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Gençlerde C�nsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Farkındalığı Raporu



Sağlık Hakkı Derneğ� olarak, s�v�l alanda dayanışmanın önem�ne
�nanıyoruz. C�nsel sağlık ve üreme sağlığı alanı da dah�l olmak
üzere sağlık hakkının bütün b�leşenler� �ç�n çalışmayı kend�m�ze
görev b�l�yoruz. Bu kapsamda yürüttüğümüz "Gençlerde C�nsel
Sağlık ve Üreme Sağlığı Farkındalığı" araştırmasıyla, c�nsel
sağlık ve üreme sağlığı alanında farkındalık ve gündem
oluşturma çalışmalarını desteklemey� ve bu alanda çalışan
kuruluş ve araştırmacılara materyal sağlamayı amaçlamaktayız.
 
6 hafta süres�nce devam eden "Üreme Sağlığını Gençler B�l�r"
projes� kapsamında yürütülen bu araştırma s�v�l b�r yaklaşımla
kurgulanmıştır. Araştırma soruları katılımcıları teşv�k etmek �ç�n
d�j�tal araçlar vasıtasıyla eğlencel� b�r b�lg� test� olarak sunulmuş
ve katılımcıların kend� puanlarını görmeler� sağlanmıştır.
Araştırmanın kend�s� b�r farkındalık çalışmasıdır. Bu rapor
b�l�msel b�r �dd�a taşımamaktadır. 

Bu raporu ger� b�ld�r�mler� �le zeng�nleşt�ren gönüllümüz Dr.
Merve Den�z Pak Güre'ye ve projem�z�n destekç�s� Türk�ye A�le
Sağlığı ve Planlaması Vakfı'na teşekkürler�m�z� sunuyoruz.
Raporun ulaştığı herkese fayda sağlaması d�leğ�yle.

Sevg�ler�m�zle.

Kevser Özcan, Eşref B�lge Uğurlu

Önsöz



1 Aralık 2020 tar�h�nde b�r s�v�l �n�s�yat�f olarak kurulan Sağlık
Hakkı Derneğ�, 28 Eylül 2021 tar�h�nden �t�baren �se
dernekleşerek çalışmalarına devam etmekted�r.

Sağlık Hakkı Derneğ� sağlık hakları ve sağlık okuryazarlığı
konularında savunuculuk, farkındalık ve kapas�te gel�şt�rme
çalışmaları yoluyla kamuoyunda ve karar alıcılar üzer�nde etk�
oluşturmayı, kurumları ve b�reyler� desteklemey�, ulusal
l�teratüre katkıda bulunmayı ve sağlık hakkı �hlaller�n� en aza
�nd�rmey� hedefler.

V�zyon
Toplumun sağlık hakları b�l�nc� ve sağlık okuryazarlığı düzey�n� en
üst sev�yeye çıkararak sağlık hakkı �hlaller�n� ortadan kaldırmak
ve sağlık hakları pol�t�kaları �le sağlık s�stem�n�n uluslararası
standartlara uygun hale gelmes�n� sağlamak.

M�syon
Sağlık hakları ve sağlık okuryazarlığı konularında savunuculuk,
farkındalık ve kapas�te gel�şt�rme çalışmalarıyla kamuoyunda ve
karar alıcılar üzer�nde etk� oluşturmak, kurumları ve b�reyler�
desteklemek, ulusal l�teratüre katkıda bulunmak.

Sağlık Hakkı Derneğ�



Türk�ye A�le Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) tarafından
desteklenen projede gençler�n üreme hakları, üreme sağlığı,
güvenl� seks, �stenmeyen gebel�klerden korunma ve c�nsel yolla
aktarılan enfeks�yonlar g�b� konularda farkındalıklarını artırmak
amaçlanmaktadır.

Proje, Kasım-Aralık 2021 tar�hler�nde yürütülmüş olup, araştırma
ve atölye çalışmaları �le üreme sağlığı hakları konusunda
farkındalık artırıcı faal�yetler hazırlanmıştır.

 Proje kapsamında 500’e yakın katılımcı �le "Gençlerde C�nsel
Sağlık ve Üreme Sağlığı Farkındalığı" konulu b�r araştırma
yapılmış, araştırma sonuçları rapor hal�nde kamuoyu �le
paylaşılmıştır. HIV ve AIDS konulu ve HPV konulu 2 atölye
çalışması yapılmış, bu konuları �çeren 2 eğ�t�m �çer�ğ�
oluşturulmuştur. 50 sosyal medya görsel� hazırlanmıştır. Ayrıca 1
Aralık Dünya AIDS Gününde 300'den fazla genc�n katılımıyla
stand çalışması yapılmıştır.

Üreme Sağlığını Gençler B�l�r Projes�
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Bölüm 1:
L�teratür Derlemes�



C�nsel Sağlık

B�reyler�n, ç�ftler�n ve a�leler�n f�z�ksel ve duygusal sağlığı ve
esenl�ğ� toplulukların ve ülkeler�n sosyal ve ekonom�k kalkınması
�ç�n esastır. C�nsel sağlık hakları, güvenl� ve zevkl� b�r c�nsel
yaşam sürdürme b�lg�s�ne ve fırsatına sah�p olma haklarını
kapsar. Bununla b�rl�kte, �nsanların c�nsel sağlık ve �y� olma
hal�ne er�şeb�lmeler�, c�nsell�k hakkında kapsamlı b�lg�lere,
karşılaştıkları r�skler ve c�nsel akt�v�ten�n olumsuz sonuçları
hakkında b�lg�ye, kal�tel� c�nsell�ğe er�ş�mler�ne, sağlık
h�zmetler�ne er�ş�me ve c�nsel sağlığı destekleyen b�r ortama
bağlıdır. Herkes�n mümkün olan en yüksek c�nsel sağlık düzey�ne
ulaşmasını sağlamak �ç�n hükümetler�n c�ns�yet, ırk, etn�k köken,
yaş, yaşam tarzı, gel�r veya c�nsel yönel�m temel�nde
damgalanma veya ayrımcılık olmaksızın sağlıklı c�nsell�ğ�
desteklemeler� ve herkes tarafından kabul ed�leb�l�r, uygun
f�yatlı, er�ş�leb�l�r ve kal�tel� c�nsel sağlık h�zmetler� sunmaları
gerekmekted�r (WHO, 2010).

C�nsel sağlık, sadece �şlev bozukluğu, hastalık ve/veya sakatlığın
olmaması değ�l, aynı zamanda c�nsell�kle �lg�l� olarak devam eden
f�z�ksel, ps�koloj�k ve sosyokültürel �y� olma sürec�n�n
deney�m�d�r. C�nsel sağlık, k�ş�sel ve sosyal sağlığı besleyen,
b�reysel ve toplumsal yaşamı zeng�nleşt�ren c�nsel yetenekler�n
�fadeler�nde kend�n� göster�r (WHO, 2000).
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C�nsel Sağlık ve Üreme Sağlığı

Son yıllarda, üreme sağlığının b�r b�leşen� olarak c�nsel sağlığın
Internat�onal Conference on Populat�on and Development
(ICPD) tanımı sorgulanmıştır. C�nsel sağlığın tek başına üreme
sağlığından daha fazlasını kapsadığı ve aslında kend� başına
düşünülmes� gerekt�ğ� yaygın olarak kabul ed�lm�şt�r.

C�nsel sağlığın üreme sağlığının b�r b�leşen� olmaktan çok, üreme
sağlığına ulaşılmasını destekled�ğ�n� (ve bunun �ç�n gerekl� b�r
koşul olduğunu) söyleyeb�l�r�z. C�nsell�k ve c�nsel �l�şk�ler hem
üreme hem de c�nsel sağlık �ç�n merkez�d�r. Ancak çoğu c�nsel
akt�v�te üreme �le doğrudan �l�şk�l� değ�ld�r. Bu nedenle c�nsel
sağlık daha gen�ş b�r kavram olarak kabul ed�leb�l�r.

C�nsel sağlık, tüm c�nsel yönel�mlere sah�p b�reyler�n ve ç�ftler�n
tatm�n ed�c� ve zevkl� c�nsel �l�şk�lere sah�p olma arzusunu tanır
ve kapsamı doğurganlık ve üremen�n ötes�ne geçerek c�nsel �şlev
bozukluğu, engell�l�k ve c�nsell�kle �lg�l� ş�ddet g�b� konuları �çer�r.
Bu konular, yalnızca üreme sağlığına ayrılmış b�r çerçeveye tam
olarak uymayab�l�r (WHO, 2010).
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C�nsel Haklar

İnsan hakları doğuştan gelen haklardır; ancak, doğuştan gelen
hakların tanınması, başlı başına yeterl� değ�ld�r. İnsan hakları
kültürel değerler�n üzer�nded�r. Bel�rl� b�r kültürün �nsan
haklarına aykırı b�r uygulaması varsa, örneğ�n kadın sünnet� g�b�, 
 bunlar değ�şt�r�lmel�d�r. Sağlığın gel�şt�r�lmes�ne yönel�k �nsan
hakları yaklaşımı, üreme sağlığının gel�şt�r�lmes� durumunda
açıkça bel�rt�lm�şt�r (WHO, 2000).

İnsan hakları, evrensel olarak adalet�, eş�tl�ğ�, özgürlüğü ve
yaşamı teşv�k ederken �nsan onurunu koruduğu kabul ed�len
�lkelerd�r. Sağlığın korunması temel b�r �nsan hakkı olduğundan,
c�nsel sağlık c�nsel hakları da �çer�r. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
ve d�ğer B�rleşm�ş M�lletler kuruluşları g�b� uluslararası
kuruluşlar, Dünya Seksoloj� Derneğ�'n�n evrensel �nsan c�nsel
hakları beyanı üzer�nde b�r f�k�r b�rl�ğ�ne varılması �ç�n devletler�n,
s�v�l  toplum kuruluşlarının, akadem�syenler�n ve vatandaşların
savunuculuk yapmalarını ve c�nsel sağlığın gel�şt�r�lmes� �ç�n
destek vermeler�n� ş�ddetle tavs�ye etmekted�r (WHO, 2000).
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Bölüm 2:
C�nsel Sağlık ve Üreme
Sağlığı Raporu



Amaç, Problem ve Yöntem

Amaç: Bu raporda, Türk�ye’dek� gençler�n c�nsel sağlık ve üreme
sağlığı b�l�nc�n�n değerlend�r�lmes� amaçlanmıştır.

Problem: C�nsel sağlık ve üreme sağlığının Türk toplumunda
tabu olması ve konuşulmaması gençler�n b�lg�ye er�ş�m�n�
zorlaştırmaktadır. Raporun problem� gençler�n c�nsel sağlık ve
üreme sağlığı b�lg� düzey�n�n değerlend�r�lmes� ve �ler�dek�
çalışmalar �ç�n �ht�yaç anal�z� yapılmasıdır.

Yöntem: Raporda 2 bölümden oluşan soru formu kullanılmıştır.
Soru formunun �lk bölümünde 6 soruluk demograf�k b�lg�ler yer
almaktadır. Soru formunun �k�nc� bölümünde Pınar (2008)
tarafından yayınlanan 55 soruluk C�nsel Sağlık ve Üreme Sağlığı
B�lg� Ölçeğ� zaman kolaylığı açısından ölçeğ�n geçerl�l�k ve
güven�l�rl�k çalışmasını yapan araştırmacının onayıyla 30 soru
olarak kısaltılarak kullanılmıştır. Oluşturulan soru formu;
Instagram, Facebook, L�nked�n sosyal medyalarında var olan
gruplarda ve Sağlık Hakkı Derneğ�’n�n sosyal medya
hesaplarında, Evr�m Ağacı, AB �lan, S�v�l Düşün web s�tes�nde, 
 WhatsApp  ve Telegram gruplarında paylaşılarak ver�ler
toplanmıştır. Raporun evren�n� Türk�ye’dek� gençler
oluşturmaktadır. Örneklem, kolayda örneklem yöntem�yle
bel�rlenm�şt�r. Ver�ler excel kullanılarak anal�z ed�lm�şt�r.
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Raporun Önem� ve Kısıtlılıkları

Raporun Önem�: S�v�l toplum kuruluşlarında c�nsel sağlık ve
üreme sağlığı konusunda farkındalık çalışmaları çok yaygın
olarak yürütülse de, faal�yetler araştırmalar çevres�nde
yoğunlaşmamaktadır. Yapılan faal�yetler�n bulgulara göre
zeng�nleşt�r�lmes� bakımından rapor önem oluşturmaktadır.

S�v�l toplum kuruluşlarının yürüttükler� n�tel araştırmaların
çıktılarına bu araştırmada kullanılan n�cel ver�ler�n katkı
sağlayacağı düşünülmekted�r. Bu çalışma gençler�n b�lg�
düzey�n� ortaya koyan n�cel b�r çalışma olması neden�yle s�v�l
toplum l�teratürüne katkı sunmaktadır. 

Toplumun büyük b�r kısmını oluşturan bu örneklem grubunun,
c�nsel sağlık ve üreme sağlığı konularında b�lg� düzeyler�, toplum
sağlığını büyük oranda etk�lemekted�r. B�lg� sev�yeler�n�n
değerlend�r�lerek ortaya konması gerçekleşt�r�lecek faal�yetler
açısından pol�t�ka yapıcılara, s�v�l toplum kuruluşlarına ve
akadem�syenlere katkı sunab�lecek olması araştırmanın önem�n�
ortaya koymaktadır. Ayrıca raporun sadeleşt�r�lm�ş b�r d�l �le
sunulması taban örgütler�n�n de yararlanab�lmes�ne olanak
sağlayacak, savunuculuk süreçler�n� destekley�c� b�r materyal
olarak kullanılmasını mümkün kılmaktadır.
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Raporun Kısıtlılıkları: Bu raporda 439 genc�n c�nsel sağlık ve
üreme sağlığına �l�şk�n b�lg� düzey� değerlend�r�lm�şt�r,
örneklem�n kolayda örneklem yöntem�yle bel�rlenmes� sebeb�yle
Türk�ye’de tems�l ed�lmeyen 36 �l vardır. Büyük şeh�rlerde daha
fazla genc�n araştırmaya katılımı görülürken d�ğer şeh�rlerde ya
az sayıda tems�l�yet vardır ya da h�ç tems�l�yet yoktur. İler�k�
çalışmalarda tabakalı örneklem yöntem� kullanılarak
araştırmaya katılan genç sayısı arttırılab�l�r, bu şek�lde çıktıların
güven�l�rl�ğ� artırılab�l�r. 

Uygulama kolaylığı neden�yle ölçeğ�n 30 soruluk kısmı
kullanılab�lm�şt�r, 55 soruluk ölçeğ�n tamamı kullanılarak
gerçekleşt�r�lecek b�r çalışmada gençler�n durumu daha gen�ş b�r
perspekt�ften değerlend�r�leb�l�r. Zaman kısıtı neden�yle b�l�msel
b�r çalışma olarak kurgulanamayan bu araştırma, b�l�msel
geçerl�l�k ve b�l�msel l�teratüre katkı bakımından da kısıtlıdır.
Araştırma ver�ler� 6-19 Aralık 2021 tar�hler� arasında toplanmış
olup, ver�ler�n �şlenmes� ve yorumlanması 20-25 Aralık 2021
tar�hler� arasında gerçekleşt�r�lm�şt�r.
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Araştırmaya katılan gençler�n c�ns�yet dağılımlarına
bakıldığında, %54,44'ünün kadın olduğu, %44,87's�n�n erkek
olduğu ve %0.68'�n�n d�ğer c�ns�yette olduğu görülmekted�r.
Erkek ve d�ğer c�ns�yete göre kadınların c�nsel sağlık ve üreme
sağlığı konusunda farkındalıklarını �fade etmekte daha �stekl�
davrandıkları düşünüleb�l�r. 

Bulgular
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Graf�k 1. Katılımcıların c�ns�yet dağılımları



Katılımcıların yaş dağılımlarına bakıldığında, %43,74'ünün 17-21,
%41'�n�n 22-26, %7,52's�n�n 27-31, %7,52's�n�n 32'den büyük ve
%0.23'ünün bel�rt�lmeyen yaş aralığında olduğu görülmekted�r.
Araştırmaya katılımın özell�kle 17-21 yaş aralığında fazla olduğu
söyleneb�l�r. 27 yaşından büyüklerde araştırmaya katılım daha az
olarak gözlenm�şt�r. Katılımcıların yaş ortalaması 21,70't�r. Tablo
1'de %0,23'lük kes�m yaşını bel�rtmed�ğ� �ç�n ortalamaya dah�l
ed�lmem�şt�r. Araştırmada gençler�n ve genç yet�şk�nler�n katılımı
hedeflenm�şt�r. Ver� toplama sürec�nde yaş sınırlaması
yapılmamıştır. Ver�ler değerlend�r�l�rken 17-31 yaş arası genç ve
genç yet�şk�n olarak n�telend�r�l�rken 32 yaşından büyük k�ş�ler
�ç�n b�r n�telend�rme yapılmamıştır.
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Graf�k 2. Katılımcıların yaş
dağılımları

Tablo 1. Katılımcıların yaş, sayı, yüzde ve
ortalamaları



Araştırmaya 45 şeh�r, 90 ün�vers�te, 130 bölümden 439 genç
katılım gösterm�şt�r. Örneklem�n kolayda örneklem yöntem�yle
seç�lmes�ne rağmen çeş�tl�l�ğ�n bu denl� sağlanab�lmes�
araştırma sonuçlarının güven�l�rl�ğ�n� artırmaktadır.
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Graf�k 3. Katılımcıların şeh�r, ün�vers�te, bölüm sayıları



Araştırmaya katılan gençler�n yaşadıkları şeh�r dağılımları
yukarıdak� graf�kte ver�lm�şt�r. Araştırmaya İstanbul, Ankara,
İzm�r, Tokat, Bursa, Kocael�, Mers�n, Çanakkale, Esk�şeh�r, Konya,
Hatay ve d�ğer �llerden, toplamda 45 �lden katılım göster�lm�şt�r.
Özell�kle İstanbul, Ankara, İzm�r g�b� Türk�ye'n�n büyük
şeh�rler�nden katılım daha fazla olmuştur. Bunun sebeb�
araştırmanın duyurulduğu mecralarla �lg�l� olab�leceğ� g�b�
gençler�n d�j�tal yeterl�l�kler�yle de �lg�l� olab�l�r.
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Graf�k 4. Katılımcıların şeh�r dağılımları



Araştırmaya katılan gençler�n eğ�t�m b�lg�ler� yukarıdak� graf�kte
ver�lm�şt�r. Katılımcıların %42,60'ı Hazırlık-1-2, %39,86'sı 3-4,
%3,64'ü 5-6. sınıflardan ve %13,90'ı mezunlardan oluşmaktadır.
Ün�vers�teye yen� başlayan Hazırlık-1-2. sınıf öğrenc�ler�n�n c�nsel
sağlık ve üreme sağlığı b�lg�ler�n� �fade etmeye daha �stekl�
oldukları söyleneb�l�r. Y�ne 3-4. sınıftak� öğrenc�ler de
araştırmaya yoğun katılım göster�rken 5-6. sınıftak� öğrenc�ler
daha az katılım gösterm�şt�r. Mezun kes�m�n öğrenc�lere göre
daha az katıldığı görülmekted�r.
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Graf�k 5. Katılımcıların sınıf düzey�ne göre dağılımları



Araştırmaya katılım gösteren gençler�n eğ�t�m aldıkları alanlara
göre dağılımı yukarıdak� graf�kte göster�lmekted�r. Katılımcı
gençler�n %39,86'sının sağlık b�l�mler�nde, %32,57's�n�n
sözel/sosyal bölümlerde ve %27,56'sının sayısal/tekn�k
bölümlerde okudukları görülmekted�r. Araştırmaya en fazla
sağlık b�l�mler� alanında okuyan öğrenc�ler�n katıldıkları
görülmekted�r. Sayısal/tekn�k bölümlerdek� öğrenc�ler�n d�ğer
bölümlere göre daha az katılım sağladığı göze çarpmaktadır. 
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Graf�k 6. Katılımcıların eğ�t�m aldıkları alanlara göre dağılımları



Yukarıdak� ayrıntılı graf�kte c�ns�yete göre soruları doğru cevaplama ortalamaları ver�lmekted�r. Soru formundak� 30 sorudan 24'ünde
kadınların doğru cevap ortalamalarının, erkekler�n doğru cevap ortalamalarından daha yüksek olduğu görülmekted�r. 11, 15, 17, 20, 23, 25 ve
28. sorularda kadın ve erkekler�n doğru cevap ortalamaları arasındak� farkın açıldığı görülmekted�r. Kadınların erkeklerden daha fazla doğru
cevap verd�ğ� gözlenmekted�r. Burada genel olarak doğru cevap ortalamalarının düşük olduğu sorular bel�rlenerek gençlere yönel�k
okuryazarlık çalışmaları yürütülmes� faydalı olacaktır. Okuryazarlık faal�yetler�ndek� �çer�kler� c�ns�yete göre k�ş�selleşt�rmek �ç�n kadın ve
erkek doğru ortalamalarının farklı olduğu sorulara odaklanılab�l�r.
Araştırmaya d�ğer c�ns�yetten katılımın 3 k�ş� olması sebeb�yle d�ğer c�ns�yettek� tüm gençler� tems�l edeb�lecek yeterl� sayıya ulaşılamadığı
bel�rt�lmel�d�r. Bu sebeple Graf�k 7'de kadın ve erkek c�ns�yetler�yle karşılaştırılması anlamlı olmayacaktır.
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Graf�k 7. Katılımcıların c�ns�yete göre soruları doğru cevaplama ortalamaları



Yukarıdak� ayrıntılı graf�kte yaşa göre soruları doğru cevaplama ortalamaları ver�lmekted�r. 30 sorudan 13'ünde 27-31 yaş aralığındak�
katılımcıların doğru cevaplama ortalamalarının d�ğer yaş gruplarına göre daha yüksek olduğu gözlenmekted�r. 11, 22 ve 24. sorularda 17-21 �le
22-26 yaş aralıkları b�rb�r�ne yakın oranlardayken, 27-31 �le 32+ yaş aralığı doğru yüzde oranları daha yüksekt�r. Yaşını bel�rtmeyen 1 k�ş�
Graf�k 8'de tems�l ed�lmemekted�r.

16

Graf�k 8. Katılımcıların yaşlarına göre soruları doğru cevaplama ortalamaları



Katılımcı gençler�n sınıf düzey�ne göre soruları doğru cevaplama ortalamalarının göster�ld�ğ� ayrıntılı graf�k yukarıda yer almaktadır. Sınıf
düzeyler� arasında büyük farklar görülmekted�r. 30 sorudan 24'ünde 5 ve 6. sınıfların doğru cevaplama ortalamalarının d�ğer sınıf düzeyler�ne
göre daha yüksek olduğu gözlenmekted�r. Türk�ye'dek� 5 ve 6 sene olan l�sans eğ�t�mler�n�n sağlık alanında olması doğru cevaplama
ortalamalarının d�ğer sınıflara göre daha yüksek çıkmasının temel sebepler�nden b�r� olab�l�r. 30 sorudan 23'ünde Hazırlık-1-2. sınıfların doğru
cevaplama ortalamalarının d�ğer sınıf düzeyler�ne göre daha düşük olduğu gözlenmekted�r. 
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Graf�k 9. Katılımcıların sınıf düzeyler�ne göre soruları doğru cevaplama ortalamaları



Yukarıda araştırmaya katılan k�ş�ler�n, doğru cevaplama ortalamalarının eğ�t�m aldıkları alanlara göre göster�ld�ğ� graf�k yer almaktadır. 30
sorudan 14'ünde Sağlık B�l�mler� alanında eğ�t�m alan k�ş�ler�n doğru cevaplama ortalamalarının d�ğer bölümlerde eğ�t�m alan k�ş�lere göre
daha yüksek olduğu gözlenmekted�r. Bunun sebeb� sağlık b�l�mler� müfredatlarında yer alan b�lg�ler�n c�nsel sağlık ve üreme sağlığı alanını da
�çer�yor olması olab�l�r. Bu durumda temel farkındalık müfredatının sağlık b�l�mler� dışındak� öğrenc�lere de uygulanması gençler�n �y� c�nsel
sağlık ve üreme sağlığı b�l�nc�ne ulaşmasını sağlayab�l�r.
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Graf�k 10. Katılımcıların eğ�t�m aldıkları alanlara göre soruları doğru cevaplama ortalamaları



Tartışma

Bu raporda, Türk�ye’dek� gençler�n c�nsel sağlık ve üreme sağlığı
b�l�nç düzeyler�, 30 soruyu �çeren b�r soru formu aracılığıyla
araştırılmıştır. Araştırma ver�ler� yaş, c�ns�yet, şeh�r, sınıf sev�yes�
ve alanlara göre kategor�ze ed�lm�şt�r. Bu çalışma �le gençler�n
c�nsel sağlık ve üreme sağlığı �le �lg�l� b�lg� düzeyler�n�n ortaya
konulması amaçlanmıştır.

Araştırmaya  katılım oranının kadınlarda %54.44 oranla daha
fazla olduğu gözlenmekted�r. Kadınların c�nsel sağlık ve üreme
sağlığı b�lg� düzeyler�n� �fade etmeye daha �stekl� olduğu
görülmekted�r. Merakou'un (2002) gençlerle yaptığı HIV/AIDS
üzer�ne b�lg�, tutum, davranışların ölçüldüğü çalışmanın çıktıları,
bu bulguları destekler n�tel�kted�r. 702 genç �le yapılan
çalışmada %51 oranında kadın katılımcı bulunmaktadır.

Araştırma bulgularına bakıldığında soruları doğru cevaplama
ortalaması 27-30 yaş arasında yüksek düzeyde gözlen�rken,
yaşları daha küçük olan gençlerde daha düşüktür. Bu da
gençler�n c�nsel sağlık ve üreme sağlığı �le �lg�l� b�lg�ler�n�n daha
düşük olduğunu göstermekted�r. Bu, S�yez'�n (2009) elde ett�ğ�
bulguları destekler n�tel�kted�r.
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S�yez'�n araştırma sonuçlarına göre; gençler�n, c�nsel sağlıklarını
koruyab�lmek �ç�n gerekl� b�lg� ve becer�lerden yoksun olması
onların c�nsel yolla aktarılan enfeks�yonlara (CYAE) yakalanma
r�sk�n� artırmaktadır. Bu nedenle, konu �le �lg�l� önley�c� ve
farkındalık uyandırıcı çalışmalara gereks�n�m duyulmaktadır.

Araştırmanın b�r d�ğer değ�şken� olan c�ns�yete bakacak olursak,
kadınların c�nsel sağlık ve üreme sağlığı sorularına erkeklerden
daha fazla doğru cevap verd�ğ� tesp�t ed�lm�şt�r. Araştırmanın
bulgularına göre, kadınlar c�nsel sağlık ve üreme sağlığı
konusunda erkeklerden daha b�lg�l� durumdadır.

Ancak, bu konu �le �lg�l� farklı yayınlarda farklı bulgulara da
rastlamak mümkündür (S�yez, 2009). Bu farklılık araştırmaya
katılan k�ş�ler�n c�ns�yet dağılımına, araştırmanın evren-
örneklem�ne, k�ş�ler�n eğ�t�m düzeyler�ne göre değ�ş�kl�k
göstereb�lmekted�r.
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Gençler�n c�nsel sağlık ve üreme sağlığıyla �lg�l� b�lg�ler�n�n
değerlend�r�lmes�n� amaçlayan araştırma sonucunda, c�ns�yet,
yaş, şeh�r g�b� değ�şkenlere bağlı sonuçlar ortaya konulmuştur.

Sağlıklı c�nsel gel�ş�m çocukluk dönem�nde başlar. Bununla
beraber c�nsel akt�v�te ve üreme �le �lg�l� kararların alınmasında
gençl�k ve genç yet�şk�nl�k dönem�n�n özel b�r yer� bulunmaktadır.
Bu süreç boyunca genc�n davranışsal örüntüler�, c�nsel yönden
sağlıklı olgunlaşmasını ve c�nsel sağlığını etk�ler (Özbaşaran,
1999 akt. Pınar vd., 2009).

C�nsel sağlık ve üreme sağlığı b�lg�s� toplum sağlığının korunması
açısından önem arz etmekted�r. Gençler�n c�nsel sağlık ve üreme
sağlığı konularında b�l�nçlend�r�lmes� yanlış b�lg�ler dolayısıyla
oluşab�lecek toplum sağlığı problemler�n�n önüne geç�lmes� �ç�n
öneml�d�r. Bu noktada c�nsel eğ�t�m�n okullarda ver�lerek
kurumsallaştırılması faydalı olacaktır (Gürsoy ve Gençalp, 2010).
C�nsel sağlığın en üst düzeyde �şlemes� �ç�n devlet�n bu konuda
pol�t�ka gel�şt�rmes� büyük önem taşımaktadır.

Sonuç
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Gençler�n c�nsel sağlık ve üreme sağlığı konusunda b�l�nçl�
seç�mler yapması �stenmeyen ve adölesan gebel�kler�n ve c�nsel
yolla aktarılan enfeks�yonların görülme oranlarını
azaltab�lecekt�r (Zeren & Gürsoy, 2018).

C�nsel sağlık ve üreme sağlığıyla �lg�l� eğ�t�m �çer�kler�n�n
düzenlenmes�, devlet destekl� çalışmaların yürütülmes�, �lg�l�
STK'ların bu konularda �n�s�yat�f alması g�b� durumlar bu
konularda gençlerdek� b�lg� eks�kl�kler�n�n g�der�lmes�
noktasında öneml� olab�l�r.

Araştırma, bu konuyla �lg�l� olası çalışmalara referans n�tel�ğ�
taşımaktadır. Araştırmanın 55 soruluk ölçekle ve daha gen�ş
örneklemlerde tekrarlanması öner�l�r. 
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1.   C�nsell�k �le �lg�l� aşağıdak� �fadelerden
hang�s� doğru değ�ld�r?
A.  C�nsel davranış, sorumluluk ve özdenet�m
gerekt�r�r.
B.  C�nsel �l�şk�lerde karşılıklı sevg� ve paylaşım
gerekl�d�r.
C.  C�nsel yaşam zorlama ve sömürüden uzak
olmalıdır.
D.  C�nsel yaşam üreme çağındak� �nsanlara
özgüdür.
E.  C�nsell�k yaşamın doğal ve sağlıklı b�r
parçasıdır.
      
2.  C�nsel �st�smar �le �lg�l� aşağıda yer alan
�fadelerden hang�s� doğrudur?
A.  Toplumumuzda sadece kızlar c�nsel
�st�smara maruz kalab�lmekted�r.
B.  K�ş� beden�ne dokunulmasını
�stemed�ğ�nde hayır d�yeb�lmel�d�r.
C.  C�nsel �st�smar toplumumuzda yaygın
görülen b�r durum değ�ld�r.
D.  C�nsel �st�smara uğrayan k�ş�ler bu durumu
g�zlemel�d�r.
E.  Yet�şk�nler asla çocuk ve ergenler� c�nsel
yönden �st�smar etmez.
      
3.  Aşağıdak�lerden hang�s� c�nsel yolla
aktarılan enfeks�yonlar açısından r�sk
oluşturan c�nsel davranışlardan b�r�d�r?
A.  Masturbasyon
B.  Öpüşme
C.  Kucaklaşma
D.  Vücudun okşanması
E.  Oral c�nsel �l�şk�

Soru  Formu
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4.  Aşağıdak�lerden hang�s� gençl�k dönem�nde
sık görülen üreme sağlığı sorunlarından b�r�
değ�ld�r?
A.  Erken gebel�kler
B.  İsteyerek düşükler
C.  C�nsel yolla bulaşan enfeks�yonlar
D.  C�nsell�kle �lg�l� b�lg� eks�kl�ğ�
E.  Üreme organları kanserler�
      
5.  Aşağıdak�lerden hang�s� gençler�n c�nsel/
üreme sağlığı haklarından değ�ld�r?
A.  Kend� kararını vermede özgür olma hakkı
B.  Kend�n� koruma ve başkası tarafından
korunma hakkı
C.  C�nsel sağlık konularını b�lme hakkı
D.  Sağlık h�zmetler�nden yararlanma hakkı
E.  Gen�tal enfeks�yonu c�nsel eş�nden g�zleme
hakkı
      
6.  Aşağıdak�lerden hang�s� “kadın dış üreme
organları”ndan b�r� değ�ld�r?
A.  Overler (yumurtalıklar)
B.  Kl�tor�s (bızır)
C.  Lab�a majör (büyük dudaklar)
D.  Lab�a m�nör (küçük dudaklar)
E.  Hymen (kızlık zarı)

7.  Normal b�r adet kanaması kaç gün sürer?
A.  1-2
B.  3-7
C.  8-10
D.  12-13
E.  14-15



8.  Gece boşalmaları (ıslak rüya görme) �le �lg�l�
aşağıda ver�len �fadelerden hang�s� doğrudur?
A.  Gece boşalması b�r hastalık bel�rt�s�d�r
B.  İstenmeyen zamanlarda olması
engelleneb�l�r
C.  Hormonal akt�v�teye göre her k�ş�de
farklılık göster�r
D.  Ergenl�kte başlar, evl�l�kle beraber sona
erer
E.  Sık olması c�nsel gücü azaltır
      
9.  Aşağıdak�lerden hang�s� normal adet düzen�
�le �lg�l� �fadelerden b�r�d�r?
A.  Adet�n 9 yaşından önce başlaması
B.  17 yaşına kadar adet görülmemes�
C.  Adet�n 35 günden uzun aralıklarla olması
D.  Adet�n yaklaşık 28 günde b�r olması
E.  Adet kanamalarının 7 günden uzun sürmes�
      
10. Aşağıdak�lerden hang�s� olası gebel�k
bel�rt�ler�nden b�r� değ�ld�r?
A.  Kabızlığın olması
B.  Vaj�nal akıntının artması
C.  Adet kanamasının gec�kmes�
D.  Bulantı ve kusma olması
E.  Göğüslerde hassas�yet olması
      
11. Normal b�r gebel�k süres� kaç haftadır?
A.  20 hafta
B.  25 hafta
C.  30 hafta
D.  35 hafta
E.  40 hafta
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12. Gebe kalma olasılığının en yüksek olduğu
dönem aşağıdak�lerden hang�s�d�r?
A.  Adetten �k� hafta önce
B.  Adet b�ter b�tmez.
C.  Adet�n �lk günü
D.  Adet görülen günler �ç�nde
E.  Adetten hemen önce
      
13. “B�reyler�n �sted�kler� zaman ve �sted�kler�
sayıda çocuk sah�b� olmalarını sağlama” �fades�
aşağıdak� kavramlardan hang�s�n�
tanımlamaktadır?
A.  Doğurganlığın azaltılması
B.  A�le planlaması
C.  Nüfus planlaması
D.  A�le ekonom�s�n�n düzenlenmes�
E.  Doğurganlığın artırılması
      
14. Aşağıdak�lerden hang�s� gebel�ğ� önley�c�
etk�n yöntemlerden b�r� değ�ld�r?
A.  Rah�m �ç� araç (sp�ral)
B.  Prezervat�f (kondom)
C.  Ger� çekme (dışa boşalma)
D.  Gebel�ğ� önley�c� haplar
E.  Tüpler�n bağlanması (tüp l�gasyon)
      
15. Aşağıdak� yöntemlerden hang�s� gebel�ğ�
önley�c� etk�n yöntemlerden b�r�d�r?
A.  Takv�m yöntem�
B.  Hazney� (Vaj�na) yıkama
C.  Ger� çekme (dışa boşalma)
D.  Der� altına takılan kapsül (�mplant)
E.  Sperm�s�t (sperm öldürücü)



16. Aşağıdak�lerden hang�s� korunmasız c�nsel
�l�şk� sonrası kullanılab�lecek gebel�ğ� önley�c�
yöntemler�nden (ac�l korunma) b�r�d�r?
A.  Gebel�ğ� önley�c� haplar
B.  Tüpl�gasyon (tüpler�n bağlanması)
C.  Gebel�ğ� önley�c� �ğneler
D.  Sperm�s�t (sperm öldürücü)
E.  Prezervat�f (Kondom)
      
17. Aşağıdak�lerden hang�s�n�n sp�ral (rah�m �ç�
araç) kullanması uygundur?
A.  Üreme organı �lt�habı olanlar
B.  Uzun b�r süre gebe kalmak �stemeyenler
C.  Adetler� aşırı kanamalı olanlar
D.  Gebel�k şüphes� olanlar
E.  Adet düzens�zl�ğ� olanlar
      
18. Aşağıdak� gebel�ğ� önley�c� yöntemlerden
hang�s� erkekler �ç�nd�r?
A.  Gebel�ğ� önley�c� �ğneler
B.  Rah�m �ç� araç (sp�ral)
C.  Gebel�ğ� önley�c� haplar
D.  Kondom (prezervat�f)
E.  Sperm�s�t (sperm öldürücü)
      
19. Kondomun doğru kullanımı �le �lg�l�
özell�klerden yanlış olanı �şaretley�n�z?
A.  Her �l�şk�de yen� b�r kondom kullanılmalıdır.
B.  Pen�s hazneye temas etmeden takılmalıdır.
C.  Son kullanma tar�h� kontrol ed�lmel�d�r.
D.  Boşalmayı tak�ben pen�s�n sertl�ğ�
kaybolmadan çıkarılmalıdır.
E.  Kayganlaştırmak �ç�n vazel�n
kullanılmalıdır.
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20. Türk�ye'de gebel�kler yasal olarak kaçıncı
haftaya kadar sonlandırılmaktadır?
A.  6 hafta
B.  8 hafta
C.  10 hafta
D.  12 hafta
E.  16 hafta
      
21. Aşağıdak� gebel�ğ� önley�c� yöntemler�n
hang�s� b�reyler� aynı zamanda c�nsel yolla
bulaşan enfeks�yonlara karşı korur?
A.  Kadında tüpler�n bağlanması (tüpl�gasyon)
B.  Erkekte sperm kanallarının bağlanması
(vazektom�)
C.  Gebel�ğ� önley�c� haplar
D.  Prezervat�f (kondom)
E.  Rah�m �ç� araç (sp�ral)
      
22. Aşağıdak� hastalıklardan hang�s� c�nsel
temasla geçeb�len b�r enfeks�yon değ�ld�r?
A.  Tüberküloz (verem)
B.  Bel soğukluğu (gonore)
C.  Freng� (s�f�l�z)
D.  AIDS
E.  Hepat�t B
      
23. “Ayhan 23 yaşında, b�r ün�vers�te
öğrenc�s�d�r. B�r hafta önce c�nsel �l�şk�s� olmuş.
Şu anda �drar yaparken yanma ve pen�ste p�s
kokulu akıntısı olduğunu fark eder. Pan�kle
öğrenc� sağlık merkez�ne başvurur” Ayhan'ın
hastalığı ne olab�l�r?
A.  Bel soğukluğu (gonore)
B.  Gen�tal uçuk
C.  Gen�tal mantar
D.  AIDS
E.  Freng� (s�f�l�z)



24. Ayhan'ın tedav� sürec� �le �lg�l� doğru olan
seçeneğ� �şaretley�n�z?
A.  Hastalığın herhang� b�r tedav�s� yoktur
B.  Tedav� ed�lse b�le hastalık sık sık tekrarlar
C.  C�nsel eşle b�rl�kte tedav� ed�lmel�d�r
D.  Hastalığı tedav� ed�lse b�le kısır kalab�l�r
E.  Tedav� sırasında c�nsel �l�şk�de bulunab�l�r
      
25. Aşağıdak�lerden hang�s� kadınlarda c�nsel
yolla bulaşan hastalıklarda görülen ortak
bulgulardan b�r� değ�ld�r?
A.  Anormal vaj�nal akıntı
B.  Bulantı-Kusma
C.  İdrar yaparken yanma ve ağrı
D.  Gen�tal bölgede kızarıklık, döküntü
E.  C�nsel �l�şk� sırasında ağrı
      
26. Gonore (bel soğukluğu) �le �lg�l� özell�kler
aşağıda ver�lm�şt�r. Yanlış olanı �şaretley�n�z?
A.  Sadece erkeklerde görüleb�len b�r
hastalıktır.
B.  Hastalık c�nsel �l�şk� �le bulaşır.
C.  Yüksek doz pen�s�l�n �le tedav� ed�l�r.
D.  Tedav� ed�lmezse kısırlık �le sonuçlanab�l�r.
E.  Enfeks�yon doğum sırasında anneden
bebeğe geçeb�l�r.
      
27. Aşağıdak�lerden hang�s� s�f�l�z�n (freng�)
bulaşma yollarından b�r� değ�ld�r?
A.  C�nsel temas
B.  C�lt teması
C.  Kan yolu
D.  Hava yolu
E.  Vücut sıvıları

28

28. Aşağıdak�lerden hang�s� gen�tal mantar
hastalığında görülen vaj�nal akıntının
özell�ğ�d�r?
A. Peyn�r�ms�, kaşıntılı akıntı
B. Balık kokulu, gr� akıntı
C. Kötü kokulu, yeş�l akıntı
D. Köpüklü, bol m�ktarda akıntı
E. Pürülan (�lt�haplı) akıntı
 
29. HIV ant�korlarının kanda ölçüleb�lecek
düzeye gelmes� �ç�n ne kadar süreye �ht�yaç
vardır?
A. 1 ay
B. 3 ay
C. 6 ay
D. 1 yıl
E. 2 yıl
 
30. HIV aşağıdak�lerden hang� yolla bulaşmaz?
A. Vaj�nal sıvı
B. Tükürük
C. Anne sütü
D. Men sıvısı
E. Kan





"Bu yayın Türk�ye A�le Sağlığı ve Planlaması Vakfı desteğ� �le
hazırlanmıştır. Bu yayın �çer�ğ�n�n sorumluluğu tamamıyla Sağlık

Hakkı Derneğ�'ne a�tt�r ve Türk�ye A�le Sağlığı ve Planlaması
Vakfı’nın görüşler�n� yansıtmamaktadır."

Her türlü ger� b�ld�r�m �ç�n b�lg�@sagl�khakk�.net'e ulaşab�l�rs�n�z.

B�lg� düzey�n�z� ölçmek �stersen�z bu araştırmada kullanılan soru
formunun çevr�m�ç� vers�yonuna aşağıdak� karekodu okutarak
er�şeb�l�rs�n�z.
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