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Risk Altında İki Grubun Cinsel Bilgilerinin
Karşılaştırılması: Sokakta Yaşayan ve

Kanunla İhtilafa Düşen Ergenler

ÖÖZZEETT  AAmmaaçç:: Bu çalışmada sokakta yaşayan ve kanunla ihtilafa düşen ergenlerin cinsellik ve üreme
sağlığı ile ilgili bilgi düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemmlleerr:: Sosyal Hiz-
metler ve Çocuk Esirgeme Kurumları (n=435) ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevlerine bağlı tu-
tukevlerinde (n=594) bulunan toplam 1029 ergene, Aralık 2004 – Mayıs 2007 tarihleri arasında
cinsellik ve üreme sağlığı konularında bilgi düzeylerini ölçmek üzere araştırmacılar tarafından ge-
liştirilen bir soru formu uygulanmıştır. Soru formunda ergenlerin sosyodemografik bilgileri de alın-
mıştır. BBuullgguullaarr:: Sokakta yaşayan ve kanunla ihtilafa düşen ergen gruplarının cinsiyet, yaş ve eğitim
düzeyi bakımından anlamlı fark gösterdiği saptanmıştır (p<0.01). Kanunla ihtilafa düşenlerde er-
keklerin, 17 ve üstü yaşta olanların ve ortaöğretim ve üzeri eğitim düzeyindekilerin oranı sokakta
yaşayanlara göre daha yüksektir. İki risk grubu karşılaştırıldığında kanunla ihtilafa düşenlerin doğru
bildikleri soru sayısı ortalamaları sokakta yaşayan ergenlere göre daha yüksek bulunmuştur (p<0.01).
Ayrıca, aynı yaş grubundaki (p<0.001) ve aynı eğitim düzeyindeki (p<0.001) ergenlerde de kanunla
ihtilafa düşenlerin doğru cevap sayıları daha yüksek bulunmuştur. Bulgulara göre risk grubunun
yanı sıra, yaş ve eğitim düzeyi değişkenleri de doğru cevap sayısını etkilemektedir. SSoonnuuçç::  Bu çalış-
manın sonuçları her iki risk grubunun cinsellik ve üreme sağlığı bilgilerinin farklı düzeylerde ol-
duğunu ve sokakta yaşayanların bilgilerinin kanunla ihtilafa düşenlere göre daha eksik/yanlış
olduğunu göstermiştir. Bulgulardan yola çıkarak, cinsellik ve üreme sağlığı programlarının riskli
grupların farklı sosyodemografik özelliklerine ve bilgi düzeylerine yönelik hazırlanmasının her iki
risk grubunun da eğitimlerden alacakları faydayı arttıracağı düşünülmektedir. 

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Ergen; üreme; üreme sağlığı hizmetleri; evsiz gençlik; çocuk suçları  

AABBSS  TTRRAACCTT  OObbjjeeccttiivvee::  The aim of this study was to compare adolescents that are living on the streets
and delinquent adolescents in terms of their sexuality and reproductive health knowledge. MMaatteerriiaall
aanndd  MMeetthhooddss::  A questionnaire, formed by the specialists, was applied to 1029 adolescents in Social
Services (n=435) and in Detention Centers (n=594) between December 2004 – May 2007 in order to
evaluate their sexuality and reproductive health knowledge. The questionnaire also included so-
ciodemographic questions. RReessuullttss::  Results revealed that adolescent group of living on the streets
and delinquent adolescents group differed significantly in terms of gender, age and education levels
(p<0.01). Males, those having the secondary school and above education level and older adolescents
who are 17 and above had higher ratio in delinquent group when compared to living on the streets
group. From the two risk groups, delinquent adolescents had significantly higher mean scores of cor-
rect answers compared to adolescents living on the streets (p<0.01). Moreover, delinquent adolescents
had higher correct answers between the same age and same education level group of adolescents.
Results show that besides the risk group, age and education level variables are determinants for cor-
rect answers to sexual and reproductive health questions. CCoonncclluussiioonn:: Results showed that the level
of sexuality and reproductive health knowledge between the two risk groups was different and those
adolescents living on the streets had worst/more incomplete knowledge of sexual health than delin-
quents. By taking all the differences of sociodemographic distribution and knowledge levels into ac-
count, preparing the sexuality and reproductive health education programs according to the specific
needs of risk groups is considered to increase the benefit taken from those programs. 

KKeeyy  WWoorrddss::  Adolescent; reproduction; reproductive health services; homeless youth; juvenile delinquency 
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ür ki ye’ de ya pı lan araş tır ma lar er gen le rin
cin sel sağ lık hak kın da ki bil gi le ri nin ye ter li
ol ma dı ğı nı gös ter miş tir.1-3 Bir araş tır ma da

üni ver si te öğ ren ci le ri nin sa de ce %40’ı cin sel yol la
bu la şan has ta lık lar hak kın da bil gi sa hi bi ol du ğu nu
bil dir miş ve %77’si da ha faz la bil gi is te di ği ni be lirt-
miş tir.4 İzmir’ de 13-19 yaş ara lı ğın da ki ha mi le er-
gen ler üze rin de ya pı lan bir ça lış ma da ise plan sız ca
ha mi le ka lan la rın %70’inin hiç bir do ğum kon trol
yön te mi kul lan ma dı ğı sap tan mış tır.5

Genç le rin cin sel ko nu lar da bil gi edin dik le ri
baş lı ca kay nak la rı araş tı ran ça lış ma lar da mev cut -
tur. Ça nak ka le On se kiz Mart Üni ver si te si bi rin ci
sı nıf öğ ren ci le ri ara sın da ya pı lan bir araş tır ma
genç le rin sa de ce %13.8’inin ai le siy le cin sel ko nu -
lar da ra hat lık la ko nu şa bil di ği ni ak tar mış tır.6 Di ğer
bir ça lış ma 13-18 yaş ara sın da ki er gen le rin cin sel -
lik hak kın da bil gi edin dik le ri baş lı ca kay na ğın ar-
ka daş la rı ol du ğu nu ve %88.8’inin cin sel lik hak kın -
da ki bil gi len dir me nin okul lar da ya pıl ma sı nı ter cih
et tik le ri ni or ta ya koy muş tur. Bu araş tır ma ya ka tı -
lan genç kız la rın %50.2’si ye ter li cin sel lik ve üre me
sağ lı ğı bil gi si ne sa hip ol du ğu nu dü şün dü ğü hal de
ya pı lan an ket te cin sel lik bil gi le ri nin ye ter li ol ma -
dı ğı an la şıl mış tır.3 Üni ver si te genç le ri ara sın da ya-
pı lan ça lış ma lar da da ben zer bul gu lar el de
edil miş tir.4 Tüm bu araş tır ma lar genç le rin bü yük
bir kıs mı nın cin sel ko nu lar da bil gi edin dik le ri sü-
rek li ve gü ve ni lir kay nak la ra sa hip ol ma dık la rı nı
gös ter mek te dir.

Risk al tın da bu lu nan er gen grup la rı üze rin de
ya pı lan araş tır ma lar so kak ta ya şa yan ve ka nun la ih-
ti la fa dü şen er gen le rin cin sel ya şa ma ge nel po pu -
las yo na gö re da ha er ken yaş ta baş la dık la rı nı ve
ak tif cin sel iliş ki de bu lun duk la rı nı gös ter mek te -
dir.7-9 ABD ’de ya pı lan bir araş tır ma da da risk al tın -
da ki ço cuk lar da ilk cin sel de ne yi min da ha er ken
yaş lar da ya şan dı ğı na dik kat çe kil miş, so kak ta ya şa -
yan er gen le rin %19.5’inin ve ka nun la ih ti la fa dü -
şen er gen le rin %38.2’si nin ilk cin sel bir leş me le ri ni
12 yaş ve al tın da ya şa dık la rı sap tan mış tır.10

Yük sek risk li cin sel dav ra nış lar gös ter me le ri ne
rağ men ya pı lan ça lış ma lar da so kak ta ya şa yan ve
ka nun la ih ti la fa dü şen er gen le rin ne re dey se ya rı -
sı nın cin sel bir leş me sı ra sın da her han gi bir ko run -
ma yön te mi kul lan ma dı ğı sap tan mış tır.10,11 Baş ka

ça lış ma lar, risk gru bun da ki er gen le rin sağ lık la rı nı
teh dit eden ve cin sel yol la bu la şa bi len bir has ta lık
olan HIV/AIDS hak kın da ge nel bil gi ye sa hip ol-
duk la rı nı, fa kat bir çok yan lış ve ek sik bil gi le ri de
ol du ğu nu ve ya AIDS ’i ta nı ma la rı na rağ men risk li
dav ra nış la rı nı azalt ma dık la rı nı gös ter miş tir.12,13

Ül ke miz de so kak ta ya şa yan ve ka nun la ih ti la -
fa dü şen er gen le rin cin sel dav ra nış la rı nı in ce le yen
araş tır ma lar da da ben zer so nuç lar alın mış tır. So-
kak ta ya şa yan er gen ler le ya pı lan bir ça lış ma da ör-
nek lem gru bu nun %67.8’inin pa ra kar şı lı ğın da
cin sel iliş ki ye gir di ği, %52.7’si nin rast ge le cin sel
iliş ki ye gir di ği bil di ril miş tir.14 Ay rı ca, ço cuk ko ru -
ma ser vi sin de 44 er gen ile ya pı lan bir ça lış ma da er-
gen le rin ya rı sı nın AIDS hak kın da her han gi bir
bil gi si ol ma dı ğı ve ço ğun lu ğu nun AIDS bu laş ma
yol la rı nı bil me di ği kay de dil miş tir.15

Araş tır ma lar, fark lı risk grup la rın da ki genç le -
rin cin sel lik ve üre me sağ lı ğı ko nu sun da ki bil gi ih-
ti yaç la rı nın fark lı ol du ğu nu gös ter mek le bir lik te,
li te ra tür de risk al tın da ki genç le rin cin sel lik ve üre -
me sağ lı ğı bil gi le ri üze ri ne ya pı lan araş tır ma sa yı -
sı nın az ol du ğu dik ka ti çek mek te dir.10,12 Ül ke miz de
ise so kak ta ya şa yan ço cuk lar ve ka nun la ih ti la fa dü -
şen er gen le rin cin sel lik ve üre me sağ lı ğı hak kın da -
ki bil gi le ri ni kar şı laş tı ran ça lış ma lar bi zim araş tır -
ma la rı mız da sap ta na ma mış tır. Risk al tın da ki er-
gen le re yö ne lik cin sel lik ve üre me sağ lı ğı prog ram-
la rı nın ha zır lan ma sı önem ta şı mak ta dır fa kat risk
al tın da bu lu nan fark lı grup la rın fark lı ih ti yaç la rı
ola ca ğı dü şü nü le bi lir. Tür ki ye’ de ki du ru mu sap ta -
mak üze re bu ça lış ma da, her iki gru bun cin sel lik
ve üre me sağ lı ğı bil gi le ri kar şı laş tı rı la rak risk al tın-
da ki er gen le rin cin sel dav ra nış la rı ve bu ko nu da ki
bil gi ih ti yaç la rı hak kın da da ha faz la bil gi edin mek
amaç lan mış tır. 

GE REÇ VE YÖN TEM LER
Bu araş tır ma T.C. Sağ lık Ba kan lı ğı ve Av ru pa Bir-
li ği ta ra fın dan des tek le nen ve Ye ni den Sağ lık ve
Eği tim Der ne ği ve Tür ki ye Ço cuk la ra Ye ni den Öz-
gür lük Vak fı iş bir li ğiy le yü rü tü len “Güç Ko şul lar -
da ki Er gen le rin Üre me Sağ lı ğı Ko nu la rın da Eği ti mi
Pro je si (ADO REP)” pro je si kap sa mın da dü zen len -
miş tir. Araş tır ma ya pıl ma sı için Sağ lık Ba kan lı ğı ve
Ada let Ba kan lı ğı’n dan onay ve ça lış ma iz ni alın-



mış tır. Ça lış ma 2004 Ara lık-2007 Ma yıs ta rih le ri
ara sın da ya pıl mış tır.

Araş tır ma ya Sos yal Hiz met ler ve Ço cuk Esir-
ge me Ku rum la rı (n= 435) ile Ada let Ba kan lı ğı Ce -
za ve Tev ki fev le ri’ ne bağ lı tu tu kev le rin den (n=
594) top lam 1029 er gen alın mış tır. Araş tır ma Bat-
man, An ka ra, İstan bul, Ga zi an tep, Ko ca e li, Mer sin,
An tal ya, Ay dın, Adı ya man, Ada na, Bur sa, Di yar -
ba kır, İzmir, Ko ca e li il le rin de bu lu nan Sos yal Hiz-
met ler Ço cuk Esir ge me Ku rum la rı ile Ada let
Ba kan lı ğı Ce za ve Tev ki fev le ri’ ne bağ lı tu tu kev le -
rin de ya pıl mış tır. Se çi len ku rum lar da o an da bu lu -
nan ve ça lış ma ya ka tıl ma yı ka bul eden tüm
er gen ler alın mış tır.

Araş tır ma ya alı nan ku rum lar da ça lı şan psi ko log,
dok tor ya da sos yal hiz met uz man la rın dan bi ri si araş-
tır ma ko nu sun da eği til miş ler dir. Bu ki şi ler ku rum la -
rın da ka lan ve ça lış ma ya ka tıl ma ya is tek li ol du ğu nu
be lir ten ço cuk ve er gen le re so ru form la rı nı ver miş -
ler dir. Er gen ler den so ru form la rı nı ken di le ri uy gu -
la ma la rı ve form la ra isim le ri ni yaz ma ma la rı
is ten miş tir. Form lar ka rı şık ola rak top lan mış tır.

Araş tır ma da kul la nı lan an ket for mu ço cuk ve
er gen le rin cin sel lik ve üre me sağ lı ğı bil gi dü zey le -
ri ni ölç mek için ha zır la nan 20 so ru dan oluş tu rul -
muş tur. So ru lar cin sel bir lik te lik, ho mo sek sü el lik,
ge be li ğe ha zır lık, is ten me yen ge be lik ler ve ko run -
ma yön tem le ri, kür taj, cin sel yol la bu la şan has ta -
lık lar ve ko run ma yön tem le ri ve cin sel is tis mar
ko nu la rı nı kap sa mış tır. Bu so ru lar Ye ni den Sağ lık
ve Eği tim Der ne ği ta ra fın dan ha zır lan mış tır. Her
so ru da “Doğ ru ”, “Yan lı ş”, “Bil mi yo ru m” ol mak üze -
re 3 ce vap se çe ne ği su nul muş tur. Her so ru nun doğ -
ru bir ce va bı var dır. 

Ana liz aşa ma sın da cin sel lik ve üre me sağ lı ğı
so ru la rı na ve ri len ce vap lar de ğer len dir me yi ko lay -
laş tır mak için iki li (di ko tom) ha le ge ti ri le rek de-
ğer len dir me ya pıl mış tır. İsta tis tik ler için SPSS 15.0
prog ra mı kul la nıl mış tır. Ve ri le rin de ğer len dir me -
sin de %95 gü ven dü ze yi te mel alın mış tır. 

Cin sel lik ve üre me sağ lı ğı ala nın da ki bil gi dü-
zey le ri so ru la ra ve ri len doğ ru ce vap sa yı la rı top la -
na rak he sap lan mış tır. Risk li grup lar ara sın da eği tim
dü ze yi, yaş ve cin si yet da ğı lı mın da fark olup ol ma -
dı ğı nı be lir le mek için ki ka re tes ti, doğ ru bi li nen

so ru sa yı sı nın ku rum, yaş, eği tim dü ze yi ve cin si -
ye te gö re far kı nı be lir le me de t tes ti, her bir de ğiş -
ke nin doğ ru bi li nen so ru sa yı sı na et ki si ni gö re -
bil mek için ise t tes ti ile çok lu reg res yon ana li zi
kul la nıl mış tır. 

BUL GU LAR
Araş tır ma da iki risk gru bun dan top lam 1029 er ge -
nin ya nıt la dı ğı an ket form la rı de ğer len di ril miş tir.
Ça lış ma ya alı nan er gen le rin %82.1’i (n= 845) er -
kek, %17.8’u (n= 183) kız dır. Yaş or ta la ma sı er kek-
ler de 16.20 ± 1.78, kız lar da ise 15.36 ± 2.31 ola rak
bu lun muş tur (t= 4.46, df= 217.21, p< 0.001). Araş-
tır ma gru bu nun %3.7’si (n= 30) il ko ku lu bi tir me -
miş, %69.8’i (n= 567) il köğ re tim me zu nu, %25.8’si
(n= 210) or ta öğ re tim me zu nu ve % 0.6’sı (n= 5)
üni ver si te me zu nu dur.

Ör nek le min %42.3’ü (n= 435) so kak ta ya şa yan
ço cuk, %57.7’si (n= 594) ka nun la ih ti la fa dü şen er-
gen dir. So kak ta ya şa yan er gen le rin yaş or ta la ma sı
15.09 ± 2.18, ka nun la ih ti la fa dü şen er gen le rin yaş
or ta la ma sı ise 16.79 ± 1.25 ola rak bu lun muş tur (t=
-14.18, df= 613.60, p< 0.001).  So kak ta ya şa yan la rın
%5.4’ü (n= 21) il ko ku lu bi tir me miş, %73.6’sı (n=
287) il köğ re tim me zu nu, %20.3’ü (n= 79) or ta öğ re -
tim me zu nu ve % 0.8’i (n= 3) üni ver si te me zu nu -
dur. Ka nun la ih ti la fa dü şen le rin ise %2.1’i (n= 9)
il ko ku lu bi tir me miş, %66.4’ü (n= 280) il köğ re tim
me zu nu, %40’ı (n= 131) or ta öğ re tim me zu nu ve
%0.5’i (n= 2) üni ver si te me zu nu dur.

Ör nek lem de ki er gen le rin iki risk li grup ara sın -
da eği tim dü ze yi, yaş ve cin si yet de ğiş ken le ri ne gö -
re da ğı lı mı na ba kıl mış tır. So kak ta ya şa yan er gen le rin
beş te bi ri li se ve üze ri dü zey de eği tim al mış ken, ka-
nun la ih ti la fa dü şen ler de bu ora nın üç te bir ol du ğu
be lir len miş tir. Ka nun la ih ti la fa dü şen ler de 17 yaş ve
üs tün de olan la rın ora nı nın so kak ta ya şa yan la ra gö re
da ha faz la ol du ğu bu lun muş tur. Ka nun la ih ti la fa dü-
şen le rin ta ma mı nın er kek ol du ğu, so kak ta ya şa yan -
lar da ise er kek le rin, gru bun ne re dey se ya rı sı nı
oluş tur du ğu gö rül müş tür. Bu bul gu la ra gö re so kak -
ta ya şa yan lar ve ka nun la ih ti la fa dü şen ler ara sın da
eği tim, yaş ve cin si yet da ğı lı mın da is ta tis tik sel ola-
rak an lam lı fark sap tan mış tır. So kak ta ya şa yan ve ka-
nun la ih ti la fa dü şen er gen le rin eği tim, yaş ve cin si yet
özel lik le ri Tab lo 1’de yer al mak ta dır.
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Araş tır ma ya alı nan ör nek le min doğ ru bil di ği
so ru sa yı sı or ta la ma sı 9.08 ± 3.92 ola rak bu lun muş -
tur. Ka nun la ih ti la fa dü şen er gen le rin doğ ru bil di -
ği so ru sa yı sı or ta la ma sı nın (10.11 ± 3.74), so kak ta
ya şa yan er gen le rin doğ ru bil di ği so ru sa yı sı or ta la -
ma sın dan (7.79 ± 3.73) da ha yük sek ol du ğu sap tan -
mış tır (t= -9.70, df= 989, p< 0.001). 

So kak ta ya şa yan ve ka nun la ih ti la fa dü şen er-
gen le rin en yük sek oran da doğ ru ce vap la dık la rı so-
ru la rın da fark lı ol du ğu gö rül müş tür. So kak ta
ya şa yan lar gru bun da sı ra sıy la “Ço cuk do ğur mak
için be den sel ol du ğu ka dar ruh sal ve mad di açı dan
da ha zır ol mak ge re ki r” (%73.6), “Ba zı cin sel so-
run la rın psi ko lo jik kö ken li se bep le ri ola bi li r”
(%60.2) ve “Kaç ay lık olur sa ol sun ka dın kür taj ola-
bi li r” (%59.8) ifa de le ri en yük sek oran da doğ ru ce-
vap lan mış lar dır. Ka nun la ih ti la fa dü şen ler gru-
bun da ise bun lar dan fark lı ola rak “Cin sel bir lik te -
lik sı ra sın da kul la nı lan pre zer va tif çı ka rıl dık tan
son ra yı ka nır sa bir son ra ki iliş ki de kul la nı la bi li r”
(%77.4), “Pre zer va tif cin sel yol la bu la şan has ta lık -
lar dan ko run mak için en et ki li ko run ma yön te mi -
di r” (%72.1) ve “Mad de kul la nı mı ik ti dar sız lık ve
geç bo şal ma gi bi cin sel so run la ra se bep ola bi li r”
(%66.7) ifa de le ri en yük sek oran da doğ ru ce vap -
lan mış tır. İki gru bun da en dü şük oran da doğ ru ce-
vap la dı ğı üç ifa de şun lar dır; “Cin sel yol la bu la şan
has ta lık lar her za man çe şit li be lir ti ler le ken di ni

bel li ede r”, “Çok mas tür bas yon ya pan ki şi de ik ti -
dar sız lık gi bi prob lem ler or ta ya çı ka r”, “Dı şa rı bo-
şal ma iyi bir ko run ma yön te mi di r”. Tab lo 2’de
so ru la ra ve ri len doğ ru ce vap yüz de le ri ve ril miş tir. 

Ay nı yaş gru bun da olan er gen ler ara sın da ka-
nun la ih ti la fa düş me nin ve so kak ta ya şa ma nın cin-
sel lik bil gi dü ze yi ni na sıl et ki le di ği ni an la mak için t
tes ti ya pıl mış tır. Ka nun la ih ti la fa dü şen le rin hem 16
yaş ve al tın da ki ler de (t= -7.200, df= 454, p< 0.001)
hem de 17 yaş ve üs tün de ki ler de (t= -3.709, df= 460,
p<0.001) so kak ta ya şa yan la ra gö re da ha yük sek doğ -
ru ce vap sa yı la rı ol du ğu dik kat çek mek te dir. Ya ni
ka nun la ih ti la fa dü şen le rin her iki yaş gru bun da da
so kak ta ya şa yan la ra gö re da ha bil gi li ol duk la rı sap-
tan mış tır. Bu na ben zer şekil de eği tim du rum la rı na
gö re ba kıl dı ğın da da, ka nun la ih ti la fa dü şen le rin
hem il köğ re tim ve al tı eği tim dü ze yin de ki ler de (t=
-9.045, df= 593, p< 0.001) hem de or ta öğ re tim ve üs-
tün de ki ler de (t= -3.296, df= 207, p< 0.01) so kak ta
ya şa yan grup ta ki le re kı yas la da ha yük sek oran da
doğ ru ce vap sa yı sı ol du ğu bu lun muş tur. Ka nun la ih-
ti la fa dü şen le rin ay nı yaş ve ay nı eği tim dü ze yin de
so kak ta ya şa yan ak ran la rı na gö re da ha bil gi li ol duk-
la rı gö rül mek te dir. Ka nun la ih ti la fa dü şen ler gru-
bun da ka dın ka tı lım cı bu lun ma dı ğın dan cin si ye te
gö re kar şı laş tır ma ya pıl ma mış tır.

İki risk li gru bun kar şı laş tı rıl dı ğı araş tır ma mız
bir yan dan da sos yo de mog ra fik de ğiş ken le rin cin-
sel bil gi dü ze yi üze rin de ki et ki si ni sun mak ta dır.
Ge nel ör nek lem de doğ ru bi li nen so ru sa yı sı or ta la -
ma la rı cin si ye te, eği tim dü ze yi ne ve ya şa gö re kar-
şı laş tı rıl dı ğın da is ta tis tik sel ola rak an lam lı fark lar
sap tan mış tır. Doğ ru bi li nen so ru sa yı sı or ta la ma sı -
nın ka dın la ra oran la er kek ler de (t= -5.54, df= 989,
p< 0.001), il köğ re tim ve al tı eği tim dü ze yin de ki le -
re oran la or ta öğ re tim ve üze ri eği tim dü ze yin de ki -
ler de (t= -8.70, df= 808, p< 0.001) ve 16 yaş ve
al tın da ki le re oran la 17 yaş ve üs tün de ki ler de (t= 
-8.10, df= 916, p< 0.001) da ha yük sek ol du ğu bu-
lun muş tur. Bu du ru mun so kak ta ya şa yan lar ve ka-
nun la ih ti la fa dü şen ler grup la rın da da pa ra lel
özel lik ler ta şı yıp ta şı ma dı ğı na ba kıl mış tır. So kak ta
ya şa yan lar da ve ka nun la ih ti la fa dü şen er gen ler de
doğ ru bi li nen so ru sa yı sı or ta la ma la rı nın cin si ye te,
eği ti me ve ya şa gö re kar şı laş tı rıl ma sı Tab lo 3’te yer
al mak ta dır (Tab lo 3).

Sokakta yaşayan Kanunla ihtilafa düşen 

çocuklar (n=435) ergenler (n=594)

Sayı % Sayı %

Eğitim Düzeyi1

İlköğretim ve altı 308 79.0 289 68.5

Ortaöğretim ve üstü 82 21.0 133 31.5

Yaş2

16 yaş ve altı 288 69.6 178 33.7

17 yaş ve üstü 126 30.4 350 66.3

Cinsiyet3

Erkek 251 57.7 594 100.0

Kadın 184 42.3 0 0.0

TABLO 1: Örneklemin sosyodemografik özellikleri.

(X2 değeri = 11.46. df = 1. p < 0.01) 1

(X2 değeri = 119.33. df = 1. p < 0.001) 2

(X2 değeri = 305.97. df = 1. p < 0.001)3
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Genel Sokakta yaşayan Kanunla ihtilafa düşen

Sorular Sayı % Sayı % Sayı %

Cinsel birliktelik sırasında kullanılan prezervatif çıkarıldıktan sonra yıkanırsa bir sonraki ilişkide kullanılabilir. 675 65.6 215 49.4 460 77.4

Bazı cinsel sorunların psikolojik kökenli sebepleri olabilir. 654 63.6 262 60.2 392 66.0

Çok mastürbasyon yapan kişide iktidarsızlık gibi problemler ortaya çıkar. 204 19.8 62 14.3 142 23.9

Kaç aylık olursa olsun kadın kürtaj olabilir. 599 58.2 260 59.8 339 57.1

Alkol ve madde etkisi altında cinsel birliktelik doğru değildir. 552 53.6 213 49.0 339 57.1

Mastürbasyon hem kadınlar hem de erkekler tarafından yapılabilir. 571 55.5 182 41.8 389 65.5

Eşcinsellik bir hastalıktır. 274 26.6 122 28.0 152 25.6

Dışarı boşalma iyi bir korunma yöntemidir. 237 23 96 22.1 141 23.8

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar her zaman çeşitli belirtilerle kendini belli eder. 142 13.8 70 16.1 72 12.1

Penis boyunun uzun ya da kısa olmasının cinselliğe bir etkisi yoktur. 481 46.7 159 36.6 322 54.2

AIDS gibi hastalıklar sadece anal (arkadan) cinsel birliktelik yaşandığında geçer. 454 44.1 162 37.2 292 49.2

Çocuk doğurmak için bedensel olduğu kadar ruhsal ve maddi açıdan da hazır olmak gerekir. 715 69.5 320 73.6 395 66.5

Spermler vücuttan çıkar çıkmaz ölürler. 344 33.4 114 26.2 230 38.7

1-2 kere hemcins ile yaşanan cinsel ilişki kişinin homoseksüel olduğunu göstermez. 261 25.4 110 25.3 151 25.4

Cinsel istismara uğrayan kişi sessizce bunu kendine saklamalıdır. 466 45.3 209 48.0 257 43.3

Kızlık zarı kızlar adet görmeye başlayana kadar cinsel organı hastalıklardan korumak için vardır. 458 44.5 163 37.5 295 49.7

Normal şartlarda kürtaj için yasal süre en fazla 10 haftadır. 378 36.7 143 32.9 235 39.6

Kızlık zarı sadece cinsellik yoluyla yırtılır. 336 32.7 124 28.5 212 35.7

Madde kullanımı iktidarsızlık ve geç boşalma gibi cinsel sorunlara sebep olabilir. 567 55.1 171 39.3 396 66.7

Prezervatif cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak için en etkili korunma yöntemidir. 642 62.4 214 49.2 428 72.1

TABLO 2: Riskli gruplar karşılaştırmalı doğru yanıt sayısı ortalamaları

Sokakta Yaşayanlar Sayı Doğru bilinen soru sayısı t değeri df p

Cinsiyet 0.522 430 0.602

Erkek 249 7.87 ± 3.69

Kadın 183 7.68 ± 3.79

Eğitim -6.245 383 0.000

İlköğretim ve altı 306 7.21 ± 3.45

Ortaöğretim ve üstü 79 9.99 ± 3.81

Yaş -4.502 207.95 0.000

16 yaş ve altı 286 7.14 ± 3.40

17 yaş ve üstü 126 8.98 ± 4.00

Kanunla İhtilafa Düşenler

Cinsiyet - - -

Erkek 558 10.11 ± 3.74

Kadın - -

Eğitim -5.094 417 0.000

İlköğretim ve altı 289 9.80 ± 11.71

Ortaöğretim ve üstü 130 9.99 ± 3.81

Yaş -2.603 504 0.010

16 yaş ve altı 170 9.56 ± 3.60

17 yaş ve üstü 336 10.48 ± 3.82

TABLO 3: Doğru bilinen soru sayısı ortalamalarının iki risk grubunda cinsiyet, eğitim ve yaşa göre karşılaştırılması.

p < 0.05



Hem so kak ta ya şa yan lar gru bun da hem de ka-
nun la ih ti la fa dü şen ler gru bun da, eği tim dü ze yi ve
yaş du ru mu doğ ru ce vap sa yı sı nı et ki le yen de ğiş -
ken ler ola rak bu lun muş tur. Ya ni, hem so kak ta ya-
şa yan hem de ka nun la ih ti la fa dü şen er gen ler de
eği tim dü ze yi ve yaş art tık ça bu nun la pa ra lel ola rak
cin sel lik bil gi dü ze yi nin de yük sel di ği an la şıl mak -
ta dır. İki risk li grup ay rı in ce len di ğin de, cin si yet
de ğiş ke ni nin doğ ru ce vap sa yı sı üze rin de et ki si gö-
rül me miş tir.

Cin sel lik ve üre me sağ lı ğı bil gi dü ze yi ni öl çen
so ru la ra doğ ru ya nıt ver me nin be lir le yi ci le ri ni sap-
ta mak için çok de ğiş ken li lo jis tik reg res yon ana li zi
de ya pıl mış tır (Tab lo 4). Di ğer bul gu lar la uyum lu
ola rak, risk gru bu, yaş ve eği tim dü ze yi nin mo del
için de be lir le yi ci ol du ğu göz len miş tir.

TAR TIŞ MA
Bu ça lış ma da so kak ta ya şa yan ve ka nun la ih ti la fa
dü şen er gen le rin cin sel lik ve üre me sağ lı ğı bil gi dü-
zey le ri nin kar şı laş tı rıl ma sı amaç lan mış tır. Bul gu -
lar ge nel ola rak ka nun la ih ti la fa dü şen er gen le rin
cin sel lik ve üre me sağ lı ğı ko nu la rın da so kak ta ya-
şa yan la ra gö re da ha bil gi li ol duk la rı nı gös ter mek -
te dir.  

Araş tır ma mız da sap ta nan önem li bir bul gu,
hem 16 yaş ve al tın da ki ler de hem de 17 yaş üze rin-
de ki ler de ka nun la ih ti la fa dü şen er gen le rin cin sel -
lik ve üre me sağ lı ğı bil gi le ri nin so kak ta ya şa yan la ra
kı yas la da ha faz la ol ma sı dır. Bu bul gu, il köğ re tim
ve al tı eği tim dü ze yin de ki ler ve or ta öğ re tim ve üs -
tü eği tim dü ze yin de ki ler de de gö rül mek te dir. Ya -
ni, ka nun la ih ti la fa dü şen ler ay nı yaş ve ya eği tim
dü ze yin de ki so kak ta ya şa yan ak ran la rı na kı yas la
da ha yük sek cin sel lik ve üre me sağ lı ğı bil gi si ne sa-
hip tir. Di ğer araş tır ma la rın so nuç la rı bu bul gu la rı

des tek ler şekil de yo rum la na bi lir. Bir araş tır ma da
ka nun la ih ti la fa dü şen er gen le rin ilk cin sel iliş ki ye
gir me yaş la rı so kak ta ya şa yan la ra gö re da ha dü şük
bu lun muş tur.10 Ay rı ca, AIDS bil gi si ve risk li cin sel
dav ra nış lar üze ri ne ya pı lan bir baş ka araş tır ma da
ise cin sel lik bil gi dü ze yi ve cin sel dav ra nış ara sın -
da ki kar ma şık iliş ki in ce len miş ve er gen le rin cin-
sel lik ve üre me sağ lı ğı hak kın da bil gi edin me ye
cin sel yön den ak tif ha le gel dik ten son ra baş la dık -
la rı sap tan mış tır.16 An ket for mu muz da so rul ma dı -
ğın dan her iki gru bun ilk cin sel iliş ki le ri ni ya şa ma
yaş la rı bi lin me me si ne rağ men cin sel lik ve üre me
sağ lı ğı bil gi dü zey le ri nin ka nun la ih ti la fa dü şen -
ler de da ha yük sek ol ma sı nın bu gru bun Fors t’un
(1994) ça lış ma sı na ben zer şekil de da ha er ken yaş ta
cin sel iliş ki ye gir miş ol ma sıy la ve cin sel lik ve üre -
me sağ lı ğı bil gi si edin me ye da ha er ken yaş ta baş la -
ma sıy la iliş ki li ol du ğu dü şü nü le bi lir. Bu bul gu la rı
des tek le me yen ça lış ma lar da mev cut tur. Ör ne ğin
Wex ler ’in (1997) araş tır ma sın da so kak ta ya şa yan -
la rın AIDS hak kın da ki bil gi dü zey le ri nin ka nun la
ih ti la fa dü şen ler den da ha yük sek ol du ğu sap tan -
mış tır.12 Fa kat Wex ler ’in (1997) bu araş tır ma sın da
kul lan dı ğı ör nek lem de so kak ta ya şa yan gru bun yaş
or ta la ma sı nın ka nun la ih ti la fa dü şen gru bun yaş
or ta la ma sın dan yük sek ol du ğu da bu so nu cu de ğer-
len di rir ken dik ka te alın ma sı ge rek li bir ay rın tı dır.12

İki risk gru bu nun cin sel lik ve üre me sağ lı ğı bil gi si -
ni kar şı laş tı ran da ha çok araş tır ma ya pıl ma sı na ih-
ti yaç var dır.

Gö rül dü ğü gi bi cin sel lik ve üre me sağ lı ğı bil gi-
si nin cin si yet, yaş ve ya eği tim dü ze yi de ğiş ken le -
riy le de iliş ki si araş tır ma cı la ra önem li bil gi ler
ak ta ra bi lir. Cin si yet de ğiş ke ni açı sın dan ba kıl dı -
ğın da, araş tır ma mız da er kek le rin cin sel lik ve üre -
me sağ lı ğı bil gi dü zey le ri nin kız la ra oran la da ha
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B S.E Wald df Sig Exp(B)

Risk grubu* 1.125 0.191 34.767 1 0.000 3.081

Yaş 0.431 0.171 6.332 1 0.012 1.539

Eğitim düzeyi 1.115 0.198 31.835 1 0.000 3.050

Cinsiyet -0.322 0.232 1.924 1 0.165 0.725

TABLO 4: Risk grubu yaş, eğitim düzeyi ve cinsiyet belirleyicilerinin çok değişkenli lojistik regresyon analizi sonuçları.

p < 0.05
* Bu çalışmada risk gruplarından sokakta yaşayanların cinsellik ve üreme sağlığı bilgi seviyeleri kanunla ihtilafa düşen ergenlere kıyasla daha düşük bulunmuştur.



yük sek ol du ğu bu lun muş tur. Bu bul gu, da ha ön ce
yurt için de ve yurt dı şın da ya pıl mış ça lış ma lar la
uyum lu de ğil dir. Bir çok araş tır ma risk li grup lar da -
ki kız la rın cin sel lik ve üre me sağ lı ğı bil gi le ri nin ve
me rak la rı nın er kek ler le kar şı laş tı rıl dı ğın da da ha
faz la ol du ğu nu gös ter mek te dir.12,17 Za ten ça lış ma -
mız da ki risk grup la rı ay rı in ce len di ğin de de, cin si -
yet de ğiş ke ni nin cin sel lik ve üre me sağ lı ğı bil gi
dü ze yi ni be lir le me de et ki si ol ma dı ğı araş tır ma mız -
da sap ta nan di ğer bir bul gu dur. Araş tır ma gru bu -
muz da ki er kek le rin yaş or ta la ma sı nın kız la rın yaş
or ta la ma sın dan yük sek ol ma sı ve/ve ya ka nun la ih-
ti la fa dü şen ler gru bun da ka dın bu lun ma ma sı, ge -
nel ola rak er kek le rin cin sel lik ve üre me sağ lı ğı bil gi
dü zey le ri ni kız lar dan da ha yük sek bul ma mı za yol
açan bir et ken ola bi lir. 

Ya pı lan di ğer araş tır ma lar da kız lar ve er kek -
le rin cin sel lik ve üre me sağ lı ğı ala nın da fark lı ko-
nu lar da bil gi sa hi bi ol duk la rı sap tan mış tır. Ge nel-
lik le kız la rın ge be lik, ge be lik ten ko run ma yön tem-
le ri, kür taj, me no poz, do ğum yön tem le ri ve ta ciz
ko nu la rın da, er kek le rin ise ho mo sek sü el lik ve por-
nog ra fi ko nu la rın da kar şıt cin si ye te gö re da ha bil-
gi li ol duk la rı bu lun muş tur.18,19 Bu bil gi ler araş tır -
ma mız da cin si yet da ğı lım la rı ben zer lik gös ter me -
yen ka nun la ih ti la fa dü şen ler ve so kak ta ya şa yan -
lar grup la rı nın en yük sek oran da doğ ru bil dik le ri
ifa de le rin fark lı ol ma sıy la da uyum lu dur. Ka dın-er -
kek ora nı ne re dey se ya rı ya rı ya olan so kak ta ya şa -
yan lar gru bu nun en bil gi li ol duk la rı ko nu lar do -
ğum, kür taj ve cin sel li ğin psi ko lo jik bo yu tuy la il gi-
liy ken, hiç ka dın ka tı lım cı ol ma yan ka nun la ih ti -
la fa dü şen er gen ler gru bu nun pre zer va tif kul la nı mı
ve mad de kul la nı mıy la iliş ki li bo şal ma prob lem le -
ri ko nu la rın da da ha bil gi li ol duk la rı gö rül müş tür.
Bu bil gi ler ışı ğın da, risk li grup la ra yö ne lik ha zır la -
nan eği tim le rin içe ri ği nin gru bun cin si yet da ğı lı -
mı nı gö zet me si nin önem li ol du ğu söy le ne bi lir. 

Ça lış ma mız da ya şa gö re cin sel lik ve üre me
sağ lı ğı ko nu sun da bil gi dü ze yi ne ba kıl dı ğın da 17
yaş ve üs tün de ki le rin ge nel ör nek lem de da ha bil gi -
li ol duk la rı bu lun muş tur. Bu na pa ra lel ola rak, 17
yaş ve üs tün de ki le rin hem ka nun la ih ti la fa dü şen -
ler de hem de so kak ta ya şa yan lar da 16 yaş ve al tın -
da ki er gen le re gö re da ha bil gi li ol duk la rı sap tan-
mış tır. Bu bul gu la ra gö re, yaş art tık ça er gen le rin

cin sel lik ve üre me sağ lı ğı bil gi le ri de art mak ta dır.
Ya pı lan di ğer ça lış ma lar da da ben zer so nuç la rın el -
de edil di ği gö rül müş tür.20-22 Ma rin, Coy le, Go mez,
Car va jal ve Kirby ’nin (2000) ça lış ma sı er ge nin ken-
din den da ha bü yük ar ka da şa sa hip ol ma sı nın cin sel
iliş ki ya şa ma ola sı lı ğı nı 30 kat art tır dı ğı nı gös ter -
miş tir.23 İngil te re’ de 19 oku lun 8., 9. ve 10. sı nıf la -
rı nı kap sa yan bir ça lış ma da ise cin sel sağ lık
bil gi si nin yaş ile ko şut ar tış gös ter di ği sap tan mış -
tır.19 Bul gu la ra ba kıl dı ğın da er gen le re yö ne lik ha-
zır la na cak cin sel sağ lık eği tim le ri nin fark lı yaş
grup la rı na uy gun ha zır lan ma sı nın öne mi nin or ta -
ya çık tı ğı nı söy le ye bi li riz.

Ya şa iliş kin bul gu la rı mız la ben zer bi çim de, or-
ta öğ re tim ve üs tü eği tim dü ze yin de olan la rın da ha
dü şük eği tim dü ze yin de ki ler le kar şı laş tı rıl dı ğın da
da ha bil gi li ol du ğu da göz len miş tir. Ka nun la ih ti -
la fa dü şen ler ve so kak ta ya şa yan lar grup la rın da da
cin sel lik ve üre me sağ lı ğı bil gi si nin eği tim dü ze yi
ile be ra ber ar tış gös ter di ği sap tan mış tır. Baş ka ça lış-
ma lar da da üst sı nıf lar da eği tim gö ren genç le rin da -
ha çok sa yı da cin sel lik ve üre me sağ lı ğıy la iliş ki li
te rim ler den ha ber dar ol duk la rı sap tan mış tır.24 Ba -
zı araş tır ma lar er gen le rin cin sel lik ve üre me sağ lı -
ğı bil gi le ri ni al dık la rı önem li bir kay na ğın okul
ol du ğu nu gös ter miş tir.25 Araş tır ma so nuç la rı da hi -
lin de, ör gün eği tim sis te min den er ken ay rıl mış ki-
şi le rin cin sel lik ve üre me sağ lı ğı bil gi le ri ni al dık la rı
önem li bir kay nak tan mah rum kal mış ol duk la rı
söy le ne bi lir. Do la yı sıy la, ço cuk la ra ve genç le re yö-
ne lik prog ram lar ha zır la nır ken eği tim dü ze yi dü -
şük olan lar da göz önün de bu lun du ru la rak,
prog ram la rın ter mi no lo ji ve içe rik açı sın dan ba sit -
leş ti ril me le ri ge rek ti ği dik kat çek mek te dir.

Son ola rak, ya pı lan çok lu reg res yon ana li zi de
di ğer bul gu la rı mız la uyum lu ola rak risk gru bu, yaş
ve eği tim dü ze yi nin cin sel lik ve üre me sağ lı ğı bil -
gi dü ze yi için be lir le yi ci ol du ğu sap tan mış tır. Bul-
gu la rı mı za gö re risk li grup lar dan so kak ta ya şa yan
er gen le rin cin sel lik ve üre me sağ lı ğı bil gi le ri nin
önem li öl çü de da ha dü şük ol du ğu an la şıl mış tır. So-
kak ta ya şa yan er gen le rin ha yat la rı nı de vam et ti re -
bil mek için eği tim al ma ya va kit le ri ol ma mak ta dır.
So kak lar da pa ra ka zan mak, ai le le ri ne bak mak, duy-
gu sal ve fi zik sel is tis mar dan kaç mak için sos yal des-
tek ten ken di le ri ni mah rum bı rak mak du ru mun da
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kal mış ço cuk la rın eği tim dü zey le ri de dü şük tür.26

So kak ta ya şa yan er gen le rin ken di le ri ne za rar ver-
mek, mad de kul lan mak, teh li ke li cin sel iliş ki ler de
bu lun mak gi bi teh li ke li dav ra nış lar da bu lu na bi le -
cek le ri, ge le cek le ri ko nu sun da ka ram sar ol duk la rı
ve cin sel sağ lık ku ral la rı na uy ma dık la rı bi lin mek -
te dir.14,15,27-29 Fors t’un araş tır ma sın da ka nun la ih ti -
la fa dü şen le rin %4’ünün fa kat so kak ta ya şa yan la rın
%12.8’inin pa ra, uyuş tu ru cu, ka la cak yer ve ye mek
kar şı lı ğın da cin sel iliş ki ye gir dik le ri ni bil dir miş -
ler dir.10 Bun la ra ek ola rak, er gen ler de kü çük yaş ve
dü şük eği tim dü ze yi nin de ek sik/yan lış cin sel lik ve
üre me sağ lı ğı bil gi siy le iliş ki li ol du ğu be lir len miş -
tir.

Di ğer bir yan dan cin sel lik ve üre me sağ lı ğı ko-
nu sun da so kak ta ya şa yan la ra gö re da ha yük sek bil -
gi dü ze yi ne sa hip ol du ğu göz lem le nen ka nun la
ih ti la fa dü şen ler gru bu nun bil gi dü ze yi nin so kak ta
ya şa yan lar la kar şı laş tı rıl dı ğı nın dik ka te alın ma sı
ge rek li dir. Suç lu er gen le rin nor mal po pu las yon da -
ki ler le kar şı laş tı rıl dı ğın da da ha çok cin sel iliş ki de
bu lun ma la rı na rağ men cin sel bil gi dü zey le ri nin da -
ha dü şük ol du ğu sap ta yan bir çok araş tır ma bu lun -
mak ta dır.30,31 Bu bul gu lar ışı ğın da ka nun la ih ti la fa
dü şen le rin de so kak ta ya şa yan lar gi bi cin sel lik ve
üre me sağ lı ğı eği tim le ri al ma la rı nın ge rek li ol du ğu
an la şıl mak ta dır.

SO NUÇ VE ÖNE Rİ LER 
Bu araş tır ma da fark lı risk grup la rı nın cin sel lik ve
üre me sağ lı ğı bil gi dü zey le ri ni in ce le mek he def -
len miş tir. Risk li er gen grup la rı nın cin sel lik ve üre -
me sağ lı ğı bil gi dü zey le ri hak kın da bil gi sa hi bi
ola rak bu la şı cı has ta lık lar, cin sel iş lev bo zuk luk la -
rı ve is ten me yen ge be lik ler gi bi top lum sağ lı ğı teh-
dit le ri ni ön le me ye yö ne lik da ha et ki li eği tim
prog ram la rı ge liş ti ri le bi le ce ği dü şü nül müş tür.
Araş tır ma mız da ka nun la ih ti la fa dü şen ler gru bu -
nun so kak ta ya şa yan lar gru bun dan or ta la ma 2.5 so -
ru (20 so ru da) ka dar da ha faz la cin sel lik ve üre me
sağ lı ğı bil gi si ne sa hip ol du ğu sap tan mış tır. Ay nı yaş
ve ay nı eği tim dü ze yi ne sa hip er gen ler kar şı laş tı -
rıl dı ğın da da ka nun la ih ti la fa dü şen le rin so kak ta

ya şa yan la ra gö re cin sel lik ve üre me sağ lı ğı ko nu -
sun da da ha bil gi li ol duk la rı gö rül müş tür. Bu na gö -
re, so kak ta ya şa yan lar gru bu nun ek sik/yan lış
cin sel lik ve üre me sağ lı ğı bil gi si ol ma sı top lum sağ-
lı ğı açı sın dan da ha teh li ke li bir ze min ha zır la ya bi -
lir. İki gru bun rast ge le ve ya pa ra kar şı lı ğı cin sel
iliş ki ye gir me sık lık la rı nı in ce le ye cek ça lış ma lar da
bu araş tır ma nın so nuç la rı nı yo rum la ma ya kat kı
sağ la ya cak lar dır.

Bu nun ya nı sı ra, her iki risk gru bu nun bil gi li
ol duk la rı cin sel lik ve üre me sağ lı ğı ko nu la rı nın
fark lı ol du ğu an la şıl mış tır. Her iki gru bun cin si yet,
yaş ve eği tim dü ze yi ba kı mın dan da fark lı ol duk la -
rı so nu cu dik ka te alın dı ğın da risk li grup la ra yö ne -
lik ha zır la na cak cin sel lik ve üre me sağ lı ğı
eği tim le ri nin fark lı grup la rın ku rum, yaş, eği tim
dü ze yi ve cin si yet da ğı lı mı özel lik le ri ne yö ne lik ol-
ma sı ge rek ti ği gö rül mek te dir.

Ör nek lem gru bun da kız cin si ye ti ora nı nın dü -
şük ol ma sı ve risk li gru bun cin sel lik ve üre me sağ-
lı ğı bil gi dü ze yi nin top lu mun bil gi dü ze yi ile
kar şı laş tı rıl ma mış ol ma sı bu araş tır ma nın sı nır lı -
lık la rı dır. Bir di ğer sı nır lı lık da so kak ta ya şa ma ile
ka nun la ih ti la fa düş me iliş ki si nin ör nek lem gru-
bun da in ce len me miş ol ma sı dır. Baş ka bir de yiş le,
so kak ta ya şa yan la rın da ha ön ce ka nun la ih ti la fa
düş me le ri ve ya ka nun la ih ti la fa dü şen le rin da ha
ön ce so kak ta ya şa ma la rı bil gi si araş tı rıl ma mış tır.
Ya pı la cak araş tır ma lar da her iki gru bun geç miş de-
ne yim le ri ve sos yo de mog ra fik özel lik le riy le il gi li
bil gi top lan ma ya de vam edil me si önem li dir. Cin-
sel lik ve üre me sağ lı ğı yö nün den risk li grup la rın
fark la rı nın da ha kap sam lı şekil de or ta ya çı ka rıl ma -
sı ve bil gi dü zey le ri ya nın da cin sel dav ra nış la rı nın
araş tı rıl ma sı nın risk li grup la rın ih ti yaç la rı nı be lir -
le me ye yar dım cı ola ca ğı ka na a tin de yiz. 

Risk li grup la rın ki şi lik özel lik le ri ni araş tı ra cak
ve cin sel bil gi ve dav ra nış la rı nı ge nel po pu las yon -
la kar şı laş tı ra cak ça lış ma la rın, is ten me yen cin sel
iliş ki le ri, ge be lik le ri ve bu la şı cı has ta lık la rı ön le -
me ye yö ne lik prog ram la rın ba şa rı sı nı art tı ra bi le ce -
ği inan cın da yız.
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