekonomik özgürlüğünü eline almış bir bayanın son derece kültürlü bir eşi varsa veya dışardan öyle görünüyorsa, 
ama karısını dövmüş ya da istemediği bir şey yaptırmış. Bu kadın ekonomik özgürlüğü varsa çekip gidebilir...” 
(Hacettepe, K) 
“...bence, biraz cinselliğin tabu haline geldiği kesimlerde daha çok olduğunu düşünüyorum. Daha gecekondu tarzı 
yerlerde bu davranışları daha sık görebiliyoruz. Daha lüks yerlerde böyle şeylerle karşılaşılacağını düşünmüyorum 
yani.” (Hacettepe, K) 
“Zenginlik fakirlikten çok eğitimle ilgili bir şey. Bir mesleği ya da başka birşeyle başarılı olamazsa kendini 
tatmin etmek istiyor. Eğitimli insanlarda rastlanmıyor şiddete falan. Kafasını birşeye vermiş, bir amaca ulaşmış 
insanlarda rastlanmıyor.” (Hacettepe, K) 
 
 
3. ARAŞTIRMA GRUBUNUN CİNSEL İLİŞKİ VE RİSK ALGILAYIŞI İLE İLGİLİ 
BİLGİLERİ 
Hacettepe-Beytepe’de okuyan birinci sınıf öğrencilerinin %76’sının, Dicle’de ise %66’sının, 
şimdiye kadar kız/erkek arkadaşının (sevgili) olmuştur. Hacettepe’de öğrencilerin %24’ünün, 
Dicle’de %34’ünün ise, şimdiye kadar hiç kız/erkek arkadaşı (sevgili) olmamıştır. Hacettepe 
Üniversitesi’ndeki hem kız hem de erkek öğrenciler arasında şimdiye kadar kız/erkek arkadaşı 
olanların yüzdesi, Dicle Üniversitesi’nden daha yüksektir. Ayrıca, her iki üniversitede de, “şimdiye 
kadar bir erkek arkadaşı olduğunu” belirten kız öğrenciler, “şimdiye kadar bir kız arkadaşı 
olduğunu” belirten erkek öğrencilere göre daha azdır (Tablo 8). 

 
Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerine, bir birliktelikte cinselliğin neleri kapsadığına ilişkin 
görüşleri sorulmuştur. Her iki üniversitede öğrenciler, sıklık sırasına göre; en fazla “elele 
tutuşmak/öpüşmek”, “dokunmak/okşamak”, “cinsel birleşmeyle sonuçlanmayan ilişki”yi, en az da “cinsel 
birleşmeyle sonuçlanan ilişki”yi belirtmişlerdir. Dicle Üniversitesi’nde hem kız hem de erkek 
öğrenciler bu görüşleri, Hacettepe’deki öğrencilere göre daha düşük yüzdeyle belirtmiştir (Tablo 
9). Bu araştırma için önemli bir bulgu olarak; her iki üniversitede de kız öğrenciler “elele 
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tutuşmak/öpüşmek” kategorisini, erkek öğrencilerden daha yüksek yüzdeyle belirtmişlerdir. 
“Dokunmak/okşamak” Hacettepe’deki kız öğrenciler tarafından erkeklere göre daha fazla yüzdeyle 
belirtilirken, Dicle’de bu kategori, erkek öğrenciler tarafından daha yüksek yüzdeyle belirtilmiştir. 
Her iki üniversitede de “cinsel birleşmeyle sonuçlanmayan ilişki” kategorisi, erkek öğrenciler tarafından 
kız öğrencilere göre daha yüksek yüzdeyle belirtilmiştir. Bu araştırma için önemli bir diğer bulgu 
da; her iki üniversitede de “cinsel birleşmeyle sonuçlanan ilişki”yi, erkek öğrenciler kız öğrenciler göre 
iki kat daha fazla yüzdeyle belirtmiştir (Tablo 9). 

 
Odak grup tartışmalarında belirtildiği gibi, her iki üniversitede de katılımcıların “cinsellik” 
tanımlamaları ayrıntılı ve derecelidir.  
 
“Bana göre cinsellik iki kişi arasındaki sevginin vücut diliyle dile getirilmesidir. Bu, birliktelik anında oluyor. 
İleriye, çok ileriye giden cinsellik hayatları yaşayan çiftler de var, ama normal şekilde cinsel ilişkiler de var...”  
( Hacettepe, E) 
“Cinselliğin yoğun bir ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Yıllarca elini tutarak duygusal doyum sağlayan insanlar 
var. Kesinlikle olmaz diye bir şey de yok...” (Hacettepe, K) 
“Gerçek anlamda duygusallık varsa muhakkak dokunmak, öpmek normal karşılanıyor. Yani, ilişkiler çok 
daha sağlıklı oluyor.” (Hacettepe, E) 
“Cinsellik deyince aklıma herşey geliyor, ama düşününce aslında dokunmak, elini tutmak da bir çeşit cinsellik” 
(Hacettepe, K) 
“Öpüşmek ya da temasları falan çok normal karşılıyorum ben...” (Dicle, K) 
“ Ben o kadar rahat konuşamayacağım evlilik öncesi cinsel ilişki açısından. Yine kendi açımdan belli bir boyuta 
kadar diyeyim...” (Dicle, K) 
“Ben kesinlikle tam anlamıyla cinsel ilişkiye girilmesini yadırgamıyorum, fakat yapamam. Değer yargılarımız var 
Türkiye’de. Bir dereceye kadar tabii ki cinsellik yaşanır. Cinsellik sadece kızlık zarının bozulması demek değil.” 
(Dicle, K) 

 
Bu bulgulardan anlaşılacağı gibi, kız öğrencilerin büyük bir çoğunluğu bir birliktelikte cinselliğin 
daha çok, “elele tutuşmak/öpüşme”yi ve “dokunmak/okşama”yı kapsadığını belirtmiştir. Bunun 
yanısıra erkek öğrenciler kızlara göre yaklaşık iki kat daha yüksek bir yüzdeyle, “cinsel birleşmeyle 
sonuçlanan bir ilişki”nin de bir birlikteliğin parçası olduğunu düşünmektedirler. Toplumumuzda 
evlenmeden cinsel ilişki deneyimi yaşamak özellikle kadınlar için kabul gören bir yaklaşım değildir. 
Yukarıda daha önce verilen bulgular ile bu sonuçlar uyum göstermektedir. Evlenildiğinde kızların 
bakire olması konusunda kabul gören geleneksel-yaygın görüş, bu sonuçlarda belirleyici olmuş 
olabilir.  
 
Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerine, “cinsel ilişkinin bir birlikteliğin(evli olmadan) doğal bir 
parçası olup olmadığı” sorulmuştur. Hacettepe Üniversitesi’nde bu soruya öğrencilerin yarısından 
biraz daha azı (%45), Dicle Üniversitesi’nde ise üçte birinden fazlası (%35) “evet” yanıtını 
vermiştir.Bununla birlikte, Hacettepe’de öğrencilerin yarısı (%50), Dicle’de ise yaklaşık üçte ikisi 
(%63) bu soruya “hayır” yanıtını vermiştir (Tablo 10). Görüldüğü gibi, Dicle’de daha yüksek 
olacak şekilde her iki üniversitede de öğrenciler evli olmadan cinsel ilişkinin bir birlikteliğin doğal 
bir parçası olmadığını düşünmektedirler. Ancak, toplumdaki bu geleneksel yaygın tutuma rağmen, 
Dicle’de daha az olacak şekilde, her iki üniversitedeki öğrenciler arasında, “evli olmadan cinsel 
ilişkinin birlikteliğin doğal bir parçası olduğunu” düşünenler de vardır. Her iki üniversitede de bu 
soruya erkek öğrenciler, kız öğrencilere göre daha fazla “evet” demişlerdir. Diyarbakır’daki 
öğrenciler ve özellikle kız öğrenciler, bu konuda erkeklere göre daha tutucu bir görüşe sahiptir 
denilebilir.  

 
Evli olmadan cinsel ilişkinin kabul edilebilirliği konusunda odak grup tartışma bulguları da anket 
bulgularına paraleldir. Her iki üniversite de hem genç kadınlar hem erkekler açısından genel kanı 
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birleşmeyle sonuçlanan bir cinsel ilişkinin evli olmadan kabul edilemez olduğudur. Yine hem 
erkekler hem de genç kadınlar için “bekaret”in çok önemli olduğunu vurgulamışlardır. Neden 
olarak genellikle “toplumsal baskı” ifadesi kullanılmıştır.  
“Bence cinsellik olmamalı. Yarının ne olacağını kimse bilemez ve kızların toplumdaki yeri belli. Mesela, bir 
birliktelik yaşadınız, ama sonuçta ayrıldınız. Sizin için bir sorun yok, ama onun açısından, ailevi 
sorunlar...Daha sonra biriyle evlenecekse aranan ilk şart oluyor toplumumuzda...” (Hacettepe, E) 
“Bence evlilikten önce yaşanmamalı. Aslında, evlilik öncesi sonrası meselesi değil, ama arkadaş çevremde, ailemde 
düşünce yapısı olarak oturmuş bazı değerler var. Zaten evlilik cinselliğin rahat yaşanması demek. İnsanlar bunu 
daha rahat yaşamak için evlenirler...” (Hacettepe, K)  
“Ben evlilik öncesi cinsel ilişkiyi doğru bulmuyorum. Yani sonuçta güvenemezsiniz ki...belki tamam çok 
güvenmişsinizdir, ama bir noktada kopabilir, hiç belli olmaz. Ben bu noktada sadece kendimi de düşünmüyorum, 
ailemi de düşünüyorum.” (Dicle, K)  
“Yani, ya yetiştirilmemizden kaynaklanıyor ya da benim şahsi...bence evlenmeden önce cinsel ilişkiye girmek 
doğru değil.” (Dicle, K) 
Hatta erkek gruplarının birinde şöyle bir ifade kullanılmıştır: 
“Bir kadını seviyorsan cinsellik düşünmezsin zaten” (Dicle, E) 
 
Kabul edilebilir olduğunu düşünenler de mutlaka evlilikle sonuçlanacak, uzun sürmüş bir ilişkiden 
sonra olabileceğini belirtmişlerdir. 
 “Bence birlikte olduğum kişiye bağlı. Ben o kişiyi gerçekten seviyorsam, evlenmeyi düşünüyorsam, o belli olur 
zaten, yaparım..” (Dicle, K) 
“Sevdiğim kişinin gerçekten beni sevdiğine inandığım zaman cinsellik olur, ama onu gerçekten sizin verdiğiniz 
bazı şeyleri verecek kadar değerli görüyorsanız. Ben bunu verebileceğim en son şey olarak 
düşünüyorum...”(Hacettepe, K) 
 
Genel olarak genç kadınların bu konuda daha esnek düşündükleri anlaşılmaktadır. Doğu’da 
büyümüş ve yaşayan genç kadınlar için cinsel ilişki bir tabu olma özelliğini korusa da, aslında 
düşünce olarak bu konuda çok olumsuz olmadıkları, cinselliği gerçek bir birleşme olmadan bir 
dereceye kadar yaşanabilecek bir şey olarak gördüklerini ifade etmişlerdir. Ancak bekaretin 
“kaybedilirse yaşanmayacak kadar” önemli olduğunu da vurgulamışlardır. Bu düşüncelerinin en 
önemli nedeninin kültür olduğunu belirtmişlerdir. 
“Bedensel birleşim...evlilikten sonra bu...Şu var, nerede yaşıyorsak...sonuçta insan sosyal bir varlık ve ona uyum 
göstermek zorundayız. Ve burada (Diyarbakır) öyle birşey olmadığı için buradaki koşullara uymak 
zorundayız...” (Dicle, K) 
“...eskiden gelen şeyler bunlar, ama toplumda bazı yerlerde. Örneğin, Doğu’da-Batı’da da olabilir ama-genellikle 
doğudaki insanlar cinsel ilişkiye çok ters bakan insanlar olur. Bence bir kızın en önemli şeyi cinsel ilişkiye 
girmemesi...Bekaret giderse zaten gidiyor. Yani, en mukaddes şey o benim için evlendikten sonra olması 
gereken...” (Dicle,K) 
“...bakire şey değil de...ama biz hep öyle gördük. Yani, yarın evlendikten sonra Diyarbakırlı birisi için geri 
dönmek zordur. Gerçi eskiden daha zordu. Onun vermiş olduğu birşey var. Ben kendim de...mesela ben erkek 
arkadaşımla cinsel ilişkiye girsem babam böyle birşeyi duyarsa yaşar mıyım bilmiyorum...” (Dicle, K) 
 
Odak grup tartışmaları sırasında gençlerin ifadeleri evlilik öncesi cinsel ilişkinin özellikle kadınlar 
açısından kabul edilemez olduğu konusundaki yaygın yargıyla paralellik göstermektedir. Gençler 
cinsel ilişki ve genç kadınların bekareti konusunda geleneksel tutumları devam ettirmektedir. 
Toplumun bu konudaki baskıcı tutumunu düşüncelerine gerekçe olarak göstermeleri toplumsal 
yapının ve değerlerin onların düşünceleri üzerindeki ciddi etkisini yansıtmaktadır.   
 
Bu çerçevede dikkat çeken bir diğer önemli nokta, hem kadın hem de erkek katılımcıların evlilik 
öncesi cinsel ilişki ve bekaret konusundaki ifadelerinin kadınların cinselliği ve namusunu temel 
almasıdır. Evlilik öncesi cinsel ilişkiye girilmemesi, dolayısıyla “bekaret” kadınlar açısından bir 
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namusluluk işareti olarak algılanmakta ve evlilik kararı için bir önkoşul olarak kabul edilmektedir. 
Yukarda alıntı yapılan ifadelerde de bu durum açıkça görülmektedir. Erkekler açısından evlilik 
öncesi cinsel ilişkiye girmemek, bir kadının bekaretine zarar vermemek ve dolayısıyla o kadının 
namusuna saygı göstermek anlamına gelmektedir. Dolayısıyla kadının namusundan kendilerini 
sorumlu tutmaktadırlar. Kısaca açıklanan bu tablo, toplumumuzda cinselliğin algılanmasında ve 
bu konudaki tutumların belirlenmesinde rol oynayan dinamikleri yansıtmaktadır.   

 
Öğrencilerin bu konudaki davranışlarını saptamak için, “şimdiye kadar hiç cinsel ilişki deneyimlerinin 
olup olmadığı” sorulmuştur. Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde birinci sınıf 
öğrencilerinin %7’si, Dicle Üniversitesi’nde ise %9’u, şimdiye kadar “cinsel ilişki deneyimlerinin 
olduğunu” belirtmiştir. Hacettepe’deki öğrencilerin yarısı (%50), Dicle’de ise yarısından azı (%45) 
şimdiye kadar hiç cinsel ilişki deneyimlerinin olmadığını belirtmiştir. Her iki üniversitedeki kız 
öğrencilerin %2’sinin, erkek öğrencilerin ise %13’ünün cinsel ilişki deneyimi olduğu 
görülmektedir. Bu sonuçlar, yukarıda belirtilen ve öğrencilerin kadın ve erkeğin evli olmadan 
cinsel ilişki yaşamasına ilişkin ayrımcılık içeren görüşleriyle uyum göstermektedir. Bu araştırma 
için önemli bir bulgu olarak, bu soruya her iki üniversitede de öğrencilerin yaklaşık yarısı 
(Hacettepe’de %43, Dicle’de %47) yanıt vermemiştir. Öğrenciler cinsel ilişki gibi toplumda “tabu” 
sayılan bir konuda, kendileriyle ilgili bilgi vermek istememiş olabilirler (Tablo 11).  
 
Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerine “güvenli cinsel ilişki”den ne anladıkları sorulmuştur. 
Hacettepe’deki öğrenciler güvenli cinsel ilişkinin; ilk olarak “cinsel yolla bulaşan hastalıklardan 
korunma”, Dicle’dekiler ise “tek eşlilik” anlamına geldiğini belirtmişlerdir. Hacettepe’de “tek 
eşlilik”, Dicle’de ise “cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma” ikinci sırada yer almaktadır. 
Her iki Üniversitede de üçüncü sırada “kondom kullanmak”, daha sonra ise “gebeliği önleyici yöntemleri 
kullanmak” yer almaktadır. Bu yanıtlar açısından kız ve erkek öğrenciler arasında fark olup 
olmadığı incelenmiş ve her iki üniversitede de kız öğrencilerin güvenli cinsel ilişki için en sık 
olarak “tek eşlilik” durumunu, daha sonra “cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma”yı ve 
“gebeliği önleyici yöntemleri kullanma”yı belirttikleri görülmüştür. Erkek öğrenciler ise; her iki 
üniversitede de ilk sırada “cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma”yı, daha sonra “tek eşlilik” 
durumunu ve “kondom kullanmayı” belirtmişlerdir. Bu araştırma için önemli bir bulgu olarak; her 
iki üniversitede de kız öğrenciler “tek eşlilik” durumunu, erkek öğrencilere göre daha yüksek bir 
yüzdeyle belirtmişlerdir. Her iki üniversitede de erkek öğrenciler için “gebeliği önleyici yöntemleri 
kullanma” daha düşük bir yüzdeyle dördüncü sırada yer almaktadır (Tablo 23). Araştırmada 
önemli bir bulgu da; her iki üniversitede de çok düşük de olsa güvenli cinsel ilişkinin “hiç cinsel 
ilişkide bulunmamak” anlamına geldiğinin belirtilmesidir. 

 
Bu bulgulardan da görüleceği gibi, gençler güvenli cinsel ilişkiden öncelikle cinsel yolla bulaşan 
hastalıklardan korunmayı anlamakta, kız öğrenciler üçüncü sırada belirtmiş olsa da, özellikle erkek 
öğrenciler için gebelikten korunma daha arka planda kalmaktadır. Bu öğrencilerin herhangi bir 
cinsel ilişkide alınan risklerin ne olduğuna ilişkin bilgileri, “güvenli cinsel ilişkinin” onlar için ne 
anlama geldiğini de belirlemektedir. Tablo 24’te görüleceği gibi; her iki üniversitedeki öğrenciler 
cinsel ilişkide alınan risklerle ilgili olarak en sık, “AIDS”i ve “cinsel yolla bulaşan diğer hastalıkları” 
belirtmişlerdir. Hacettepe’deki öğrenciler üçüncü sırada “gebelik” durumunu bir risk olarak 
belirtirken, Dicle’deki öğrenciler “bekaretin bozulması”nı bir risk olarak belirtilmiştir. Dördüncü 
sırada Hacettepe’de “bekaretin bozulması”, Dicle’de ise “gebelik” yer almaktadır (Tablo 24). 
Cinsel ilişkide alınan risklerle ilgili olarak kız ve erkek öğrencilerin görüşleri arasında bir fark olup 
olmadığı incelenmiş ve iki üniversitede de kız ve erkek öğrenciler için yukarıda belirtilen ilk iki 
sıradaki risk (AIDS ve cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklar) benzer bulunmuştur. Ancak, 
Hacettepe’de hem kız hem de erkek öğrenciler tarafından üçüncü sırada “gebelik” belirtilirken, 
Dicle Üniversitesi’nde kız öğrenciler üçüncü sırada “bekaretin bozulması”nı, erkek öğrenciler ise 
“gebelik” durumunu belirtmiştir. Bu araştırma için önemli bir bulgu; Dicle Üniversitesi’nde daha 
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yüksek olacak şekilde “bekaretin bozulması”nın cinsel ilişkide alınan bir risk olarak belirtilmesidir. 
Belirtilen bu riski, Dicle Üniversitesi’nde hem kız hem de erkek öğrenciler, Hacettepe’deki 
öğrencilere göre daha yüksek yüzdeyle belirtmişlerdir (Tablo 24). 

 
Odak grup tartışmalarında da ilgi çekici bir biçimde hem erkek hem de kadın gruplarında 
“bekaret” konusu evli olmayan genç kadınlar için toplumsal konum açısından önemli bir risk 
olarak dile getirilmiştir. Yine hem erkekler hem de genç kadınlar, bir genç kadın bakire olmadığı 
zaman toplumsal olarak ciddi bir dışlanma yaşayacağı konusunda çok büyük bir kaygı 
taşımaktadırlar. 
 
“Bayanların sosyal açıdan riski var. Toplumun bakış açısı belli. Erkekler birşey kaybetmiyor, ama bayanlar...” 
(Hacettepe, K) 
“Bayanlar için daha çok riski. Sonucuna o katlanacak. Yani, bekaret yani kaybedince toplumda dışlanma 
falan...Onlar için bir de bu risk var.” (Hacettepe, E) 

 
Görüldüğü gibi, her iki üniversitedeki birinci sınıf öğrencileri cinsel ilişkide alınan risklerle ilgili 
öncelikle cinsel yolla bulaşan hastalıkları düşündükleri için, güvenli cinsel ilişkiden de öncelikle 
cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmayı ve tek eşliliği anlamaktadırlar. Bu yaş grubu için bu 
durum, olumlu/doğru bir yaklaşımdır. Ancak; gebelik riskinin özellikle erkek öğrenciler tarafından 
daha arka plandaki bir risk olarak algılanmasına bağlı olarak, gebelikten korunma da daha arka 
planda kalmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi, “kızlarda bekaret” konusu tüm toplumda ve 
özellikle “doğulu” öğrencilerde önem taşıdığı için “bekaretin bozulması” da cinsel ilişkide alınan 
bir risk olarak belirtilmiştir. 
 
Bu araştırmada ortaya çıktığı gibi, “Doğu” kültüründe daha yaygın olmak üzere, Türk 
toplumunun genelinde cinsellik tabu olarak görülmekteyken, kadınların cinselliği gibi bir konu 
“yok” sayılmakta, özellikle evli olmadan kadın için böyle bir ilişki, hem düşünce hem de davranış 
olarak toplumda kabul görmemektedir. Hele böyle bir ilişki sonucunda gebelik durumuyla 
karşılaşılması, genç kadınların hem gelecekteki hayatlarını değiştiren hem de onun pekçok sosyal 
sorun yaşamasına neden olabilen önemli bir durumdur. Araştırmaya katılan birinci sınıf 
öğrencilerine uç bir durum olarak; “evli olmadan yaşanan cinsel ilişki sonunda ortaya çıkan istenmeyen bir 
gebelik durumunda ne yapılması gerektiği” ile ilgili düşünceleri sorulmuştur. Öğrencilerin bu soruya 
verdikleri yanıtlar incelendiğinde; Hacettepe Üniversitesi’ndeki öğrencilerin ilk sırada “kürtaj 
yaptırılması” gerektiğini, Dicle’dekilerin ise “evlenilmesi gerektiğini” belirttikleri görülmüştür. 
Hacettepe’de ikinci sırada “evlenilmesi gerekir” gelmekte, Dicle’de ise “kürtaj yaptırılmalıdır” yer 
almaktadır. Her iki üniversitede de üçüncü sırada “her koşulda gebeliğin devam ettirilmesi gerekir” 
görüşü yer almaktadır (Tablo 25). Kız ve erkek öğrencilerin bu konudaki görüşlerinde farklılık 
olup olmadığı incelenmiştir. Hacettepe’de hem kız hem de erkek öğrenciler ilk sırada “kürtaj 
yaptırılmalıdır” derken, Dicle’de hem kız hem de erkek öğrenciler ilk sırada “evlenilmesi gerekir” 
yanıtını vermişlerdir. Bu araştırmada önemli bir bulgu; her iki üniversitede de kız öğrencilerin 
erkek öğrencilere göre, istenmeyen bir gebelik durumunda “kürtaj yaptırılması gerektiğini” ve 
“evlenilmesi gerektiğini” daha yüksek yüzdeyle belirtmiş olmalarıdır. Her iki üniversitedeki kız ve 
erkek öğrenciler, istenmeyen bir gebelik durumunda “her koşulda gebeliğin devam ettirilmesi 
gerektiğini” benzer yüzdeyle belirtmişlerdir (Tablo 25).  

 
Görüldüğü gibi, evlenmeden önce yaşanan bir cinsel ilişki sonunda istenmeyen gebelik olursa, 
“batılı” öğrenciler öncelikle “kürtajla sonuçlandırılabileceğini” belirtirken, “doğulu” öğrenciler “ 
öncelikle “evlenilmesi gerektiğini” düşünmektedirler. Bu araştırmada çok az öğrenci belirtmiş olsa 
da önemli bir bulgu da; Dicle Üniversitesi’nde 5, Hacettepe’de ise 2 öğrencinin böyle bir durumda 
“kadının cezalandırılması gerektiğini”, ayrıca Hacettepe’de 1, Dicle’de ise 2 öğrencinin 
“evlenmeden önce gebe kalınmasının ahlaki olarak doğru olmadığını” belirtmesidir. Üniversite 
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gençleri arasında olmasa bile, “Doğu” kültüründe kadının böyle bir durumda “cezalandırılması”, 
nadir de olsa “töre cinayetlerine” kadar uzanabildiği için, çok az da olsa, bu araştırmada “böyle bir 
durumda kadının cezalandırılması gerektiği” gibi bir düşüncenin üniversiteli öğrenciler tarafından 
belirtilmiş olması önemli bir bulgu olarak değerlendirilmiştir. 
 
Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerine “kendilerinin veya partnerlerinin şimdiye kadar hiç gebelik 
deneyimlerinin olup olmadığı” sorulmuştur. Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde okuyan 
birinci sınıf öğrencilerinin %5’inin, Dicle Üniversitesi’nde ise %6’sının kendilerinin veya 
partnerlerinin gebelik deneyimi olduğu saptanmıştır. Hacettepe’de kız öğrencilerin %3’ü, Dicle’de 
ise %4’ü gebelik deneyimi yaşadığını belirtirken, her iki üniversitede de erkek öğrencilerin %8’i 
partnerlerinin gebelik deneyimi yaşadığını belirtmiştir (Tablo 12). 

 
Araştırmaya katılan ve gebelik deneyimi yaşadığını belirten birinci sınıf öğrencilerine “istenmeyen bir 
gebeliği sonlandırma biçimleri” sorulmuştur. Hacettepe-Beytepe’de daha önce gebelik deneyimi 
yaşadığını belirten 44 öğrencinin %59’u, Dicle’de ise 34 öğrencinin %48’i, “cinsel partnerleri ile 
birlikte gidip kürtaj yaptırdıklarını” belirtmiştir. Her iki Üniversitede de 2’şer kız öğrenci “isteyerek 
kürtaj yaptırdığı”, Hacettepe’de ise öğrencilerin %7’si “bir kız arkadaşıyla birlikte gidip kürtaj 
yaptırdığı”nı belirtmiştir. Bununla birlikte, Hacettepe’de öğrencilerin %11’i, Dicle’de ise %27’si, 
“evlenip gebeliği devam ettirmişler”dir. Hacettepe’de gebelik deneyimi olan kız öğrencilerin %17’si, 
Dicle’de ise yarısı (%50), Hacettepe’de partnerlerinin gebelik deneyimi olan erkeklerin %8’i, 
Dicle’de ise %17’si “evlenip gebeliği devam ettirdiklerini” belirtmişlerdir. Ayrıca, “evlenmeden 
gebeliği devam ettirdiklerini” belirten öğrenciler de bulunmaktadır; Hacettepe’de kız öğrencilerin 
%6’sı, erkek öğrencilerin %4’ü, Dicle’de ise erkek öğrencilerin %25’i  “evlenmeden gebeliği 
devam ettirdiklerini” belirtmiştir (Tablo13). Hacettepe’deki öğrenciler evli olmadan istenmeyen 
bir gebelik durumuyla karşılaşıldığında nasıl davranılması gerektiği konusunda yukarıda belirtilen 
görüşleriyle uyumlu bir şekilde istenmeyen bu gebeliği sonlandırmışlardır. Ancak, Dicle’deki 
öğrencilerin, yukarıda da belirtildiği gibi görüşleri “böyle bir durumda evlenilmesi gerekir” iken, 
görüşlerinden farklı olarak yaklaşık yarısı gebeliği sonlandırmışlardır. Bununla birlikte, böyle bir 
durumda ikinci sıradaki seçenek olarak, Dicle’de hem kız hem de erkek öğrenciler, Hacettepe’deki 
öğrencilerden daha yüksek olacak şekilde, istenmeyen bir gebelik durumunda evlenip gebeliği 
devam ettirmişlerdir. 

 
Her iki üniversitede de hizmet sunan sağlık personeline, eskiye göre son yıllarda evli olmayan 
gençler arasında istenmeyen gebeliklerin artıp artmadığı konusundaki görüşleri sorulmuştur. Bu 
konudaki bulgular şöyledir: 
 
Hizmet sunucuların yarıdan fazlası, evli olmayan gençler arasında istenmeyen gebeliklerin arttığı 
yönünde bir gözleme sahip değillerdir. İki kişi “fikrim yok” demiştir. Hizmet sunanların üçte biri 
(%34), istenmeyen gebeliklerin son yıllarda arttığını düşünmektedir. Gebelik olmasa bile evlilik 
dışı ilişkilerin arttığı yönünde gözlem bildirilmiştir. Hizmet sunanlar arasında bir kişi (%2); imam 
hatip liselerinden gelen öğrencilerin fazla olduğu dönemde imam nikahlı birlikteliklerin arttığı ve 
istenmeyen gebeliklerinde olduğu ancak son yıllarda türbanlı öğrencilerin üniversiteye giriş 
oranlarının azalması nedeniyle bu durumların azaldığını belirtmiştir. İki kişi (%4) ise; öğrencilerin 
bilgi düzeyinin artması ve korunma yöntemlerinin daha fazla kullanılması nedeniyle, istenmeyen 
gebeliklerin azaldığını düşünmektedir. Ancak hizmet sunanların çoğunluğu, eskiye göre son 
yıllarda istenmeyen gebeliklerin artmadığını belirtmişlerdir.  

 
Bu konuda Ankara ve Diyarbakır’da görüşülen hizmet sunucular arasında farklılık olduğu 
saptanmıştır. Diyarbakır’da görüşülen hizmet sunucular istenmeyen gebeliklerin son yıllarda 
arttığını düşünmektedirler. Ankara’da görüşülen hizmet sunucuların çoğu ise böyle bir gözlem 
bildirmemiştir. Bunun nedeni; Ankara’da daha çok mediko-sosyal merkezinde çalışan ve 
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muayehanesi olmayan hekimlerle görüşülmüş olması ve öğrencilerin de böyle bir sorunla 
karşılaştıklarında mediko-sosyal merkezine gelmemeleri olabilir. Diyarbakır'da ise görüşülen 
grupta muayehanesi olan hekimler daha fazla olduğundan istenmeyen gebelikleri gözlem şansları 
daha yüksek olabilir. Çünkü pek çok toplumsal ve hukuki güçlükler nedeni ile evli olmayan ve 
istenmeyen gebelikle karşı karşıya olan bir genç, özel merkezleri tercih etmekte; Bunun nedeni, 
Cinsel sağlık/üreme sağlığı hizmetlerinin rutin olarak bu merkezlerde henüz verilmiyor olması ya 
da üniversitenin parçası olan kurumsallaşmış mediko-sosyal merkezlerini tercih etmemeleri 
olabilir.  

 
Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerine, “bir cinsel ilişki sırasında gebelikten korunma 
sorumluluğunun kime ait olduğu” sorulmuştur. Bu soruya yanıt veren öğrencilerin görüşleri 
incelendiğinde; her iki Üniversitede öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (Hacettepe’de %90, 
Dicle’de %81) partnerlerin “her ikisinin de sorumlu” olduğunu belirtmiştir. Üniversite birinci sınıfta 
okuyan gençlerin çoğunluğunun bu görüşte olması olumlu bir durumdur. Ancak, her iki 
üniversitede de “sorumluluğun sadece erkeklerde olduğunu” belirtenler de olmuştur. Bu şekilde görüş 
belirten erkek öğrenciler, her iki üniversitede kız öğrencilere göre biraz daha fazladır. Ayrıca, 
“sorumluluğun sadece kadınlarda” olduğunu belirten erkek öğrenciler, kız öğrencilere göre daha 
fazladır. Bu araştırmada Dicle Üniversitesi’nde “gebelikten korunma sorumluluğunun sadece kadınlarda 
olduğunu” belirten erkek öğrenciler (%11), Hacettepe’deki erkek öğrencilere göre (%4) daha fazla 
bulunmuştur (Tablo 30). 
 
Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerine “cinsel ilişki sırasında cinsel yolla bulaşan hastalıklardan 
korunma konusunda kimin sorumlu olduğu” ile ilgili düşünceleri sorulmuştur. Verilen yanıtlar 
incelendiğinde; Hacettepe-Beytepe’deki öğrencilerin %94’ü, Dicle’deki öğrencilerin ise %87’si, 
“eşlerin her ikisinin de sorumlu olduğunu” belirtmiştir. Dicle Üniversitesi’nde daha düşük olsa da, her 
iki Üniversitede de hem kız  hem de erkek öğrencilerin büyük bir çoğunluğu bu görüşe sahiptir. 
Bununla birlikte, Hacettepe’de “erkeklerin sorumlu olduğunu” düşünen kız ve erkek öğrencilerin 
yüzdesi (%2) birbirine benzer iken, Dicle Üniversitesi’nde kız öğrencilerin %5’i, erkek 
öğrencilerin ise %4’ü bu konuda “erkeklerin sorumlu olduğunu” belirtmiştir (Tablo 31). 
 
Odak grup tartışmalarında da bir cinsel ilişki sırasında korunmadan sorumlu olması gereken kişi 
sorulduğunda, hem genç kadınlar hem de erkekler ilke olarak “her iki taraf” olarak yanıtlamıştır. 
Uygulamada daha çok kadınların sorumluluğu taşıdığı gibi yaygın bir düşünce vardır. Öte yandan 
konu üzerine biraz daha konuşulduğunda yöntemler konusundaki bilgisizlikten kaynaklanan bir 
düşünceyle, hem erkekler hem de genç kadınlar erkeğin korunmasının daha kolay ve daha zararsız 
olduğuna dair bir düşünceyi paylaşmaktadır. 
 
“İki kişi de düşünmeli bence, ama toplumda daha çok kadınlar korunuyor.” (Hacettepe, K) 
“İki kişi yaşıyor sonuçlarına da iki kişi katlanacak. O yüzden önlemlerini ikisi birlikte almalılar” 
(Hacettepe, E) 
“Bence korunmanın iki taraflı olması gerek. Herhalde erkeklerin korunma yöntemleri daha kolay, ama genellikle 
kadınlar sorumlu oluyor.” (Dicle, K)  
“Her iki taraf da korunmalı, ama öncelikle bayanlar risk alıyor. Cinsel ilişkiye girdiği zaman erkekte hastalık 
varsa ona da geçiyor. Bayan her koşulda dezavantajlı oluyor. O yüzden erkeklerin korunması lazım bence.” 
(Dicle, K)  
“Yani, bilmiyorum...kadınların yan etkisi olan hapları falan alması çok daha sorunlu oluyor. O yüzden erkeğin 
korunması çok daha kolay oluyor gibi.” (Hacettepe, E) 
“Bence erkeklerin korunması lazım. Çünkü onlar için daha kolay. Kadınlar spiral taktırabiliyor, ama 
doğumdan sonra. Doğum kontrol hapı yine zararlı olduğu için erkeklerin korunması daha kolay.” (Hacettepe, 
K)  
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“Bence erkeğin sorumluluğu daha fazla alması gerekiyor. Yani, doğum kontrol haplarının hormon bozukluğuna 
sebep olduğu doğru sanırım. Erkeğin de sonuçlarına katlanması gerek...” (Dicle, K) 

 
Dicle’deki erkek odak gruplarında, korunmadan sorumlu olması gereken taraf konusunda şöyle 
bir açıklama yapılmıştır: Sürekli bir ilişkiden söz ediliyorsa daha kolay olduğu için kadın 
korunmalıdır, fakat erkeğin farklı partnerleri varsa kendi kendini koruması gerekmektedir. Genç 
kadınlar ise erkeğin -çok eşli, serbest bir cinsel yaşam sürdürdüğü için- hastalık kapma ve kadına 
bulaştırma riskinin daha yüksek olduğu varsayımından yola çıkarak korunması gereken kişinin 
erkek olduğunu düşünmektedirler. Böyle düşünmelerinin bir başka nedeni ise korunmasız cinsel 
ilişki sonucu yaşanacak bir problemden en fazla kadının zarar göreceğini ve erkeğin de bu 
anlamda korunma konusunda sorumluluk taşıması gerektiğine inanmalarıdır.  
 
“Korunmadan her iki taraf da sorumlu olmalıdır bence, ama eşler anlaşırlarsa, yani bir tek eşiyle, güvendiği 
biriyle ilişkiye giriyorsa kadın korunmalıdır çocuk yapmamak için. Ama öylesine bir beraberlik yaşayacaksanız; 
paralı bir seks yada bir anlık tanışmayla olan erkeğin korunması şarttır bence.” (Dicle, E) 
“Eğer bir cinsel ilişki yaşanıyorsa biriyle, hastalık bulaşması açısından kendini korumalı. Ama normal ilişki 
yaşanıyorsa, her iki taraf da birbirini tanıyorsa kadın korunmalı.”    (Dicle, E)  
“Erkekler daha serbest, herkesle beraber olabiliyor. Hastalık falan da oluyor tabii. Bir kadınla beraber olunca 
ona geçme riski var. Bu konuda erkekler önceden söylemeli ve onlar korunmalı.” (Dicle, K) 
 
Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerine “cinsel şiddet eylemlerinin neler olduğu” sorulmuştur. 
Öğrencilerin verdikleri yanıtlar incelendiğinde; Dicle’de daha düşük yüzdeyle olsa da, her iki 
Üniversitede öğrenciler cinsel şiddet eylemi olarak birinci sırada “tecavüz”ü (Hacettepe’de %89, 
Dicle’de %68), ikinci olarak da “cinsel ilişki sırasında dayak ve tartaklama”yı (Hacettepe’de %79, 
Dicle’de %52) belirtmişlerdir. Hacettepe Üniversitesi’nde öğrenciler üçüncü sırada “elle, gözle, 
sözle yapılan taciz”i cinsel şiddet olarak belirtirken, Dicle’de “bir birliktelikte (evlilik/sürekli ilişki) 
taraflardan biri istemeden cinsel ilişkiye girilmesi”ni belirtmişlerdir. Hacettepe’de dördüncü sırada 
“cinsel ilişkiye girme konusunda taraflardan birinin duygusal baskı yapması”nı, Dicle’de ise “elle 
gözle, sözle yapılan taciz”i belirtmişlerdir. Araştırmada cinsel şiddetin neleri kapsadığına ilişkin kız 
ve erkek öğrencilerin görüşleri arasında bir fark olup olmadığı incelenmiştir. Her iki üniversitede 
de kız ve erkek öğrenciler cinsel şiddet eylemleriyle ilgili olarak ilk iki sırada “tecavüz” ve “cinsel 
ilişki sırasında dayak ve tartaklama”yı belirtmişlerdir. Dicle’de hem kız hem de erkek öğrenciler 
“cinsel ilişkiye girme konusunda taraflardan birinin duygusal baskı yapması”nı düşük bir yüzdeyle 
en son sırada belirtmişlerdir (Tablo 27). Bu araştırma için önemli bir bulgu; “cinsel şiddet” olarak 
belirtilen bu eylemler, her iki üniversitedeki kız öğrenciler tarafından erkeklere göre daha yüksek 
yüzdeyle belirtilmiş olmasıdır. 
 
Görüldüğü gibi, cinsel şiddet eylemleri denince; her iki üniversitede de hem kız hem de erkek 
öğrenciler ilk olarak “tecavüz”ü, daha sonra da “cinsel ilişki sırasında dayak ve tartaklama”yı 
düşünmektedirler. Oysa cinsel şiddet duygusal şiddeti de içerecek şekilde pekçok eylemi 
kapsamaktadır. Ancak, üniversiteli gençler bunları daha düşük yüzdeyle belirtmişlerdir.  
 
Odak grup tartışma bulgularında ise; hem Hacettepe hem de Dicle gruplarında erkeklerin cinsel 
şiddet deyince akıllarına ilk gelen tecavüz olmakla birlikte, genç kadınların cinsel şiddet algılayışı 
daha geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Gruplarda belirtilen şiddet biçimleri şu şekilde 
sıralanmaktadır.  
 

7. Bir cinsel ilişkide karşı taraf istemeden ilişkiye girilmesi (fiziksel ya da duygusal olarak zorlama) 
“Yani, kadın istemeden, ama erkek istiyor. İlişkiye girmek istiyor yani. Bunu yapmak için kadını zorlaması 
şiddettir işte.” (Dicle, K) 
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 İstemediğimiz zamanda birlikte olmak ya da birlikte olmak istese de istediği şekilde olmaması...Yani, zorla 
sahip olmak” (Hacettepe, E)  
“Benim bir arkadaşım vardı. Fiziksel bir şiddet uygulamıyordu, ama kız ile konuşuyor, kız cinsel ilişkiye 
girmek istemiyorsa duygu sömürüsü yapmaya başlıyordu. “Olmayacaksa bu ilişki bitsin o zaman” diyordu. 
Sonra kızı ilişkiye girmek zorunda bırakıyordu.” (Hacettepe, E) 
 

8. Tecavüz 
“Bana göre tecavüz tabii ki. Kızların duygularını bilmem. Bu konuda ne düşünüyorlar? Herhalde 
kabuslarına giriyordur. Psikolojik bir yıkım oluyordur. Bekaretlerini kaybettikleri için belki de hayatları 
yıkılıyordur. Belki sevdiği insan ya da seveceği insan onu suçlayacaktır. Tahmin edemiyorum yani çok zor...” 
(Dicle, E)  
“Kadınlar tecavüz karşısında hiçbir yere başvuramıyorlar, başvursalar bile bir sonuç alınamıyor. Mesela 
benim var öyle tanıdıklarım, kocası zorla kaçırmış, tecavüz etmiş ve su anda evliler.” (Hacettepe, K) 

9. Kendini tatmin etmek için, kendi isteklerini ön planda tutarak cinsel ilişkiye girmek 
 

“Şey de şiddet bence. Bir erkek işte...boşaldıktan sonra eşini hiç düşünmüyor. Ben tatmin olayım da ne olursa 
olsun...” (Dicle, K) 
“Ben, mesela, şunun da şiddet olduğunu düşünüyorum; erkek orgazm olduktan sonra direkt bırakıyor. 
Bayan acaba yeterince tatmin oldu mu?” (Dicle, K) 
“Şey, Türkiye’de kadınların %90’ı orgazmın ne demek olduğunu bilmiyor. Bu çok büyük bir şiddet bence. 
İlişkide her iki tarafı, hatta önce eşini düşünmek zorunda diye düşünüyorum. Bence bunun tek taraflı olması 
çok büyük bir şiddet.” (Dicle, K) 
 

10. Çok eşlilik  
“Mesela erkek bir kadınla değil, karısından başka...çok eşlilik yani...Çok eşlilik de bir şiddettir.” (Dicle, 
K)  
 

11. Evlilik içinde (kadın) istemeden cinsel ilişkiye girilmesi  
“Cinsel şiddet deyince sadece tecavüz değil de iki evli insan arasında eğer biri istemeden...bir taraf tatmin 
olurken diğer taraf olmuyor. Bu şiddete sebebiyet veriyor. Bunun olması bana göre çok yanlış.” (Dicle, E) 
“Karısını o istemeden yatağa atmaktan başka birşey düşünmezse, onu ilişki için zorlarsa bu da bir 
şiddettir.” (Dicle, K) 
 “Yani, evli bir çift düşünün, erkeğin karısına istemediği şeyleri yaptırması kendi sapıkça şeyleri 
için...Toplumsal düşünürsem, insanın bir yerden bir yere giderken lafa maruz kalması, dokunulması otobüste 
giderken... erkekler yani..” (Hacettepe, K) 
 

12. Zorla yapılan cinsel eylemler (ters/yasak (anal) ilişki)  
“Karşısındakinin rızası yok, ama ilişki esnasında şiddet. İşte, ne bileyim? Ters ilişki gibi.” (Dicle, E) 
“ Ben görmedim, ama ters ilişkiye falan zorlama oluyormuş.” (Hacettepe, E) 
 

13. Kamusal alanlarda sözle ve elle yapılan sarkıntılık  
“Yani, bir tanesi tecavüz, ama taciz de olabilir yani. Ama genelde erkeklerden kadınlara yönelik taciz 
oluyor. Yani cinsel obje gibi görülüyoruz. Mesela yurtta, giriş saatinde erkek arkadaşlarından ayrılan 
kızlara Diyarbakır’da iyi gözle bakılmıyor...sanki “şey” mişler gibi” (Dicle, K)  
“Mesela sokakta defile oluyor, mankenler çıkıyor, orada bütün insanlar genelde erkek oluyor. Televizyonda 
adamın teki, “cinselliğe açız, o yüzden böyle yapıyoruz.” diyor. O gördüğü bir bacaktan, bir göğüsten birşeyler 
umuyor. Ki bu toplumda cinsel taciz olarak kabul bile edilmiyor...” (Hacettepe, K) 
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4. ARAŞTIRMA GRUBUNUN CİNSEL/ÜREME SAĞLIĞI İLE İLGİLİ 
      HİZMETLERE YÖNELİK BEKLENTİLERİ 

 
Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerine “gençlere yönelik cinsel sağlık/üreme sağlığı hizmetlerinin 
nerelerde verilmesi gerektiği” ile ilgili görüşleri sorulmuştur. Öğrencilerin verdiği yanıtlar 
incelendiğinde; her iki Üniversitede öğrenciler, bu hizmetlerin, birinci sırada “okullarda” 
(Hacettepe’de %66, Dicle’de %47), ikinci sırada ise “üniversitelerin mediko-sosyal merkezlerinde” 
(Hacettepe’de %60, Dicle’de %42) verilmesi gerektiğini düşünmektedirler. Öğrenciler bu 
hizmetlerin “okullarda” verilmesi gerektiğini belirtirken de muhtemelen şu anda okumakta 
oldukları üniversiteleri kastetmiş olabilirler. Her iki üniversitede de üçüncü sırayı “sadece bu 
hizmetleri veren danışma merkezleri” (Hacettepe’de %44, Dicle’de %29) almaktadır. Her iki üniversite 
öğrencileri tarafından “hastaneler” ve “sağlık ocakları” hizmet alma açısından en az tercih edilen 
yerlerdir. Hacettepe Üniversitesi’nde hem kız hem de erkek öğrencilerin belirttikleri yerlerin 
sıralaması birbirine benzer ve yukarıda belirtilen gibi iken, Dicle’de erkek öğrenciler ilk sırada 
“okullar”ı, kız öğrenciler ise “üniversitelerin mediko-sosyal merkezleri”ni belirtmişlerdir. Dicle’de 
kız öğrenciler ikinci sırada “okullar”ı, erkek öğrenciler ise “üniversitelerin mediko-sosyal 
merkezleri”ni belirtmişlerdir. Her iki üniversitede de hem kız hem de erkek öğrenciler tarafından 
“hastaneler” ve “sağlık ocakları” en az belirtilen yerler olmuştur (Tablo 35). Bu bulgulardan da 
anlaşılacağı gibi, üniversitede okuyan gençler kendilerine yönelik cinsel sağlık/üreme sağlığı 
hizmetlerinin üniversite bünyesinde verilmesini istemektedirler. 
 
Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerine, “gençlere yönelik cinsel sağlık/üreme sağlığı hizmetlerinin 
niteliğinin neler olması gerektiği” sorulmuştur. Verilen yanıtlar incelendiğinde, her iki Üniversitedeki 
öğrenciler için ilk sıradaki nitelik; cinsel sağlık/üreme sağlığı hizmetlerinin “hem danışmanlık hem de 
tedavi hizmetlerini kapsaması” (Hacettepe’de %77, Dicle’de %51) olmuştur. İkinci sırada belirtilen 
nitelik ise, “kolay ulaşılabilir bir yerde sunulması”dır (Hacettepe’de %63, Dicle’de %40). “Başvuruların 
ve konuşulanların gizli tutulması” ise her iki üniversite için üçüncü sıradaki (Hacettepe’de %59, 
Dicle’de %37) niteliği oluşturmaktadır. Her iki Üniversite öğrencileri daha sonra “hem kişisel hem de 
toplu hizmet alınabilmeli” görüşünü belirtmişlerdir (Hacettepe’de %44, Dicle’de %29). Hacettepe’de 
daha sonra belirtilen nitelik; cinsel sağlık/üreme sağlığı hizmetlerinin “kampüste/gençlerin sık 
gittiği yerlerde duyurularının yapılması gerektiği” (%42) iken, Dicle’de bu nitelik en son sırada 
(%20) belirtilmiştir. Dicle’de “kadınlara kadın, erkeklere erkek uzmanlar tarafından hizmet sunulması” 
gerektiği beşinci sırada (%25) belirtilirken, Hacettepe’de bu nitelik en son sırada (%23) 
belirtilmiştir. Hizmet verenlerin cinsiyeti ile ilgili bu tercih konusunda her iki Üniversitede kız ve 
erkek öğrenciler arasında bir farklılık saptanmamıştır. Her iki Üniversitede de hem kız hem de 
erkek öğrenciler için belirtilen bu niteliklerin sıralaması benzer bulunmuştur (Tablo 36).  

 
Her iki üniversitede gerçekleştirilen odak grup tartışmalarında da gençlerin cinsel sağlık/üreme 
sağlığı hizmetlerinin niteliklerine yönelik beklentileri benzer bulunmuştur.  Gençler için öncelikle 
doğru bilgi almak anlamında güvenilirlik ve gizlilik önemlidir. 
 
“Öncelikle gittiğim zaman bu işi bilen biriyle konuşmalıyım. Güven vermesi lazım.” (Hacettepe, E) 
“Karşıdaki uzman kişinin size güven vermesi gerek herşeyden önce. Sizi ciddiye almalı, sorularınıza doğru 
düzgün cevap vermeli.” (Hacettepe, K)  
“Bize doğru bilgi verecek biri olmalı. Bir de konuştuklarımızı başkasının öğrenmemesi lazım.” (Dicle, K) 
 “Bence önce güvenmeliyim gideceğim yerdekilere. Mutlaka uzman olmalı ki bize yanlış şeyler anlatmasın.” 
(Dicle, K) 
“İsim soyad gizli tutulmalı” (Hacettepe, E) 
“Bir kere bana saygılı davranmalı. Anlattığım şeyler orada kalmalı, başkası öğrenmemeli.” (Hacettepe, E) 
“Bence birebir konuşmak lazım. Konuştuklarımız orada kalırsa iyi olur.” (Dicle, E) 

 137



“Çiftlerin teke tek görüşeceği bir ortam olmalı. Anlattığımız şeyleri başkası öğrenmemeli. Oraya gittiğimizi 
bilmemeli kimse.” (Dicle, K) 
 
Yukarıdaki ifadelerden anlaşılacağı üzere gençlerin cinsel sağlık/üreme sağlığı hizmetlerinden 
yararlanmak konusunda en büyük çekinceleri ayıp sayılacağı ya da başkalarının bu tür bir 
hizmetten yararlandıklarını (dolayısıyla bir cinsel hayatları olduğunu) öğreneceği kaygısıdır. Diğer 
taraftan, gençler hizmet almak için bir kuruma ya da uzmana gittiklerinde doğru bilgi almak ve 
ciddiye alınmak istemektedir. Bu açıdan bakıldığında, gençlerin hizmetlerden yararlanmalarını 
kolaylaştırmak için güvenilirlik ve gizlilik hizmet sunumunda öncelikle dikkat edilmesi gereken 
noktalardır. Yine gizlilik çerçevesinde telefonla başvuru olanağı ve Dicle’de cinsel sağlık/üreme 
sağlığı hizmetlerinin resmi kurumlardan bağımsız merkezlerde verilmesi gerektiği vurgulanmıştır.  
 
 “Bana kalırsa bütün resmi kurumlardan bağımsız olmalı. Rektörlük olsun, dekanlık olsun, yani, hiçbir yetki 
oradaki bilgileri alamasın.” (Dicle, E)  
“Telefonla da başvurulmalı bence. Herkes oraya gittiğinin bilinmesini istemez belki.” (Dicle, E) 
 
Araştırmaya katılan birinci sınıf öğrencilerine “gençlere yönelik cinsel sağlık/üreme sağlığı hizmetleri veren 
kişilerin niteliklerine” ilişkin görüşleri sorulmuştur. Öğrencilerin verdiği yanıtlar incelendiğinde; her 
iki üniversitede de ilk sırada belirtilen nitelik; “donanımlı bir profesyonel(hekim, psikolog, sosyal hizmet 
uzmanı vb.) olması gerektiği” (Hacettepe’de %87, Dicle’de %66) olmuştur. İkinci sıradaki nitelik; 
“gençlerle hasta-doktor ilişkisi değil, arkadaşça bir ilişki kurması gerektiği” (Hacettepe’de %75, Dicle’de 
%63), üçüncü sıradaki nitelik, “önyargısız ve anlayışlı olması gerektiği” (Hacettepe’de %69, Dicle’de 
%44) dördüncü sıradaki nitelik “güvenilir olması gerektiği” (Hacettepe’de %69, Dicle’de %40), en son 
sıradaki nitelik ise “yaşının genç olması gerektiği” (Hacettepe’de %11, Dicle’de %7) olmuştur. 
Öğrenciler tarafından, hizmet veren kişilerde bulunması gerektiği belirtilen bu nitelikler, 
Hacettepe’de Dicle’deki öğrencilere göre daha yüksek yüzdeyle belirtilmiştir. Her iki üniversitede 
de hem kız hem de erkek öğrencilerin görüşleri açısından yukarıda belirtilen sıralama genel olarak 
benzer iken, Hacettepe’de kız öğrencilerin üçüncü sırada belirttiği nitelik “güvenilir olması 
gerektiği” (Hacettepe’de %72, Dicle’de %45) iken, erkek öğrenciler “önyargısız ve anlayışlı olması 
gerektiğini” (Hacettepe’de %67, Dicle’de %41) belirtmişlerdir (Tablo 37). 

 
Odak grup tartışmalarında her iki üniversitede cinsel sağlık/üreme sağlığı hizmeti sunacak 
profesyonellerin niteliklerinin neler olması gerektiği konusunda benzer ve açık ifadeler 
kullanılmıştır. Tartışmalara katılan gençler, öncelikle hizmet sunan kişinin konuyu iyi bilen 
uzmanlar olması gerektiğine inanmaktadır. Uzmanların mutlaka hekim olması gerekmediği 
vurgulanmıştır.  
 
“Oradaki görevliler konunun uzmanı olmalı. İlle doktor olmasa da konuyu iyi bilmeli, sizi dinlemeli.” 
(Hacettepe, K) 

“Hekim, psikolog, uzman biri hizmet vermeli.” (Hacettepe, E) 
“Doktor, psikolog, konuyu iyi bilen ve gençlerin sorunlarından anlayan biri olmalı.” (Dicle, E) 
“Doktor, psikolog, jinekoloji uzmanı, erkekler için uzman, sosyal hizmet uzmanı , hepsi de olmalı bence.” 
(Dicle, K) 
 
Odak grup tartışmalarına katılan gençlerin ifade ettiği ikinci önemli nokta; kendilerine önyargısız 
ve anlayışla yaklaşacak uzmanlardan hizmet almak istedikleridir. Bu açıdan yaşı kendilerine daha 
yakın uzmanların daha uygun olduğunu düşünmektedirler. 
 
“Yaşı bize yakın olmalı. Öyle yaşlı başlı birinin gençlerin  psikolojisinden anlaması zor biraz.” (Dicle, E) 
“Mutlaka yanlış düşündüğümüz şeyler olabilir. O zaman, “bu yanlış” demek değil de daha böyle olumlu olmalı. 
Başka sorularımızı motive etmeli.” (Dicle, K)  
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“Oradaki danışmanlar önyargılı olmamalı. Rahatlatıcı bir tarzda yaklaşmaları gerekiyor ki biz de herşeyi 
anlatabilelim onlara” (Hacettepe, K) 
“Genç uzmanlar çalışmalı bu merkezlerde. Doktorlarda bir soğukluk vardır ya, öyle olmasa da hakikaten 
yardım etmek isteyen, yargılamayan insanlar çalışsa.” (Hacettepe,K) 
 
Odak grup tartışmalarında gençlerin belirttiği bir diğer önemli nokta uzmanla kurulan ilişkidir.  
Gençler cinsel sağlık/üreme sağlığı hizmeti almak için gittikleri uzmanla “klasik hasta-doktor 
ilişkisi” kurmak yerine, kendilerini daha rahat hissedecekleri arkadaşça bir ortamda görüşmeyi 
tercih etmektedir. Konunun hassasiyeti nedeniyle bu tür bir hizmeti alırken duydukları gerginliğin 
böylece hafifleyeceğine ve kendilerini daha iyi ifade edeceklerine inanmaktadırlar. 
 
“Gittiğimde “neyin var?” deyip sadece bana ilaç verecek birini görmek istemem. Sorularıma cevap verecek, beni 
dinleyecek bir uzman olmalı.” (Dicle, K) 
“O kişiyle ben rahat rahat konuşmalıyım. Aklımızdaki soruları istediğimiz gibi soracağımız bir ortam olmalı. 
Arkadaş gibi. Ben erkek arkadaşımı koluma takıp gidebilmeliyim mesela.” (Dicle, K) 
“Hasta-doktor ilişkisi olursa işte böyle kimse gitmez. Doktor orada ben de burada hastayım diyelim. Daha 
samimi bir ortam olacak ki ben gidip anlatayım o da bana yol göstersin” (Hacettepe, K) 
“İşin mutlaka psikolojik boyutu da olacak ki gidilsin. Daha samimi daha sıcak bir yaklaşım. Sanki doktora 
değil de bir arkadaşa gider gibi.” (Hacettepe, K) 
 
Odak grup tartışmalarına katılan gençler tarafından vurgulanan bir diğer nokta da; cinsel 
sağlık/üreme sağlığıyla ilgili kişisel sorunlar nedeniyle gidildiğinde erkeklerin erkek uzmanları, 
kadınların ise kadın uzmanları görmek istemesidir. Böylece kendilerini daha rahat hissedeceklerini 
ve sorunlarını açıkça anlatabileceklerini belirtmişlerdir. 
 
“Ben gittiğimde bir erkek uzmanla görüşmek isterim ki rahatça anlatayım.” (Dicle, E) 
“Tek olmalı ve bayan bir uzman olmalı. Bayanla daha rahat konuşulur.” (Dicle, K) 
“Kişi kendisini dinleyecek personelin bayan mı erkek mi olacağını seçebilmeli. Ben bir bayanla konuşmak 
istemem mesela” (Hacettepe, E) 
“Ben bir bayan uzmanla konuşmak isterim. Herhalde erkekler de erkek uzmanla konuşmayı ister.” 
(Hacettepe, K) 

 
Öğrencilerin belirttiği bu niteliklerin yanısıra, üniversitelerde şu anda hizmet sunanların, gençlerin 
cinsel sağlık/üreme sağlığı konusunda ihtiyaçlarını karşılayacak ideal bir hizmetin niteliklerinin 
neler olması gerektiği konusundaki görüşleri oldukça ayrıntılı fikir vermektedir. Hizmet sunanların 
belirttikleri görüşler aşağıda verilmiştir: 
 
Hizmet sunanlara göre ideal bir hizmetin en önemli niteliğini; "donanımlı, yetkin, istekli personel" 
oluşturmaktadır (%24). Genel olarak cevapları değerlendirdiğimizde üç temel nitelik karşımıza 
çıkmaktadır. İlk nitelik çalışanlara ilişkindir. Hizmet sunacak olanlar “iyi eğitimli, konusunu bilen, 
gelişmeleri izleyen, tam ve doğru bilgiye sahip” olmalıdır. İkinci nitelik hizmetin sunulacağı birime 
ait niteliklerle ilgilidir; “fiziksel koşulları yeterli, temiz, kolay ulaşılabilir, randevu sistemi ile çalışan, 
bekleme sırasının olmadığı, üniversitenin sahip çıktığı, maddi kaynağı olan, ücretsiz hizmet 
sunabilen ve hizmetlerinde sürekliliği sağlayabilecek” niteliklerde bir yer olmalıdır. Üçüncü nitelik 
ise hizmetin kendine ait niteliklerdir; “hizmet sunanlara göre hizmet, anne-baba eğitimini de 
kapsayacak şekilde, inter-disipliner, güvenilir, mahremiyete önem veren, formaliteleri az olan, 
kendini sürekli yenileyebilen, toplumu dikkate alabilen, bölgesel koşullara uyarlanabilen, esnek ve 
tutarlı” olmalıdır. Yine “akran eğitimcilerden yararlanabilen, basını iyi kullanabilen, toplum 
liderlerinden yararlanabilen bir hizmet olması gerektiği” de vurgulanan diğer nitelikler olarak 
ortaya çıkmaktadır.  
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Üniversitelerde gençlere cinsel sağlık/üreme sağlığı hizmeti sunan sağlık personelinin hizmetlere 
ilişkin belirttiği bu temel nitelikler, araştırmanın diğer bölümlerinde öne çıkan bulgularla paralellik 
içindedir. Hem odak grup toplantıları hem de niceliksel araştırmada belirtilen temel nitelikler 
hizmet sunanların tespitleri ile paralellik göstermektedir. Bu sonuçlar üniversitelerin mediko-
sosyal merkezlerinde planlanacak yeni bir hizmet modelinin nasıl olması gerektiği konusunda da 
yol gösterici niteliktedir.  
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SONUÇ ve ÖNERİLER 
 
Bu araştırma; adolesanların cinsel ve üreme sağlığını etkileyen faktörleri saptamak amacıyla, 
niteliksel ve niceliksel veri toplama yöntemleri kullanılarak Hacettepe Üniversitesi-Beytepe 
Kampüsü’nde ve Dicle Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın niteliksel veri toplama 
bölümünde; araştırmanın bir sonraki aşamasında uygulanacak olan anket sorularının 
hazırlanmasında öğrencilerin kendi ifadelerinden yararlanmak ve gençlerin cinsel/üreme sağlığıyla 
ilgili bilgi, tutum ve algılayışları ile ilgili genel bir izlenim edinmek amacıyla planlanmıştır. Bu 
amaçla üniversitelerin her birinde dörder adet (2 kadın, 2 erkek) olmak üzere toplam 8 odak grup 
tartışması yapılmıştır.  

 
Araştırmanın niceliksel veri toplama bölümünde ise, Hacettepe Üniversitesi-Beytepe 
Kampüsü’nde okuyan 1789 birinci sınıf öğrencisine, Dicle Üniversitesi’nde ise 1877 öğrenciye 
ulaşılmıştır. Araştırmaya katılma oranı Hacettepe Üniversitesi için %82.5, Dicle Üniversitesi için 
%86.8’dir. Bu araştırmada, her iki üniversitenin birinci sınıfında okuyan toplam 4332 öğrencinin, 
3666’sına (%84.7) ulaşılmıştır. 
 
Araştırmada ayrıca; cinsel/üreme sağlığı konusunda gözlem, deneyim, görüş ve önerilerini 
saptamak amacıyla, Ankara ve Diyarbakır’da gençlere hizmet sunmakta olan ve gençlerin en sık 
karşılaştıkları birimlerde ve uzmanlık alanlarında çalışmakta olan 45 sağlık personeli ile "yarı-
yapılandırılmış görüşme formu" kullanılarak görüşülmüştür. 
 
Türkiye’ni iki ayrı coğrafi bölgesindeki iki üniversitenin birinci sınıflarında adolesanların/gençlerin 
cinsel sağlık/üreme sağlığı konularındaki bilgi, görüş ve uygulamaları ile hizmet alma konusundaki 
ihtiyaç ve isteklerini saptayarak yakın erimde her iki üniversitede uygulamalara yönelik müdahale 
programları geliştirmek amacı ile planlanıp yürütülen bu araştırmanın uzak erimde de Türkiye’de 
konuyla ile ilgili çalışmalara ışık tutması amaçlanmıştır.  
 
Araştırma bulguları, iki üniversitenin öğrencileri arasında sosyo-ekonomik, psiko-sosyal özellikler 
açısından adeta bölgesel özelliklere paralel, o özellikleri yansıtan farklılıkların olduğunu 
göstermektedir. Bu durum Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nin daha çok o bölgenin, Ankara 
Hacettepe Üniversitesi’nin ise daha çok Orta ve Batı Anadolu bölgelerindeki illerin öğrencileri 
tarafından tercih edilmesi ile ilişkili olabilir.   
 
Sonuçlar 
Öğrencilerin Genel Özellikleri 
Hacettepe-Beytepe’de okuyan birinci sınıf öğrencilerinin %60’ı kız, %40’ı erkek, Dicle’de ise tam 
tersine %37’si kız, %63’ü erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Öğrencilerin yaş ortalaması 
Hacettepe’de 19.7(ss:±1.3), Dicle’de ise 20.4’tür(ss:±1.9). Hacettepe’de öğrencilerin yaklaşık 
yarısı, Dicle’de ise üçte birinden fazlası adolesan yaş grubundadır. Her iki üniversitede de 
öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (%97) bekardır. Üniversitelerin her ikisinde de öğrencilerin 
sadece %1’i kız/erkek arkadaşıyla birlikte yaşamaktadır. Hacettepe’deki öğrencilerin %45’i yurtta, 
%35’i ailesi ile birlikte, Dicle’dekilerin ise %31’i yurtta, %40’ı ailesi ile birlikte kalmaktadır.  
 
Hacettepe’de öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun; doğum yeri, 12 yaşına kadar yaşadığı bölge ve 
ailelerinin halen yaşamakta olduğu bölge “Orta ve Batı Anadolu Bölgesi”, Dicle’de ise “Doğu 
Anadolu Bölgesi”dir. Her iki üniversitede de öğrencilerin yaklaşık üçte biri, 12 yaşına kadar bir il 
merkezinde, yaklaşık yarısı da bir ilçede yaşamıştır. 
 
Hacettepe’de daha fazla olacak şekilde, her iki üniversitede de öğrenciler daha çok çekirdek 
ailelerden gelmektedir. Hacettepe’deki öğrencilerin tamamına yakını aile içinde Türkçe, 
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Dicle’dekilerin ise yarısından fazlası Kürtçe konuşulduğunu belirtmiştir. Hacettepe’deki 
öğrencilerin annelerinin ve babalarının öğrenim düzeyi, Dicle’deki öğrencilerin anne-babalarının 
öğrenim düzeylerine göre daha yüksektir. Öğrencilerin kendi ifadelerine göre, ailelerin ekonomik 
durumu; Dicle’de daha fazla olacak şekilde “orta”dır. 
 
Hacettepe’deki öğrencilerin %88’inin, Dicle’dekilerin ise %80’inin sağlık harcamaları bir sosyal 
güvenlik kurumu tarafından karşılanmaktadır. Hacettepe’deki öğrencilerin %13’ünün, 
Dicle’dekilerin ise %24’ünün sağlık harcamalarını üniversitelerin mediko-sosyal merkezleri 
karşılamaktadır. 
 
Her iki üniversitede de erkek öğrenciler arasında halen sigara içme sıklığı Hacettepe’de %41, 
Dicle’de %51 iken, kız öğrenciler arasında Hacettepe’de %33, Dicle’de %38’dir. Sigaraya başlama 
yaşı ortanca değeri her iki üniversitede de 17 yaş olarak saptanmıştır. Erkek öğrencilerin 
Hacettepe’de %7’si, Dicle’de %2’si sürekli alkol kullanmaktadır. Her iki üniversitede de 
öğrencilerin %2’si halen bağımlılık yapıcı bir madde kullandığını belirtmiştir. 
 
Hacettepe’de öğrencilerin üçte birinden fazlası, Dicle’de dörtte birinden fazlası, her gün düzenli 
olarak gazete almakta, her iki üniversitede de öğrencilerin yaklaşık yarısı gazete dışında sürekli bir 
yayın okumamaktadır. Sürekli bir yayın okuduğunu belirten öğrencilerin, Hacettepe’de en çok 
okuduğu yayınlar “bilimsel” ve “mizah-magazin-müzik” türü yayınlar iken, Dicle’de “kültür-
politika” ve “bilimsel” yayınlardır. 
 
Her iki üniversitede de öğrencilerin yaklaşık üçte biri düzenli olarak televizyon izlemektedir. 
Öğrencilerin televizyonda en sık izlediği programlar; haber, belgesel ve yerli-yabancı diziler-
sinema filmleri ve spor programlarıdır. Hacettepe’de öğrencilerin üçte biri, Dicle’de ise yarısından 
fazlası düzenli olarak radyo dinlemektedir. Radyoda en çok müzik programları dinlenmektedir.  
 
Cinsel sağlık/üreme sağlığı ile ilgili bilgi ve düşünceler 
Her iki üniversitede de “cinsel sağlık/üreme sağlığı” denince öğrencilerin aklına öncelikle; “sağlıklı 
cinsellik/sağlıklı üreme” ve “cinsel yolla bulaşan hastalıklar” gelmektedir. Kız öğrenciler cinsel/üreme 
sağlığından daha çok, “üreme organlarının temiz tutulması veya sağlığı”nı anlamaktadır.  
 
Cinsel/üreme sağlığı konularında öğrencilerin bilgi kaynakları; her iki üniversitede de öncelikle; 
“kitap/dergi/ansiklopedi”, “akran-arkadaş”tır. Bilgi kaynağı olarak “okul/öğretmen” daha sonra 
gelmektedir. Cinsellikle ilgili konuları “akran-arkadaşlar”ı ile konuşmaları gençler arasında 
yaygındır. Odak grup tartışmalarından anlaşıldığı üzere, öğrenciler, Diyarbakır’da “arkadaş” 
derken; kendilerinden yaşça büyük, deneyimli ya da evli arkadaşlarından söz etmektedir. 
 
Cinsel sağlık/üreme sağlığı konularında bilgi kaynağı olarak “anne-baba”, kız öğrenciler arasında 
Hacettepe’de üçüncü sırada, Dicle’de ise dördüncü sırada gelmektedir. Hem Hacettepe hem de 
Dicle’de, erkek öğrenciler arasında “anne-baba” çok daha sonraki sıralarda gelmektedir. Özellikle 
Diyarbakır’daki erkek öğrenciler arasında anne-babanın bu konularda bilgi kaynağı olması en son 
sırada yer almaktadır.  
 
Hacettepe’deki öğrencilerin %56’sı, Dicle’de ise büyük bir çoğunluğu (%81) “annesi ile”, her iki 
üniversitede de ise büyük bir çoğunluğu (sırasıyla %82, %93) “babası ile”, cinsel/üreme sağlığı 
konularında hiç konuşmamaktadır. Kız öğrencilerin Hacettepe’de yarısından fazlası (%57), 
Dicle’de ise üçte birinden fazlası (%39) bu konularda anneleri ile konuşurken, erkek öğrencilerin 
Hacettepe’de %30’u, Dicle’de ise sadece %9’u babaları ile konuşmaktadır. Her iki Üniversite’de 
de anne ve babalarının öğrenim düzeyi yükseldikçe, istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde, 
çocuklarıyla cinsel/üreme sağlığına ilişkin konuları daha fazla konuşmaktadırlar.  
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Erkek öğrencilerle yapılan odak grup tartışmalarında; Ankara ve Diyarbakır’da özellikle babalarla 
konuşulmak istense de konuşulamadığı belirtilmiştir. Doğu’da büyümüş ve orada yaşayan erkekler 
anne-babalarla konuşulmamasının nedenlerinin başında; doğu kültürünün getirdiği ataerkil aile 
yapısını, bu çerçevede babayla arada bir mesafe bırakıldığını; gündelik hayatla ilgili şeylerden bile 
çok az söz edildiğini çok net bir biçimde ifade etmişlerdir. Erkek gruplarında anne-babalarla ilgili 
olarak belirtilmiş olan bir başka nokta; Ankara’da olduğu gibi gençlerin, anne-babalarını 
kendilerine göre daha az eğitimli ve özellikle cinsellik, cinsel sağlık gibi konularda daha az bilgili 
bulmalarıdır. 
 
Cinsellik ve üreme sağlığı ile ilgili konularda anne-babaları ile konuşan öğrencilerin, en çok 
konuştukları konular; “ergenlik dönemi problemleri ve adet dönemi, cinsel yolla bulaşan hastalıklar”dır. 
Kızlar için anne ile konuşulan bir konu da, “kızlık zarı/evliliğin ilk gecesi” olmaktadır.  
 
Cinsel/üreme sağlığı konularında bilgi kaynağı olarak, “doktor/uzman” her iki üniversitede  de son 
sıralarda yer almaktadır. Bununla birlikte, her iki üniversitede de öğrenciler, cinsel/üreme sağlığı 
konularında öncelikle bir “doktor veya uzman”dan bilgi almayı tercih etmektedirler. Odak grup 
tartışmalarında da cinsel/üreme sağlığı konularında “güvenilir bilgi kaynağı” deyince akla ilk gelen, 
bu konunun uzmanları olmaktadır, ancak “uzmanlara ulaşmanın mümkün olmadığı” 
Diyarbakır’da daha da altı çizilerek belirtilmiştir. Bunun nedeni olarak cinsel sağlık, korunma 
yöntemleri gibi konularda konuşmak, bilgi almak için bir uzmana gitmenin alışıldık bir davranış 
olmadığı, bu konularda öğrencilerde utangaçlık olduğu belirtilmiştir.  
 
Kız öğrenciler her iki üniversitede de “anne-baba”dan, bilgi almayı, erkek öğrencilerden daha çok 
tercih etmektedir. Buna karşın, özellikle Dicle’de erkek öğrenciler, tercihler arasında dördüncü 
sırada olsa bile, bu konularda “akran-arkadaş”larından bilgi almayı tercih etmektedirler. 
 
Her iki üniversitedeki gençler, cinsel/üreme sağlığı konularında öncelikle bir “doktor veya 
uzmandan” bilgi almayı tercih etmiş olsalar da; hizmet sunan sağlık personeliyle yapılan 
görüşmeler sonucunda, Ankara ve Diyarbakır’da adolesan ve gençlere hizmet sunan personelin 
%71'inin adolesanlara yönelik özel bir eğitim almamış oldukları saptanmıştır. Bu konularda eğitim 
aldığını belirten hizmet sunucuların %57'si ise; şu andaki mevcut bilgilerini adolesanlarla çalışmak 
için yeterli bulmamaktadır.  

 
Her iki üniversitede de öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun (Hacettepe’de %82, Dicle’de %91) 
şimdiye kadar cinsel/üreme sağlığı ile ilgili olarak herhangi bir hizmet almadığı saptanmıştır. 
Şimdiye kadar Hacettepe’de sadece yaklaşık her beş öğrenciden biri (%18), Dicle’de ise on 
öğrenciden biri (%10), bu konularda hizmet almıştır. Öğrencilerin sahip olduğu sosyal güvence 
türü, Hacettepe’de onların bu hizmetleri almasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yaratırken 
Dicle’de yaratmamaktadır. Bu konularda hizmet aldığını belirten öğrencilerin aldıkları hizmetler 
ise; sıklık sırasıyla “bilgilendirilme”, “tedaviye yönelik hizmetler” ve “danışmanlık”tır.  
 
Her iki üniversitede de şimdiye kadar cinsel/üreme sağlığı ile ilgili hizmet aldığını belirten 
öğrenciler; daha çok “özel muayenehane/özel hastaneler”den hizmet almaktadır. Hizmet alınan yerler 
arasında üniversitelerinin mediko-sosyal merkezleri Dicle’de üçüncü sırada, Hacettepe’de beşinci 
sırada gelmektedir.  

 
Cinsel/üreme sağlığı ile ilgili hizmet alma konusunda öğrencilerin belirttiği bu durum, hizmet 
sunan personelin görüşleriyle de uygunluk göstermektedir. Hizmet sunanların %40’ı gençlere özel 
hizmet sunmadıklarını, kendilerinin daha çok poliklinik muayenesi ve sağlık sorunları ile 
ilgilendiklerini belirtmiştir. Hizmet sunanların %47’si gençlere sundukları hizmetleri "yetersiz", 
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%31’i ise "kısmen yeterli" olarak değerlendirmektedir. Hizmet sunanlara göre; kendilerine “her 
yerden” gençler gelse bile, “eğitimli kişiler”, “fen bilimleri bölümlerinde okuyan öğrenciler” ve 
“kız öğrenciler” daha çok gelmektedir. Hizmet sunanlara göre; gençler en çok "üst solunum yolu 
enfeksiyonları", "gastro-intestinal sistem hastalıkları", "mantar enfeksiyonları" gibi çeşitli 
enfeksiyon problemleri ile gelmektedir. Bunları psikolojik destek almak için yapılan başvurular 
izlemektedir. Hizmet sunanlar ayrıca, “aile planlaması yöntemleri”; “cinsel/üreme organlarıyla 
ilgili bilgi ve danışmanlık almak için”, “kızlık zarı ve bekarete ilişkin kaygılarla” da başvuruların 
yapıldığını belirtmiştir.  

 
Hizmet sunanlara göre; gençlerin bilgi almak istedikleri konularda ilk sırayı “cinsel/üreme sağlığı ve 
cinsel yolla bulaşan hastalıklar almaktadır” (%33.3). “Psiko-sosyal sorunlar” ise ikinci önemli konudur 
(%22.2). Hizmet sunanlara göre, gençlerin en çok bilgi gereksinimi duyduğu konular; 
“cinsel/üreme organları, fizyolojik gelişim evreleri”, “cinsel ilişki”, “normal ve anormal 
sınırlarının neler olduğu”, “adolesan dönem”, “cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve bunlardan 
korunma yolları”na ilişkin konulardır. Hizmet sunanların tamamı evli olmayan gençlerin 
cinsel/üreme sağlığı konusunda bilgilendirilmeleri gerektiğini düşünmektedirler. Hizmet 
sunanların çoğu, gençlere bu konularda bilgi vermeden önce “ebeveynlerinin haberdar edilmesinin 
gerekmediği”ni, bu tür bilgilendirmenin gençlerin en doğal hakkı olduğunu düşünmektedir. Bununla 
birlikte; gençleri bu konuda bilgilendirmenin olumsuz yönleri olabileceğini düşünen hizmet 
sunucular da vardır. Belirtilen en önemli olumsuz yön; “bilginin teşvik edici olabileceği”dir (%45.4). 
 
Gençler, cinsel/üreme sağlığı hizmetlerini almama nedeni olarak, en çok bu hizmetlere “gerek 
duymadıklarını” belirtmişlerdir. Hacettepe öğrencilerinin belirttiği nedenler arasında ikinci sırada 
“ihtiyacı olmadığı için”, Dicle Üniversitesi’nde ise “gidebileceği bir yer olmadığı için” gelmektedir. 
Dicle’de biraz daha yüksek olacak şekilde, bu hizmetleri almama nedeni olarak “utanma”nın da 
belirtildiği görülmüştür. Her iki üniversitede de erkek öğrenciler, “hizmete gerek duymadığını”, 
“utandığını” ve “bu tür konularda arkadaşlarıyla konuşmayı tercih ettiğini”, kız öğrencilerden 
daha yüksek sıklıkla belirtmiştir. 

 
Öğrencilerin cinsel/üreme sağlığı ile ilgili bilgileri, toplam 39 puan üzerinden değerlendirilmiş ve 
her iki üniversitedeki öğrencilerin ortalama puanı 24.4 (ss:±13.6) olarak bulunmuştur. Bu 
değerlendirme sonunda, ortalama puanın altı (0-24 puan) “kötü”, üzeri (25-39 puan) ise “iyi” 
olarak gruplandırılmıştır. Bu değerlendirmeye göre; Hacettepe’deki- öğrencilerin büyük bir 
çoğunluğunun (%91), Dicle Üniversitesi’nde ise yaklaşık yarısının (%51) bilgi düzeylerinin “iyi” 
olduğu saptanmıştır. Hacettepe’de okuyan birinci sınıf öğrencilerinin, Dicle’dekilere göre 
cinsel/üreme sağlığı bilgileri daha yüksek bulunmuştur [ortalama puan; Hacettepe’de:30.5 
(ss:±8.6); Dicle’de:18.8 (ss:±14.8’dir). Hacettepe Üniversitesi’nde kız ve erkek öğrencilerin 
cinsel/üreme sağlığı ile ilgili bilgi düzeyleri benzer iken, Dicle Üniversitesi’nde kız öğrencilerin 
bilgisi, erkeklere göre daha yüksek bulunmuştur. Her iki üniversitede de öğrencilerin yaşlarıyla 
bilgi düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. 
 
Araştırmada; Hacettepe’de annelerin öğrenim düzeyi arttıkça öğrencilerin bilgi düzeyinin de 
anlamlı bir şekilde artmakta olduğu bulunsa bile, Dicle’de anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 
Ayrıca, her iki üniversitede de babaların öğrenim düzeyi ile öğrencilerin bilgi düzeyleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Çünkü öğrenciler anneleri ve özellikle babaları 
ile bu konuları konuşmamaktadırlar. Öğrencilerin halen kalmakta olduğu yer ile, bilgi düzeyleri 
arasında da anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

 
Her iki üniversitede de kız öğrencilerin en çok bildikleri kontraseptif yöntemler, sıklık sırasına 
göre; hap, kondom ve RİA iken, erkek öğrenciler için; kondom, hap ve geri çekmedir. Kız öğrenciler; 
takvim yöntemini, cerrahi yöntemleri ve enjekte edilen yöntemleri, erkek öğrencilerden daha fazla 
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bilmektedir. Erkek öğrenciler ise; geri çekmeyi, vazektomiyi ve köpük/jel/vajinal tableti kız 
öğrencilere göre daha çok bilmektedir. Hem kız hem de erkek öğrencilerin en az bildikleri 
yöntemler Norplant® ve diyaframdır. Her iki üniversitede de kız öğrencilerin en çok “hap”ın ve 
“kondom”un temin edileceği yeri bildikleri saptanmış, bunu RİA izlemiştir. Bununla birlikte, erkek 
öğrenciler, en çok “kondom” ve “hap”ın temin edileceği yeri bilmektedirler. 
 
Öğrencilerin kendilerinin veya partnerlerinin şimdiye kadar kullandıkları kontraseptif yöntemler 
incelendiğinde; her iki üniversitede de erkek öğrencilerde daha yüksek olacak şekilde, en çok 
“kondomun” kullanıldığı (kız öğrencilerde Hacettepe’de %7, Dicle’de %3; erkek öğrencilerde 
Hacettepe’de %33, Dicle’de %15) saptanmıştır. Ancak, öğrencilerin daha sonra “geri çekme” ve 
“takvim yöntemi” gibi etki derecesi düşük olan yöntemleri kullandıkları saptanmıştır. “Gebeliği önleyici 
haplar” gençler arasında çok az kullanılmaktadır. Hacettepe’de anlamlı bir ilişki bulunmamış 
olmasına rağmen, Dicle’deki öğrencilerin cinsel/üreme sağlığı konusundaki bilgi düzeyleri ile 
kontraseptif yöntem kullanmaları arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur; öğrencilerin bilgi düzeyi 
arttıkça, istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde, kontraseptif kullanımı da artmaktadır.  
 
Gebeliği önleyici yöntemlere en kolay ulaşabilecekleri yerlerle ilgili olarak; Hacettepe’de hem kız 
hem de erkek, Dicle’de ise kız öğrencilerin belirttikleri yerler arasında ilk sırada “eczane” ve daha 
sonra “hastane” gelmektedir. Dicle Üniversitesi’nde erkek öğrencilerin belirttikleri yerler arasında 
birinci sırada “hastane” daha sonra “eczane” gelmektedir. “Sağlık Ocağı/AÇSAP Merkezi”ni, her 
iki üniversitede de hem kız hem de erkek öğrenciler üçüncü sırada belirtmiştir. 
 
Araştırmada cinsellikle ilgili konularda bazı önermelere katılma durumları incelenmiştir. Buna 
göre; Dicle Üniversitesi’nde daha yüksek yüzdeyle, “erkeklerin evli olmadan cinsel ilişki deneyimi 
yaşayabileceği” daha çok kabul edilirken, aynı ilişki kadın için söz konusu olduğunda daha az kabul 
görmektedir. Odak grup tartışmalarında da benzer bulgular saptanmıştır; hem genç kadınlar hem 
erkekler açısından genel kanı, gerçek bir cinsel ilişkinin evli olmadan kabul edilemez olduğudur. 
Kabul edilebilir olduğunu düşünenler de mutlaka evlilikle sonuçlanacak, uzun sürmüş bir ilişkiden 
sonra bunun olabileceğini belirtmişlerdir. Her iki üniversitede de erkek öğrenciler, kızlara göre 
yaklaşık dört kat fazla yüzdeyle “erkeklerin birden fazla cinsel eşi olabileceğine, fakat kadınların tek eşli 
olmasında yarar olduğu”nu düşünmektedir. 
 
Dicle Üniversitesi’nde daha yüksek olacak şekilde, her iki Üniversite’de öğrencilerin çoğu, 
“evlenileceği zaman bekaretin kendileri için önemli olduğu” ifadesine katılmışlardır. Her iki 
üniversitede de erkek öğrenciler kız öğrencilere göre bu ifadeye daha yüksek yüzdeyle 
katılmışlardır. Aynı görüşe paralel olacak bir şekilde ve Dicle’de daha yüksek olacak şekilde, 
öğrencilerin bir kısmı “bekaret konusunda gençlerin toplumun baskıcı tutumunu önemsediğini” 
görüşündedir. Gençlerle yapılan odak grup tartışmalarında da, hem erkekler hem de genç kadınlar 
için “bekaretin” çok önemli olduğu vurgulanmıştır. Neden olarak da genellikle “toplumsal baskı” 
ifadesi kullanılmıştır.  
 
Dicle Üniversitesi’nde ve erkeklerde daha yüksek olacak şekilde, her iki üniversitedeki öğrenciler, 
“gençlerin anne/babalarıyla cinselliğin sadece sağlık boyutunu konuşması” gerektiğini düşünmektedir. 
Özellikle Dicle’deki erkek öğrenciler, “cinsellik ile ilgili konularda anne/babalarla konuşmanın, anne-
baba ile çocukların ilişkisini zedeleyebileceği”ni düşünmektedirler.  
 
Düşük bir yüzdeyle olsa bile, Dicle’deki öğrenciler ve erkek öğrenciler daha yüksek bir yüzdeyle; 
“cinsel şiddete uğrayan bir kadın bunu hak edecek bir şey yapmış olabilir” ifadesine katılmışlardır. Bununla 
birlikte, her iki üniversitedeki öğrencilerin daha büyük bir kısmı (kız öğrencilerin yaklaşık dörtte 
üçü, erkelerin ise yaklaşık yarısı) bu ifadeye katılmamıştır. Hacettepe’de kız ve erkek öğrencilerin 
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yarısı, Dicle’de ise yarıdan fazlası “sosyo-ekonomik düzeyin yüksek olduğu, eğitimli kesimlerde şiddet 
olaylarına daha az rastlanabileceği”ni düşünmektedir. 
 

Cinsel ilişki ve risk algılayışı ile ilgili bilgiler 

Hacettepe-Beytepe’de okuyan birinci sınıf öğrencilerinin %76’sının, Dicle’de ise %66’sının, 
şimdiye kadar kız/erkek arkadaşı (sevgili) olmuştur. Hacettepe Üniversitesi’ndeki hem kız hem de 
erkek öğrenciler arasında şimdiye kadar kız/erkek arkadaşı olanlar, Dicle Üniversitesi’nden daha 
fazladır. Öğrencilerin yaşı ilerledikçe, istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde, daha yüksek 
sıklıkla kız/erkek arkadaşları olmaktadır. 

 
Araştırmada kız öğrencilerin büyük bir çoğunluğu bir birliktelikte cinselliğin daha çok, “elele 
tutuşmak/öpüşme”yi ve “dokunmak/okşama”yı kapsadığını belirtmiştir. Bunun yanısıra; erkek 
öğrenciler kızlara göre yaklaşık iki kat daha yüksek bir yüzdeyle, “cinsel birleşmeyle sonuçlanan 
bir ilişki”nin de bir birlikteliğin parçası olduğunu düşünmektedir.  

 
Dicle’de daha yüksek olacak şekilde, her iki üniversitede de öğrenciler “evli olmadan cinsel 
ilişkinin bir birlikteliğin doğal bir parçası olduğunu” düşünmemektedir. Ancak, Dicle’de daha az 
olacak şekilde, öğrenciler arasında, “evli olmadan cinsel ilişkinin birlikteliğin doğal bir parçası 
olduğunu” düşünenler de vardır. Diyarbakır’daki öğrenciler ve özellikle kız öğrenciler, bu konuda 
erkeklere göre daha tutucu bir görüşe sahiptir. Odak grup tartışmalarında da; özellikle genç 
kadınlar açısından, “cinsel ilişki, uzun süreli duygusal bir birlikteliğin ardından, güven duyulan bir 
insanla yaşanabilir” şeklinde ifade edilmiştir. Odak grup tartışmalarında; ayrıca “cinsellik” deyince 
katılımcıların aklında çok ayrıntılı, dereceli bir tablonun olduğu ve gençlerin cinsel ilişkiden söz 
etmelerinin bile oldukça güç olduğu dikkati çekmiştir. 

 
Hacettepe’de birinci sınıf öğrencilerinin %7’si, Dicle Üniversitesi’nde ise %9’u, şimdiye kadar 
“cinsel ilişki deneyimlerinin olduğunu” belirtmiştir. Her iki üniversitede de kız öğrencilerin %2’sinin, 
erkek öğrencilerin ise %13’ünün şimdiye kadar cinsel ilişki deneyimi olmuştur. Bu soruya her iki 
üniversitede de öğrencilerin yaklaşık yarısı (Hacettepe’de %43, Dicle’de %47) yanıt vermemiştir. 
Hacettepe’de şimdiye kadar birleşmeyle sonuçlanan cinsel ilişki deneyimi olduğunu belirten 
öğrencilerin %45.6’sı herhangi bir kontraseptif kullandığını, %54.4’ü ise kullanmadığını, Dicle’de 
ise %29.4’ü kontraseptif kullandığını, %70.6’sı ise kullanmadığını belirtmiştir. 
 
“Güvenli cinsel ilişki” denince; gençler öncelikle; “cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma”yı 
anlamaktadır. Kız öğrenciler üçüncü sırada belirtmiş olsa da, özellikle erkek öğrenciler için 
“gebelikten korunma” daha arka planda kalmaktadır. Her iki üniversitedeki birinci sınıf öğrencileri 
cinsel ilişkide alınan risklerle ilgili olarak öncelikle; “cinsel yolla bulaşan hastalıkları” düşündükleri 
için, doğal olarak “güvenli cinsel ilişkiden” de öncelikle “cinsel yolla bulaşan hastalıklardan 
korunmayı” ve “tek eşliliği” anlamaktadırlar. Dicle’de daha fazla olmak üzere, “bekaretin 
bozulması” da cinsel ilişkide alınan bir risk olarak belirtilmiştir. Odak grup tartışmalarında da 
benzer bir durum saptanmış ve risklerle ilgili bir önem sırasına göre bir kıyaslama yapılması 
istendiğinde, ölüme yol açtığı için AIDS ilk sırada yer almıştır. En az önemsenen ve de hakkında 
en az bilgiye sahip olunan durum ise cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklar olmuştur. 
 
Öğrenciler; “evli olmadan yaşanan cinsel ilişki sonunda ortaya çıkan istenmeyen bir gebelik durumunda” 
“batılı” öğrenciler öncelikle “kürtajla sonlandırılabileceğini” belirtirken, “doğulu” öğrenciler böyle 
bir durumda öncelikle “evlenilmesi gerektiğini” düşünmektedirler.  
 
Öğrencilerin “kendilerinin veya partnerlerinin şimdiye kadar hiç gebelik deneyimlerinin olup olmadığı” 
incelenmiş ve Hacettepe’de öğrencilerin %5’inin, Dicle Üniversitesi’nde ise %6’sının kendilerinin 

 147



veya partnerlerinin şimdiye kadar bir gebelik deneyimi olduğu saptanmıştır. Hacettepe’de kız 
öğrencilerin %3’ü, Dicle’de ise %4’ü gebelik deneyimi yaşadığını belirtirken, her iki üniversitede 
de erkek öğrencilerin %8’i partnerlerinin gebelik deneyimi yaşadığını belirtmiştir. Hacettepe-
Beytepe’de daha önce gebelik deneyimi yaşadığını belirten 44 öğrencinin %59’u, Dicle’de ise 34 
öğrencinin %48’i, “cinsel partnerleri ile birlikte gidip kürtaj yaptırdıklarını” belirtmiştir. Bununla birlikte, 
Hacettepe’de öğrencilerin %11’i, Dicle’de ise %27’si, “evlenip gebeliği devam ettirmişler”dir. 
 
Her iki üniversitede de öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (Hacettepe’de %90, Dicle’de %81) “bir 
cinsel ilişki sırasında gebelikten korunma sorumluluğunun kime ait olduğu” konusunda çiftlerin “her ikisinin 
de sorumlu” olduğunu belirtmiştir. 
 
Her iki üniversitede de öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (Hacettepe’de %94, Dicle’de %87), 
“cinsel ilişki sırasında cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma konusunda eşlerin her ikisinin de sorumlu 
olduğunu” belirtmiştir. Dicle Üniversitesi’nde daha düşük olsa da, her iki Üniversite’de de hem kız  
hem de erkek öğrencilerin büyük bir çoğunluğu bu görüşe sahiptir.  
 
“Cinsel şiddet eylemleri” denince, her iki üniversitede de hem kız hem de erkek öğrenciler ilk olarak; 
“tecavüz”ü (Hacettepe’de %89, Dicle’de %68), daha sonra da “cinsel ilişki sırasında dayak ve 
tartaklama”yı (Hacettepe’de %79, Dicle’de %52) düşünmektedirler. Hacettepe Üniversitesi’nde 
öğrenciler üçüncü sırada “elle, gözle, sözle yapılan taciz”i cinsel şiddet olarak belirtirken, Dicle’de 
“bir birliktelikte (evlilik/sürekli ilişki) taraflardan biri istemeden cinsel ilişkiye girilmesi”ni 
belirtmişlerdir. Dicle’de hem kız hem de erkek öğrenciler “cinsel ilişkiye girme konusunda 
taraflardan birinin duygusal baskı yapması”nı düşük bir yüzdeyle en son sırada belirtmişlerdir. 
Odak grup tartışmalarında, tüm gruplarda şiddetin aktif öznesi olarak erkek görülmektedir. Genç 
erkeklerin cinsel şiddet deyince akıllarına ilk gelen “tecavüz” olmakla birlikte, genç kadınların 
cinsel şiddet algılayışı daha geniş bir yelpazeye yayılmıştır. 
 
Cinsel/üreme sağlığı ile ilgili hizmetlere yönelik beklentiler 
Her iki üniversitede de öğrenciler, “gençlere yönelik cinsel/üreme sağlığı hizmetlerinin” öncelikle 
“okullarda” (Hacettepe’de %66, Dicle’de %47), ikinci sırada ise “üniversitelerin mediko-sosyal 
merkezlerinde” (Hacettepe’de %60, Dicle’de %42) verilmesi gerektiğini düşünmektedirler. Her iki 
üniversitede de üçüncü sırayı “sadece bu hizmetleri veren danışma merkezleri” (Hacettepe’de %44, 
Dicle’de %29) almaktadır. 
 
 “Gençlere yönelik cinsel/üreme sağlığı hizmetlerinin niteliği” konusunda, her iki üniversitedeki öğrenciler 
ilk sırada; cinsel/üreme sağlığı hizmetlerinin “hem danışmanlık hem de tedavi hizmetlerini kapsaması”nı 
(Hacettepe’de %77, Dicle’de %51) belirtmişlerdir. İkinci sırada belirtilen nitelik ise, hizmetlerin 
“kolay ulaşılabilir bir yerde sunulması”dır (Hacettepe’de %63, Dicle’de %40). “Başvuruların ve 
konuşulanların gizli tutulması” ise her iki üniversite için üçüncü sıradaki (Hacettepe’de %59, Dicle’de 
%37) niteliği oluşturmaktadır. Her iki üniversite öğrencileri daha sonra “hem kişisel hem de toplu 
hizmet alınabilmeli” görüşünü belirtmişlerdir (Hacettepe’de %44, Dicle’de %29). 
 
“Gençlere yönelik cinsel/üreme sağlığı hizmetleri veren kişilerin nitelikleri” konusunda, her iki üniversitede 
de öğrenciler ilk sırada; “donanımlı bir profesyonel (hekim, psikolog, sosyal hizmet uzmanı vb.) olması 
gerektiği”ni (Hacettepe’de %87, Dicle’de %66) belirtmişlerdir. İkinci sıradaki nitelik; “gençlerle hasta-
doktor ilişkisi değil, arkadaşça bir ilişki kurması gerektiği” (Hacettepe’de %75, Dicle’de %63), üçüncü 
sıradaki nitelik, “önyargısız ve anlayışlı olması gerektiği”(Hacettepe’de %69, Dicle’de %44), dördüncü 
sıradaki nitelik ise “güvenilir olması gerektiği” (Hacettepe’de %69, Dicle’de %40)dir. Her iki 
üniversitede de hem kız hem de erkek öğrencilerin görüşleri açısından bu sıralama genel olarak 
benzer bulunmuştur. Öğrencilerin belirttiği bu niteliklerin yanısıra, hizmet sunanlara göre de; ideal 
bir hizmetin en önemli niteliğini; "donanımlı, yetkin, istekli personel" (%24) oluşturmaktadır. 
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Öneriler 
 
1. Üniversitelerin mediko-sosyal merkezlerinde öğrencilere yönelik kapsamlı ve nitelikli bir 

cinsel/üreme sağlığı hizmeti verilmelidir. Ancak, mediko-sosyal merkezlerinde çalışan 
personel bu konuda özel olarak eğitilmelidir. Verilecek bu hizmetin nitelikleri hizmet 
sunanların da belirttiği gibi, şu şekilde tanımlanabilir: 

a. Hizmet sunanlara ilişkin nitelikler: Bu konuda hizmet sunacak olanlar “iyi eğitimli, 
konusunu bilen, gelişmeleri izleyen, tam ve doğru bilgiye sahip” olmalıdır. Bunun için 
sağlık personeli hizmet içi eğitimler yapılarak eğitilmelidir. Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı 
hizmet sunmada özel bilgi ve beceri gerektiren hizmetlerdir. Bu nedenle, 
üniversitelerin mediko-sosyal olanaklar dahilinde bütün teknik personel ya da bir 
birim oluşturacak personel özel olarak eğitim almalıdır.  

b. Hizmetin sunulacağı birime ait niteliklerdir; “fiziksel koşulları yeterli, temiz, kolay 
ulaşılabilir, randevu sistemi ile çalışan, bekleme sırasının olmadığı, üniversitenin sahip 
çıktığı, maddi kaynağı olan, ücretsiz hizmet sunabilen ve hizmetlerinde sürekliliği 
sağlayabilecek” niteliklerde “gençlik danışma birimleri” kurulmalıdır. Bu birimlerin 
tanıtımında toplantılar, posterler, broşürler gibi çeşitli araçlar kullanılmalıdır.  

c. Hizmetin kendine ait nitelikler; hizmet, anne-baba eğitimini de kapsayacak şekilde, 
inter-disipliner, güvenilir, mahremiyete ve gizliliğe önem veren, formaliteleri az olan, 
kendini sürekli yenileyebilen, toplumu dikkate alabilen, bölgesel koşullara 
uyarlanabilen, esnek ve tutarlı” olmalıdır.  

2. Üniversite öğrencilerinin cinsel/üreme sağlığı ile ilgili konularda bilgilendirilmesi 
gerekmektedir. Öğrenciler bu konunun uzmanı olan kişilerden bilgi almayı tercih ettikleri için, 
gençlere yönelik eğitimler mediko-sosyal merkezlerinde çalışan ve bu konuda özel olarak 
eğitilmiş personel tarafından yapılmalıdır. Eğitimler özellikle; “cinsel/üreme organları, 
fizyolojik gelişim evreleri”, “adolesan dönem”, “cinsel ilişki”, “cinsellikle ilgili sorunlar”, 
“cinsel ilişkide alınan riskler ve güvenli cinsel ilişki”, “cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve 
bunlardan korunma yolları”, “aile planlaması yöntemleri” ve “cinsel şiddet” gibi konuları 
içermelidir. 

3. Gençlerin Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı  konularında bilgilendirilmesinde “akran eğitimi” nin 
olumlu sonuçlar verdiği diğer araştırmalarda saptanmıştır. Bu araştırma dahilinde üniversite 
öğrencisi gençler arasında özellikle cinsellikle ilgili konularda gençlerin “akran/arkadaş”ları 
önemli bir yer teşkil ettiğine göre, yukarıda belirtilen konularda üniversitelerde “akran 
eğitimlerinden” de yararlanılmalı ve “akran eğitimi” yapabilecek yeterli sayıda öğrenci 
eğitilmelidir. 

4. Cinsel/üreme sağlığı ile ilgili konularda gençlere yönelik eğitimlerin yanısıra, cinsel/üreme 
sağlığına ilişkin “danışmanlık”, “sağlık sorunlarında tanı ve tedavi hizmetleri” de birlikte 
sunulmalı, gerektiğinde kullanılabilecek iyi bir sevk zinciri oluşturulmalıdır.  

5. Yukarıda belirtilen konularda üniversite gençlerine yönelik broşür, kitapçık, vb. bilgilendirme-
eğitim-iletişim materyalleri hazırlanmalı, üniversite içinde gençlerin yaygın olarak 
ulaşabilecekleri yerlere konmalıdır.  

6. Öğrencilerin yaygın olarak dinledikleri radyo programları ve televizyon programları dikkate 
alınarak onlara cinsel/üreme sağlığı ile ilgili doğru mesajlar ulaştırılmalıdır. 

7. Üniversite gençlerinin cinsel/üreme sağlığı konularında değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek 
amacıyla hizmeti alan gençlerin de bu hizmetlerle ilgili görüşleri alınmalı, bunun için belli 
aralıklarla hizmetlerden memnuniyet düzeyleri ve hizmete ilişkin önerileri tesbit edilmelidir. 

8. Cinsel/üreme sağlığı hizmetlerinin niteliğini sürekli olarak geliştirmek amacıyla, üniversitelerin 
mediko-sosyal merkezlerinde iyi bir kayıt-bildirim sistemi kurularak hizmetlere ilişkin 
geribildirim sağlanmalıdır. Böylece mediko-sosyal merkezleri bu hizmetler açısından kendi öz-
denetimlerini de sağlayacaklardır.  
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9. Üniversitelerin mediko-sosyal merkezleri sosyal güvence ayrımı yapmaksızın öğrencilere cinsel 
sağlık/üreme sağlığı dahil bütün temel sağlık hizmetlerini verebilecek konumdadır. Ancak bu 
çalışmada incelenen merkezlerde de olduğu gibi “sağlık hizmetleri” daha çok hasta olarak 
başvuranlara reçete yazma ve sosyal güvence durumuna göre de hastane basamağına sevk 
etme şeklinde sunulmaktadır. Üniversitelerin hizmetleri temel sağlık hizmetleri yaklaşımı ile 
gözden geçirilerek alt yapıları, (fiziksel, araç-gereç ve personel) gençlerin en önemli 
gereksinimi olan  cinsel sağlık/üreme sağlığı konularında da yeterli, nitelikli “genç dostu” 
niteliği ön planda olacak şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.   

10. Araştırma bulguları adolesanlar/gençler için cinsel sağlık/üreme sağlığı konularında Bilgi-
Eğitim-İletişim ve klinik hizmet programları geliştirmede bölgesel/kültürel farklılıkların 
mutlaka gözönüne alınması gereğini göstermektedir. Yani Türkiye gibi nüfusu, bölgesel 
farklılıkları fazla olan bir ülkede her bölgede uygulanabilecek “tep tip” aynı içerikte bir 
müdahale modeli düşünülmemelidir. 

11. Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı konularında geleneksel ataerkil özelliği daha fazla olan Dicle’de 
daha fazla olmak üzere araştırma yaş grubunda bile önemli ölçüde toplumsal cinsiyet 
ayrımcılığı kalıplarının yerleşmiş olduğu bu konunun toplum bütününde çeşitli sektörleri 
kapsayan uygun mekanizmalarla ele alınması ve kadın-erkek eşitliğine yönelik “savunuculuk” 
programları ile toplumsal cinsiyet bakış açısının ülkenin ana plan ve programlarına 
yerleştirilmesi sağlanmalıdır.  

12. Toplumun sosyal/kültürel yapısının sağlık üzerindeki olumsuz etkisi derinlemesine 
araştırmalar yapılarak analiz edilmeli ve gerekiyorsa değiştirilmesine yönelik sosyal/yasal 
müdahale programları planlanmalıdır.  
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EK 1. Odak Grup Görüşmeleri İçin Aydınlatılmış Onam Formu 

   
 
“Günaydın(Merhaba/İyi Akşamlar), 
Benim adım………Ben Hacettepe Üniversitesi/Dicle Üniversitesi’nden geliyorum”. 
 

Araştırmanın Amacı 

 Biz, aile planlaması yöntemi kullanan ve kullanmayanların, Cinsel Yolla Bulaşan 
Hastalıklar/HIV de dahil olmak üzere aile planlaması ve cinsel sağlık ile ilgili hizmetlere olan 
gereksinimlerini anlamak ve bu gereksinimlere uygun daha iyi sağlık hizmet verebilmek için bir 
araştırma yapıyoruz. 
 
Yöntem 

 Bu çalışmanın bir parçası olarak, bu konularda bilgi edinmek ve ilgili konuları tartışmak 
için, kız ve erkekleri küçük gruplarda bir araya getireceğiz. Siz, bu amaçla seçmiş olduğumuz 
kişilerden birisiniz. Biz, diğer grup üyeleri ile bu konularda tartışabileceğinizi düşünerek ve 
böylece yaşadığınız çevrede konu ile ilgili tutumları bize tarif edebileceğiniz için sizi seçtik. 
 
 Kabul ederseniz, katılacağınız tartışma grupları 5-7 kişiden(kız ve erkek) ve bizim 
araştırma ekibimizden iki kişiden oluşacaktır. Bizim araştırma ekibimizden katılanlardan biri, 
organizatör olarak amacı ve grup tartışmasının yöntemini açıklayacak, zaman tutacak, grubun 
önemli noktaları tartışması ve herkese görüşlerini açıklaması için şans verilmesini sağlayacaktır. 
İkinci araştırmacı tartışmanın ana noktalarında notlar tutacak ve eğer grup isterse bir teyp ile 
kaydedecektir. Kasetler sadece kağıt üzerine dökülünceye kadar saklanacak ve sonra 
yokedilecektir. Bu süre içinde, kasetler sadece bu araştırmaya katılan araştırmacılar tarafından 
çözülmek üzere kullanılacak ve çok gizli bir şekilde kilit altında tutulacaktır. Her bir grup 
tartışması yaklaşık iki saatinizi alabilecek ve sizin hassas bulduğunuz birtakım konuları 
içerebilecektir. 
 
 Lütfen bu grup tartışmalarında, kendiniz veya bildiğiniz herhangi biri hakkında 
konuşulmasını istemediğiniz şeyleri belirtiniz. Bunun yerine, sizden beklenen, kişiler hakkında 
genel olarak konuşmak veya sizin toplumunuzdaki tipik bir kadın ve erkek hakkında 
konuşmanızdır. Sizin ve grup tartışmasındaki diğer kişilerden herhangi bir bireye/katılımcıya ait 
açıklamalardan kaçınmanızı isteyeceğiz ve katılımcıları tartışmalarınızın ve sonuçlarının gizli 
tutulacağı konusunda temin edeceğiz. 
 
Araştırmanın Yararları ve Riskleri 

 Bu çalışmaya katılmak ve soruları yanıtlamak size doğrudan bir yarar sağlamayacaktır. 
Ancak, siz toplumda aile planlaması ve üreme sağlığındaki gereksinimleri bizim daha iyi 
anlamamıza yardım edeceksiniz. Bu araştırmanın sonuçlarının, halen size verilen mevcut 
hizmetleri daha kabul edilebilir kılacağını ve geliştireceğini ümit ediyoruz. Bu araştırmaya 
katılmanız size herhangi bir risk getirmeyecektir. 
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Haklarınız 

 Bu araştırmaya katılma veya reddetme konusunda tamamıyla özgürsünüz. Araştırmaya 
katılmayı kabul ettikten sonra da, istediğiniz herhangi bir zamanda tartışmadan ayrılma ve/veya 
kendinizi rahatsız hissettiğiniz herhangi bir konuda tartışmaya katılmayı reddetme konusunda 
tamamıyla özgürsünüz. Araştırmaya katılmama veya ayrılma kararı, gelecekte sizin herhangi bir 
tıbbi bakımdan yararlanmanızı veya hakkınız olan diğer yararları etkilemeyecektir. 

 
Size şimdi söylediklerimle ilgili herhangi bir sorunuz var mı? 

 
EVET  (Lütfen herhangi bir soru varsa en iyi şekilde yanıtlayınız) 
HAYIR (Diğer soruya geçiniz) 

 
Şimdi, lütfen, size açıkladığım grup tartışmalarının amacını açıkça anladınız mı? söyleyin. 

 
EVET  (Diğer soruya geçiniz) 
HAYIR (Araştırmanın amacı ile ilgili bölümü tekrarlayın ve kişinin bunu anladığından 

emin olun) 
 

Grup tartışmalarına katılmayı ve görüşlerinizi diğer grup üyeleri ile paylaşmayı kabul ediyor 
musunuz? 

 
EVET (Formu imzalamasını söyleyin) 
HAYIR (Teşekkür edin ve ayrılın) 

 
 

Gönüllünün Açıklaması 
  Araştırmanın amacının, aile planlaması yöntemi kullanan ve kullanmayanların, Cinsel Yolla 

Bulaşan Hastalıklar/HIV de dahil olmak üzere aile planlaması ve cinsel sağlık ile ilgili hizmetlere 
başvuranların gereksinimlerini incelemek olduğunu anladım. 
 
 Yukarıdaki bilgiyi okudum veya bana okundu. Konu hakkında yararlanmam için soru 
sorma şansım oldu ve sorduğum soruların yanıtını aldım. Gelecekte herhangi bir tıbbi bakımdan 
yararlanmamı engellemeksizin araştırmadan ayrılma hakkımın olduğunu anladım ve bu 
araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul ediyorum.  

 
 

Kişinin imzası(isterse)----------------   Araştırmacının imzası-------------- 
 

Tarih:       Tarih: 
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EK 2. Anket Uygulaması İçin Aydınlatılmış Onam Formu 

   

Araştırmanın Adı 

 
Türkiye’de Adolesanların Cinsellik ve Üreme Sağlığı Durumu ve Bunu Etkileyen Faktörler 
 

Araştırmanın Amacı 

 Sizi, adolesanların üreme sağlığı ve cinsellikle ilgili bilgi, tutum ve davranışları konusunda 
bir araştırmaya katılmaya davet ediyoruz. Ayrıca, adolesanların bu konuda sağlık hizmeti 
gereksinimleri ve yardıma ihtiyaçları olduğunda nasıl davrandıkları konusunda da bilgi toplamak 
istiyoruz. 
 
Yöntem 

 Özellikle, size kişisel bilgilerinizle ilgili ve üreme sağlığı ve cinsellikle ilgili gereksinimler ve 
bilgi ve tutumlar hakkında sorular soracağız. Anketi sınıfta kendi başınıza doldurmanızı 
bekliyoruz. Anketi tamamlamanız yaklaşık 30-40 dakikanızı alacaktır ve soruların bazılarına 
hassasiyet gösterebilirsiniz. Lütfen isminizi yazmayınız ve mümkün olduğunca içten(doğru) 
yanıtlayınız. 
 
 Araştırma boyunca bilgilerin gizliliği sağlanacaktır. Sizden alınan bilgilere ve ankete, sadece 
görüşmeciler ve araştırmacılar ulaşabilecektir. 
 
Araştırmanın Yararları ve Riskleri 

 Bu araştırmaya katılmak ve soruları yanıtlamak size doğrudan bir yarar sağlamayacaktır. 
Ancak, siz üniversite öğrencilerinde cinsellik ve üreme sağlığındaki gereksinimleri bizim daha iyi 
anlamamıza yardım edeceksiniz. Bu araştırmanın sonuçlarının, halen size verilen mevcut 
hizmetleri daha kabul edilebilir kılacağını ve geliştireceğini ümit ediyoruz. Bu araştırmaya 
katılmanız size herhangi bir risk getirmeyecektir. 
 
Haklarınız 

 Bu araştırmaya katılmanız gönüllülük esasına dayanmakta ve katılmayı  reddetme veya 
kendinizi rahatsız hissettiğinizde soruları yanıtlamama hakkına sahipsiniz. Araştırma sırasında da 
istediğiniz herhangi bir zamanda araştırmaya katılma konusunda fikrinizi değiştirebilirsiniz. 
Araştırmaya katılmama veya ayrılma kararı, gelecekte sizin üniversite yaşamınızı, herhangi bir tıbbi 
bakımdan yararlanmanızı veya hakkınız olan diğer yararları etkilemeyecektir.  
 
 Sizin için açık olmayan herhangi bir konu varsa veya ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyuyorsanız, 
biz açıklamaya hazırız. 
 
(Görüşmeci, katılımcıya herhangi bir sorusu olup olmadığını sorar ve gerekli açıklamayı sağlar) 
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Katılımcının Onayı 
 Araştırmanın amacının; adolesanların üreme sağlığı ve cinsellikle ilgili bilgi, tutum ve 
davranışları konusunda bilgi toplamak ve adolesanların bu konuda sağlık hizmeti gereksinimlerini 
incelemek olduğunu anladım. 

 

 Yukarıdaki bilgileri okudum  veya bana okundu. Konu hakkında yararlanmam için bana 
sorma şansı verildi ve sorduğum soruların yanıtını aldım. Gelecekte herhangi bir tıbbi bakımdan 
yararlanmamı engellemeksizin araştırmadan ayrılma hakkımın olduğunu anladım ve bu 
araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul ediyorum.  

 
 

Kişinin imzası(isterse)----------------   Araştırmacının imzası------------
-- 
 

Tarih:       Tarih: 
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EK 3.  Sağlık Personeli Görüşmeleri için Aydınlatılmış Onam Formu                            

    
"Günaydın (Merhaba/İyi Akşamlar), 
  Benim adın.................Ben Hacettepe Üniversitesi/Dicle Üniversitesi'nden geliyorum". 
 
Araştırmanın Amacı 

 
Biz, adolesanların cinsellilik ve üreme sağlığı konusunda bilgi ve tutumlarını ve sağlık personelinin 
de, adolesanlara cinsellik ve üreme sağlığı konusunda bilgilendirme, eğitim, iletişim ve danışmanlık 
hizmeti sunmadaki becerilerinde varolan gereksinimlerini anlamak ve bu gereksinimlere uygun 
daha iyi sağlık hizmeti sunabilmesi için bir araştırma yapıyoruz. 
 
Yöntem  

Bu çalışmanın bir parçası olarak, bu konularda ilgi edinmek ve ilgili konularda görüşlerinizi 
öğrenmek için, size kişisel bilgilerinizin yanısıra bazı sorular soracağız. Anketin tamamlanması 
yaklaşık 20-30 dakikanızı alacaktır. Soruların bazılarına hassasiyet gösterebilirsiniz. Ankete isminizi 
yazmayacağız. Lütfen soruları mümkün olduğunca içten(doğru) yanıtlayınız.  
 
Araştırma boyunca bilgilerin gizliliği sağlanacaktır. Sizden alınan bilgilere ve ankete, sadece 
görüşmeciler ve araştırmacılar ulaşabilecektir. 

 
Araştırmanın Yararları ve Riskleri  

 
Bu araştırmaya katılmak ve soruları yanıtlamak size doğrudan bir yarar sağlamayacaktır. Ancak; 
siz, sağlık personelinin, adolesanlara cinsellik ve üreme sağlığı konusunda bilgilendirme, eğitim, 
iletişim ve danışmanlık hizmeti sunmadaki becerilerinde varolan gereksinimlerini bizim daha iyi 
anlamamıza yardım edeceksiniz. Bu araştırmanın sonuçlarının, halen adolesanlara verilen mevcut 
hizmetleri daha kabul edilebilir kılacağını ve geliştireceğini ümit ediyoruz. Bu araştırmaya 
katılmanız size herhangi bir risk getirmeyecektir.    

 
Haklarınız 

 
Bu araştırmaya katılmanız gönüllülük esasına dayanmakta ve katılmayı reddetme veya kendinizi 
rahatsız hissettiğinizde soruları yanıtlamama hakkına sahipsiniz. Araştırma sırasında da istediğiniz 
herhangi bir zamanda araştırmaya katılma konusunda fikrinizi değiştirebilirsiniz. Araştırmaya 
katılmama veya ayrılma kararı, gelecekte sizin mesleki yaşamınızı, herhangi bir özlük hakkından 
yararlanmanızı veya hakkınız olan diğer yararları etkilemeyecektir.  
 
Sizin için açık olmayan herhangi bir konu varsa veya ayrıntılı ilgiye ihtiyaç duyuyorsanız, biz 
açıklamaya hazırız. 

 
(Görüşmeci katılımcıya herhangi bir sorusu olup olmadığını sorar ve gerekli açıklamayı sağlar.) 
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Katılımcının Onayı 
 

Araştırmanın amacının; adolesanların cinsellik ve üreme sağlığı konusunda bilgi ve tutumlarını ve 
sağlık personelinin de adolesanlara cinsellik ve üreme sağlığı konusunda bilgilendirme, eğitim, 
iletişim ve danışmanlık hizmeti sunmadaki becerilerinde varolan gereksinimlerini anlamak için 
bilgi toplamak ve sağlık personelinin bu konudaki gereksinimlerini incelemek olduğunu anladım. 
 
Yukarıdaki bilgileri okudum veya bana okundu. Konu hakkında yararlanmam için bana sorma 
şansı verildi ve sorduğum soruların yanıtını aldım. Gelecekte herhangi bir özlük hakkından 
yararlanmamı engellemeksizin araştırmadan ayrılma hakkımın olduğunu anladım ve araştırmaya 
gönüllü olarak katılmayı kabul ediyorum. 

 
Kişinin imzası (isterse)..................                              Araştırmacının imzası....................... 

 
Tarih:                                                                           Tarih:    
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EK 4. Odak Grup Görüşme Soruları  
 
1. Bilgi Kaynakları: 
Genel Bilgi Kaynakları 

 
 Sizin yaşınızdaki gençler kız-erkek ilişkileri, cinsellik ya da korunma yöntemleriyle ilgili 

bilgilere genellikle nasıl ulaşıyorlar? 
 Bilgi almak konusunda en çok hangi araçları ya da kişileri güvenilir buluyorlar?  
 Genç kadınlar ve erkekler bilgilenmek için farklı kaynaklar kullanıyorlar mı? 
 Sizin yaşınızdaki gençler cinsellikle ilgili konuları başkalarıyla rahatça konuşabiliyorlar mı? 
 Özellikle konuşmamayı tercih ettikleri birileri var mı? Varsa neden? 

 
Arkadaşlar 

 Sizin yaşınızdaki genç kadınlar/erkekler arkadaşlarıyla cinsellik konusunda konuşuyorlar 
mı? 
Genellikle kız arkadaşlarıyla mı yoksa erkek arkadaşlarıyla mı konuşuyorlar? 
Bir tek arkadaşlarıyla mı yoksa bir grup içinde mi konuşmayı tercih ediyorlar? 

 Nasıl konuşulmaya başlanıyor, konuşma nasıl devam ediyor, en çok nelerden söz ediliyor? 
 Erkekler/kadınlar için de aynı şeyler geçerli mi? 

Benzerlikler neler? 
Farklılıklar neler?                  

 
Anne-babalar 

 Sizin yaşınızdaki gençler anne-babalarıyla cinsellik ya da cinsel sağlık konusunda 
konuşuyorlar mı? 

 Konuşuyorlarsa nasıl başlıyor bu konuşma? Önce gençler mi soruyor yoksa anne-babalar 
mı başlıyor? 

 Konuşmuyorlarsa niye konuşmuyorlar? 
 En çok neler konuşuluyor? 
 Anne-babalarla konuşmak ya da konuşabilmek açısından genç kadınlarla erkekler farklı 

davranıyorlar mı?  
 
2. Cinsel Gelişim: 
 
Cinsel İlişki ve Birliktelik (çıkma) 
 Sizin yaşınızdaki gençler kaç yaşlarında birileriyle çıkmaya başlıyorlar? 
 “Çıkmak”, birliktelik neyi içine alıyor gençlere göre? Bir erkekle ya da kadınla çıkarken 

birlikte neler yapılır? 
 Birileriyle çıkarken ( evli olmadan) cinsel ilişkiye girmek gençler arasında kabul edilebilir 

birşey olarak görülüyor mu? 
 Cinsel ilişkiyi birlikteliğin doğal bir parçası olarak görüyor mu gençler? 

 
    Toplumsal Cinsiyet Rolleri    

 Sizin yaşınızdaki genç kadınlar ve erkekler arasındaki temel farklılıkların neler olduğunu 
düşünüyorsunuz? 

 Kadınlar erkeklere diğer kadınlara davrandıkları gibi davranıyorlar mı? 
 Erkekler kadınlara diğer erkeklere davrandıkları gibi davranıyorlar mı? 
 Kadınlara erkeklerden farklı davranılıyor mu? 
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 Yaşıtınız olan genç kadınlar olması gerektiği gibi, onlardan beklenildiği gibi davranıyorlar 
mı? 

 Yaşıtınız olan genç erkekler olması gerektiği gibi, onlardan beklenildiği gibi davranıyorlar 
mı? 

 
Cinsel İlişki-Şiddet 

 Sizin yaşınızdaki gençlerin cinsel ilişkiye zorlandığı oluyor mu? 
 Şiddetle karşılaşıyorlar mı? 
 Size göre cinsel şiddet hangi davranışları kapsamaktadır? 
 Genç kadınlar ve erkekler bu konuda farklı deneyimler yaşıyorlar mı? 

 
3. Cinsel ve Üreme Sağlığı Bilgisi: 

 Cinsel ve üreme sağlığı deyince aklınıza neler geliyor? 

 Cinsel ve üreme sağlığı açısından kadınlar ve erkekler arasında farklılıklar ya da benzerlikler var 

mı? 
4. Cinsel Etkinlik: 

 
Risk Algılayışı 

 Gençler için güvenli cinsel ilişki ne anlama geliyor? 
 Size göre gençler cinsel ilişki sırasında ne kadar risk alıyorlar? 
 Kadınlar ve erkekler aynı riskleri mi alıyorlar yoksa farklı riskler mi söz konusu? 
 Size göre risk aldıklarında bunun ne kadar farkına varıyorlar ve neden risk alıyorlar? 
 Size göre gençler için AIDS bir risk teşkil ediyor mu? 
 Gençler için gebelik mi yoksa AIDS ya da diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar mı daha 

önemli bir problem? 
 

Risk Önleme 

 Cinsel ilişki sırasında korunmadan kim sorumlu olmalı? 
 Genellikle bu sorumluluğu kim taşıyor? Korunma yöntemlerini kim uyguluyor? 
 Gençler birlikte oldukları insanla korunma konusunda konuşuyorlar mı? 
 Sizin yaşınızdaki gençler prezervatif kullanmak konusunda ne düşünüyorlar? 
 Olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? 
 Ellerinin altında bulunması gereken bir korunma aracı olmalı mı? 
 Prezervatif en çok nerelerden alınıyor? 
 Bazı insanlar prezervatif kullanmak yerine cinsel ilişkiye girmemeyi tercih edeceklerini 

söylerler... 
 Gençler bu konuda neler düşünüyor genellikle? 
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5. Cinsel Sağlık Hizmetleri: 

Bilgi 

 Cinsellik, korunma yöntemleri, cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda gençlerin hizmet 
alabileceği yerler deyince aklınıza nereler geliyor? 

 Gençler hizmetlere nasıl ulaşıyorlar? 
 

Yararlanma 

 Gençler cinsel sağlık ya da korunma konusunda bilgi ya da danışmanlık almak için bu 
saydığınız yerlere gidiyorlar mı? 

 En çok hangi nedenle gidiyorlar? 
 Neden gitmek istemiyorlar? 

 
Değerlendirmeleri: 
 Size göre gençlere verilen cinsel sağlık hizmetleri nasıl olmalı? 
 Genç kadınlara ve erkeklere farklı hizmet verilmeli mi? Neden? 
 Cinsel sağlık hizmeti veren merkezlerde kimler gençlere bilgi ya da danışmanlık vermeli? 
 Size göre varolan merkezlerin koşulları daha iyi hale nasıl getirilebilir? 
 Bu tür hizmetleri yaygın hale getirmek için ne tür duyuru ve tanıtım yöntemleri 

kullanılabilir?  
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EK 5. Anket Formu 
 

"GENÇLERİN CİNSEL VE ÜREME SAĞLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER" 
ÇALIŞMASI 

ANKET FORMU 

   

Bu  çalışma, Ankara Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü ve Diyarbakır Dicle Üniversitesinde 

okuyan I. sınıf öğrencilerinin cinsel ve üreme sağlığını etkileyen faktörleri araştırmak ve bu 

kapsamda üniversitelerde gençlere yönelik hizmetleri planlamak amacıyla düzenlenmiştir. Anket 

formuna lütfen isminizi yazmayınız. Ankette bulunan tüm bilgiler saklı tutulacaktır. 

          Anketi yanıtladığınız için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI
 

KİŞİSEL BİLGİLER 

 
1. Cinsiyetiniz?  

1.Kadın 
      2.Erkek 
  
2. Doğum Tarihiniz?  

Gün................................Ay.................................Yıl........................................ 
 
3. Medeni Durumunuzu belirtiniz  

1.Bekar 
2.Evli 
3.Kız/erkek arkadaşıyla birlikte yaşıyor 
4.Diğer (Belirtiniz)... 

 
4. Doğum yerinizi açık olarak belirtiniz 

 İl.......................İlçe................Köy................................ 
(yurtdışında doğduysanız) 

 Ülke..................................................................  
5. 12 yaşına kadar yaşadığınız yeri açık olarak belirtiniz 

 İl.....................İlçe.......................Köy.............................................  
(yurtdışında yaşadıysanız) 
           Ülke......................................................................... 
6. 12 yaşından sonra en uzun süre yaşadığınız yeri açık olarak belirtiniz  

İl...................................İlçe.........................................Köy....................................  
(yurtdışında yaşadıysanız) 

Ülke..................................................................................  
 

7. 12 yaşından sonra (en uzun süreli olarak) yaz tatillerinizi geçirdiğiniz yeri açık olarak 
belirtiniz.  

İl..................................İlçe...................................Köy................................................. 
Ülke.............................................................................................................................. 

 163



  
 
 
8. Kardeş sayınızı belirtiniz (sizin dışınızda).  

1.Kardeşim yok 
2.Bir 
3.İki 
4.Üç 
5.Dört 
6.Beş 
7.Beşten fazla  

9. Ailenizin kaçıncı çocuğu olduğunuzu belirtiniz.  
1.İlk 
2. ikinci 
3. üçüncü 
4. dördüncü 
5. beşinci ve daha sonrası 
 

10. En son mezun olduğunuz okulu belirtiniz. 
1. Normal Lise  
2. Anadolu Lisesi 
3. Süper Lise 
4. Özel Lise 
5. Meslek Lisesi 
6. İmam Hatip Lisesi 
7. Diğer (belirtiniz).........................................................  

 
11. Halen üniversitede devam etmekte olduğunuz bölümü belirtiniz. 
 
12. Halen kaldığınız yeri belirtiniz.  

1. Yurt  
2. Arkadaşlarla birlikte evde (18. soruya geçiniz) 
3. Aile ile birlikte evde (18. soruya geçiniz) 
4. Akrabalarımla birlikte evde (18. soruya geçiniz) 
5. Tek başıma evde (18. soruya geçiniz) 
6. Diğer (belirtiniz).......................................................... 

 
13. Halen kalmakta olduğunuz yurdun türünü belirtiniz.  

1. Kız yurdu 
2. Erkek yurdu 

     3. Karma (kız-erkek karışık) 
 
14. Halen kalmakta olduğunuz yurdun statüsünü belirtiniz.  

 1. Devlet yurdu 
2. Özel yurt 
3. Diğer (belirtiniz)............................................... 

 

15. Kaldığınız yurtta, odanızda kalan kişi sayısını (sizinle birlikte) belirtiniz. 

1. Sadece bana ait bir oda 
2. Benimle birlikte................. kişi yaşıyor 
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16. Kaldığınız yurtta ayrı olarak düzenlenmiş bir çalışma salonu olup olmadığını 
belirtiniz. 

1. Evet var 
2. Hayır yok 

 
17. Kaldığınız yurtta ayrı olarak düzenlenmiş bir sohbet/televizyon odası olup olmadığını 
belirtiniz.  

1. Evet var 
2. Hayır yok 

 
 18. Ailenizden ayda ne kadar harçlık alıyorsunuz?  

2. 51-100 milyon arası 
3. 101-150 milyon arası 
4. 151-200 milyon arası 
5. 200 milyondan fazla 
6. Diğer (belirtiniz)...................................... 

 
19. Harçlığınız dışında geliriniz olup olmadığını belirtiniz (birden fazla seçenek 
işaretleyebilirsiniz). 

1. Öğrenim bursu  
2. Üniversite dışındaki kurumlardan/kuruluşlardan alınan burs  
3. Part-time ve/veya tam zamanlı çalışarak kazanılan para  
4. Yakın akraba ve aile bireylerinden düzenli olarak alınan paralar  
5. Gelirim yok  
6. Diğer (belirtiniz)......... 

 
20. Harçlığınız dışında gelir elde etmek amacıyla çalışıyorsanız çalıştığınız 
işi/işyerini/kurumu belirtiniz......................................................................................... 

 
21. Bağlı olduğunuz (ailenizden dolayı veya kendinizin) sosyal güvenlik kurumunu belirtiniz.  

1.Emekli Sandığı 
2.Bağ-Kur 
3.SSK 
4.Yeşil Kart 
5.Özel Sigorta  
6.Herhangi bir sosyal güvencem yok 
7.Diğer (belirtiniz)........... 

 

KİŞİSEL ALIŞKANLIKLAR VE İLGİ ALANLARINA YÖNELİK SORULAR 

 

22. Hiç sigara içtiniz mi veya halen sigara içiyor musunuz? 
 1.Hiç içmedim (25. soruya geçiniz)  
            2.Ara sıra içerim  
            3.Sürekli içerim  

4.Eskiden içerdim, bıraktım (……yıl/ay önce)  
  

23. Sigara içmeye kaç yaşında başladınız?  
 
24. Günde ortalama kaç tane sigara içerdiniz/içiyor sunuz?.............tane 
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25. Halen alkol kullanıp kullanmadığınızı belirtiniz. 
  1.Hiç içmedim (27. soruya geçiniz)  

2.Ara sıra içerim  
3.Sürekli içerim  
4.Eskiden içerdim, bıraktım (……yıl/ay önce)  

    
26. Aldığınız alkol miktarını ve cinsini belirtiniz. 
  1.Günde..........kadeh/bardak........... 
  2.Haftada ......şişe......................... 

3.Haftada...........kadeh/bardak.................... 
4.Ayda..........kadeh/bardak.......................... 
5.Diğer (belirtiniz).......................................... 

 
 

27. Herhangi bir bağımlılık yapıcı madde ( esrar, kokain, eroin, vb.) kullanıp 
kullanmadığınızı belirtiniz. 
  1.Evet kullanıyorum (belirtiniz).................................... 
  2.Hayır kullanmıyorum 
  3.Eskiden kullanmıştım 
 
28. Aşağıda belirtilen etkinliklerden hangilerini gerçekleştirdiğinizi (6) işareti koyarak 
belirtiniz. 

 
29. Her gün düzenli olarak gazete alıp almadığınızı belirtiniz.  
 1.Evet 
 2.Hayır 
30. Günlük gazete dışında okuduğunuz sürekli bir yayın olup olmadığını belirtiniz. 
 1.Evet (ne sıklıkla okuduğunuzu belirtiniz)......................................... 
 2.Hayır (32. soruya geçiniz) 

 Hiç gitmem Ayda birden 
daha seyrek 

Ayda bir-dört Ayda dörtten 
daha sık 

Sinema     
Tiyatro     
Konser     
Opera     
Cafe     
Eğlence yeri     
Kıraathane     
İnternet kafe     
Bilardo salonu     
Bowling Salonu     
Diğer (belirtiniz)     
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31. Okuduğunuz sürekli yayının türünü belirtiniz (birden fazla seçenek 
işaretleyebilirsiniz). 

1.Kültür-politika dergileri  
2.Edebiyat dergileri 
3.Bilimsel dergiler  
4.Finans dergileri  
5.Mizah dergileri   
6.Magazin dergileri 

   7.Pornografik dergiler 
            8.Diğer (belirtiniz) ……….. 
 
 32. Düzenli olarak televizyon izleyip izlemediğinizi belirtiniz. 
 1.Evet 
 2.Hayır 
 
33. Televizyonda en çok hangi tür programları izlediğinizi belirtiniz. (birden fazla 
seçenek işaretleyebilirsiniz) 

1.Haber programları  
2.Belgesel programlar  
3.Eğlence programları 

           4.Yarışma programları  
           5.Yerli dizi-drama 
           6.Pembe dizi  
           7.Sinema filmleri  

8.Talk-Show programları  
9.Diğer (belirtiniz)..................................... 

 
34. Düzenli olarak radyo dinleyip dinlemediğinizi belirtiniz.  
 1.Evet 
 2.Hayır 
 
35. Radyoda en çok hangi tür programları dinlediğinizi belirtiniz. (birden fazla seçenek 
işaretleyebilirsiniz) 

1. Müzik programları 
            2. Aktüalite programları  
            3. Eğlence programları  
            4. Tanınmış kişilerin show programları  
            5.Diğer (belirtiniz)................................................. 
 

AİLEYLE İLGİLİ BİLGİLER 

 
36. Ailenizin yaşadığı evde, çekirdek ailenizin (anne-baba ve çocuklar) dışında sürekli 
olarak yaşayan kişilerin olup olmadığını belirtiniz.  

1. Evet yaşıyor 
2. Hayır yaşamıyor 

37. Anne ve babanızın medeni durumunu nasıl tanımlarsınız?  
1.Anne-baba evli ve birlikte yaşıyor 
2.Anne yaşıyor; baba ölü 
3.Baba yaşıyor; anne ölü 
4.Anne-baba boşanmamış, fakat ayrı yaşıyor 
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5.Anne-baba boşandı 
6.Anne yeniden evlenmiş 
7.Baba yeniden evlenmiş  
8.Diğer (belirtiniz)........................... 

 

38. Ailenizin halen yaşadığı yeri açık olarak belirtiniz. 
İl........................İlçe....................... Köy..........................  

           (yurtdışında yaşadıysanız) Ülke...........................................  
 
39. Aile içinde konuşulan dil(ler)i belirtiniz (birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 

1.Türkçe  
2.Arapça  
3.Rumca/Yunanca  
4.Lazca  
5.Kürtçe ve lehçeleri  
6.Süryanice  
7.Çerkezce  
8.Gürcüce  
9.Bulgarca  
10.Diğer (belirtiniz).........  

 
40. Anne ve babanızın (halen yaşıyor iseler) yaşını yazınız, öğrenimi ve işini aşağıdaki 
tabloda (6) işareti koyarak belirtiniz. 
 Anne  Baba  
Yaşı    
Eğitimi 
1.Okur-yazar değil 

  

2.İlkokul terk   
3.İlkokul mezunu   
4.Ortaokul terk   
5.Ortaokul mezunu   
6.Lise terk   
7.Lise mezunu   
8.Üniversite terk   
9.Üniversite mezunu   
İşi 
1. 10 ya da daha fazla sayıda 
 kişi çalıştıran işveren 

  

2.10 kişiden daha az sayıda 
çalışanı olan işyeri sahibi 

  

3.Maaşlı (Devlet memuru)   
4.Ücretli (Devlet sektörü)   
5.Ücretli (Özel sektör)   
6.Kendi hesabına çalışıyor   
7. Ücretsiz aile işçisi 
(evkadınları da dahil) 

  

8. Diğer...........................   
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41. Ailenizin ekonomik durumunu, diğer ailelerle kıyasladığınızda nasıl 
değerlendiriyorsunuz?  

1.Çok zengin 
2.Zengin 
3.Orta 
4.Fakir 
5.Çok fakir 

 

CİNSEL SAĞLIK/ÜREME SAĞLIĞI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DÜŞÜNCELER 

 
42. Size göre cinsel sağlık/üreme sağlığı ne demektir? (birden fazla seçenek 
işaretleyebilirsiniz) 
 1.Sağlıklı cinsellik  

2.Üreme organlarının sağlığı  
3.Üreme organlarının temizliği  
4.Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak  
5.Doğurganlığın düzenlenmesi  
6.Gebelikten korunma yöntemleri  
7.Cinsellik ve üreme sağlığına ilişkin problemler  
8.Diğer (belirtiniz)........................................................ 

 
43. Cinsel sağlık/üreme sağlığıyla ilgili olarak herhangi bir yer ve/veya kişiden bilgi alıp 
almadığınızı belirtiniz. 

1. Evet aldım 
2. Hayır almadım 
 

44. Aşağıda belirtilen cinsel/üreme sağlığı konusunda bilgi kaynakları konusunda her 2 
sütunda da size uyan bölümü (6) işareti koyarak işaretleyiniz (birden fazla bölümü 
işaretleyebilirsiniz). 
Cinsel/üreme sağlığı 
konusunda 

Bilgi aldığı yer/kişi Bilgi almayı tercih ettiği 
yer/kişi 

Okul   
Anne   
Baba   
Erkek kardeş   
Kız kardeş   
Ailenin diğer bireyleri   
Arkadaş/akran   
Doktor/uzman (psikolog, 
sosyal hizmet uzmanı) 

  

Öğretmen   
Dergi   
Kitap/ansiklopedi   
Televizyon/radyo   
Video kaset   
İnternet   
Cinsel deneyim   
Diğer (belirtiniz)   
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45. Annenizle cinsel/üreme sağlığı ile ilgili konuşup konuşmadığınızı belirtiniz.   
1.Evet konuşurum 
2.Hayır konuşmam 
 

46. Babanızla cinsel/üreme sağlığı ilgili konularda konuşup konuşmadığınızı belirtiniz. 
1.Evet konuşurum 
2.Hayır konuşmam (48. soruya geçiniz) 

 
47. Cinsel/üreme sağlığıyla ilgili olarak anne ve/veya baba ile neler konuştuğunuzu 
belirtiniz (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz). 
1.Üreme organlarının sağlığı ile ilgili  
2..Ergenlik dönemi problemleri  
3.Adet dönemi 
4.Kızlık zarı/evliliğin ilk gecesi  
5.Cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili  
6.Kendi bedeni ve cinselliğe ilişkin konular  
7.AIDS ile ilgili  
8.Diğer (belirtiniz).............................................. 

 
48. Cinsel/üreme sağlığı ile ilgili olarak şimdiye kadar herhangi bir hizmet aldınız mı? # 

1.Evet aldım 
2.Hayır almadım (51. soruya geçiniz) 
 

49. Aldığınız bu hizmet aşağıdaki başlıklardan hangisi ile en uyumludur? # 
1.Bilgilendirilme 
2.Danışma 
3.Tedaviye yönelik 
4.Diğer (belirtiniz)............................................................ 
 

50. Hizmet aldı iseniz bu hizmeti nereden aldınız? (birden fazla seçenek 
işaretleyebilirsiniz) 
1.Üniversitenin mediko merkezinden  
2.Devlet hastanesinden  
3.Sosyal Sigortalar Kurumundan  
4.Özel poliklinik ve hastanelerden  
5.Askeri hastanelerden  
6.Özel muayenehanede  
7.Diğer kurum hastanelerinden  
8.Sağlık Ocağından  
9.Diğer (belirtiniz)............................................. 

 
51. Hizmet almadı iseniz neden hizmet almadınız? (birden fazla seçenek 
işaretleyebilirsiniz) 
1.Gerek duymadım  
2.Utandığım için  
3.Gidebileceğim bir yer olmadığı için  
4.Bu tür hizmeti veren yerlere güvenmediğim için  
5.Evli olmayanlara bu tür hizmetlerin verilmeyeceğini düşündüğüm için  
6.Bu tür konularla ilgili olarak arkadaşlarımla konuşmayı tercih ettiğim için  
7.İhtiyacım olmadı  
8.Diğer (belirtiniz).......................................... 
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 52. Aşağıdakilerden hangisi kadınların aylık adet düzeninde gebe kalma olasılığının en 
fazla olduğu dönemdir?  

1.Adet kanaması biter bitmez 
2.Adet görülen günler içinde 
3.Beklenen adetten iki hafta önce  
4.Her zaman 
5.Fikrim yok 
 

53. Sağlıklı bir gebelik için en uygun yaş aralığı aşağıdakilerden hangisidir? 
1.20 yaş öncesi 
2.20-34 yaşları arası 
3.35 yaş ve sonrası 
4.Fikrim yok 

 
54. Aşağıda bazı önermeler verilmiştir. Bu önermelerle ilgili yanıtınızı, cümlelerin yanına 
yazacağınız DOĞRU (D) veya YANLIŞ (Y) veya BİLMİYORUM (B) ifadeleriyle 
belirtiniz.  
1. Her cinsel ilişkide yeni bir kondom (prezervatif) kullanılmalıdır. ________  
2. Bel soğukluğu hastalığı sadece erkeklerde görülür._______  
3. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar kadınlara daha kolay bulaşır. _________ 
4. Ağızdan alınan doğum kontrol hapları 35 yaşından sonra kesinlikle kullanılmamalıdır.________  
5. Bakırlı rahim içi araçlar (spiraller) 10 yıl boyunca gebelikten korur._______  
6. Geri çekme yöntemi en etkili gebelikten korunma yöntemlerinden biridir._______  
7. Oral/anal cinsel ilişki ile cinsel yolla bulaşan hastalıkların bulaşma  riski vardır.________  
8. İleride kısırlık gelişeceği göz önünde bulundurularak, ilk gebeliğin kürtajla sonlandırılması 
doğru değildir.________ 
 
 
 
55. Aşağıdaki önermeleri okuyarak, belirtilenlere katılma derecenizi yanına “1, 2, 3” 
koyarak belirtiniz. 

 
1. Katılıyorum 
2. Ne katılıyorum ne katılmıyorum 
3. Katılmıyorum 

 
 Erkekler, evli olmadan birleşmeyle sonuçlanan cinsel ilişki deneyimi 

yaşayabilirler:___________  
 Kadınlar, evli olmadan birleşmeyle sonuçlanan cinsel ilişki deneyimi 

yaşayabilirler.___________  
 Evlenileceği zaman bekaret benim için önemlidir.________  
 Gençler, anne ve/veya babalarıyla cinselliğin yalnızca sağlık boyutunu 

konuşmalıdır.________  
 Anne ve/veya babalarla cinsellik, cinsel ve üreme sağlığı ile ilgili konularda konuşmak 

anne-baba ile çocuklarının ilişkisini zedeleyebilir._________  
 Cinsel şiddete (sarkıntılık, tartaklama, tecavüz, vb.) uğrayan bir kadın bunu hak edecek 

bir şey yapmış olabilir._________  
 Sosyo-ekonomik düzeyin yüksek olduğu, eğitimli kesimlerde şiddet olaylarına daha az 

rastlanabilir.________  

 171



 Gençler (kadın ve erkek) bekaret konusunda toplumun baskıcı tutumunu 
önemsemeyebilir.________  

 Erkeklerin birden fazla cinsel eşi olabilir, fakat kadınların tek eşli olmasında yarar 
vardır._________  

 
56. Aşağıdaki gebeliği önleyici yöntemlerle ilgili soruları lütfen 6işareti koyarak 
yanıtlayınız. 
Yöntemler Yöntem Yöntemi ben ve/veya 

cinsel partnerim 
Yöntemin nereden temin 
edileceği 

 Biliyorum Bilmiyorum Kullandık Kullanmadık  Biliyorum  Bilmiyorum 
Rahim içi araç 
(spiral) 

      

Gebeliği önleyici 
hap (ağızdan 
alınan) 

      

Prezervatif 
(kaput /kılıf 
/kondom) 

      

Takvim yöntemi       
Geri çekme       
Norplant       
Kadının 
tüplerinin 
bağlanması (tüp 
ligasyonu) 

      

Erkeğin 
kanallarının 
bağlanması 
(vazektomi) 

      

Diyafram       
İğne       
Köpük, Jel, 
Vajinal Tablet 

      

 
57. Gebeliği önleyici yöntemlere nerelerden ulaşılabileceğini belirtiniz (birden fazla seçenek 
işaretleyebilirsiniz). 
1.Sağlık ocağından  
2.Hastaneden  
3.Eczaneden  
4.Marketten/dükkandan  
5.Arkadaş/akrandan  
6.Diğer (belirtiniz)............................................ 
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58. Aşağıdaki gebeliği önleyici yöntemlerin neden olabileceği yan etkileri (6) işareti ile 
belirtiniz.  
 Gebeliği 

önleyici hap 
Kondom/kaput/prezervatif Rahim İçi 

Araç 
(Spiral) 

Geri 
çekme 

Yan Etkileri      
Kanser     
Mantar/enfeksiyon     
Zevki azaltır     
Koruyuculuğu 
düşük 

    

Hormonal dengeyi 
bozar 

    

Kilo aldırır     
Kısırlık     
Adetten kesilme     
İktidarsızlık     
Diğer (belirtiniz)     

 
 

CİNSEL İLİŞKİ VE RİSK ALGILAYIŞI 
 
59. Şimdiye kadar kız/erkek arkadaşınız (sevgiliniz) olup olmadığını belirtiniz.  

1. Evet oldu 
2. Hayır olmadı 
 

60. Size göre bir birliktelikte (çıkma halinde) cinsellik neleri kapsayabilir? (birden fazla 
seçenek işaretleyebilirsiniz) 
1.Elele tutuşmak/öpüşmek  
2.Dokunmak/okşamak  
3.Birleşmeyle sonuçlanmayan ilişki  
4.Birleşmeyle sonuçlanan cinsel ilişki  
5.Diğer (belirtiniz)............................................................... 

 
61. Size göre evli olmadan birleşmeyle sonuçlanan cinsel ilişki bir birlikteliğin doğal bir 
parçası mıdır değil midir?  

1.Evet parçasıdır (63 soruya geçiniz) 
2.Hayır değildir 
3.Diğer (belirtiniz).................................................... 

 
62. Evli olmadan birleşmeyle sonuçlanan cinsel ilişkinin birlikteliğin doğal bir parçası 
olduğunu düşünmemenizin sebebi nedir?  

1.Toplumsal baskı sebebiyle 
2.Bunu aileme açıklayamayacağım için 
3.Birlikte olduğum insana yeterince güvenmediğim için 
4.Birlikteliğin evlilikle sonuçlanıp sonuçlanmayacağından emin olmadığım için 
5.Birlikteliğin süresi yeterince uzun olmadığı için 
6.Bekaret önemli olduğu için 
7.Diğer (belirtiniz)… …………………… 
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63. Şimdiye kadar birleşmeyle sonuçlanan cinsel ilişki deneyiminiz olup olmadığını 
belirtiniz.  

1.Evet oldu 
2.Hayır olmadı 

 
64. Size göre güvenli cinsel ilişki ne demektir? (birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 

1.Hiç cinsel ilişkide bulunmamak  
2.Tek eşlilik  
3.Prezervatif kullanmak  
4.Gebeliğin olmaması  
5.Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak  
6.Gebeliği önleyici korunma yöntemleri kullanmak 
7.Tanımadığı biriyle cinsel ilişkiye girmek 
8.Diğer (belirtiniz)........................ 
 

65. Size göre birleşmeyle sonuçlanan cinsel ilişkide alınan riskler açısından 
aşağıdakilerden hangisi en önemlidir?  

1.Gebelik 
2.AIDS 
3.Cinsel yolla bulaşan diğer hastalıklar 
4.Bekaretin bozulması 
5.Diğer (belirtiniz)…………………… 
 

66. Size göre evli olmadan yaşanan bir cinsel ilişki sonunda ortaya çıkan istenmeyen bir 
gebelik durumunda ne yapılmalıdır?  

1.Kürtaj (isteyerek düşük) yaptırılmalıdır 
2.Evlenilmesi gerekir 
3.İlişkinin bitirilmesi gerekir 
4.Her koşulda gebeliğin devam ettirilmesi gerekir 
5.Diğer (belirtiniz) …………………… 

 
67. Sizin veya cinsel partnerinizin gebelik deneyimi olup olmadığını belirtiniz. # 

1. Evet oldu. 
2. Hayır olmadı. (69. soruya geçiniz) 
3. Diğer (belirtiniz)... ……………………......................... 

68. Siz veya cinsel partneriniz istenmeyen bir gebelik yaşadı(nız) ise bu gebeliği nasıl 
sonlandırdığını(zı) belirtiniz.  

1. Kendim (veya kendisi) gidip kürtaj/isteyerek düşük yaptırdı(m). 
2. İkimiz birlikte gidip kürtaj/isteyerek düşük yaptırdık. 
3. Bir kız arkadaşı(m) ile gidip kürtaj/isteyerek düşük yaptırdı(m).  
4. Evlendik, gebeliği devam ettirdi(m). 
5. Evlenmeden gebeliği devam ettirdi(m)   
6. Diğer (belirtiniz)...................................................... 
 

69. Her genç insanın (kadın ve erkek) yanında prezervatif bulundurması konusunda 
aşağıdaki ifadelerden size en uygun gelenini işaretleyiniz.  

1.Her genç insan (kadın ve erkek) yanında prezervatif bulundurmalıdır. 
2.Sadece erkeklerin bulundurması yeterlidir 
3.Sadece kadınların bulundurması yeterlidir 
4.Bulundurulmasına hiç gerek yok 
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70. Size göre bir cinsel ilişki sırasında gebelikten korunmak konusunda kim sorumlu 
olmalıdır?  

1.Erkek 
2.Kadın 
3.Her ikisi de 
4.İkisinden biri olabilir/fark etmez 
5.Diğer (belirtiniz).................................... 

 
71. Size göre bir cinsel ilişki sırasında cinsel yolla bulaşan hastalıklardan  korunmak 
konusunda kim sorumlu olmalıdır?  

1.Erkek 
2.Kadın 
3.Her ikisi de 
4.İkisinden biri olabilir/fark etmez 
5.Diğer (belirtiniz).................................. 
 

72. Size göre aşağıdaki eylemlerden hangileri cinsel şiddet eylemidir? (birden fazla 
seçenek işaretleyebilirsiniz) 

1.Elle, gözle ve sözle yapılan taciz (sarkıntılık)  
2.Bir birliktelikte (evlilik ve/veya sürekli bir ilişki) taraflardan biri istemeden 
   girilen cinsel ilişki  
3.Tecavüz  
4.Cinsel ilişkiye girmek konusunda taraflardan birinin duygusal baskı yapması 
5.Cinsel ilişki sırasında dayak ve/veya tartaklama   
6.Diğer (belirtiniz)............................................. 

 
CİNSEL/ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİYLE İLGİLİ BEKLENTİLER 

73. Size göre gençlere yönelik cinsel/üreme sağlığı hizmetleri nerelerde verilmelidir? 
(birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 
1.Hastanelerde 
2.Sağlık ocaklarında 
3.Üniversitelerin mediko-sosyal merkezlerinde 
4.Okullarda 
5.Sadece bu tür hizmet veren bağımsız danışma merkezlerinde 
6.Diğer (belirtiniz).......  
 
74. Size göre gençlere yönelik cinsel/üreme sağlığı hizmetlerinin nitelikleri neler 
olmalıdır? (birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 
1. Başvurular ve konuşulanlar saklı tutulmalıdır  
2. Hem danışmanlık hem de tedavi hizmetlerini kapsamalıdır  
3. Kolay ulaşılabilir bir yerde sağlanmalıdır  
4. Hem kişisel hem de toplu hizmet alınabilmelidir  
5. Kadınlara kadın, erkeklere erkek uzmanlar tarafından hizmet sunulmalıdır 
6. Kampüste ve/veya gençlerin sık gittiği yerlerde duyuruları yapılmalıdır 
7. Diğer (belirtiniz)......................... 
 
75. Size göre gençlere yönelik cinsel/üreme sağlığı hizmetleri veren kişilerin nitelikleri 
neler olmalıdır? (birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz) 
1. Donanımlı bir profesyonel olmalıdır (hekim, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, vb.)  
2. Önyargısız ve anlayışlı olmalıdır.  
3. Yaşı genç olmalıdır.  
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4. Güvenilir olmalıdır  
5. Gençlerle hasta-doktor ilişkisi değil, arkadaşça bir ilişki kurabilmelidir.  
6. Diğer (belirtiniz)..........  
 
76. Daha önce (Mart 2001 içerisinde) bu araştırma çerçevesinde gerçekleştirilen odak grup 
tartışmalarına katılmış mıydınız? 

1.Evet   
2.Hayır 
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EK 6. Hizmet Sunanlarla Görüşme Formu 
 

DSÖ-HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI A.D. 
GENÇLERDE CİNSEL/ÜREME SAĞLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER PROJESİ 

HİZMET SAĞLAYICILAR GÖRÜŞME FORMU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merhaba, 
H.Ü.Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı'nın Dünya Sağlık Örgütü ile ortaklaşa yürütmekte olduğu 
"Adolesanların Cinsel ve üreme Sağlığını Etkileyen Faktörler" araştırması kapsamında 
sizinle görüşmek istiyorum. Öncelikle zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Bu araştırma 
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü ve Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde 1. Sınıfa 
devam eden öğrencilerle yürütülmektedir. Şu ana kadar yürütülen bölümde gençlerle 
görüşmelerin ardından, bu görüşmeler doğrultusunda hazırlanan anket çalışması 
tamamlanmıştır. Araştırmanın önemli hedeflerinden biri de bir sonraki aşamada, bu aşamanın 
bulguları üzerine tasarlanmış "genç dostu" merkezlerin açılmasıdır. Bu hedef çerçevesinde, 
gençlerin yanısıra, gençlere yönelik mevcut hizmetleri yürütenlerle de görüşmeler 
planlanmıştır. Sizlerin deneyim, gözlem ve önerileri araştırmaya çok önemli bir katkı 
sağlayacaktır. Sakıncası yoksa bazı temel sorularla başlamak istiyorum.  
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1.Yaşınız?  
(  ) 25-29   
(  ) 30-34    
(  ) 35-39    
(  ) 40-45    
(  ) 45 + 
 
2.Cinsiyetiniz?  
(  ) Kadın 
(  ) Erkek 
 
3.Medeni durumunuz? 
(  ) Bekar, ailesi ile yaşıyor 
(  ) Bekar, aileden ayrı yaşıyor 
(  ) Birlikte yaşıyor 
(  ) Evli 
(  ) Boşanmış 
(  ) Dul 
 
4.Çocuğunuz var mı? 
(  ) Evet ( evet ise sayısı ve yaşları ve cinsiyetleri sorulacak) 
 
Sayı:……………………………………. 
Yaş:…………………………………….. 
Cinsiyet:………………………………... 
 
(  ) Hayır  
 
5.En son bitirdiğiniz okul? 
(  ) Lise/Dengi Meslek Lisesi 
(  ) Açık Öğretim Fakültesi/Yüksek Okul 



(  ) Üniversite 
(  ) Yüksek Lisans 
(  ) Doktora 
(  ) Diğer......................................................... 
 
6.Mesleğiniz nedir? 
.......................................................................................... 
 
7.Çalıştığınız kurumdaki göreviniz/ünvanınız nedir? 
…………………………………………………. 
 
8.Ne kadar süredir bu görevde çalışıyorsunuz? 
………………………………………………...... 
 
9.Şu anda hangi hizmetleri yürütmekten sorumlusunuz? 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
 
10.Adolesanlara/gençlere yönelik (gelişimleri, sağlıkları, dönemin özelliklerine ilişkin) 
özel bir eğitim (hizmet içi ya da toplantı, seminer, eğitim vs.) aldınız mı? 
 
(  ) Evet ( 10. Soru sorulacak ve eğitimin adı, tarihi, süresi ve nereden aldığı yazılacak) 
………………………………………………………….………………………………………
…… 
………………………………………………………….………………………………………
…… 
………………………………………………………….………………………………………
…… 
 
(  ) Hayır  
 
10.Bu eğitimin yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? 
(  ) Evet 
(  ) Hayır 
 
11.Bu merkezde/klinikte gençlere özel ne tür hizmetler sunuluyor? 
(a)……………………………………………………………………………………………… 
(b)……………………………………………………………………………………………… 
(c)………………………………………………………………………………………… 
(d)…………………………………………………………………………………………… 
(e)……………………………………………………………………………………………… 
 
12.Bu merkezde/klinikte sunmakta olduğunuz hizmetlerin yeterli olduğunu düşünüyor 
musunuz? 
(  ) Çok yeterli 
(  ) Yeterli 
(  ) Kısmen yeterli 
(  ) Yetersiz 
(  ) Çok yetersiz 
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13. Gözlem ve deneyimlerinize dayanarak gençler en çok hangi nedenlerle size 
başvuruyorlar?  
(a)…………………………………………………………………………………………… 
(b)……………………………………………………………………………………………… 
(c)……………………………………………………………………………………………… 
(d)……………………………………………………………………………………………… 
(e)……………………………………………………………………………………………… 
 
14.Klinik şikayetler dışında bilgi almak için size başvuruyorlar mı? En çok hangi 
konularda bilgi almak istiyorlar? 
(a)……………………………………………………………………………………………… 
(b)……………………………………………………………………………………………… 
(c)……………………………………………………………………………………………… 
 
15.Gençlerin şikayetlerini anlatırken rahat olduklarını düşünüyor musunuz?   
(  ) Evet 
(  ) Hayır 
 
16. Rahat olmalarının nedenlerinin neler olabileceğini düşünüyorsunuz? 
(a)……………………………………………………………………………………………… 
(b)……………………………………………………………………………………………… 
(c)……………………………………………………………………………………………… 
 
17. Rahat olmamalarının nedenlerinin neler olabileceğini düşünüyorsunuz? 
(a)……………………………………………………………………………………………… 
(b)……………………………………………………………………………………………… 
(c)……………………………………………………………………………………………… 
 
18.Gençler bu kuruma geldiklerinde, cinsel/üreme sağlığına yönelik herhangi bir hizmet 
almak isterlerse ne tür işlemler yaptırmaları gerekiyor? Size göre bu işlemlerin olumlu ve 
olumsuz yönleri nelerdir? 
Yapılması gerekenler: 
(a)……………………………………………………………………………………………… 
(b)……………………………………………………………………………………………… 
(c)……………………………………………………………………………………………… 
(d)……………………………………………………………………………………………… 
(e)……………………………………………………………………………………………… 
Olumlu Yönler: 
(a)……………………………………………………………………………………………… 
(b)……………………………………………………………………………………………… 
(c)……………………………………………………………………………………………… 
Olumsuz yönler: 
(a)……………………………………………………………………………………………… 
(b)……………………………………………………………………………………………… 
(c)…………………………………………………………………………………………… 
 
19.Sizce gençlerin cinsel ve üreme sağlığı konularında kendi yaş gruplarına özel, bilgi ve 
hizmet almaya ihtiyaçları var mı? 
 
(  ) Evet ( evet ise 18. soru sorulacak) 
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(  ) Hayır 
 
 
20.İhtiyaçları olduğunu düşündüğünüz ve önemli bulduğunuz bilgi gereksinimlerinden 3 
alanı belirtir misiniz? 
1.………………………………………………………… 
2.………………………………………………………… 
3.………………………………………………………… 
 
21.Yine ihtiyaçları olduğunu düşündüğünüz ve önemli bulduğunuz hizmet türlerinden 
3'ünü belirtir misiniz? 
1.………………………………………………………… 
2.………………………………………………………… 
3.………………………………………………………… 
 
22.Size göre sağlık personelinin gençlere cinsel/üreme sağlığı hizmeti sunarken dikkat 
etmesi gereken en önemli 3 noktayı belirtir misiniz? 
(a)……………………………………………………………………………………………… 
(b)……………………………………………………………………………………………… 
(c)……………………………………………………………………………………………… 
 
23.Sizce sağlık personeli bu tür hizmet sunumu sırasında özel bir bilgiye gereksinim 
duyuyor mu? Böyle olduğunu düşünüyor iseniz ne tür bilgilere gereksinimleri var? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
24.Size göre gençlere cinsel/üreme sağlığı hizmeti veren sağlık personelinin tutumu 
gençlerin hizmet alıp almama konusundaki kararlarını etkiler mi? Şimdiye kadar olan 
çalışma yaşamınızda bu konuda örnek olabilecek bir olay yaşadınız mı? 
(  ) Evet etkiler/etkiliyor 
(  ) Sanmıyorum/böyle bir durumla karşılaşmadım 
 
Örnek olay: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………
………….. 
 
25.Size hizmet almak için başvuran gençler daha çok hangi kesimden gelen gençler? 
(bölge, okuduğu bölüm açısından) 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
26. Size bilgi ya da hizmet almak için daha çok genç kadınlar mı yoksa genç 

erkekler mi başvuruyor? 
(  ) Daha çok genç kadınlar 
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(  ) Daha çok genç erkekler 
(  ) Aynı oranda başvuru oluyor 
 
27.Sizce evli olmayan genç bir kadına gebelikten korunma yöntemi verilmeli mi? 
(  ) Evet 
(  ) Hayır 
 
28.Sizce evli olmayan genç bir erkeğe gebelikten korunma yöntemi verilmeli mi? 
(  ) Evet 
(  ) Hayır 
 
29. Gençlere bilgi ve hizmet sunarken genç kadınlara ve genç erkeklere farklı 
davranılmasının yararlı olacağını düşünüyor musunuz? Neden? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
30.Sizce evli olmayan gençlere üreme sağlığı/cinsel sağlık konularında bilgi verilmeli mi? 
Bunun olumlu ve olumsuz sonuçları olabilir mi? 
(  ) Evet bilgi verilmeli 
(  ) Hayır, gerekmiyor 
 
Olumlu yönleri: 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
Olumsuz yönleri: 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
31.Sizce gençlere/adolesanlara gebelikten korunma ile ilgili hizmet verilmeden önce 
ebeveynleri haberdar edilmeli mi? 
(  ) Evet, haber verilmeli 
(  ) Hayır, haber verilmemeli 
 
32.Sizce evli olmayan gençler arasında istenmeyen gebelikler (Ankara ya da Diyarbakır) 
artıyor mu? 
(  ) Evet, son yıllarda arttığını düşünüyorum 
(  ) Hayır, böyle bir gözlemim yok 
 
33.Sizce gençlere/adolesanlara  cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar hakkında bilgi/hizmet 
sağlanmalı mı? 
(  ) Evet 
(  ) Hayır 
 
34.Sizce gençleri cinsel sağlık/üreme sağlığı konularında bilgilendirmek için 
kullanılabilecek ve faydalı olacağını düşündüğünüz 3 araç söyler misiniz? 
(a)……………………………………………………………………………………………… 
(b)……………………………………………………………………………………………… 
(c)……………………………………………………………………………………………… 
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35.Sizin düşüncenize göre gençlerin cinsel/üreme sağlığına yönelik ihtiyaçlarını 
karşılayacak ideal bir hizmetin 3 temel niteliğini söyleyebilir misiniz? 
(a)……………………………………………………………………………………………… 
(b)……………………………………………………………………………………………… 
(c)……………………………………………………………………………………………… 
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