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ÖZET
Amaç: Tıp ve Mühendislik fakültesi öğrencileri arasında Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
(CYBH) ve Aile planlaması (AP) konusundaki tutum, davranış ve bilgi düzeylerini
değerlendirmek.
Yöntem: Çalışmaya toplam 208 ögrenci dahil edildi. 72 öğrenci Tıp fakültesinden, 136 öğrenci
mühendislik fakültesinden idi. Katılımcılara CYBH ve AP ile ilgili 18 sorudan oluşan bir anket
yapıldı.
Bulgular: Öğrencilerin % 98.6’sı HIV/AIDS hakkında bilgi sahibiydi. En az bilinen CYBH
gonore (%12.5) idi. Tıp öğrencileri mühendislik öğrencilerine göre gonore hastalığı hakkında
daha bilinçliydi (%22.2 ye karşı %7.4, p<0.01). Tüm Öğrencilerin %48.1’i koitus interruptusun
(CI) etkin, modern bir kontraseptif yöntem olduğunu düşünüyordu.
Sonuç: Araştırma sonuçları üniversite öğrencilerinin CYBH ve etkili AP yöntemleri hakkında
daha fazla bilgilendirilmeye ihtiyaç duyduğunu göstermiştir.
Anahtar kelimeler: CYBH, Aile planlaması, Kontrasepsiyon, Üniversite öğrencisi.

ABSTRACT
Purpose: The aim of this study was to evaluate attitude and level of knowledge of the students
from faculty of medicine and engineering about sexually transmitted diseases (STDs) and family
planning(FP).
Methods: A total number of 208 students (72 medical faculty and 136 from faculty of
engineering) were included into the study. A questionnaire, composed of 18 questions regarding
STDs and FP was conducted.
Results: Most of the students (98.6%) were aware of HIV/AIDS. The least known STD was
gonorrhea (12.5%). Medical students were more aware of gonorrhea, compared to other group
(22.2%vs7.4%, p<0.01). Of all students, 48.1% thought that coitus interruptus (CI) was an
effective modern contraceptive method.
Conclusion: The resarch results showed that the university students were needed more
information about STD and effective FP methods.
Key words: STDs, Family planning, Contraception, University student.

GİRİŞ
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar (CYBH); kişiden kişiye cinsel temas aracılığı
ile geçen enfeksiyonlardır. Etken, kan, semen, diğer vücut sıvıları veya
enfeksiyonlu vücut alanı ile direkt temas sonucunda geçmektedir. Yirmiden
fazla CYBH ajanı bulunmaktadır. Klamidya, Trikomonas, Human Papilloma
Virüs (HPV) enfeksiyonu, Sifiliz, Gonore, Kandida, Herpes, Hepatit B,C ve
AIDS bu hastalıklardan bazılarıdır (1). Bilinen bir hayvan rezervuarı yoktur.
Bu nedenle asemptomatik taşıyıcı kişiler en önemli kaynaktır. Etken ne olursa
olsun, cinsel yolla bulaşan hastalıkların en sık rastlanan üç klinik bulgusu
mukopürülan üretrit/servisit, genital ülser ve siğillerdir (1).
Son yıllarda CYBH görülme sıklığı artmıştır. Bu artışa cinsel olgunluk yaşının
küçülmesi, evlilik öncesi cinsel ilişkinin yaygınlaşması önemli katkıda
bulunmaktadır. Ulaşım imkanlarının artmasına paralel olarak evlilik dışı cinsel
ilişki ve partner sayısı da artmaktadır. Doğum kontrol yöntemlerinin gelişmesi,
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bazı hastalıkların tedavilerinin mümkün olması ile
gelişen yalancı güven hissi CYBH’ların görülme
sıklığını arttıran diğer faktörlerdir (2).
Genellikle genç erişkinler risk altında olmakla birlikte
CYBH en çok 15-49 yaş grubu insanlarda
görülmektedir. Sık görülmeleri, zor tanı konabilmesi
ve tedavi edilmedikleri zaman ciddi komplikasyonlara
yol açmaları nedeni ile insan sağlığı açısından çok
önemli bir yere sahiptirler.  Erken yaşta cinsel ilişkiye
başlayan kişiler arasında eksik ve yanlış bilgiler bu
hastalıkların önlenmesinde zorluklara neden
olmaktadır.
Aile Planlaması (AP) uygulamalarının önemli bir
boyutu, kadın sağlığını yakından ilgilendiriyor
olmasıdır. Uygulanacak yöntemin seçiminde tercihin
bilinçli yapılması, gebelikler arasında yeterli sürenin
bırakılması gibi konular sağlık düzeyinin bireysel ve
toplumsal bazda belirlenmesinde rol oynamaktadır
(3). İstenmeyen gebelik ve doğumların önüne geçmek
için elde etkili yöntemler varken, hizmetlerden
habersiz olma, toplumsal baskılar, dini inanışlar vb.
nedenlerle istenmeyen gebelikler hala ülkemizin
önemli sağlık sorunlarından birisini oluşturmaktadır.
Ülkemizde AP konusunda yeterli sayılabilecek hizmet
sunumuna karşın etkili yöntem kullanma oranının
düşük olması (%42.5 ve etkisiz yöntem kullanımının
önceki yıllara oranla artmış olması (%28,5), nüfus
içinde önemli bir paya sahip olan gençlere yönelik
cinsellik ve AP konusunda yeterince bilgilendirme
yapılmadığını düşündürmektedir (4). Cinsel yaşamda
istenmeyen gebelikle karşılaşıldığında gençler son
çare olarak sağlık açısından riskler taşıyan isteyerek
düşük tercihini kullanabilmektedir. Ülkemizde aşırı
doğurganlık hala önemli sağlık sorunlarından biridir.
Türkiye Nüfus Sağlığı Araştırma (TNSA) 2003
verilerine göre toplam doğurganlık hızı %2.23tür (4).
Çalışmada üniversitemizin sağlık alanı ile sağlık alanı
dışındaki fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin
CYBH ve aile planlaması hakkındaki bilgi
düzeylerinin saptanması, bu bilgi düzeyine üniversite
eğitiminin ne ölçüde katkı sağladığını ve bu bilgilerin
nasıl artırılabileceğinin ortaya konulması amaçlandı.

GEREÇ ve YÖNTEM
Bu çalışma, CYBH konusunda üniversite
öğrencilerinin görüşlerini saptamayı amaçlayan
tanımlayıcı türde bir araştırmadır. Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Mühendislik
Fakültesinde okuyan, (seçilen fakültelerin birinci
sınıflarında okuyan öğrenciler çalışma dışında
tutulmak koşuluyla) ikinci ve üçüncü sınıf 208
öğrenci bu araştırmanın evrenini oluşturmaktadır.
Araştırmanın katılım hızı %78.0 (n=208)’dır. 58
öğrenci veri toplama döneminde derse girmeme,
araştırmaya katılmayı istememe nedeniyle araştırma
dışında kalmıştır. Veriler, toplam 18 soru bulunan
anket formu aracılığı ile toplandı. Araştırma formunda
öğrenci ve ailelerine ilişkin tanıtıcı sorular (yaş,
cinsiyet, medeni durum, anne-baba öğrenimi, cinsel
tercih durumu) ve CYBH (HIV/AIDS, bel soğukluğu,
frengi, idrar yolu iltihabı, hepatit B, C, vajinal mantar,
vajinit, cinsel organ uçukları ve cinsel organ siğilleri)
konusundaki bilgileri irdelendi.
Araştırma için Üniversite Etik Kurulu’ndan izin
alındı. Soru formları, ders bitiminde ilgili öğretim
üyesinden izin alınarak gözlem altında öğrencilere
araştırmanın amacı ve isim belirtmemeleri
açıklandıktan sonra uygulandı. Veriler SPSS 11.0
istatistik paket programına kayıt edildi. İstatistiksel
değerlendirmede independent t test uygulandı. p<0.05
değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

BULGULAR
Araştırmaya katılan öğrencilerden (%48.1) erkek,
(%51.9) kız olup, yaşları 17- 25 (20.3±1.6) arasında
değişmekte idi. Araştırmaya Tıp Fakültesi’nden 72
(%34.6) ve mühendislik fakültesinden 136 (%65.4)
öğrenci katılmıştır. Gençlerin %41.8’si en uzun süre
Ege bölgesinde yaşadığını, %44.2’si yurtta ikamet
ettiğini belirtmiştir. Öğrencilerin %38.9’unun
annesinin lise mezunu, %40.4’ünün babasının
yüksekokul mezunu olduğu öğrenildi.
Korunma yöntemleri hakkında bilgiyi alma
kaynakları sorulduğunda; Öğrencilerden 163’ünün
(%33.8) gazete ve kitap, 111’inin (%23) televizyon,
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Tablo 1: Öğrencilerin cinsel yolla bulaşan hastalıklar, aile
planlaması ve korunma yöntemleri hakkında bilgiyi alma
kaynakları.

Tablo 2. Farklı iki fakültedeki öğrencilerin CYBH hakkında
bilgi düzeylerinin karşılaştırılması. (CYBH; Cinsel yolla bulaşan
hastalık, HPV; Human papilloma virus)
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91’inin (%18.9) internet, 90’ının (%18.7) arkadaşları,
12’sinin (%2.4) danışma merkezinden bilgilendikleri
tespit edildi (Tablo 1).
Öğrencilere CYBH’ların neler olabileceği
sorulduğunda; 205’i (%98.6) HIV/AIDS’i, 152’si
(%73.1) Hepatit B’yi, 42’si (%20.2) Genital Herpes’i,
26’sı (%12.5) Gonore’yi bildiklerini ifade ettiler.
CYBH hakkında bilgi düzeyleri bakımından
öğrenciler arasında istatistiksel farklılık saptanmadı.
Öğrencilerin CYBH hakkında bilgi düzeyleri Tablo
2’de sunuldu.
Araştırma grubunda öğrencilerin %33.7’sinin daha
önce cinsel deneyim yaşadığı, cinsel yönden aktif olan
67 kişinin (%32.2) ilk cinsel deneyimlerini ortalama
17 yaşında yaşadığı öğrenildi. %18.3’ünün birlikte
olduğu arkadaşıyla cinsel ilişki yaşadığı saptandı.
Korunma yöntemleri hakkındaki bilgisizliklerinden
dolayı %3 oranında istenmeyen gebelik yaşandığı
saptandı. Cinsel aktif olan grubun %50’sinin tek bir
arkadaşı ile %56.1‘inin birden fazla kişiyle cinsel
ilişkisi olduğu, %97’sinin cinsel ilişki sırasında
korunduğu, %3’ünün korunmadığı belirlendi. Cinsel
aktif grubun %74.2’sinin korunma amacıyla kondom
kullandığı tespit edildi.
Tıp öğrencilerinin genel olarak aile planlaması
yöntem bilgileri diğer öğrencilerden daha fazla
saptandı. Aile planlaması yöntemleri içinde en çok
bilineni doğum kontrol hapı (% 93.8) olup bunu ikinci
sırada kondom (%70.7) izlemekteydi. Öğrencilerin
bildiği  kontraseptif yöntemler ve bilgi düzeyleri
Tablo 3’de sunuldu.

TARTIŞMA
Araştırma populasyonunda cinsel yönden aktif olan
67 kişinin (%32.2) ilk cinsel deneyimlerini ortalama
17 yaşında yaşamış olmaları AP ve CYBH konusunda
eğitimin lise yıllarından önce başlaması gerektiğini
göstermektedir. Dönmez ve ark.(5)’nın Akdeniz
Üniversitesi Turizm Yüksek Okulunda yaptığı bir
çalışmada, öğrencilerinin en az %57’sinin cinsel
olarak aktif olduğu saptanmıştır.  Bu çalışmada da
cinsel ilişkide bulunma oranı dikkati çekecek
değerdedir.
Çalışmamızda öğrencilerin CYBH ve AP hakkında
bilgiyi %33.8 gazete ve kitaplardan %2.4 oranında
danışma merkezinden aldığı saptandı. Güler ve ark.
(6) çalışmalarında, öğrencilerin bilgi aldıkları
kaynaklar arasında ilk sırayı radyo ve televizyonun
aldığını saptamışlardır. CYBH ile ilgili bilgiyi
televizyondan ve arkadaşlarından almış olmaları,
cinsellikle ilgili konuların aile içinde rahat bir şekilde
konuşulamadığını düşündürebilir. Ayrıca üniversite
bünyesinde Gençlik Danışma Birimi (GEDAB)
bulunmasına karşın bu birime başvuru ve buradan
bilgi alma oranının düşük olduğu gözlendi.
CYBH hakkında bilgi düzeylerinin araştırıldığı bir
çalışmada Aras ve ark. (7) öğrencilerin %89.5’i
HIV/AIDS’i, %36.2’si gonoreyi, %7.3’ü genital
herpesi bilmekteydi. Türkiye'de ve dünyada yapılan
çalışmalarda adolesanların en çok bildikleri CYBH
olarak HIV/AIDS rapor edilmiştir. Literatüre
bakıldığında üniversite öğrencileri arasında,
medyanın etkisi yanında HIV/AIDS’in ölümcül bir
hastalık olması nedeniyle daha fazla bilgiye sahip
oldukları görülmektedir. Orta-düşük sosyoekonomik
düzeydeki gençlerde %64, yüksek sosyoekonomik
düzey gruptaki gençlerde %97.7 oranlarda en fazla
bilinen CYBH, HIV/AIDS’dir (8-10).
Çalışmamızda, CYBH konusunda ve AP alanında kız
ve erkek öğrencilerin bilgi düzeyleri yönünden
gruplar arasında farklılık bulunmadı. Aynı şekilde her
iki fakülte öğrencileri arasında CYBH hakkında bilgi
yönünden istatistiksel açıdan önemli bir farklılığın
bulunmadığı görüldü. En çok bilinen hastalıkların
AIDS, hepatit, candidiasis olduğu görüldü. En çok
bilinen CYBH ise %98.6 ile HIV/AIDS saptandı.
Halk sağlığı açısından önemli olan Hepatit B'nin,
öğrencilerin %73.1’i tarafından cinsel yolla geçen bir
etmen olarak ikinci sırada bilmeleri olumlu bulundu.
AP yöntemi olarak öğrencilerce en çok bilinen
yöntem %93.8 OKS, %70.7 Kondom ve %66.0 RİA
saptandı. Bu konuda yapılan diğer çalışmalarda da
benzer sonuçlar belirtilmektedir (8,9). Gençler her ne
kadar modern AP yöntemlerini bildiklerini ifade etmiş
olsalar da bu yöntemlerin etkilerini değerlendirmeleri
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Tablo 3: Farklı iki fakültedeki öğrencilerin kontraseptif yöntem
bilgi düzeylerinin karşılaştırılması.
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istendiğinde oldukça yetersiz sonuçlarla karşılaşıldı.
Fitil, jel, diyafram ve norplant gibi yöntemlerin
çoğunlukla gençler tarafından bilinmedikleri, kondom
gibi hem AP hem de CYBH’lardan korunmada çok
önemli olan yöntemin gençlerin yaklaşık üçte biri
(%29.3) tarafından bilinmediği dikkat çekici bulundu.
Aydın ve ark.(11) Erciyes Üniversitesi son sınıf kız
öğrencileri ile yaptıkları bir çalışmada; öğrencilerin
%63.7’si OKS, %58’i RİA, %53.3’ü prezervatif,
%20’si takvim yöntemini bildiğini saptamışlardır. Biz
çalışma grubumuzun AP konusunda daha bilgili
olduğunu gözlemledik. Sonuçlara bakıldığında
öğrencilerin modern kontraseptif yöntemler hakkında
bilinçli olduğunu düşündürmesine karşın tüm
öğrencilerin % 48.1’i geri çekme metodunu etkin bir
kontraseptif yöntem olarak bildiği saptandı.
Öğrencilerin CYBH konusunda bilgilendirilmesinin
önemli olduğu, bu konuda yeterli bilgisi olmayan
bireylerin hastalıklara yakalanma ve yayma riskinin
yüksek olduğu bilinmelidir. Elde edilen sonuçlar
doğrultusunda CYBH ve AP yöntemlerinin bir arada
algılanmadığı ve gençlere yapılacak eğitimlerde
CYBH ve AP yöntemlerinin bir bütün halinde
verilmesinin daha yararlı olacağı düşünülmektedir.
Türkiye’de gençlik danışma ve sağlık hizmeti veren
merkezler mevcuttur, fakat bu tür organize
çalışmaların yaygın olmadığı bilinmektedir. Bu
merkezlerde cinsel gelişim ve cinsel sağlık
danışmanlığı kapsamında, CYBH ve korunma yolları
ele alınmaktadır (12). Cinsel yolla bulaşan
enfeksiyonlardan korunmak ve bireylerde sağlıklı
cinsel davranış geliştirebilmek amacı ile üreme
sağlığı-cinsel sağlık konularına örgün eğitim
kapsamında daha fazla yer verilmelidir. Öğrencilerin
sağlık personeline başvurarak bilgi almak istemeleri
beklenmekle birlikte, sağlık personelinin de
öğrencilere bilgi vermesi gerekmektedir. Cinsel sağlık
konusundaki tabuların ortadan kaldırılması, yanlış
davranış ve değerlerin düzeltilmesi için orta öğretim
ve üniversitelerde tüm öğrencilere yeterli bilgi ve
eğitim sağlayabilmek için, bu eğitimlerin örgün
eğitim kapsamında zorunlu olması yararlı olacaktır.
Bu nedenle üniversite gençlerine yönelik düzenli
olarak aile planlaması ve bulaşıcı hastalıklar hakkında
ve sürekli eğitim programı oluşturulmalıdır.
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