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Öz: Amaç: Araştırma, üniversite öğrencilerinin cinsel sağlık ve
üreme sağlığına yönelik bilgilerini değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Yöntem: Araştırmanın örneklemini Gümüşhane Üniversitesi’nde sağlık, sosyal ve fen bilimlerinde
lisans eğitimi alan basit rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen 271
öğrenci oluşturmuştur. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen
soru formu ve Cinsel Sağlık/Üreme Sağlığı Bilgi Ölçeği (CSÜSBÖ) ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde frekans,
Kruskal Wallis, Mann Whitney U Ki kare analizlerinden yararlanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 20,5±2,1’dir.
Katılımcıların %57,8’i kız, %42,2’si erkek, %90,7’si bekârdır.
Katılımcıların cinsel ve üreme sağlığı bilgi düzeylerini yeterli
bulma durumları ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Okuldan, ailesinden, internet ve televizyon gibi medya
araçlarından eğitim alan öğrencilerin, CSÜSBÖ puan ortalamaları daha yüksek bulunmuştur. Öğrencilerin CSÜSBÖ puan ortalaması 13,7±5,0’dır. Bilgi puanı yeterli olan öğrenci yüzdesi 5,9’dur.
Sonuç: Araştırmada üniversite öğrencilerinin, üreme ve cinsel
sağlık bilgileri yetersiz bulunmuştur. Öğrencilere yönelik cinsel
sağlık ve üreme sağlığı konularında yeterli hizmet verilebilmesi
için, üniversiteler bünyesinde ‘Gençlik Danışma Birimi’ ya da
‘Üreme Sağlığı Merkezi’ adı altında birimler oluşturulmalı, sektörler arası işbirliği yapılmalı ve genç bireylerin ilgisini çekecek
faaliyetler düzenlenmelidir.

Abstract: Aim: The research was designed as a descriptive research in order to assess university students’ knowledge of sexual
and reproductive health. Method: The sample of research consisted of 271 students studying at Gümüşhane University in faculties of health, social and science by using simple random sampling
method. Data were obtained through the Sexual Health Reproductive Health Knowledge Scale (SHRHKS), and the questionnaire
developed by the researcher. In the analysis, frequency, Kruskal
Wallis, Mann Withney U, Chi square tests were used. Results:
The average age of the students is 20.5±2.1. 57.8% of the participants were women, 42.2% were men, 90.7% of them were
single. A significant difference was found between the participants’
genders and their perceptions about finding their knowledge levels
of sexual and reproductive health conditions sufficient. Average
SHRHKS score of the students who received education at school
at home or from the internet and television was found to be higher.
Students’ sexual knowledge scores’ mean was 13.7 ± 5.0. The
percent of students who had sufficient level of knowledge was
5.9. Results: The results revealed that university students’ knowledge of sexual and reproductive health was insufficient. In order
to provide the required sexual and recruitment services about
reproductive health issues, units under the name of ‘Youth Advisory Unit’ or ‘Reproductive Health Center’ should be created,
intersectoral partnerships should be established, and activities
attracting young people’s attention should be organized.
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yatırım, toplumların ekonomik ve sosyal

kalkınMurat KORKMAZ, Hakan
AÇIKGÖZ
malarını
da belirlemektedir (Didem vd., 2006:130;
Cinselliğin biyolojik açıdan temel işlevi, insan
Güven Grup A.Ş. Finans
Yönetmeni
Özalp,
2006:51).
neslinin devam etmesi için üremeyi
sağlamaktır.
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Cinsellik psikolojik boyutta, cinsel ilişkiden haz Ailede başlaması gereken cinsel eğitim yeterli
alma, sevme, sevilme
ve sevgiYılları
gibi arasındaki
bireyin TUİK
temelverileridüzeyde
devam eden
Özet : 2012-2014
kullanılarakverilememekte,
hazırlanan bu çalışma,sessizce
sanayi
ve
konutlarda
kullanılan
doğalgaz
ile
elektrik
tüketiminin
istatistiksel
olarak
analiz
edilmesi
ihtiyaçlarının doyurulmasını amaçlamakta, bun- gelenekler okullarda da sürmekte, adölesan/
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
larla ilişkili olarak
çeşitli bireysel
davranışlardan
uygulanmıştır.
Ayrıca hipotez
testleri uygulanarakgençlerin
araştırma daha
kapsamlı
getirilmiştir.
çoğu
aile hale
içinde
ve eğitimleri boyunca
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
ve insan ilişkilerinden
oluşmaktadır (CETAD bulgulara göre ilgili
uygun,
yeterli
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik cinsellikle
de sonuca
gidilmiştir.
Eldeve doğru bilgiyi
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim
aralığı arttıkça,Yeterli
elektrik ve
doğalgaz bilgi alamayan
2006).
alamamaktadır.
düzeyde
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
gençler,
cinsel
konularda yanlış bilgiler edinebilaralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma
meydana
gelmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) cinsel sağlığı; cindavranışlara
yönelebilmektedir. Oysa
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim,
Sanayi, farklı
Konut, Anova,
TUİK, Fiyat
sellikle ilgili olarak
fiziksel, emosyonel, mental mekte,
ve sosyal açıdan tam bir iyilik hali olarak tanım- gençlerin cinsel konulardaki bilgi ve tutumları;
gelecekteki
cinsel yaşamlarını,
ECONOMETRIC
ELECTRICITY
AND NATURAL
GAS PRICES aile hayatlarını ve
lamaktadır (WHO,
2005-2006).ANALYSIS
Dünya OF
Cinsel
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
doğurganlık davranışlarını yakından etkilemekHOUSES
Sağlık Birliği’nin tanımına göre cinsellik; erotizm,
cinsel kimlik, rol, cinsel yönelim, haz, yakınlık, tedir (Dejong et al.., 2007:2; Civil ve Yıldız,
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
2010:59).
üreme kavramlarını
içerir ve of
herelectricity
insanınandkişiliğithe consumption
natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
nin ayrılmaz birtechniques
parçasıdır
(WorldMoreover,
Association
for analysis.
tests of hypothesis
appliedetkin
and theolan
research
was kişi, ilk cinsel
Cinselwere
olarak
birçok
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
for Sexual Health, 2005). Özellikle gelişmiş ül- ilişki deneyimlerini ergen yaşlarda, genelde yekelerde, adölesanlarda cinsel sağlık, önemli tersiz cinsel bilgi ile yaşamaktadırlar (Karabulutsağlık ve sosyal göstergelerinden biridir (Muk- lu ve Kılıç, 2011:39).
hopadhyay ve Chaudhuri, 2010:494).
Tanzanya Üniversitesi’nde yapılan çalışmalarda
Sosyokültürel değerlerin hızlı değişmesi, ergenözellikle kız öğrencilerin büyük çoğunluğunun
lik döneminde cinsel konularda yeterli eğitim
plansız ve korunmasız cinsel ilişki sonucunda;
alınmaması, üniversite çağındaki gençleri; Cinsel
istenmeyen gebelikler, küretaj, cinsel yolla bulaSağlık/Üreme Sağlığı (CSÜS) konularında riske
şan enfeksiyonlara maruz kaldığı belirlenmiştir
açık bir topluluk haline getirmektedir. Gençler,
(Silberschmidt ve Rasch, 2001:1815; National
üreme sağlığı sorunlarını sık yaşamaları, üreme
Bureau of Statistics, 2011).
sağlığı hizmetlerinden en az yararlanan grup
olmaları, nüfus içerisinde oranlarının fazla olma- Cinsel sağlık bilgileri, insanın cinselliğinin olumsı gibi nedenlerle; özellikle üzerinde fazla durul- lu yönlerini tanımalarına, cinsel sağlıklarını koması gereken bir gruptur. Gençlere yapılacak rumaları için bilgi ve becerilerle donatılmalarına,
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bazı
Murat KORKMAZ,
AÇIKGÖZ çalışmaya katılmayı kabul etmemeöğrencilerin
melerine yardımcı olmaktadır (CETAD,
2007; Hakan
Güven Grup A.Ş. Finans
Yönetmeni
si gibi
nedenlerden dolayı 271 ile yürütülmüştür.
Topkaya vd., 2010:139).
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji
ÇalışmayaBölümü
katılım oranı %74 olup, katılımcılaBu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin
rın %42’sini erkekler (115 kişi), %58’ini kızlar
cinsel sağlık ve Özet
üreme
sağlığına
yönelik
bilgile: 2012-2014
Yılları
arasındaki
TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
(156 kişi)
oluşturmuştur.
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin
istatistiksel
olarak analiz edilmesi
rini değerlendirmektir.
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarakVerilerin
araştırma daha
kapsamlı hale getirilmiştir.
Toplanması:
Bu araştırmada araştırYÖNTEM
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
macılargöre
tarafından
geliştirilen
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara
de sonuca gidilmiştir.
Elde anket formu ve
edilen bulgular
sonucunda;
sanayi sektörü
aralığı
arttıkça, elektrik
ve doğalgaz
Araştırmanın Türü:
Araştırma,
üniversite
öğ-için tüketim
Cinsel
Sağlık-Üreme
Sağlığı
Bilgi Ölçeği (CSÜSfiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
rencilerinin üreme
BÖ)meydana
kullanılmıştır.
aralığıve
Kwcinsel
cinsindensağlığına
yükseldikçe, yönelik
fiyatlarda da azalma
gelmektedir. CSÜSBÖ öğrencilerin bilgi
bilgi düzeyleriniAnahtar
belirlemek
amacıyla,
tanımlaPınar tarafından
Kelimeler
: Elektrik, Doğalgaz,
Tüketim,düzeylerini
Sanayi, Konut,belirlemek
Anova, TUİK, amacıyla
Fiyat
yıcı olarak planlanmıştır.
geliştirilmiş, geçerliliği ve güvenilirliği uygun
bulunmuştur
(Pınar,GAS
2008:60-70).
Ölçme aracının
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY
AND NATURAL
PRICES
Araştırmanın Evren
ve Örneklemi: AraştırACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
güvenirliğini saptamada KR 20 güvenirliği ve iç
HOUSES
manın evrenini; 2013-2014 eğitim öğretim yıtutarlılık güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır.
lında, Gümüşhane
Üniversitesi’nde lisans düzeAbstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
Çalışma grubunun KR 20 güvenirliği 0,79 olarak
the consumption
of electricity
and
natural gas used in industry and houses is statistically
yinde eğitim alan,
sağlık,
sosyal
ve
fen
bilimleanalyzed. ANOVA model was applied to the study
prepared with CSÜSBÖ’de
the use of differentcinsel ve üreme
belirlenmiştir.
techniques oluşturmuştur
for analysis. Moreover,
tests of hypothesis were applied and the research was
rinde okuyan öğrenciler
(N=7173).
made more comprehensive. The purpose was to determine
and natural
gas prices çoktan seçmeli
sağlığı electricity
bilgilerini
sorgulayan
Olayın görülüş sıklığına göre yapılmak istenen
toplam 30 soru bulunmaktadır. Puan sistemiyle
sapma 0,05 olarak seçilmiş olup örnekleme yaöğrencilerin bilgi puanları hesaplanmaktadır
pılan hesaplamalar sonrası 365 kişi dâhil edil(Doğru=1, Yanlış=0). Soru formu puanı, üç kamiştir. Örneklem grubunun seçiminde tabakalı
tegoride gruplandırılmakta ve yetersiz (0-10
yöntem kullanılmış ve katılımcılar sağlık, sosyal
puan), orta düzeyde (11-20) ve yeterli (21-30
ve fen bilimlerinde okuyan öğrencilerin sayılapuan) bilgi olarak değerlendirilmektedir.
rına göre yüzdeliklere ayrılmıştır. Örnekleme
dâhil edilecek tabaka oranları tespit edildikten
Araştırmanın Etik Yönü: Çalışmanın yapıldısonra sınıf listelerine numara verilmiş sonrasınğı zaman, ilde etik kurul olmadığı için, kurum
da katılımcılar basit rastgele yönteme göre listeizni alındıktan sonra, teorik ders saatlerinin ilk
lerden tespit edilmiştir. Araştırma anketlerinin
15-20 dakikasında veriler toplanmıştır. Teorik
uygulanmasından önce katılımcılara çalışmanın
derse gelen öğrencilere öncelikle çalışma amacı
amacı anlatılmış, veriler katılımcılardan yüz yüze
anlatılmış ve sözel onamları alınarak gönüllülük
görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Araştırma
esasına göre CSÜSBÖ ve soru formunu doldur85
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istenmiştir. Veriler Aralık 2014- Şubat
veriler p<0,05 anlamlılık düzeyinde

maları
2014 tarihlerinde toplanmıştır.

değerlendi-

Murat KORKMAZ, Hakan
AÇIKGÖZ
rilmiştir.
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni

Verilerin Değerlendirilmesi: Elde
edilen veriler
BULGULAR
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
istatistik paket programı (SPSS 15,0) kullanılarak
Öğrencilerin yaş ortalaması 20,5±2,1 olup; mianaliz edilmiştir.Özet
Verilerin
değerlendirilmesinde
: 2012-2014
Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
nimum 18, maksimum 38 yaş aralığındadır.
ve konutlarda
kullanılan
doğalgaz
ile elektrik
tanımlayıcı analizler
Ki-kare,
Kruskal
Wallis
ve tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarakKatılımcıların
hazırlanan çalışmada
modeli
bazı ANOVA
sosyo-demografik
özellikleri
Mann Whitney U
testi kullanılmıştır.
edilen
uygulanmıştır.
Ayrıca hipotezElde
testleri
uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Tablo
1’de verilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik
ve doğalgaz
fiyatlarının tespit edilmesi
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen
bulgular
sanayi sektörü
tüketim aralığıÖzellikleri
arttıkça, elektrik
doğalgaz
Tablo
1. sonucunda;
Öğrencilerin
Bazı için
Tanımlayıcı
(n:ve271)
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Tanımlayıcı Özellikler

Sayı

%

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat

Cinsiyet (n: 270)*
Kız
Erkek

156
115

ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES

57,6
42,4

ACCORDING
TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
Medeni Durum (n:
269)*
HOUSES
Bekâr
244
Evli, nişanlı, flört
24

90,7
9,3

En Uzun Yaşanan
Yer (n: 270)*
the consumption
of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use 135
of different
İl
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research
was
İlçe
94
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
Köy
41

50,0
34,8
15,2

Kayıtlı olduğu bölüm (n: 271)
Sosyal bilimler
Fen bilimleri
Sağlık bilimleri

108
96
67

39,9
35,4
24,7

Şu anda yaşadıkları yer (n: 268)*
Yurt-lojmanda
Evde arkadaşları ile birlikte
Evde aile ve akraba ile birlikte
Evde tek başına
Diğer

181
67
13
3
4

67,5
25,0
4,9
1,1
1,5

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,

il olduğunu, %67,5’i ise yurtta ya da lojmanda
kaldıklarını belirtmişlerdir (Tablo 1).

*Yanıt verenler
Katılımcıların %57,6’sı kız, %90,7’si bekârdır.
Öğrencilerin %50,0’ı en uzun yaşadıkları yerin

Öğrencilerin 47 (%17,3)’si cinsel ilişki deneyimi
olduğunu, %25,5’i 18 yaşında, %21,3’ü 17 ya86
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cinsel ilişki deneyimi yaşadığını İNCELENMESİ
(yaş
belirtmiştir. Öğrencilerin 203 (%75,0)’ü

şında ilk
kondoKORKMAZ,
ortalamaları 16,5±3,2) belirtmiştir. Murat
Cinsel
ilişki Hakan
munAÇIKGÖZ
gebeliği önleyici yöntem olması yanında
Güven Grup
A.Ş. Finans
Yönetmeni
deneyimi olan öğrencilerin 17 (%36,1)’si
halen
cinsel
yolla bulaşan enfeksiyonlardan koruduğu7 Aralıkkişi
Üniversitesi,
Bölümü
bir cinsel eşinin olduğunu, 271Kilis
(%57,4)
ilk Elektrik-Enerji
nu bilmektedir.
AIDS tanısı alan öğrenci kondocinsel ilişkisini sevgilisi ile yaşadığını, 2 kişi
mun, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarda etkili
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
cinsel yolla bulaşan
hastalık tanısı konulduğunu
olduğunu bilmemektedir.
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
şeklindedir.
analiz
teknikleri
kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
ve bu öğrencilerden
birisiFarklı
AIDS
tanısı
aldığını
Tablo

uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
2. Öğrencilerin
Cinsiyetlerine Göre Cinsel ve Üreme Sağlığı Bilgi Durumları
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
Okullarda
ve üremedüşüş
sağlığı
eğitimi
verilmesini
isteme
durumu
(n: 262)*
fiyatlarının cinsel
genel seviyesinde
gözlendiği
sonucuna
varılmaktadır.
Sonuç
olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

Evet

Cinsiyet
Kız
Erkek
Toplam

Hayır

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat

n

%

n

%

108

54,0

42

67,7
32,3
100,0

92ANALYSIS OF ELECTRICITY
46,0
20 GAS PRICES
ECONOMETRIC
AND NATURAL
ACCORDING200
TO CONSUMPTION RANGES
AND
100,0 IN TERMS OF INDUSTRY
62
HOUSES

**X2: 3,652,

p:0,056

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
Cinsel ve üreme sağlığı bilgi düzeyini yeterli bulma durumu (n: 258)*
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. TheEvet
purpose was to determine electricity and natural Hayır
gas prices

Cinsiyet

n

%

n

%

Kız
Erkek
Toplam

51
64
115

44,3
55,7
100,0

95
48
143

66,4
33,6
100,0

**X2: 12,656,

p:0,000

kısmı (%76,4), okullarda cinsel ve üreme sağlığı eğitimlerinin verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Katılımcıların cinsel ve üreme sağlığı
bilgi düzeylerini yeterli bulma durumları ile
cinsiyetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir fark bulunmuştur (p<0.001). Bilgi düzeylerini yeterli görmeyen öğrencilerin %66.4’ünü kız
öğrenciler oluşturmaktadır (Tablo 2).

*Yanıt verenler **Ki kare testi
Öğrencilerin cinsel ve üreme sağlığı bilgilerine
ilişkin bulgular Tablo 2’de verilmiştir. Okullarda
cinsel ve üreme sağlığı eğitimleri verilmesi durumu ile öğrencilerin cinsiyetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır
(X2=3,652, p=0,056). Öğrencilerin önemli bir
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Tablo 3. Öğrencilerin Cinsiyetlerine
Göre Aile Planlaması ve Cinsellik Hakkında

Murat
KORKMAZ,
Hakan AÇIKGÖZ
Bilgi
Alma Durumları
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni

Aile planlaması ve cinsellik hakkında bilgi alma durumu (n: 261)*
1

Hiç almayan
Cinsiyet
Kız
Erkek
Toplam

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

Okul

Aile

Sağlık
personeli

TV- gazetedergi- internet

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve
istatistikselnolarak analiz
n konutlarda
% kullanılanndoğalgaz ile
% elektrik tüketiminin
n
%
% edilmesi n
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
42
64,6Ayrıca hipotez
56 testleri
74,7uygulanarak
10 araştırma
43,5daha kapsamlı
7 hale41,2
uygulanmıştır.
getirilmiştir. 36
Sanayi
ve
konutlarda
tüketim
aralıklarına
göre
elektrik
ve
doğalgaz
fiyatlarının
tespit
23
35,4
19
25,3
13
56,5
10
58,8edilmesi 45
yönünde
hareket
edilmiş
olup,
yapılan
istatistik
bulgulara
göre
de
sonuca
gidilmiştir.
65
100,0
75
100,0
23
100,0
17
100,0 Elde 81
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
** 2
X : 19.775,
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak
tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

%
44,4
55,6
100,0
p:0.001

*Yanıt verenlerAnahtar
**Ki kare
testi: Elektrik, Doğalgaz, Tüketim,de;
%30,9’u
tv-dergi-internet-gazeteden,
%29,0’ı
Kelimeler
Sanayi,
Konut, Anova,
TUİK, Fiyat
okuldan bilgi aldığını ve %24.8’i ise hiç böyle
Katılımcıların aile planlaması ve cinsellik hakbir eğitim almadığını belirtmiştir (p<0.001, TabECONOMETRIC
ANALYSIS
OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
kındaki bilgilere ulaşma
durumları
incelendiğinACCORDING TO CONSUMPTION RANGES
IN TERMS OF INDUSTRY AND
lo 3).
HOUSES

Tablo 4. Öğrencilerin CSÜSBÖ Puan Ortalamalarının Dağılımı (n: 270)
Puan

Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the nstudy prepared with%
the use of differentort±ss
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
bilgi made
(0-10more
puan)
comprehensive. The purpose was to 62
determine electricity 23,0
and natural gas prices6,6±3,0

Yetersiz
Orta düzeyde bilgi (11-20 puan)
Yeterli düzeyde bilgi (21-30 puan)
CSÜSBÖ Toplam Puan

192
16
270

Öğrencilerin, CSÜSBÖ puan ortalamaları Tablo
4’te görülmektedir. Öğrencilerin cinsel bilgi puan
ortalaması 13,7±5,0 olup, maksimum 27 bulun-

71,1
5,9
100,0

15,2±7,1
22,6±2,6
13,7±5,0

muştur. Öğrencilerin %5,9’u CSÜSBÖ’nden
aldıkları puanlara göre yeterli bilgiye sahiptir.
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Tablo 5. Öğrencilerin Bazı Özelliklerine
Göre CSÜSBÖ Puan Ortalamalarının

Murat KORKMAZ,
AÇIKGÖZ
DağılımıHakan
(n:271)
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni

Cinsiyet **(n: 269)
Kız
Erkek

1

n

ort±ss

155
114

13,2±4,7
13,9±5,1

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü

U

p

7802,50

0,101

&

Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi

ve konutlarda
kullanılan
doğalgaz
olarak analiz edilmesi
Şuan kayıtlı oldukları
bölüm
**(n:
270) ile elektrik tüketiminin
n istatistiksel ort±ss
*KW

şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
Sağlık Bilimleri
66
13,6±5,8
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma
daha kapsamlı
hale getirilmiştir.
Sanayi
ve
konutlarda
tüketim
aralıklarına
göre
elektrik
ve
doğalgaz
fiyatlarının
Sosyal Bilimler
108
12,7±4,2tespit edilmesi
11,347
gidilmiştir. Elde
Fen Bilimleri yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara
96 göre de sonuca
14,8±5,0
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.

En uzun yaşanılan yer **(n: 269))
İl
İlçe
Köy

n

ort±ss

Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat

*KW

134
13,8±5,1
94
13,5±5,3
0,233
41
13,6±3,9
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES

p
0,003

p
0,890

ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES

&
Cinsel ve üreme sağlığı bilgi düzeyini yeterli
n
ort±ss
U
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
bulma **(n: 258)

Evet
Hayır

the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study
the use of different
114prepared with13,8±4,4
8107,50
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
144
13,7±5,2
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices

*Kruskall Wallis Testi,
Testi, **Yanıt verenler

p
0,866

Fen bilimlerinde okuyan öğrencilerde puan ortalaması daha yüksektir (14,8±5,0). Öğrencilerin
yaşamlarının uzun süre geçirdikleri yer ile ölçek
puan ortalaması arasında fark bulunmamıştır
(p>0,05). Cinsel ve üreme sağlığı ile ilgili bilgi
düzeyini yeterli bulma durumu ile CSÜSBÖ
puan ortalaması arasında da istatistiksel olarak
anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05, Tablo
5).

Mann Whitney U

&

Öğrencilerin cinsiyetlerine göre CSÜSBÖ puan
ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Kız ve erkek
öğrencilerin puan ortalaması birbirine çok yakın
değerlerdedir. Katılımcıların okudukları bölüme
göre CSÜSBÖ puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0,05).
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Öğrencilerin Aile Planlaması veİNCELENMESİ
Cinsel Sağlık Hakkında Bilgi Aldıkları Kaynaklara

Murat KORKMAZ,
Hakan AÇIKGÖZ (n: 261)
Göre CSÜSBÖ
Puan Ortalamaları
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni

Aile Planlaması ve Cinsel Sağlık Hakkında
n
ort±ss
1
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölümü
Bilgi Kaynakları

KW

Hiç almadım
65
1,7±0,5
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
Okuldan
75
1,9±0,5
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
Ailemden
23
2,0±0,4
10,599
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
Sağlık personelinden
17
1,6±0,5
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Tv-gazete-dergi-internet
1,8±0,6tespit edilmesi
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik81
ve doğalgaz fiyatlarının

p

0,031

yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
*&+Mann Whitney
U ile farklılığın kaynakilk cinsel ilişki deneyimledikleri yaş ortalaması
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
landığı gruplararalığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma
16,5±3,2’dir.
Yaş ortalaması 20,1 olan öğrencimeydana gelmektedir.

yapılan
çalışmada,
öğrencilerin %17,3’ünün
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim,lerle
Sanayi,
Konut,bir
Anova,
TUİK, Fiyat
Öğrencilerin aile planlaması ve cinsel sağlık
cinsel deneyim yaşadıkları belirtilmiştir (Aksu
hakkında bilgi aldıkları kaynaklar ile CSÜSBÖ
vd., 2008:129). Kocaeli’nde lisede okuyan kız
ANALYSIS olarak
OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
puan ortalamalarıECONOMETRIC
arasında istatistiksel
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES
IN TERMS OF
INDUSTRYcinsel
AND ilişki yaşadığı, ilk
öğrencilerin
%2,3’ünün
HOUSES
anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05, Tablo 6).
deneyim yaşının Marmara Üniversitesi kız öğAilesinden ve okuldan eğitim alan gruplar araAbstract: In this study prepared by using data ofrencilerinde
TSI belonging to17,9,
the years
of 2012-2014,
İzmir’de
bekâr kızlarda 20,3
the consumption
of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
sında puan ortalaması
daha yüksektir.
analyzed. ANOVA model was applied to the olduğu
study prepared
with the use of
different
bildirilmiştir.
Mersin’de
üniversitede
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
okuyanelectricity
ve cinsel
olan
kızların %75’inde,
TARTIŞMA made more comprehensive. The purpose was to determine
andilişkisi
natural gas
prices
ilk cinsel ilişki yaşının 19-21 arasında olduğu
Cinsel sağlık; cinsel yolla bulaşan hastalıklardan
belirtilmiştir (Yurdakul vd., 2005:10). Tanzanya
korunmak, sağlıklı üremeyle ilgili sorunlardan
Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada da öğrenuzak, istenmeyen gebelikleri önlemek, doğum
cilerin büyük çoğunluğunun, erken yaşta aktif
kontrolü ve cinsel işlevin fizyolojisine uygun,
bir cinsel yaşamının olduğu belirtilmiştir. Öğrensıkıntısız, istismardan uzak olumlu deneyimler
cilerin %74,7’si 19-24 yaş aralığında, %22,5’i
yaşayabilmektir. Bunların sağlanabilmesi için
de 13-18 yaşında ilk cinsel deneyimi yaşamıştır
cinsel sağlığın korunması ve sürdürülmesi ge(Somba et al., 2014:2).
rekmektedir. Cinsel sağlığın korunması, geliştiÖğrencilerin %75,2’si aile planlaması ve cinselrilmesi ve sürdürülmesi için kapsamlı bir cinsel
likle ilgili bilgi aldıklarını, bilgi alanların %30,9’unun
sağlık eğitimi zorunludur (Özcebe, 2007:126).
tv-gazete-dergi ve internetten, %8,8’i de ailesinÇalışmada öğrencilerin %17,3’ü, cinsel birlikteden bilgi aldıklarını belirtmişlerdir. Pınar ve
lik yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin
Taşkın’ın (2011:4) yaptıkları çalışmada anne ile
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konuşmayanların oranı %49,2, Akın ve Özvarış’ın
konuların tabu olduğu ve aile ile rahat
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AÇIKGÖZ
konuşulamadığı
toplumlarda, bilgilere profesyo(2004:10) çalışmalarında ise Hacettepe Üniversitesi’nde
Güven Grup
A.Ş. Finans
nelYönetmeni
olmayan kişilerin bilgileri ile ulaşılmaktadır.
%56, Dicle Üniversitesi’nde %81 oranında
genç1
Kilisile
7 Aralık
Üniversitesi, Elektrik-Enerji
Bölümü
Böyle toplumlarda
cinsel eğitimin okullarda
lerin CS/ÜS konularında aileleri
hiç konuşverilmesi çok daha önemlidir.
madıkları belirtilmiştir. Yapılan bu çalışmada ve
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi

ülkemizde yapılan
diğer araştırmalar
sonucunda,
ve konutlarda
kullanılan doğalgaz
ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
Bu çalışmada katılımcıların %55,6’sı cinsel ve
şeklindedir.
Farklı
analiz
teknikleri
hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
gençlerin aileleriyle cinselliği konuşmaktan kullanılarak
kaile ilgili
bilgi düzeylerini yetersiz
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanaraküreme
araştırmasağlığı
daha kapsamlı
hale getirilmiştir.
çındığı ve gençlerin
kaynaklardan
bilgi
Sanayi vefarklı
konutlarda
tüketim aralıklarına
göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
bulduklarını belirtmiş, cinsiyetle bilgi düzeyleyönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edindikleri bulunmuştur.
Adölesan
ve
ebeveynler
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim
aralığı arttıkça,
elektrik
ve doğalgazarasında yapılan
rini yeterli
bulma
durumları
fiyatlarının
genel iletişim
seviyesinde ile
düşüş
gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
arasında yaşanan
olumlu
ihtiyaç
istatistiksel
analizde ise anlamlı bir fark bulunaralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma
meydana gelmektedir.
doğrultusunda, sağlık profesyonellerinden destek
Kız Anova,
öğrencilerin
%66,4’ü, erkek öğrenAnahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim,muştur.
Sanayi, Konut,
TUİK, Fiyat
alınmalıdır (Temel, 2008:27). Yapılan çalışmacilerin ise %33,6’sı cinsel ve üreme sağlığı bilgi
larda cinsellik hakkında bilgi eksikliğinin temel
durumlarının yetersiz olduğunu belirtmişlerdir.
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
nedeni olarak cinsellikle
ilgili
bilgilerin
gizli,
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES
IN TERMS OF
INDUSTRY
AND
Öğrencilerin
%76,4’ü
okullarda
cinsel ve üreme
HOUSES
yetersiz ve yanlış kaynaklardan alınmasından
sağlığı eğitimlerinin verilmesi gerektiğini vurgukaynaklandığı vurgulanmıştır
(İncesu
vd.,
2006;
Abstract: In this study prepared by using data oflamışlardır.
TSI belonging Pınar
to the years
of 2012-2014,
ve Taşkın’ın
(2011:4) çalışmathe consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
Çetinkaya vd., 2007:106,
Kukulu
vd.,
2009:49sındaprepared
da öğrencilerin
üniversite
analyzed. ANOVA model was applied to the study
with the use of%81,9’unun
different
techniques
for
analysis.
Moreover,
tests
of
hypothesis
were
applied
and
the
research
was
59; Civil ve Yıldız, 2010:60). Bununla birlikte
yaşamında
cinsel
made more comprehensive. The purpose was to determine
electricity
and sağlığa
natural gasilişkin,
prices bilgi verilmesi
cinselliğin çoğunlukla aileler tarafından “yasak
gerekliliğini belirtmişlerdir. Artan ve Baykan’ın
ve ayıp” olarak görülmesi ve bu konuda gele(2010:130) yaptıkları çalışmada da öğrencilerin
neksel tutumların ve tabuların etkili olduğu bi%67,4’ü cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkınlinmektedir (Gürsoy ve Gençalp, 2010:32). Sri
da bilgi edinme ihtiyacı hissettiklerini belirtmişLanka’da bir okulda yapılan çalışmada, öğrenlerdir. Yapılan çalışmada da bir öğrenci AIDS
ciler (N:2020) cinsel ve üreme sağlığı bilgilerini
tanısı aldığını belirtmiş ve cinsel yolla bulaşan
aldıkları kaynaklar sorgulanmıştır. Öğrencilerin
hastalıklardan korunmada, kondom kullanılması
%20,4’ü sağlık personelinden, %18,2’si doktorgerektiğini bilmemektedir. Bu çalışmada da
dan, %1,4’ü tv/radyodan, %12,5’i ailesinden
yukarıda belirtilen çalışmalara benzer olarak
bilgi aldığını belirtmiştir (Rajapaksa-Hewageeöğrencilerin cinsel yolla bulaşan hastalıklar,
gana et al., 2015:65). Bu çalışma sonuçlarına
cinsel sağlık, üreme sağlığı gibi bilgilerden kengöre öğrencilerin %30,9’u tv-internet-gazete ve
dilerini yetersiz hissettikleri ve bu konuda eğitim
dergilerden bilgi aldıklarını ve %50’sinin ilçe ve
almak istedikleri belirlenmiştir. Yapılan çalışmaköylerde yaşadığı belirlenmiştir. Özellikle cinsel
larda, gençlerin yetersiz bilgi ile yaşadıkları
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AÇIKGÖZ öğrencileri, üçüncü sınıfta Kadın
likler, küretaj, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar,
Hemşirelik
Güven ortaya
Grup A.Ş. Finans
Yönetmeni
anksiyete, depresyon gibi ciddi sorunların
Sağlığı
ve Hastalıkları dersi kapsamında bu
1
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7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji
Bölümü fakat çalışmadaki yüzdelikleri
çıktığı belirtilmiştir (Kirby et al.,
2007:4206-17,
konuları almakta
Rajapaksa-Hewageegana et al., 2015:65; Sara et
düşüktür. Aile planlaması ve cinsel sağlık hakÖzet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
al., 2015:58). Bunun
yanında, yaşanılan birçok
kında hiç eğitim almayanlarla eğitim alan öğrenve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
şeklindedir.
analiz
teknikleri kullanılarak
hazırlanan
çalışmada
ANOVA modeli
psikolojik sorunla
birlikte,Farklı
bekar
kadınların
yaciler
arasında
fark olduğu,
eğitim alanların bilgi
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
şadıkları cinsel ilişkinin
toplumsal
baskı,
aile ya
düzeyinin
daha
yüksek
çıktığı
Sanayi ve konutlarda
tüketim
aralıklarına
göre elektrik
ve doğalgaz
fiyatlarının
tespit
edilmesibulunmuştur.
yönünde
hareket
edilmiş
olup,
yapılan
istatistik
bulgulara
göre
de
sonuca
gidilmiştir.
Elde
da eşinden taciz, infertilite ve tek başına çocuk
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim
aralığı ve
arttıkça,
elektrik ve doğalgaz
SONUÇ
ÖNERİLER
büyütme gibi sorunlara
açtığı
da belirtilmekfiyatlarınınyol
genel
seviyesinde
düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Çalışma sonucunda, öğrencilerin CSÜSBÖ haktedir (Giray ve Kılıç, 2004:286).
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
kındaki bilgi düzeylerinin yeterli olmadığı belirÇalışmada katılımcıların CSÜSBÖ hakkındaki
lenmiştir. Cinsel ya da üreme sağlık eğitimleri
bilgilerinin değerlendirilmesi sonucunda bilgi
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY
AND NATURALbilgi
GAS PRICES
alan öğrencilerin
puanları yüksektir. Kız
ACCORDING
TO CONSUMPTION
düzeyi orta seviyede
çıkmıştır.
ÖğrencilerinRANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
öğrenciler bilgilerinin yetersiz olduğunu belirtmiş
%71,1’i orta, %23,0’ı yetersiz ve %5,9’u ise
ve puan ortalamaları erkeklere göre düşük buIn this study
preparedbir
by çalışusing data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
yeterli düzeyde Abstract:
puan almıştır.
Yapılan
lunmuştur.
the consumption of electricity and natural gas used
in industryBu
anddurum,
houses isözellikle
statisticallykızlar tarafından
mada da, öğrencilerin
%56,1’inin
orta, %35,9’unun
analyzed.
ANOVA model
was applied to the study prepared with the use of different
cinsellik
konuşulması
ve paylaşıltechniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis
were konularının
applied and the research
was
yeterli ve %8’inin
puan aldığı
madeyetersiz
more comprehensive.
Thebelirlenpurpose was to determine electricity and natural gas prices
masının toplumumuz tarafından ayıp olarak
miştir (Sohbet ve Geçici, 2014:78). Bu araştırgörülmesinden kaynaklanabileceği düşünülmekmaya alınan öğrencilerin CSÜSBÖ hakkındaki
tedir. Üniversite öğrencilerinin %17,3’ü cinsel
bilgi düzeyleri yaklaşık orta düzeydedir. CSÜSbirliktelik yaşamıştır, buda genç bireylerin cinsel
BÖ konusunda yeterli puan alan katılımcı sayıbirlikteliklerini yetersiz bilgi ile yaşadığını gössının az olduğu, bilgi düzeyinin artırılması için
termektedir. Plansız, korunmasız ve yeterli
eğitimlerin gerekli olduğu görülmektedir. Çalışbilgi olmadan yaşanan cinsel birliktelik ile istenmada öğrencilerin okudukları bölüm ile CSÜSmeyen gebelikler, küretaj, cinsel yolla bulaşan
BÖ puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak
enfeksiyonlar gibi sağlığı tehdit eden önemli
anlamlı bir fark bulunmuştur. Fen bilimlerinde
sağlık problemlerinin yaşanmasına sebep olmakokuyan öğrencilerin puan ortalaması daha yüksek
tadır.
olup, sağlık bilimlerinde okuyan öğrencilerin
CSÜS konularında hizmet alımının artması için
(Beslenme ve Diyetetik, İş Sağlığı ve Güvenliği,
üniversiteler bünyesinde bir ‘Gençlik Danışma
Sağlık Yönetimi, Hemşirelik), diğer bölümdeki
öğrenciler gibi ders müfredatlarında cinsel sağlık
Birimi’ ya da ‘Üreme Sağlığı Merkezi’ adı altın92
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when they were quite young without having sufficient knowledge concerning sexuality.The research
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
was designed as a descriptive research in order to assess university students’ sexual and reproductive health knowledge. Method: The population of the research was undergraduate students (N=7173)
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
at Gümüşhane University
(N = 7173) in faculties of health, social, and science. The number of
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
sample was calculated as 365 within the 95% confidence
interval. The percentage of students according to their faculties
was identified. All the departments within these faculties were contacted and
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the
consumption
of electricity
and natural gas
industryrandom
and houses
is statistically
the study was conducted
in classes
determined
by used
the in
simple
method.
The purpose of the
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques
for analysis.
Moreover,
tests
hypothesis 271
were students
applied andwho
the research
study was explained
to 365
students
before
theof classes.
agreedwasto participate vomade more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
luntarily composed the sampling. Overall, 74% of students agreed to participate in the research and
115 male and 156 female students were interviewed. A questionnaire developed by the researchers
and Sexual Health, Reproductive Health Knowledge Scale (CSÜSBÖ) were used in order to collect
data. SHRHKS was developed by Pınar to determine the students’ level of knowledge, and its validity and reliability were eligible. Concerning the data analysis, frequency, Kruskal Wallis, Mann
Whitney U, Chi square analyses were used. Results: The average age of the students was 20.5±2.1.
Of the participants, 57.8% were women and 42.2% were men, and 90.7% of them were single. Half
of students stated spending most of their lives in a city center while 67.5% stated that they stayed at
a dormitory or a home. 47 students (17.3%) stated that they had a sexual intercourse, 25.5% of them
were 18 and 21.3% of them were 17 when they had their first sexual experience (mean age 3.2±16.5).
Overall, 17 of students (36.1%) who had a sexual intercourse before noted that they currently have
a sexual partner, 27(57.4%) students had their first sexual intercourse with their boyfriend/girlfriend,
and two students diagnosed with sexually transmitted diseases while one of them was diagnosed
with AIDS. 203 students (75.0%) knew that condom is a contraceptive method in terms of protecting
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5.9. Conclusion:
As aGAS
result
of evaluation of partiACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
cipants’ knowledge about SHRHKS, it was pointed
HOUSESout that their level of knowledge was average.
While 71.1% of students scored average, 23% of them scored insufficient and 5.9% of them scored
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
sufficient. As athe
result,
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that students
not and
have
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level of knowledge
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analysis. Moreover,
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weresexual
applied or
andreproductive
the research washealth education
made
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The
purpose
was
to
determine
electricity
and
natural
gas their
prices score mean was
were higher. Female students stated that their knowledge was insufficient and
lower than those of male students. It is considered that this situation may stem from the fact that
talking about sexual issues and sharing experiences, especially among young girls is regarded as
shameful by our society. Overall, 17.3% of college students have experienced sexual intercourse,
which indicates that young people experience their sexual intercourse with insufficient information.
Unplanned, unprotected sexual intercourses without sufficient knowledge cause significant health
problems such as unwanted pregnancies, abortion, and sexually transmitted infections. In order to
promote providing the required knowledge about sexual and recruitment health, units under the name
of ‘Youth Advisory Unit’ or ‘Reproductive Health Center’ should be created within the universities.
Educational programs concerning SRH, family planning, reproductive system, formation of pregnancy,
safe pregnancy, and STIs should be established and counseling services should be provided. Intersectoral cooperations should be established, and activities attracting young people’s attention should
be organized.
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