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DERİNCE İLÇESİNE BAĞLI AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNE BAŞVURAN 15-49 

YAŞ ARASI KADINLARDA AİLE PLANLAMASINA YÖNELİK BİLGİ, TUTUM VE 

DAVRANIŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Giriş: 

 Aile planlaması bireylerin istenmeyen gebeliklerden korunmalarına, iki doğum arasındaki süreyi 

düzenlemelerine, yaşlarını ve sosyo-ekonomik durumlarını göz önüne alarak ne zaman ve ne kadar 

çocuk sahibi olacaklarına karar vermelerine, çocuğu olmayan ailelerin çocuk sahibi olma isteklerini 

gerçekleştirmelerine yardım eden uygulamaların tümüdür. Ülkemizde AP hizmetleri 1965 yılında 

yasallaşmış ve günümüze kadar kullanımı her geçen gün yaygınlaşmıştır.  

Gelişmekte olan ülkelerde, doğum sayısının fazla olması anne ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer 

almaktadır. Bu nedenle, aile planlaması hizmetlerinin etkin şekilde sunulması, hem kadın ve çocuk 

hem de toplum sağlığına önemli katkılar sağlamaktadır.Doğurganlığın düzenlenmesinde biyolojik, 

psikososyal ve kültürel belirleyiciler kontraseptif kullanımını ve seçimini etkiler. Bireylerin aile 

planlaması yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması ve bu yöntemlere erişebilirliği; gebeliği önleyici 

yöntem kullanıp kullanmama kararlarının yanı sıra, kullanacakları yöntemi seçmesini de önemli 

ölçüde etkilemektedir.Çiftlerin modern ya da geleneksel aile planlaması yöntemi kullanımını etkileyen 

faktörlerin yöntemin güvenilirliği, yan etkileri, geri dönüşümlü olması, hormon içeriği, eşin tercihi, 

yöntem hakkındaki bilgi düzeyi, kadının sağlık durumu ve inançları olduğu belirtilmektedir. Üreme 

sağlığı açısından; bulaşıcı hastalıklardan korunma, çift tedavisi gerektiren durumları bilmek, kadın ve 

erkeği enfeksiyonlardan korumakta aile planlaması hizmetleri kapsamındadır Bireylerin sahip olduğu 

bilgi, tutum ve davranışları dikkate alınarak verilen aile planlaması danışmanlık hizmetleri modern aile 

planlaması yöntemlerinin kullanılmasını artırabilir ve dolayısı ile üreme sağlığını geliştirebilir. 

Aile planlamasının amaçları: Çiftlerin çocuk sahibi olabilmesini desteklemek, doğum ve sonrası 
dönemde kadın sağlını korumak, Toplumu üreme sağlığı konusunda bilinçlendirmek, Riskli adölesan 
ve ileri yaş gebeliklerini kontrol etmek, Beklenmeyen gebelikleri önlemek- planlı gebeliği 
desteklemek, Aşırı doğurganlığı önlemek, Hamilelikler arası sağlıklı bir zaman dilimi oluşturmak, 
Sağlıklı çocuklardan oluşan sağlıklı bir toplum oluşturmaktır. 
 
Türkiye’de aile planlaması yöntemleri hem devlet hem de özel sektör tarafından verilir: Eğitimli ebe 

ve hemşireler tarafından RİA uygulaması, hormonal kontraseptifler ve kondom danışmanlığı ve 

yöntem sunumu yapılabilir. RİA, vazektomi uygulaması ve MR uygulaması eğitimli pratisyen hekimler, 

aile hekimleri tarafından sunulabilir.Tüp ligasyonunu kadın hastalıkları ve doğum uzmanları ile genel 

cerrahi uzmanları yapabilir.Vazektomi üroloji uzmanlarınca ve eğitimli pratisyen hekimler tarafından 

yapılabilir. 

Aile Planlaması Hizmetleri Aile Sağlığı Merkezlerinde ve Ana Çocuk Sağlığı- Üreme Sağlığı 

Merkezlerinde, Ev ziyaretlerinde ebe ve hemşirelerce, Eczanelerde, Devlet hastanelerinin, 

doğumevlerinin aile planlaması kliniklerinde sunulmaktadır. 

Genel danışmanlık (Ön danışmanlık ):Aile planlaması yöntemi kullanmak isteyen kişiye yöntem 

seçmeden önce sunulan hizmettir.Yönteme özel danışmanlık: Aile planlaması yöntemi kullanmak için 

başvuran kişiye belli bir yöntem hakkında verilen danışmanlık verilmesidir.İzlem danışmanlığı: Aile 

planlaması yöntemi kullanan kişinin yöntemden kaynaklanan sorunlarını çözmeye ve yöntem 

kullanımının sürdürülmesine yönelik verilen danışmanlıktır 

 



Aile Planlamasının Çocuk Sağlığı Yönünden Önemi  

Aşırı doğurganlığın çocuk sağlığı ve bebek ölümü üzerinde çok yönlü olumsuz etkilerinin olduğu 

saptanmıştır. Yani ailede çocuk sayısı arttıkça bebek ölümleri de artmaktadır. Kısa aralıklarla yapılan 

doğumlarda çocuk ölümlerinin ve düşüklerin arttığı, erken sütten kesilme nedeniyle beslenme 

yetersizliğinden bebek ölümlerinin fazla olduğu saptanmıştır. Aile planlaması çocukların yaşamasını, 

sağlığını ve gelişmesini üç yoldan etkilemektedir;  

1) Aile planlaması gebelik aralığını uzatır (doğumların arasını açar):  

• Yapılan araştırmalarda kısa aralıklarla yapılan doğumlarda bebek ölümlerinin sayısının 

artmakta olduğu saptanmıştır. Özellikle 3 ve 3'üncü çocuktan sonra bebek ölümlerinde ve ölü 

doğumlarda dikkati çekecek bir artma mevcuttur. 

• Doğum sayısı arttıkça, düşük ağırlıklı ve prematüre çocuklar doğmakta ve bu çocuklar 

arasında da ilk yıl içerisinde ölüm oranının yüksek olduğu görülmektedir.  

• Anne karnında beslenmeleri kötü olan bebeklerin zeka düzeyleri iyi beslenmiş bebeklere göre 

düşük olmaktadır. Enfeksiyonlara sık yakalanan bu çocuklarda bebek ölümleri daha fazla 

görülür.  

• Annenin tükenmesi: Gebe kadının sağlık ve beslenme durumu fetüsü etkilediğinden, çocuğun 

çevresi doğumdan önce başlar. Kadın, çok yakın bir gebelikten fiziksel olarak yıpranmış 

olabilir. Tekrar gebe kalırsa, gebeliği spontan abortus, ölü doğum veya yaşama olasılığı çok az 

olan düşük doğum ağırlıklı bebek ile sonuçlanabilir. 

2) Aile planlaması çok genç veya ileri yaşta çocuk sahibi olmayı azaltır:  

Çok genç veya çok yaşlı anneden dünyaya gelen çocuklar daha az yaşama şansına sahiptirler. 

Jinekolojik olarak çok genç kadınlar sosyal ve duygusal yönden henüz üreme olgunluğuna 

erişmemişlerdir. Genç kadınlar sosyal ve duygusal yönden de bebeğe ve çocuğa uygun bakım 

sağlamaya hazır değillerdir. İleri yaştaki anneler ise biyolojik değişikliklerden daha çok 

etkilenmektedirler. Annenin ileri yaşta olması çocuğun hayatta kalabilmesinin temel 

belirleyicilerindendir. Anne yaşı arttıkça ölü doğum ve abortus, bebek ve çocuk ölüm riskleri 

artmaktadır. Anne yaşı ilerledikçe bebekte konjenital anomalilerin (kalp defektleri, yarık damak ve 

dudak, Down sendromu vb. gibi) arttığı bilinmektedir. 35 yaşından sonra doğum yapan annelerin 

bebeklerinde bu risk oranı % 50 artmaktadır. 

3) Aile planlaması çok sayıdaki doğumları azaltır:  

Fetüs, bebek ve çocuk ölüm hızları, doğum sıralaması (kaçıncı doğum olduğu) ile orantılı olarak 

artmaktadır. Çalışmalar doğum sıralamasının, çocuğun beslenme durumunu etkilediğini göstermiştir. 

Üçüncü, dördüncü ve sonraki çocuklar daha az kalori ve protein almakta, çocukta ölümcül olanlar 

dahil, hastalıklara karşı duyarlılık artmaktadır. 

Aile Planlamasının Anne Sağlığı Yönünden Önemi 

Dünya Sağlık Örgütünün yapmış olduğu ana ölümü tanımına göre doğum ya da lohusalıkla ilgili bir 

nedenden dolayı meydana gelen ölümlere "ana ölümü" denir. Eğer tüm kadınlar çocuk istemedikleri 

zaman kontraseptif kullansalardı, her yıl ana ölümleri üçte bir oranında azalabilirdi. 15 ile 30 yaşları 

arasındaki kadınlarda görülen ölümlerin %40'ı ile %60'ı sağlıksız koşullarda yapılan doğumlar, 

istenmeyen gebelikler, yasal olmayan düşükler gibi, sağlığı tehdit eden üreme olayları ile ilgilidir. Sık 

gebelik, doğum, tamamlanmamış düşük ve doğum sonrası ile ilgili enfeksiyonlara veya diğer günlük 

hastalıklara karşı kadınların (annelerin) direncinde azalma görülmektedir.  



Aile planlaması kadınları önemli bir şekilde korur:  

1- Aile planlaması hizmetleri ile yüksek riskli gebelikler belirlenebilir ve özel bakım hizmeti için 

sevk edilebilir.  

2- Kadın ileri annelik yaşından ve yüksek sayıda gebelikten kaynaklanan risklerden böylece 

kaçınabilir.  

3- Kadın kontraseptif bir yöntemi etkin şekilde kullanırsa, gelişmekte olan ülkelerdeki tüm ana 

ölümlerinin yarısını teşkil ettiği tahmin edilen, tehlikeli ve yasal olmayan düşüklere daha az 

başvurulacaktır. 

Aile Planlamasının Gebeliği Önleme Dışındaki Yararları  

Kadın sağlığı, aynı zamanda kontraseptiflerin gebeliği önleme dışındaki yararlarından da etkilenir. 

Örneğin: kondom kullanarak kadın kendisini cinsel ilişkiyle geçen HIV/AIDS, pelvik enflamatuar 

hastalık, servikal displazi veya bazı kanserler gibi hastalıklardan korur. Oral kontraseptiflerin 

yumurtalık ve endometrium kanserinde, benign meme tümörlerinde, pelvik enflamatuar 

hastalıklarda ve romatoid artritte koruyucu etkisi olduğu gözlenmiştir. Bu kontraseptifler kramp ve 

ağrı gibi adet dönemi sorunlarını, fonksiyonel yumurtalık kistlerini, fonksiyonel olmayan 

endometrium kanamasını, premenstürel sendromu ve fazla kanamadan kaynaklanan anemiyi 

azaltmaktadır. 

Aile Planlamasının Aileye Yararları  

Bir annenin ölümü, bir ailenin içine düşebileceği en sarsıcı durumlardan biridir. Annenin kaybı, 

hayatta kalan aile üyelerinin emosyonel dengesi üzerinde çok olumsuz etkiler yaratacaktır. Birçok 

anne ailenin geçimini sağladığı ve çocuklarının sağlık bakımı ve temizliğinden doğrudan sorumlu 

olduğu için geride kalanların fiziksel sağlığı üzerinde de olumsuz etkiler oluşacaktır. Daha fazla gebelik 

istemeyen kadınların kontraseptif kullanımı, ana ölümlerini belirli bir şekilde azaltabilir. Dünyanın 

birçok yerinde, aileler için daha fazla çocuk demek, beslenmesi gereken daha fazla kişi demek ve 

beslenmesi gereken daha fazla kişiden kişi başına daha az yiyecek demektir. Çocuk sayısı arttıkça aile 

fertlerine düşen kalori miktarı ve protein tüketimi de azalır. 

Aile Planlamasının Çiftlere Yararları  

Hem kadın hem erkek, ilişkinin istenmeyen veya yanlış zamanlanmış bir gebeliğe yol açmayacağından 

emin olduklarında daha rahat cinsel ilişki kurabileceklerdir. Ekonomik olarak çiftler, kontraseptiflerin 

etkin kullanımı yoluyla, okullarını veya mesleki eğitimlerini tamamlayana kadar ilk veya daha sonraki 

çocuklarını erteleyebilirler. Bu özgürlük daha iyi iş olanaklarına yol açması nedeniyle tüm ailenin 

ekonomik geleceğine de gözle görülür şekilde olumlu değişiklikler yapabilir.  

Aile Planlamasının Topluma ve Ekonomik Sisteme Yararları  

Aile planlaması, planlanmamış ve istenmeyen gebeliklerden ve bu gebelikler sonucu doğan 

çocuklardan kaynaklanan masrafları engelleyerek ekonomik açıdan da anlam kazanır. Uzun vadeli 

tıbbi ve sosyal masrafları rakamsallaştırmak oldukça zordur. Dünya nüfusunun %25'i fakirlik ile yüz 

yüzedir. Hızlı nüfus artışı bunun çözümünü güçleştirmektedir. Bunun ötesinde, nüfus artışının 

yavaşlatılması, gerçek çözüm bulmak için zaman kazandırabilir. Bugünkü eğilim devam ederse, 

nüfusun yoksul olan bölümü daha büyüyecek ve sorunların çözümü daha da imkansızlaşacaktır, 

sonunda doğal kaynaklarımız yok olacaktır. 

 

 



Türkiye’de Aile Planlaması(TNSA 2018) 

İdeal Çocuk Sayısı 

Türkiye’de kadınların istediği çocuk sayısı ortalama olarak 2,8’dir. Kadınların ideal çocuk sayısı, daha 

yaşlı kadınlar (45-49) arasında (3,1 çocuk) ve Doğu’da (3,4 çocuk) en yüksek iken genç kadınlar (15-

19) arasında (2,3 çocuk) ve Kuzey’de (2,5 çocuk) en azdır. Hiç eğitim almamış veya ilkokulu bitirmemiş 

kadınlar, lise veya üzeri eğitim almış kadınlardan bir çocuk daha fazla istemektedirler (sırasıyla 3,5 ve 

2,5 çocuk). En düşük refah düzeyine sahip hanelerde yaşayan kadınlar için ortalama ideal çocuk sayısı 

en yüksek refah düzeyine sahip hanelerde yaşayanlara göre daha fazladır (sırasıyla 3,2 ve 2,5 çocuk). 

Aile Planlaması Bilgisi 

Türkiye’de aile planlaması yöntemleri çok yaygın olarak bilinmektedir. Kadınların %97’si en az bir 

modern aile planlaması yöntemi bilmektedir. Hap (%93), tüplerin bağlanması (%85), RİA (%84) ve 

kondom (%83) kadınlar arasında en yaygın olarak bilinen yöntemlerdir.                                                                                                              

 

Gebeliği Önleyici Yöntemlerin Kullanımı 

Halen evli olan kadınların %70’i gebeliği önleyici herhangi bir yöntem kullanmaktadır. Kadınların 

%49’u modern, %21’i ise geleneksel yöntemlerden yararlanmaktadır ve en çok kullanılan geleneksel 

yöntem geri çekme yöntemidir (%20). Kondom (%19), RİA (%14) ve tüplerin bağlanması (%10) en çok 

kullanılan modern yöntemlerdir. Gebeliği önleyici modern yöntemlerin kullanımı bölgelere ve 

yerleşim yerine göre değişmektedir. Kırsal kesimde modern yöntem kullanan halen evli kadınların 

oranı %45; kentsel kesimde ise %50’dir. Modern yöntem kullanımı Doğu’da %43 ile en düşük, Orta 

bölgede %54 ile en yüksektir. Modern yöntem kullanım düzeyi hiç eğitim almamış veya ilkokulu 

bitirmemiş kadınlar arasında en düşük iken (%40), eğitimle birlikte düzenli olmasa da bir artış 

göstererek lise ve üzeri eğitim almış kadınlarda %52’ye çıkmaktadır. 



 

 

Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımında Zaman İçinde Değişim 

 Son 25 yılda, halen evli kadınlar arasında geleneksel yöntem kullanımı %28’den %21’e düşerken 

herhangi bir gebeliği önleyici yöntem kullanımı %63’ten %70’e çıkmıştır. Modern yöntemlerin 

kullanımı ise 1993’te %35 iken 2018’de %49’a yükselmiştir.  

 

 



Gebeliği Önleyici Modern Yöntemlerin Kaynakları  

Özel sektör, gebeliği önleyici modern yöntemlerin temininin %36’sını karşılarken devlet hastaneleri 

ve aile hekimliği gibi kamu kurumları aile planlaması temininin %52’sini karşılamaktadır. İğne 

yönteminin %79’u, RİA’nın %75’i ve tüplerin bağlanması yönteminin %66’sı kamu sektörü tarafından 

sağlanırken, özel sektör, hapların yarısından fazlasını ve kondomların %44'ünü sağlamaktadır. 

 

Aile Planlaması Hakkında Karar Verme 

Yöntem kullananların %75'i yöntem kullanma kararını eşleriyle birlikte aldıklarını;%22'si bu kararı 

çoğunlukla kendilerinin aldığını; sadece %2'si ise bu kararın çoğunlukla eşleri tarafından alındığını 

belirtmiştir. Benzer örüntü herhangi bir yöntem kullanmayanlarda da görülmektedir.Kadınların 

yaklaşık %74'ü yöntem kullanmama kararının eşleriyle ortaklaşa verildiğini; %14ü kararı çoğunlukla 

kendisinin verdiğini, %3'ü ise kararın genel olarak eşleri tarafından verildiğini belirtmiştir.Yöntem 

kullananlar arasında,aile planlaması kararının genellikle eşleri tarafından alındığını belirtenlerin 

oranının, 5 ve daha fazla çocuğu olduğunu beyan eden kadınlar arasında en yüksek(%5) olduğu 

görülmektedir.Bu orana bölgeler itibariyle bakıldığında, Ortadoğu Anadolu 'da yaşayan kadınlar 

arasında yüksek olduğu(%6) görülmüştür. 

Karşılanmamış Aile Planlaması İhtiyacı 

Karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı, bir sonraki doğumundan önce ara vermek istediği veya daha 

fazla doğum yapmak istemediği halde herhangi bir korunma yöntemi kullanmayan evli kadınların 

yüzdesi olarak tanımlanmaktadır. 2018 TNSA, halen evli kadınların %12’sinin karşılanmamış aile 

planlaması ihtiyacı olduğunu; bunların %4’ünün bir sonraki doğuma ara vermek istediğini, %8’inin ise 

daha fazla doğum yapmak istemediğini ortaya koymaktadır. Doğu’da yaşayan kadınlar (%14) ve 20-24 

yaş aralığında olan kadınlar (%17) için karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı daha yüksektir. 

Karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı, hiç eğitim almamış veya ilkokulu tamamlamamış kadınlar 

arasında en yüksek (%20), lise veya üzeri eğitime sahip kadınlar arasında ise en düşüktür (%9). 

Karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı, en düşük refah düzeyine sahip hanelerde yaşayan kadınlar 

arasında %18'den, en yüksek refah düzeyindeki kadınlar arasında %8'e düşmektedir. Karşılanmamış 



aile planlaması ihtiyacı kentsel ve kırsal kesimler arasında farklılık göstermemektedir (her biri %12). 

 

Aile Planlaması Yöntemleri 

      Üreme çağındaki evli kadınlar (MWRA) arasındaki modern kontraseptif prevalansı 2000 ve 2019 

yılları arasında dünya genelinde %2,1 artarak %55,0'dan (%95 UI %53.7-%56,3) %57,1'e (%95 UI 

%54.6-%59,5)1 arttı. Bu yavaş artışın nedenleri arasında şunlar yer almaktadır: sınırlı yöntem seçimi; 

hizmetlere, özellikle gençler, daha yoksullar ve evli olmayanlar arasında sınırlı erişim; yan etki korkusu 

veya deneyimi; kültürel veya dini muhalefet; mevcut hizmetlerin düşük kalitesi; kullanıcıların ve 

sağlayıcıların bazı yöntemlere karşı önyargısı; ve hizmetlere erişimde cinsiyete dayalı engeller. 

     Doğum kontrol yöntemleri arasında oral doğum kontrol hapları, implantlar, enjekte edilebilirler, 

yamalar, vajinal halkalar, Rahim içi cihazlar, kondomlar, erkek ve kadın sterilizasyonu, laktasyonel 

amenore yöntemleri, geri çekme ve doğurganlık bilincine dayalı yöntemler yer alır. Bu yöntemlerin 

istenmeyen gebelikleri önlemede farklı etki mekanizmaları ve etkinlikleri vardır.  

Yöntemlerin etkinliği, yöntemi kullanan 100 kadın başına düşen gebelik sayısı ile ölçülür. Yöntemler, 

yaygın olarak kullanıldığı şekilde etkinliklerine göre sınıflandırılır: Çok etkili (100 kadın başına 0-0.9 

gebelik); Etkili (100 kadın başına 1-9 gebelik); Orta derecede etkili (100 kadın başına 10-19 gebelik); 

Daha az etkili (100 kadın başına 20 veya daha fazla gebelik) 

 

ÇOK ETKİLİ YÖNTEMLER (Yaygın kullanımda 100 kadın başına düşen gebelik sayısı: 0-0.9) 

• Ria (0.7) 

• Cilt Altı İmplantı(0.1) 

• Tüp Ligasyonu(0.5) 

• Vazektomi(0.15) 

 

ETKİLİ YÖNTEMLER (Yaygın kullanımda 100 kadın başına düşen gebelik sayısı:1-9) 

• Hap(7) 

• Üç Aylık Kok Enjeksiyon(3) 



• Yalnızca Progesteron İçeren Mini Hap(7) 

• Kok İçeren Servikal Halka(7) 

• İlk 6 Ay İçin Emzirme(2) 

 

ORTA ETKİLİLER (Yaygın kullanımda 100 kadın başına düşen gebelik sayısı:10-19) 

• Kondom(13) 

• Yumurtlama Döneminde İlişkiden Kaçınma(14) 

 

AZ ETKİLİLER (Yaygın kullanımda 100 kadın başına düşen gebelik sayısı: 20 ve daha fazla) 

• Kadın Kondomu(21) 

• Geri Çekme(20) 

 

Araştırmamızın Amacı: 

• Kocaeli İli Derince İlçesinde bulunan Aile Sağlığı Merkezlerine başvuran 15-49 yaş kadınlarda 

aile planlamasına yönelik bilgi, tutum, davranışların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

 

Gereç ve Yöntem: 

Araştırmanın Yeri ve Zamanı ve Araştırma Grubu: 

• Araştırma, Kocaeli İli Derince ilçesindeki Aile Sağlık Merkezleri’ne 1- 12 Kasım 2021 tarihleri 

arasında başvuran, araştırmaya katılmayı kabul eden 131 kişi üzerinde yapılmıştır. 

• (18-29 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvuran 40 doğurgan 

çağdaki kadından veri toplanmıştır. Buradaki yapılan anketler SHM' ndeki tüm birimlere 

başvuran doğurgan çağdaki kadınlara yapılmıştır.) 

Araştırmaya Dahil Edilme Kriterleri: 

• 1-12 Kasım 2021 tarihleri arasında Derince ilçesindeki Aile Sağlık Merkezleri’ne başvurmak. 

• 15-49 yaş aralığında kadın olmak. 

• Araştırmaya katılımı kabul etmek. 

Araştırmanın Dışlama Kriterleri: 

• Gebe olmak. 

Araştırmanın Tipi: 

• Araştırma, tanımlayıcı tipte epidemiyolojik bir çalışmadır. 

Araştırmanın Değişkenleri: 

1.Bağımsız Değişkenler: Bu araştırmanın bağımsız değişkenleri; yaş, medeni durum, çocuk 

sayısı, eğitim durumu, meslek, eşinin eğitim durumu, eşinin mesleği, aile içi gelir gider dengesi, 

düzenli ilaç kullanımı, obstetrik öykü, kronik hastalığı olma durumudur. 



2.Bağımlı Değişkenler: Bu araştırmanın bağımlı değişkeni aile planlamasına yönelik bilgi, 

tutum ve davranışların değerlendirilmesidir. 

Veri Toplama Yöntemi: 

• Araştırma sırasında anketler, Kocaeli İli Derince ilçesindeki Aile Sağlık Merkezleri’ne gidilerek 

gözlem altında uygulanmıştır. 

• Katılımcılara anket uygulamadan önce katılımcıların sözlü onamları alınmıştır. 

• Anket yapmada tek bir yöntem belirlenmiş olup bu yöntem intern doktorlar tarafından 

soruların okunup cevapların işaretlenmesi olmuştur. 

Anket Formu: 

• Anket formu literatürden faydalanılarak oluşturmuştur. 

• 24 sorudan oluşmaktadır. 

• Araştırmada güncel bir konu olan COVİD-19 Pandemisi ile ilgili olarak gebelik planında 

erteleme durumu ve AP yöntemi temininde sıkıntı yaşama durumu da sorgulanmıştır. 

• Aile planlaması hizmetlerinin gerekliliği ve faydalı görülüp görülmediği de sorgulanmıştır. 

• Anket sonrasında Aile Sağlığı Merkezi'nden bilgi talep edip edilmediği de sorgulanmıştır. 

İnsan Gücü ve Finansman: 

• Araştırmada araştırma formunun çoğaltılması ve ulaşım masrafları araştırmacılar tarafından 

karşılanmıştır. Araştırmanın insan gücünü sadece araştırmacılar oluşturmuştur. 

 

Araştırma Verisinin Düzenlenmesi ve Analizi: 

• İstatistiksel analizler SPSS versiyon 21.0 yazılımı kullanılarak yapılmıştır.  Tanımlayıcı 

istatistikler, kategorik değişkenler için sayı ve yüzde olarak, sayısal değişkenler için ortalama± 

standart sapma, ortanca, en küçük ve en büyük değer olarak verilmiştir. 

Araştırmanın Kısıtlılıkları: 

• Anketin bazı katılımcılar tarafından uzun bulunması ve anket formunu doldururken aceleci 

davranılması veya katılımın reddedilmesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bulgular:  

 























 

 

Tartışma: 
 

• TNSA 2018 verilerine göre ülkemizde en sık tercih edilen yöntem geri çekme (%20) 

yöntemidir. En sık tercih edilen modern yöntem ise kondom (%19) ve ikinci sırada da RİA 

(%14) yer almaktadır.  

• Bizim verilerimizde ise geri çekme %29.8, kondom %47.3 , RİA %23.7 oranlarında 

kullanılıyordu.  

• Yani çalışmamızda;  

1. Sırada kondom,  

2. Sırada geri çekme,  

3. Sırada RİA kullanımı yer alıyor. 

• Kontraseptif yöntem tercihi kadının yaşına göre farklılaşmaktadır. TNSA 2018 verilerine göre 

herhangi bir yöntem kullanımı 15-19 yaş grubundaki evli kadınlar arasında %47 ile en düşük 



düzeyde iken, 30-34 yaş grubunda %84’e kadar yükselmekte ve 45-49 yaş grubunda %59’a 

düşmektedir.  

• Tüm yaş grupları arasında en sık tercih edilen yöntem; geri çekme yöntemi olup, ikinci en sık 

tercih edilen yöntem ise 20-24 yaş arasında kondom iken, 35-39 arasındaki grupta RIA olduğu 

görülmektedir. 

• Benzer sonuçlar Çalışkan ve arkadaşlarının yaş ve eğitim durumunun, aile planlaması yöntemi 

tercihi üzerine etkilerini araştırdıkları çalışma ile de ortaya konmuştur. Buna göre; yaş 

ortalaması düştükçe, hap ve kondom kullanımının daha çok tercih edildiğini buna paralel 

olarak da RIA ve kalıcı yöntemleri tercih edenlerin, doğum kontrol hapı ve kondom 

kullananlara göre daha ileri yaşta olduğu saptanmıştır. 

• Literatürde Niğde Doğumevi’nde Ocak-Şubat 2011 tarihlerinde doğum yapan 304 kadın ile 

yapılan bir çalışmada kadınların aile planlamasının yararları hakkındaki görüşlerinin dağılımı 

sunulmuştur. Araştırmaya alınan kadınların, %98.3’ü aile planlamasının anne sağlığına 

yararının olacağını düşünürken, %99.3’ü çocuk sağlığını geliştireceğini %98.0’ı aile 

ekonomisine katkıda bulunacağını, %95.8’i ülke ekonomisine katkıda bulunacağını 

belirtmiştir.  

• Bizim çalışmamızda katılımcıların %91.6’sı aile planlaması tanımını doğru biliyordu %4.6’sı ise 

aile planlaması çocuk sahibi olmayı kısıtlamaktadır şeklinde tanımlıyordu. Çalışmamızda 

katılımcıların %30.5 aile planlamasını sosyal medyadan öğrenmiştir, %22.9 aile hekiminden 

öğrenmiştir. 

• Literatüre baktığımız zaman bir kadının yaşadığı bölge, etnik kökeni, dini, eğitim seviyesi, aylık 

kazancı, ilk doğum yaşı ve doğumları arasındaki süre gibi etmenlerin hepsinin doğurganlığa 

etki eden faktörler olarak görmekteyiz.  

• Çalışmamızda katılımcıların % 19.1’i gelirim giderimden çok, %45’i gelirim giderime eşit, 

%35.9 giderim gelirimden çok olarak belirtmiştir.  

• Çalışmada ilk doğum yaşı küçüldükçe gebelik sayısının arttığı tespit edilmiş olup bununla 

beraber çalışmayan kadınlarda, aylık gelir düzeyi ve eğitim düzeyi düşük kadınlarda gebelik 

sayısının daha fazla olduğu saptanmıştır.  

• Tehrani ve ark.’nın yaptığı çalışmada kadınların eğitim düzeyi yükseldikçe gebelik sayısında 

azalma saptanmıştır.  

• Yaptığımız çalışmada modern olmayan korunma yöntemlerinden geri çekmenin %29.8 ile 2. 

Sıklıkta kullanılması aile planlaması yöntemleri hakkında bilgi düzeylerinin henüz tam olarak 

istenilen seviyede olmadığını göstermektedir. 

• Eğitimli, sosyal güvencesi olan ve çalışan kadınların, aile planlaması yöntemleri kullanımı ile 

ilgili tutumlarının daha olumlu olduğu belirlenmiştir. 

Sonuçlar: 

• Araştırmaya katılanların %52,7 (n:69) ’sinin gebeliği önleyici yöntem kullandığını % 47,3 (n:62) 

‘ününse gebeliği önleyici yöntem kullanmadığını gördük. 

• Gebeliği önleyici yöntemlerin kullanma sebepleri arasında en fazla kullanım sebebinin; 

kolay,etkili ve güvenli olması olduğu gözlemledik. 

• Katılımcılarımızın %9,2 (n:9) ’sinin gebeliği önleyici yöntem kullanmamalarının en çok nedeni 

gebe kalmak istemeleri olduğunu gözlemledik.  

• Katılımcılarımızın %61,1 (n:60) ‘inin gebeliği önleyici yöntem kullanımında eşi tarafından 

desteklendiğini gördük. 

• Gebe kalmaktan korunmanın sorumluğunun ise katılıcımlarımızdan %87 (n:85) ’si eşlerden 

her ikisine de ait olduğunu düşündükleri gördük.  



• Araştırmaya katılanların %30,5 (n:40)‘i korunma yöntemlerini sosyal medyadan öğrenmiş 

ancak sadece %22,9 (n:30) ’unun aile hekiminden bu bilgiyi edindiğini gözlemledik. 

• Araştırmaya katılanların doğum kontrol yöntemlerini %29,8 (n:39) ile en çok eczanelerden 

temin ettiğini gördük.  

• Katılımcılarımızın %93,1 (n:122) ile hormanal yöntemlerden en çok hap yöntemini 

bildiğini gördük. Bariyer yöntemlerden ise %90,8 (n:119) ile en çok kondomu bildiklerini 

gördük. 

Öneriler: 

• ASM'ye başvuran “15–49” yaş arasındaki kadınların aile planlaması konusundaki bilgi tutum 

ve davranışları istenilen düzeyde değildir. 

• Aile planlaması ihtiyacı yeterli düzeyde karşılanamamıştır. 

• Bu nedenle  halkın aile planlaması hakkında bilgilendirilmesinde sağlık personelinin vereceği 

eğitimler büyük önem taşımaktadır. Yeterli ve etkin bir halk sağlığı bilgilendirmesi için, 

eğitimli ve yetkin sağlık personelinin yetiştirilmesi ve halkın ulaşabileceği birinci basamağa 

istihdamı önem taşımaktadır.  

• Sonuç olarak aile planlaması hizmetlerinde  birinci basamağın güçlendirilmesi gerekmektedir. 

 

 


