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MATERYAL ve METOT 

GĠRĠġ ve AMAÇ 

Ülkemizde halen önlenememiĢ olan, 

aĢırı doğurganlık, bir yandan hızlı nüfus 

artıĢının getirdiği ekonomik ve sosyal sorun-

lara yol açarken öte yandan da, ana çocuk 

sağlığını dolayısı ile de toplum sağlığını olum-

suz yönde etkilemektedir. 

Nüfusumuzun %62'sini oluĢturan anne 

ve çocuklar (12), hem nüfustaki bu payların-

dan dolayı, hem de, bu gruba özgü sorunların 

diğer sorunlara göre daha yaygın olması 

nedeniyle sağlık hizmetlerinde önemli ve 

öncelikli bir grubu oluĢturmaktadır.       .     

Bu gruba özgü sorunların ağırlaĢma-

sında ise, yüksek riskli ve istenmeyen gebe-

liklerin önemli bir payı vardır. Bu nedenle de 

aile planlaması hizmetleri ana ve çocuk sağ-

lığının düzeyinin yükseltilmesinde önemli bir 

araç olma özelliğine sahiptir. 

A.ü.Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim 
Dalı'na bağlı Park Sağlık Ocağı bölgesinde 

uzun süredir düzenli bir Ģekilde aile planla-
ması hizmeti sürdürü lmekte olup, bu 

araĢtırma ile bölgemizde bugün gelinen nok-

tada, doğurganlık özelliklerinin ve 

kontrasept if  yöntemlerle ilgili, bilgi, 

tutum ve davranıĢların belirlenmesi, yeniden 

değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. 

 

AraĢtırma, Park Sağlık Ocağı Bölgesin-

deki, 15-49 yaĢ grubu evli 3500 kadından 

rastgele örnekleme ile seçilen 359 kadın üze-

rinde yürütülmüĢ, kesitsel bir çalıĢmadır. An-

ket formları hekim tarafından kadınların ev-

lerinde yüzyüze görüĢülerek doldurulmuĢ, 

veriler bilgisayarla değerlendirilmiĢtir. 

BULGULAR 

I)   Genel Özellikler: 

AraĢtırma kapsamına alınan 15-49 yaĢ 

arasındaki 359 kadının bazı demografik özel- 

likleri Ģu Ģekildedir: YaĢ dağılımında: 6 kiĢi 

(%1.67) 15-49 yaĢ grubunda, 48 kiĢi 

(%13.37) 20-24 yaĢ grubunda, 87 kiĢi 

(%24.23) 25-29 yaĢ grubunda, 81 kiĢi 

(%22.56) 30-34 yaĢ grubunda, 73 kiĢi 

(%20.33) 35-39 yaĢ grubunda, 42 kiĢi 

(%11.79) 40-44 yaĢ grubunda, 22 kiĢi 

(%6.13) 45-49 yaĢ grubunda bulunmaktay 

dı 

Kadınların 47'si (%13.1) çalıĢırken, 
312'si (%86.9) ev hanımıydı. Gelir düzeyi yö-

nünden bakıldığında, 231'inin (%64.25) kiĢi 

baĢına düĢen yıllık geliri Türkiye ortalaması 

olan 9 milyonun altında idi. 188'i (%52.4) 

apartmanda otururken, 171'i (%47.6) gece-

konduda oturmaktaydı. 

(*)  : A.Ü.Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi  
(**) : A.Ü.Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı AraĢtırma Görevlisi  
Sağlık Dergisi (Sağlık Bakanlığı) (1995,67-1-29 50-61 
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Öğrenim düzeyi yönünden ise; 251'i 

(%69.9) ilkokul ve altında öğrenimli iken, 108'i 

(%30.1) ortaokul ve üstü öğrenim 

görmüĢlerdi. 

ıı) Gebelik. Doğum ve DüĢükler  

Kadınların gebelik sayıları incelendiğin-

de; 15'inin (%4.2) hiç gebeliği olmadığı, 234' 

ünün (%65.2) 1-4 arası, 110'unun (%30.6) ise, 

5 ve üzeri sayıda gebeliği olduğu tespit edil-

miĢtir. Ortalama gebelik sayısı ise, 3.83'tür. 

Doğum sayıları yönünden bakıldığın 

da ise, 26'sının (%7.2) hiç doğum yapmamıĢ 

olduğu, 306'sının (%85.2) 1-4 arası doğum 

yaptığı, 27'sinin (%7.5) 5 ve üzeri sayıda 

doğum yaptıkları görülmüĢtür. Ortalama do 

ğum sayısı da 2.53'tür. - 

ÇalıĢma kapsamına giren kadınlarda; 

100 Gebelikte DüĢük Oranı: 34, Kadın BaĢına 

Toplam DüĢük Ortalaması: 1.29, Küretaj Or-

talaması: 0.88, Evde Provake DüĢük Ortala-

ması: 0.07, ve Spontan DüĢük Ortalaması 

da 0.35 olarak bulunmuĢtur. 

Kadınların %39'u (140 kiĢi) 1 veya üze-

rinde Küretaj geçirmiĢlerdir. Küretaj geçiren 

140 kadının Toplam Küretaj Sayısı: 316'dır. 

Küretaj yaptıranlar arasında küretaj ortala-

ması: 2.25'tir. Bir kadının en fazla yaptırdığı 
küretaj sayısı: 9 olup, 3 kiĢide tespit edilmiĢtir. 

Kadınların %3.62'si (13 kiĢi), evde bir 

kez veya daha fazla sayıda provake düĢük 

yapmıĢlardır ki; bu 13 kadının provake düĢük 

sayıları 25tir. 

Spontan düĢükler yönünden incelen-

diğinde; kadınların %22.56'sının (81 kiĢi) en 

az bir tane spontan düĢüğü olduğu 

belirlenmiĢtir ki; bu 81 kadının Toplam Spon-

tan DüĢük Sayısı: 124'tür. 

Gebelik, doğum ve düĢüklerin yaĢ ve 

öğrenim durumu gibi faktörlerle iliĢkileri de-

ğerlendirildiğinde, Ģu sonuçlar aiınmıĢttr: 

Doğum sayılarının yaĢ arttıkça arttığı, 

ve bu iliĢkinin istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu görülmüĢtür. (Bkz.Tablo I). 

Tablo 1: ÇalıĢma Kapsamındaki Kadınların YaĢ ve Doğum Sayılarına Göre Dağılımı 
 

YaĢ   
 
 

0 

Doğum  

1-2 tane 

Sayısı 

3-4 tane3-4 

 
 
 
5 ve yukarısı 

 
 
 
Toplam 

29 ve 

AĢağısı 

Adet 18 99 23 1 141 

% 12.8 70.2 16.3 0.7 100 

 
30-39 

Adet 5 68 68 13 154  

% 3.2 44.2 44.2 8.4 100 

 
40-49 

Adet 3 14 34 13 64 

% 4.7 21.9 53.1 20.3 100 

Toplam Adet 26 181 125 27 359 

% 7.3 50.4 34.8 7.5 100 

x= 79.09     p < 0.0001 
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YaĢ ile gebelik sayısında aynı Ģekilde 

iliĢkili bulunmuĢ olup, yaĢ arttıkça gebelik 

sayılanda artmaktadır (x= 96.96, P<Ö.0001). 

AraĢtırma kapsamındaki kadınlarda; 

yaĢın ilerlemesine koĢut olarak küretaj geçir 

me oranları da artmaktadır. Tablo ll’nin ince-

lenmesinden de görüleceği gibi, yaĢ ilerle-

dikçe, bir yandan; hiç küretaj olmayanların 

oranı azalırken, öte yandan da mükerrer kü-

retaj geçirenlerin oranı artmaktadır. 

Tablo II: Örneğe Giren kadınların YaĢ ve Küretaj Sayılarına Göre Dağılımı. 
 

YaĢ    Küretaj Sayısı  

Yok 1 Tane 2 ve yukarısı Toplam 

29 ve Adet 111 18 12 141 

AĢağısı % 78.2 12.77 8.51 100. 

30-39 

Adet 80 31 43 154 

% 51.95 20.13 27.92 100. 

40-49 

Adet 28 10 26 64 

% 43.75 15.63 40.63 100,       

 Adet 219 59 81 359 

Toplam % 61 16.43 22.56 100. 

X
2
= 38.465 

P<0.001 

 

Öğrenim durumunun etkileri araĢtırıl-

dığında, öğrenim düzeyi yükseldikçe doğum 

sayılarının azaldığı, ortaokul ve üstü öğrenim 

görmüĢ olanlarda, toplam doğum sayısının 

büyük oranda 1-2 olduğu görülmüĢtür (Bkz. 

Tablo III). 

Tablo III: kadınların Öğrenim Durumu ve Doğum Sayısına Göre Dağılımı 
 

Öğrenim 

Durumu 

  
Yok 

 
1-2 Tane 

Doğum Sayısı 

3-4 Tane 

 
5 ve yukarı 

 
Toplam 

ilk ve Adet 

% 

15  

6 

100 

39.8 

111 

44.2 

25 

10 

251 

100. 
Orta ve 

+ 

Adet 

% 

11 

10.2 

81 

75 

14 

13 

2 

1.8 
108 

100. 

Toplam Adet 

% 

26 7.2 181 50.4 125 

34.8 

27 

7.6 

359 

100 

X2= 84.395 
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Öğrenim düzeyi, gebelik sayısını da 

benzer Ģekilde etkilemekte, öğrenim düzeyi 

yükseldikçe gebelik sayıları azalmaktadır 

(x2=43.2, P<0.0001) 

Öğrenim düzeyi, küretaj iliĢkisinde; 

öğrenim düzeyinin küretaj geçirip geçir-

memeyi büyük ölçüde etkilemediği, ancak 

2 ve üzeri sayıda (mükerrer) küretaj geçiren-

lerin daha çok, öğrenim düzeyi düĢük kiĢiler 

olduğu görülmüĢtür (Bkz. Tablo IVO- 

Tablo IV : Kadınların Öğrenim Durumu ve Küretaj Sayısına Göre Dağılımı 
 

Öğrenim   Küretaj Sayısı   

Durumu  Yok 1 Tane        2 ve  yukarısı Toplam 

Okuryazar değil Adet    
i 

23 5 16 44 

ve Okuryazar % 52.27 11.36 36.36 100. 

Ġlkokul Mezunu Adet 128 28 51 207 

 % 61.84 13.53 24.64 100. 

Orta ve Adet 68 26 14 108 

Yüksek % 62.96 24.07 12.96 100. 

Toplam Adet 219 59 81 359 

 % 61 16.43 22.56 100. 

X2= 14.751 p< 0.001 

Tıbbi Ģartlar altında değil de evde ka-

dının kendi kendine gerçekleĢtirdiği 

prova-ke düĢükler, öğrenimi düĢük olanlarda 

daha yüksek oranda olmasına karĢın, fark 

istatistiksel olarak anlaml ı 

bulunmamıĢtır. (x2=5.663, p> 0.05). Bu 

provake düĢükler, kadınların kendi 

ifadelerine göre Ģu Ģekillerde 

gerçekleĢtirilmiĢtir: 3'ü süpürge çöpüyle, 

2'si ebegümeci sapıyla, 8'i ağır iĢ yaparak, 

3'ü iğne yaptırarak, 1'i aĢırı miktarda gripin 

içerek, 2'si rahme sabun koyarak yapılmıĢtır. 

Spontan düĢüklerle de öğrenim duru- 

mu arasında anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢtır. 

(x2=5.332, P>0.05). 

Gebeliğ in kaçıncı gebelik olduğu 

istemli düĢüğe baĢvurmada önemli bir fak-

tör olarak gözükmektedir. ġöyle ki; 1. gebe-

liklerin %0.88'i, 2.gebeliklerin %9.84'ü, 3. 

gebeliklerin %27.23'ü, 4. gebeliklerin 

%38.85'i, 5. gebeliklerin %41.28'i, 6. gebe-

liklerin %55.84'ü, 7. gebeliklerin %75'i, 8. ge-

beliklerin %57.69'u, 9. gebeliklerin %80'i, 10 

ve üstü gebeliklerin %80'i istemli düĢükle 

sonuçlandırılmıĢtır. Genel olarak gebelik sı-

rası yükseldikçe, istemli düĢüğe baĢvurma 
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oranları artmaktadır. (x=406.06,P< 0.001). 

III)   Korunma ile Ġlgili Özellikleri:  

Ġdeal çocuk sayısını; kadınların %2.5 Ġ (9 

kiĢi) 1, %76.9'u (276 kiĢi) 2, %18.1'i (65 

kiĢi) 3, %2.5'i (9 kiĢi) 4 olarak belirtmiĢlerdir. 

Kadınların belirttikleri ideal çocuk sayılarıy-

la, öğrenim durumları arasındaki iliĢkiye ba-

kıldığında da, Tablo Vte görüldüğü gibi, öğ-

renim düzeyi düĢtükçe 3 veya 4 diyenlerin 

oranı artmakta, öğrenim düzeyi yüksek ol-

anlarda ise, daha büyük oranda, 1 veya 2 

diyenler toplanmaktadır. 

Tablo V : Kadınların Öğrenim Durumu ve Ġdeal Çocuk Sayılarına 

Göre Dağılımı 
 

Öğrenim 

Durumu 

  
 
 
1-2   

Ġdeal Çocuk Sayısı             

3-4 

 
 
 
Toplam 

ilk ve Adet 185 66 251 

AĢağı, % 73.7 26.3 100. 

Orta ve Adet 99 9 108 

Üzeri % 91,7 8.3 100. 

Toplam Adet 284 75    359 

% 79.1 20.9 100. 

X 
2

= 15.07 
P<0.001 

 

Ayrıca kadınların 1/3'inin belirttikleri 

ideal çocuk sayısından daha fazla çocuğa 

sahip oldukları görülmüĢtür. 

Kadınların Ģu anki korunma durumları 

değerlendirildiğinde; %7.4'ü (26 kiĢi) korun-
muyor, %3.34'ü (12 kiĢi) Oral Kontraseptif 

kullanıyor, %35'i (126 kiĢi) RĠA kullanıyor, 

%4.2'si (15 kiĢi) cerrahi sterilizasyon, %7'si 

(25 kiĢi) Kondomla, %0.3'ü (1 kiĢi) Vaginal 

Tablet, %23.7'si (85 kiĢi) Koitus 

Ġnterruptusla, %5.3'ü (19 kiĢi) Kombine 

yöntemle, (Örn=Takvim ve Koitus 

Ġnterreptus), %2'si (7 kiĢi) diğer   etkisiz    

yöntemlerle    korunurken, 

%11.9'u (43 kiĢi) gebe, lohusa, infertilvb. dir. 

Buna göre; kadınların %11.9'u korunması 

gereksiz, (gebe, infertil vb.) grubu 

oluĢtururken, %7.4'ü korunmuyor, %80.7'si 

korunuyordu. Korunanların (290 kiĢi) %61.4'ü 

(178 kiĢi) etkili, %38.6'sı (112 kiĢi) etkisiz 

yöntemlerle korunmakta idi. Tek tek yöntem-

ler ele alındığında, korunanların %43.4ü RĠA 

%29.3'ü Koitus interreptus, %8.6'sı Kondom, 

%6.6'sı Kombinasyon, %5.2'si Cerrahi 

sterilizasyon, %4.1'i Oral Kontraseptif, %2.4'ü 

diğer etkisiz yöntemler (Lavaj vb.), %0.3'ü 

ise vaginal tabletle korunmaktaydı. 
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ġu anki korunma durumlarıyla gebelik 

sayısı arasındaki iliĢki değerlendirildiğinde 

Tablo Vl'da görüldüğü gibi hiç gebeliği ol-

mayanların büyük oranda korunmadığı 

gebelik sayısı 1-4'le sınırlı olanlarda etkili 

yön- 

tem kullanma oranının yüksek olduğu, buna 

karĢılık 5 ve üzeri sayıda gebeliği olanların 

korunma ve etkisiz yöntem kullanma oran-

larının bu gruba göre daha yüksek olduğu 

görülmüĢtür. 

Tablo VI: Kadınların Gebelik Sayısı ve GörüĢme Sırasındaki Korunma Durumlarına 

Göre Dağılımı. 
 

Gebelik   Korunma Durumu  

Sayısı  Steril,gebe 

v.b. 

 
Korunmuyor 

Etkili 

Yöntem 

Etkisiz 

Yöntem 

 
Toplam 

0 

Adet 5 8 - 2 15 

% 33.3 53.33 - 13.33 100. 

 Adet 29 8 130 67 234 

1-4 % 12.4 3.4 55.6 28.6 100. 

5 ve Adet 9 10 48 43 110 

daha faz. %    - 8.18 9.1 43.6 39.1 100. 

 Adet 43 26 178 112 359 

Toplam % 11.9 7.24 49.58 31.1 100. 

Not: Gebelik sayısı 0 olanlar ve korunması gereksiz olan grup hariç tutularak istatistik 

değerlendirme yapılmıĢtır. 

X
2

 = 8.13 

Korunma durumu, doğum sayısı 

iliĢkisinde de toplam 1-3 doğumu olanların 

%4.89'u korunmazken, 4 ve üzeri doğumu 

olanların %8.9'u korunmuyordu. Toplam 1-3 

doğumu olanların %62.4'ü etkili yöntem kul-

lanırken, bu oran 4 ve üzeri doğumu olanlar-

da yalnızca %39.28 idi ki, aradaki farklar 

anlamlı bulundu (X
2
=10,13 P<0.01) 

Yine korunma durumunun yaĢayan 
çocuk sayısı Ġle iliĢkisi değerlendirildiğinde 
4 ve üzeri sayıda çocuk sahibi olanların ko- 

P<0.05. 

runmama ve etkisiz yöntem kullanma oran-

larının yüksek olduğu görüldü (P<0.05). 

Küretaj sayısı ile korunma durumu iliĢkisi 

incelendiğinde ise; en yüksek oranda etkili 
yöntem kullanma bir küretajı olanlarda 

görülürken, bu oran iki ve üzeri küretaj 

geçirenlerde düĢmekte ve hiç korunmama 

oranı %12.32 ile en yüksek bu gruptu tespit 

edilmektedir (X
2
=10.34, P<0.05).  

Tablo Vll'de görüldüğü gibi, 

korunma-yaĢ iliĢkisinde, etkili yöntem 

kullanma oranı- 
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nın yaĢ ilerledikçe azaldığı, korunmayanla-

rın oranının 40-49 yaĢ grubunda en yüksek 

olduğu görülmektedir. 

Tablo VII:" Kadınların YaĢ ve Korunma Durumuna Göre Dağılımı. 
 

YaĢ  
,■> 

Korunma durumu   

 

 

 Korunması 

Gereksiz (Steril, 

gebe menapoz vb) 

 
 
Korunmuyor 

 

Etkili 

Yöntem 

 

Etkisiz 

Yöntem 

 
 

Toplam 

29 ve Adet 23 11 80 27 141 

AĢağısı % 16.3 7.8 56.7 19.2 100. 

30-39 
Adet 11 6 83 54 154 

 

 
% 7.1 3.9 53.9 35.1 100. 

 Adet 9 9 15 31 64 

40-49 % 14.1 14.1 23.4 48.4 100. 

Toplam 
Adet 43\ 26 178 112 359 

 

 
% 12 7.2 49.6 31.2 100. 

Not: Korunması gereksiz grup istatistik değerlendirmeye alınmamıĢtır. 

x2= 30.76 

Korunmayla, öğrenim durumu arasındaki 

iliĢkide de öğrenim düzeyi düĢük olanlarda, 

korunmama oranının daha yüksek, 

P< 0.0001 

etkili yöntem kullanma oranının daha düĢük 
olduğu görülmüĢtür (Bkz. Tablo VIII). 

Tablo VIII: Kadınların Öğrenim Düzeyi ve Korunma Durumuna Göre Dağılımı. 
 

Öğrenim 

Durumu 

  Korunma Durumu   

 Korunması Ge-

reksiz steril v.b. 

Korunmuyor Etkili 

Yöntem 

Etkisiz 

Yöntem 

Toplam 

Ġlk ve Adet 29  21 114 87 251 

AĢağısı % 11.6 8.4 45.4 34.7 100. 

Orta ve Adet 14 5 64 25 108 

Yüksek % 13 4.7 59.3 23 100. 

Toplam 

Adet 43   26 178 112 359 

% 12 7.2 49.6 31 100. 

P<0.05 
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Korunma durumuyla, kiĢilere ait diğer, 

konut tipi, gelir düzeyi, evlilik yaĢı, eĢinin 

eğitim düzeyi gibi faktörler arasındaki iliĢki 

anlamlı bulunamamıĢtır. 

Kadınların 254'ü (%70.75) istemeden 

gebe kaldığında aldıracaklarını söylerken, 

105'i (%29.25) doğuracağını belirtmektedir. 

Korunmak doğru mu sorusuna da ka-

dınların 338'i (%94.2) doğru diye yanıtlarken, 
10'u (%2.8) yanlıĢ, 2'si (%0.5) eĢlerinin karĢı 

çıktığını, 9'u (%2.5) yanlıĢ ama ekonomik 

nedenlerle baĢvurulduğunu belirtmiĢlerdir. 

Kadınların oral kontraseptifleri bilme-, 

me oranı %9.2 iken bu oran RĠA'da %0.28, 

Kondom da %7.52, Cerrahi Sterilizasyonda 

%9.2, Vaginal Tablet de %35.1, Takvim Yön-

temin de %40.38, Koitus Interruptus ta %7.79 

bulunmuĢtur. Kadınların Ģimdi veya daha 

önceki dönemlerinde korunma yöntemini 

kullanmıĢ olma oranlarına bakıldığında, Ko-

itus Interruptusu %62.9'u kullanmıĢtır ki, 

bunu 2. sırada %60.5'le RĠA izlemektedir. 

Kondomda oran %9.34, Takvim Yönteminde 

%15, Vaginal tablette %11.4, Oral 

Kontraseptifte %3.9'dur. Kadınların 21'i RĠA 

ile, 23'ü Oral Kontraseptifle, 14'ü Kondom ile, 

7'si Vaginal Tablet ile, 26'sı Takvim 

Yöntemiyle, 118'i de Koitus Interruptusla 

korunurlarken bir kez veya daha fazla 

sayıda gebe kaldıklarını belirtmiĢlerdir. 

Kapsama giren kadınlarda; etkili yöntemle 

korunurken 89 gebelik, etkisiz yöntemle 

korunurken ise 340 gebelik oluĢmuĢtur. 
Yöntemlerle ilgili düĢünceleri alındığında, 

ençok "bu yönteme karĢıyım" diye cevap 

verilen yöntem, cerrahi sterilizasyon 

olmuĢtur. 2. sırada Takvim, 3. sırada 

kondom gelmektedir. EĢlerinin karĢı 

olduğunu söyledikleri yöntemin baĢında da 

kondom ve arkasından 2 sırada koitus 

interruptus gelmektedir. En çok "yan etkileri 

var" cevabını alan oral kontraseptif olmuĢ 

bunu 

2.sırada RĠA izlemiĢtir. En çok "iyi bir yöntem" 

cevabını alan yöntemde RĠA olmuĢ, bunu 2. 

sırada cerrahi sterilizasyon izlemiĢtir. Kadın-

ların "pek fikir sahibi olmadıkları" yöntem 

olarak da 1. sırada Vaginal Tablet, 2. sırada 

Takvim ve 3. sırada da kondom gelmiĢtir. 

TARTIġMA VE SONUÇ 

AraĢtırma, kapsamına alınan kadınlar-

da doğurganlık özellikleri incelendiğinde 

ortalama gebelik sayısının 3.83, ortalama 

canlı doğum sayısının ise 2.53 olduğu 

görülmüĢtür. Bu rakamlar 1989 Türkiye Nü-

fus AraĢtırması sonuçlarından ve bölgesel 

çalıĢmalardan oldukça düĢük sayılabilir 

(11,12). 

Buna karĢılık düĢükler, kadın baĢına 

1.29 gibi yüksek oran göstermektedir. 100 

gebelikte düĢük oranı ise 34 bulunmuĢtur ki, 

1981 'de Grup baĢkanlığı bölgesinde yapılan 

bir çalıĢmada ise bu rakam 13.92 

bulunmuĢtur (1). Kadın baĢına istemli düĢük 

ortalaması 0.95 olup, kadınların %39'unun en 

az bir kez küretaj yaptırdığı görülmüĢtür ki, 

yine 1981 'de bu oranlar sırasıyla 0.49 ve 

%26.86 olarak tespit edilmiĢtir (1). Bu hali-

yle düĢükle ilgili oranlar, gerek bölgenin 
geçmiĢteki oranlarından gerekse çoğu böl-

gesel çalıĢmadan yüksektir (1,2.8,9,11,13). 

Ancak bunda araĢtırmanın yapıldığı zaman 

önem göstermektedir. Bilindiği gibi ülke ge-

nelinde de kadınların istenmeyen gebelikte 

düĢüğe baĢvurma motivasyonu artmaktadır. 

HÜNEE'nün araĢtırmalarına göre 1984 yılıda 

her 100 gebeden 15.1 'i istemli düĢük yapar-

ken, 1987'de bu oran 23.6'ya yükselmiĢtir (6). 

kendil iğ inden düĢüklerle birl ikte tüm 

düĢükler 1987'de 100 gebelikte 31.8 olarak 

bildirilmektedir (6). Bu artıĢ 1983 yılında çı-

karılan kanuna bağlı olarak bildirimlerin art-

masına ve düĢüklerin devletin denetim ve 

gözetiminde yapılmasına bağlıdır. Dünya da 
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her 1000 canlı doğuma karĢı 300-500 yasal 

veya yasadıĢı düĢük yapıldığı tahmin edil-

mekte ve düĢük komplikasyonundan ölüm-

lerin yüksek olduğu bildirilmektedir (7). 

Beklenen bir Ģekilde, doğum gebelik 

ve küretaj sayıları yaĢ ile iliĢkili bulunmuĢ yaĢ 

arttıkça arttıkları görülmüĢtür. Örneğin 5 ve 

üzeri sayıda doğum 30 yaĢ altı grupta %0.7 

oranında, 40-49 yaĢ grubunda ise %20.3 

oranında bulunmuĢtur. Küretaj yaptırmayan-

ların oranı 30 yaĢ altında %78.2 iken, 40 yaĢ 

üzerinde %43.75'e düĢmektedir. 

Öğrenim düzeyi yükseldikçe; doğum 

ve gebelik sayılarının azalmakta olduğu 

görülmüĢtür. Öğrenim düzeyi küretaj geçirip 

geçirmemeyi etkilemezken 2 ve üzeri sayıdaki 

küretajlarda etkili olduğu görülmüĢtür. Yani 

öğrenim düzeyi yüksek olanlar da 1 kez 

küretaj geçirmekte, ancak 2 ve üzeri sayıda 

küretajlar daha çok öğrenim düzeyi 

düĢüklerde görülmektedir. Burada öğrenim 

düzeyi yüksek kadınların genelde korunma-

ya yönelmeleri yanında, istenmeyen gebe-

liklerde düĢüğe baĢvurma eğilimlerinin yük-

sek olması da etkili gözükmektedir. 

Yine beklenen bir Ģekilde, kadının ge-

belik sayısı arttıkça, düĢüğe baĢvurma oranı 

artmaktadır. 1. gebelikte düĢüğe baĢvurma 

%0.88 iken, 10.-gebelikte bu oran %80'e 

ulaĢmaktadır. Burada, istenen çocuk sayısı-

na .ulaĢıldıktan sonra, aile planlamasına 

baĢvurmanın gerekliliği daha da çarpıcı hale 

gelmektedir. 

Evde provake düĢüklerin bir ölçüde 

sosyo-ekonomik faktörlerden kaynaklandığı 

bir ölçüde de küretaj olanaklarının kısıtlı 

olduğu dönemlerde iliĢkili olduğu 

düĢünülmüĢtür. 

Kadınların %76.9'u ideal çocuk sayısını 

2 olarak belirtmiĢlerdir. Orta ve üstü öğrenim 

görenlerin %91.7'si ideal çocuk sayısını 1 

veya 2 ile sınırlı görürken, bu oran daha az 

öğrenimlilerde %73.7'ye düĢmektedir. Buna 

karĢın kadınların halihazırda 1/3'i belirttikleri 
sayıdan daha fazla sayıda çocuğa sahip idi-

ler 

AraĢtırma kapsamındaki kadınların 

%80.7'si korunurken %11.9'u korunması ge-

reksiz grubu (Gebe, Lohusa, Menapoz, Ste-

ril) oluĢturmakta, %7.4'ü de 

korunmamaktaydı. Korunması gereksiz grup 

çıkarıldığında, gebelik riski altındaki 

kadınların %91.77'sinin korunduğu, 

%8.23'ünün korunmadığı tespit edildi ki, 

buna göre bölgede korunma oranı oldukça 

yüksek idi. Ayrıca bölgede ki korunma oranı 

1981 yılında %78.38, 1988 yılında %74.2 

iken (1,11) zamanın ilerlemesiyle görülen 

artıĢ sevindiricidir. Yine bölgesel düzeydeki 

birçok "çalıĢmadan sonuçlarımız oldukça 

yüksektir (1.3,11,13). Burada bölgede 

verilen hizmetin etkinliğinin yanında 

araĢtırmanın yapıldığı zamanın etkisi de söz 

konusudur. 

HÜNEE1988 Doğurganlık ve Aile Sağ-

lığı araĢtırmasında kadınların %77'sinin ko-

runduğu tespit edilmiĢtir (6). Ancak yine 

Nüfus Etütlerinin araĢtırmaları göstermekte-
dir ki, ülkemizde korunma oranları giderek 

yükselmektedir. Etimesgut bölgesinde ise 

1989 yılında evli kadınların %80'i korunmakta-

dır (5). ÇalıĢma sonucumuz bununla uyum-

lu, korunması gereksiz olan grup çıkarıldı-

ğında elde ettiğimiz oran ise bir miktar yük-

sek gözükmektedir. 

Korunanların %61.4'ünün etkili yöntem 

kullandığı görülmüĢtür ki; bu oran bölgedeki 

1981 rakamından yüksek, 1988'deki 

çalıĢma sonuçlarıyla uyumludur (11,15). 

Buna karĢılık Nüfus Etüdlerinin sonuçların-

dan (%36'sı etkili yöntem kullanmakta)   

ol- 
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dukça yüksektir (6). Yine Bölgede etkili yön-

teme baĢvurma yönünden gerek geçmiĢe 

göre, gerekse Türkiye geneline göre olumlu 

bir durum söz konusudur. 

BaĢvurulan yöntemler içinde 1. sırayı 

RĠA almakta (korunanların %43.4'ü), onu 2. 
sırada Koitus Interruptus izlemektedir ki bu 

yönüyle diğer bölgesel çalıĢmalarla uyum-

ludur (4,5,10,13). Buna karĢılık bazı bölge-

sel çalıĢmalarda (3), 1981 yılında bölgede 

yapılan çalıĢmada (1) ve Nüfus Etütlerinin 

araĢtırmasında 1. sırada koitus interruptus 

yer almaktadır (6). 

Gebelik sayısı, korunma durumu 

iliĢkisinde hiç gebeliği olmayanların büyük 

ölçüde korunmadığı gebelik sayısı 1 -4 arası 

olanların 5 ve üzeri olanlara göre daha fazla 

oranda ve etkili yöntemle korundukları 

görülmüĢtür. Bu durum üzerinde, fazla sayı-

da gebelikleri olanların daha çok ileri yaĢta 

olmaları, bu nedenle çocuklarının olması ih-

timalinin düĢük olduğunu düĢünmelerine il-

aveten, bu grubun daha eğitimsiz oldukları 

için etkisiz yöntem tercih etmeleri ile açıklana-

bilir ve aile planlaması için öncelikli grubu 

oluĢturmaktadırlar. Aynı iliĢki doğum sayısı 

ve yaĢayan çocuk sayısı ile de kurulmuĢtur. 

Küretaj sayısı ile korunma durumu iliĢkisi 

incelendiğinde, en yüksek etkili yöntem kul-

lanma oranı 1 küretaj, olanlardaydı ki bu 
durum daha önce belirlediğimiz gibi bu gru-

bun daha eğitimli ve 1 kez küretaj deneyimi 

geçirmiĢ olmasına bir ihtimalle de yeterli ço-

cuk sayısına ulaĢtığını düĢünen grup olması-

na bağlanabilir. Buna karĢın 2 ve üzeri küretaj 

geçirenler daha eğitimsiz grup olup, ko-

runmama oranları yüksek bulunmuĢtur ki, bu 

nedenle, özellikle mükerrer küretajı olanlar 

bir risk grubu oluĢturmaktadırlar. 

YaĢ, korunma durumu iliĢkisinde ileri 

yaĢta olanların daha çok etkisiz yöntem kul- 

landığı görülmüĢtür. Bunda ileri yaĢta olan-

ların daha eğitimsiz olması nedeniyle eğiti-

min etkisi düĢünülmektedir. Bu iliĢki öğrenim 

düzeyiyle korunma durumunun karĢılaĢtırıl-

ması Ģeklinde gösterilmiĢtir. Gerçektende 

öğrenim düzeyi düĢtükçe korunmama ve 

etkisiz yöntem kullanma oranı artmıĢtır. ' 

Kadınların çok büyük bir kısmı, korun-

mayı doğru bulmaktadırlar, %70.75'i isteme-

den gebe kalırlarsa aldıracağını belirtmekte-

dir. Yöntemleri bilme oranları oldukça yük-

sektir. Örneğin; RĠA'yı kadınların %99.72'si bil-

mektedir. 

ġimdi veya daha önceki yaĢamlarında 

yöntemi kullanma oranlarına bakıldığında, 

kadınların %62.9'unun koitus interruptus la 

korunduğu, 2. sırada ise %60.5 iie RĠA kul-

landıkları görülmüĢtür. Bu yönden bakıldığın-

da etkisiz yöntemler toplumumuzda hala 

önemini sürdürmektedir ancak Ģu an kulla-

nılan yöntemler içinde RĠA'nın 1. sırada ol-

ması ,ümit verici bir geliĢmedir. 

Bölgedeki kadınlarda, 89 gebelik etkili 

yöntemle korunurken, 340 gebelik ise etki-

siz yöntemle korunurken oluĢmuĢtur/Etkili 

yöntemlerden en çok gebe kalınanı oral 

kontraseptif olup, yanlıĢ kullanım söz 

konusudur. Ayrıca en çok yan etkisi 

olduğunu düĢündükleri yöntem de oral 

kontraseptifler olmuĢtur. Buna karĢılık 

kadınların çoğu en iyi yöntem olarak RĠA'yı 

göstermektedirler. Kadınlar ayrıca, özellikle 

irreversibl ve cerrahi bir yöntem olması 

nedeniyle tüp ligasyonuna karĢı olduklarını 
belirtirlerken, eĢlerinin karĢı olduğu 

yöntemlerde 1. sırada kondom, 2. sırada ise 

koitus interruptus gibi erkeklere ait korunma 

yöntemleri gelmiĢtir. 

Yöntemler konusunda alınan bilgiler-

den, kadınların yöntemler ve yan etkileri gibi 

konularda daha fazla aydınlatılması gereği 

olduğu düĢünülmüĢtür. 
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SONUÇ VE ÖNERĠLER 

ÇalıĢma sonuçlarına göre; Park Sağlık 

Ocağı Bölgesi'nin doğurganlık özellikleri ve 

kontraseptif kullanma oranları, gerek Türkiye 

ortalaması ve gerekse diğer bazı bölgesel 

sonuçlardan daha olumlu düzeydedir. 

Buna karĢılık; düĢükler, hem bölgenin 

geçmiĢteki kendi onarlarından hem de bir-

çok bölgesel çalıĢmalarda, elde edilen so-

nuçlardan daha yüksektir. 

Bölgede, etkili yöntem kullanma oranı 

%61.4 olarak bulunmuĢ olup, etkisiz yöntem 

kullanma hala önemini korumaktadır. 

Koitus interruptus, RĠA'dan hemen sonra 

ikinci sırayı alan yöntemdir. Bu sonuçlardan 

hareketle; bir yandan etkili yöntem 

kullanımını arttırmak öte yandan da bu 

yöntemlerin doğru kullanımını sağlamak için, 

toplum eğitiminin yanı sıra, bire bir etkileĢimin 

artırılması gerektiği düĢünülmüĢtür. 

Ġleri yaĢta ve eğitim düzeyi düĢük ol-

anlarda; gebelik, doğum ve düĢük sayıla-

rının, diğer gruplara göre daha yüksek ol-

duğu görülmüĢtür. Aynı Ģekilde, ilerleyen 

yaĢlarda gebelik kontrolünün gevĢediği bu 
grubun göreceli olarak öğrenim düzeyi 

düĢük ve etkisiz yöntem kullanımının daha 

yüksek olan grup olduğu görülmüĢtür. Bu 

nedenle de, bu grubun özel olarak ve önce-

likle ele alınması gerektiği sonucuna varıldı. 

 

ÖZET 
SUMMARY 

 

ÇalıĢma, Park Sağlık Ocağı Bölgesin-

deki 15-49 yaĢ grubu evli kadınlardan 

rast-gele örnekleme ile seçilen 359 kadın 

üzerinde yürütülmüĢ olup, bölgede 

doğurganlık özelliklerinin ve kontraseptif 

yöntemlerle ilgili bilgi, tutum davranıĢlarının 

belirlenmesi amaçlanmıĢtır. 

Doğum, gebelik ve küretaj oranlarının 

yaĢ ve öğrenim düzeyiyle iliĢkili olduğu tes-

pit edilmiĢ, gebelik riski altındaki kadınların 

%91.77 gibi yüksek oranda korunduğu, ko-

runanların %61.4'ünün etkili yöntem kullan-

dığı görülmüĢtür. 

Ayrıca korunma durumu ile yaĢ, öğ-

renim düzeyi, gebelik, doğum, yaĢayan ço-

cuk sayısı gibi faktörlerin iliĢkileri ve kadınla-

rın kontraseptif yöntemlerle ilgili bilgi düzey-

leri değerlendirilmiĢtir. 

This study was carried on 359 vvomen 

15-49 years old, chosen by random sampling 

from Park Health Centre Region. The aım of 

the study was to determine the fertility 

indicators and knowledge, attitude and 

practices about contraceptive methods. 

Ratios of birth, pregnancy and 

curettage were found to be related with age 

and educational level. 91.77% of women at 

the risk of pregnancy were using 

contraceptive methods and of these, 61.4% 

were using and effective method. 

The relation between using 

contraceptives and influencing factors like 

age, education, number of pregnancies, 

births and living children were also 

investigated and the knowledge of women 

about contraceptive methods were 

evaluated. 
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Bölgede aile planlaması yönünden      - Population groups having priority on familiy 

önem gösteren gruplar tespit edilip, çözüm    planning in the region were determined and 

önerilerinde bulunulmuĢtur. recommendations were made to söke the 

problems. 
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