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GIR!6 ve AMAÇ 

tstenmeyen gebelikleri ya da dogumları engellemek 

için insanlar çaglar boyu zaman zaman annenin yaşamına 

mal olan yöntemlere bae vurdular.Bu yöntemler tkinci Dün

ya Savaşı sonrası.(özellikle 1950 ve 1960 1 11 yıliarda) 

bilimsel yollarla geliştirilen yöntemlere yerlerini bı

rakmaya başladılar.Bugün kadın ve erkekler icin gelisti

rilmiş son derece güvenilir ve saglıga zararlı olmayan 

yöntemler kişilerin kullanımına sunulmaktadır.Buna ragmen 

Dünya 1 daki ve ülkemizdeki ciftlerin önemli bir·bölümU ha

la geleneksel,güvenilirligi düşük ve hatta sakınca'lı yol

larla dogwn kontrolu uygulamaya çalışmaktadır.Bu durwna 

neden·olan birçok faktör arasında kişilerin·yöntemler 

hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları hizmete ulaşa

mamaları ve hizmeti verenle~in bilgi eksiklikleri en ö

nemli yeri tutmaktadir. 

,, Her alanda oldugu gibi tıp alanında· da yeni araş-

tırma bulguları.eski bilgilerin yetersizliklerini ortaya 

koymaktadır.Kontraseptif konusunda bugün 1960 ve·1970'li 

yıllara göre birçok görüş ve inanış degişmiştir.Dünya nü

fusunun yüzde 60'ını barındıran ondört ülkede dogurgan· 

yaştaki kadın nüfusun yaklaşık yarısı ·(yüze 51) dogum 

kontrol· yöntemi kul !anmakla birlikte bu oran ülkeler ara

sı gelişmişlik düzeyine paralel olarak büyük farklılıklar 

göstermektedir.örneg-in ABD'de yüzde 68 1 e kadar yükse-lmek-
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te,Nijerya'da i5e yüzde 5 1 e düşmektedir. 

Ciftlerin önlerinde bugün kontraseptif yöntem o

larak eskiye oranla çok fazla seçenek bulunmakta ve yeni 

seçeneklerin cinsel birleşme sırasında kullanılmaya uzun 

süreli etkin yöntemler olması en kayda deger·degişimler 

olarak dikkati çekmektedir.önceleri yanlız ·gebelikten ko

ruyucu etkileri üzerinde durulan dogum kontrol yöntemleri 

nin bugün artık birçok başka olumlu etkilerinin de oldug-u · 

ortaya cıkmış bulunmaktadır.Ayrıca bugün kullanılan agız

dan alınan dogum kontrol hapları ise öncekilerden· 1/25 i

le 1/4 oranında daha az progestin ve 1/5 oranında daha az 

östrojen içermektedir. 

Aile planlaması.hala Dünya•nın bazı yörelerinde 

duyarlı bir konu olma özel ligini sürdürmesine raoınen.do

gurganlıgın gönüllü kontrolüne olan gereksinim uluslar 

arası düzeyde onaylanmakta ve desteklenmektedir(l). 

Nüfus artışı.günümüzde insanlıgın karsı karşıya 

oldugu en önemli sorunlardan biridir.1980 1 lerde 4.1 mil

yara ulaşan Dünya nüfusunun 2000 yılında 6.3 milyar ola

cagı hesaplandıgına göre(2J.gelecegin en önemli sorunları 

arasında da yerini koruyacagını,gereksinmelerini karşıla

maya bugün bile yetmemekte.özellikle geri kalmış ülkeler

de açlık sorunu günden güne büyUmektedir. 
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Olayın geri kalını~ ve geliemekte olan ülkeler a

cısından agırlıgi kuskusuz daha fazladır.Bu ülkelerde nü

fusun artışı toplumsal gelişmeyi yavaşlatmakta;işsizlik, 
. 

egitim.konut acıgı gibi sosyal sorunlar yüzünden.mali kay 

naklardan teknolojik ge 1 işime ayrı labi 1 ecek · pay kü.cülmek

te, yatırımlar daha cok kişiye yönelik kalmakta.sa~ayii ge 

lismemekte,kalkınma hızı düşmektedir. 

Gelişmiş ülkelerde teknolojik gelişim ile sosyal 
. . 

gelişim süreci paralel seyrettiginden,asırı dogurganlıgın 

önlenmesi bir halk harekatı olarak ortaya cıkmış ve bu 

ülkelerin nüfus artış hızı düşmüştür.Böylece toplumsal 

gelir ve refahtan kisi başına düsen payın azalması önlen

miş.yatırımlar daha çok kazanç getiren·sektörlere yönel

digi icin kalkınma hızı artmıştır. 

Geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerin nüfus 

artısı. gelişmiş ülkelere yetişecek ekonomik kalkınmayı 

engelledigi gibi her konuda bu ülkelere muhtaç olmalarına 

da yol açmıştır.Kendi ülkelerinde calışma imkanı saglana

mayan az gelişmiş ülke işçileri.gelişmiş ülkeler için çok 

ucuz bir is gücü teşkil etmekte.böylece nüfus artış hızı

nı düşürmekten dogabilecek insan gücü acıoını bu ülkeler 

yabancı isçilerle kapatabilmektedir.Ustelik bu işçiler,o 

ülkenin kendi insanlarına sagladıgı ücret ve haklardan 

çok azına bile çalışmaya razı olduklarından.yabancı ~sci 

çalıetıran ülkede sermaye birikimi artacaktır.Kısaca.fa-
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kir ülkeler giderek daha fakir,zengin ülkeler daha zengin 

olacaktır. 

Ulkelerin ekonomik durumları bozuldukça.sosyal 

calkantıların_artacag-ı bilinen ve gözlenen bir durumdur. 

Bütün bunlara dayanarak söylenebilir ki.insanlıgın gele

cegi icin nüfus artışının kontrol altına alınması gerek

mektedir. 

Saglık açısından ise aile planlaması.tek başına 

verilen bir hizmet deg-il.her zaman ANA ve COCUK SAGLIGI

NIN ayrilmaz bir parçası diger bir deQisle.gereDi olarak 

düşünülme 1 idir,(3) . . 

Aşırı dogurganlık ülkemizin önemli mediko-sosyal 

sorunlarından biridir.Bunun nedeni ailelerin fazla çocuk 

istemeleri deOil~etkili gebeligi önleyici yöntemlerin 

kullanılmamasıdır.Bunda kültürün ve ülkemizin her köse

sinde aile planlaması klinik ve egitim hizmetlerinin hal

ka sunulmamasının rolü vardır(2.5,7).Etkin olmayan yön

temlerle korunan kesim.aslında aile planlamasına istekli, 

fakat yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir(l). 

Asırı dogurganlık ve ana çocuk sagııgı arasındaki 

olumsuz ilieki.arastırma-gözlem ve yayınlarda oldukça iyi 

belirlenmiştir.Yapılan tüın degerlendirmelerde dogum sayı

sı 3,daha da belirgin olarak 5'ten fazla oldugunda Anne 
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ve Bebek öl ümle:rL aynı zamanda morbidi t.el eri be ı i:r·gin o

larak artmaktadır.Yine gebelikte dogwn aralıgının 2 yıl

dan daha kısa olması,Ana ve Cocuk Saglıgını olumsuz yönde 

etkilemektedir.Bu iki faktör bile aile planlaması uygula

malarının Ana ve Cocuk.Saglıgının yapacagı katkıyı açık 

olarak göstermektedir.Ayrıca aile planlaması uygulamaları 

ile genellikle yüksek risk tasıyan,cok gene ve ileri yaş

taki gebelikler annede kronik bir hastalıkla birlikte o

luşabilecek ve istenmeyen gebeliklerin önlenmesi de.Ana 

Cocuk Saglıgı yönünden cok önem taşır(3-4). 

Ulkemiz nüfusunun yüzde 62 1 sini ana ve çocuk gru

bu olustunnaktadır.1974 yılında yapılan bir degerlendir

meye göre yüzbin canlı dogumda 208,1991 yılında yapılan 

degerlendi,nnelere göre de 134 anne kaybedilmekte, 1991 ve

rilerine göre de ülkemizde bebek ölüm oranı binde 59, beş 

yaş altı ölüm'hızı ise binde 78 dir.Kadınlarda Jinekolo

jik hastalıklar.gebelerde anemi,çocuklarda beslenme bo

zuklugu yüksek prevalansta oldugu da çeşitli araştırma

larda gösterilmiştir.Tüm bunların yanısıra Ulkemizde top

lumun dogurganlıkla ilgili istekleri ile ilgili uygulama

ları arasında bir çelişki mevcuttur.Söyleki;Ulke düzeyin

de yapılan bir araştırmaya göre ailelerin ücte ikisi.iki 

yada daha az çocuk istemektedir.Oysa üreme dönemini ta

mamlamış bir kadının yapmış oldugu canlı dogum sayısı 5.7 , 

dir.Kadınların yüzde 57 1 sinin daha fazla çocuk istemedigi 

yüzde 38 1 inin son gebeliklerinin ise istenmeyen gebelik 
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oldugu bilinmel<tedir.Tüm belirtilenleı',lllkemizde aJlele

rin kücük aileyi nonn olarak benimaediklerini.ancak bunun 

gercekleştirilemedigini göstermektedir(3}. 

Yine ulusal düzeyde yapılmış arastırmalara göre 

ülkemizde gebelikten korunan aile oranı 1963 yılında yüz

de 20 iken 1978'de yüzde 44'e yükselmiştir.Ancak bu artış 

daha çok etkisi sınırlı geleneksel yöntem kullananlarda 

oldugundan· aşırı dogurganlıgın istenen düzeyde kontrolu 

mümkün olmamış ve Ana Cocuk Saglıgı göstergelerinde bir 

düzelme olmuşsada bu,istenen düzeye ulasamamıstir.Ulke

kemizde 1988 yılında ailelerin yüzde 77 1 sinin gebeligi 

önleme yöntemi kullandıgı belirtilmektedir(5) .Ancak aile

lerin sadece yüzde 38'i etkili,geri kalan yüzde 39'u ko

ruma degeri olmayan yada çok az olan yöntemleri kullan

maktadır Ulkemizde ailelerin yüzde 23'ü hem cocuk isteme

mekte hem de hicbir yöntem kullanmamaktadır. ·sonuc olarak 

denilebilirki,ülkemizde ,Ana Çocuk Saglıgının· düzeyi.konu 

ile ilgili önemli koruyucu hizmetlerden olan aile planla

ması hizmetlerine ag.ırlık ve öncelik verilmesini gerek

tirmektedir.Aile planlaması için yeterince istekli olan 

toplumumuz tarafından modern yöntemlerin kullanılabilmesi 

engellerin aşılması gerekmektedir.Bunun icfn toplumun et

kili modern kontraseptif yöntemlerle ilgili olarak biline 

lendirilip egitilmesi ve topluma.bu hizmetlerin yaygın o

larak kabul edilebilecegi, kolayca ulasılabllecegi biçim

de nitelikli olarak verilmesi gerekmektedir.Hizmetlerin 
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nitelikli verilebilmesinde ön koeıul kuşkusuz Jd,btmu ve:

verecek personelin konu ile ilgili kendi egitiminin ye

terli olmasıdır(3-5). 

Bu amaçla bölgemizde özellikle kırsal kesimde ya

sayan 15-49 yaş grubu evli kadınların aile planlaması_ ko

nusundaki bi 1 gi_, tut um ve davranı s 1 arını saptamak. daha i-

1 eri de uygulanacak egitim programlarıyla eksik olan bil

gilerini tamamlamak.yanlış ve aile planlaması yönünden 

zararlı olan tutum ve davranışları düzeltmek.buna paralel . . 

olarak ana ve bebek ölüm hızını dUşürmek.saglık düzeyini 

yükseltmek için önerilerde bulunmak amacıyla bu calısmayı 

planladık. 
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GENEL BlLGlLER 

Aile planlaması çiftlerin yüksek riskli gebelik

lerden kaçınmalarını saglayan ve böylece anne ve çocuk ö

lümlerini önleyen etkili bir yoldur.Bireylerin yada esle

rin istenmeyen gebeliklerden sakınmalarına;iki doguın ara

sındaki süreyi düzenlemelerine;yaslarını ve sosyo-ekono

mik durumlarını gözönüne alarak ne zaman ve ne kadar ço

cuk sahibi olacaklarına karar vermelerine; cocugu olmayan 

ailelerin çocuk sahihi olma isteklerini gerçekleştirmele

rine yardım eden uygula~aların tümüdür.Gebeligi önleme 

calısmalarının geçmişi insanın var olusu kadar eskidir. 

!lk belgeler lsa•nın dogumundan önceki 2700 yılına dek 

uzanmaktadır(6). 

Türkiye 1 de 1965 yılında kabul edilen·557 nolu ya

sa ile antinatalist nüfus politikası izlenmeye baslanmış 

tır.Her tür kontraseptif yöntemlerin kullanımı egitimi bu 

tarihten itibaren ülkemizde yasal olarak serbesttir.1983 

yılında kabul edilen 2827 nolu yasa ile istek üzerine 

sterilizasyon ve on haftaya kadar kUrtaj da serbest bıra

kılmıştır.Genellikle aile planlaması hizmetleri diger 

saglık hizmetlerinin içinde entegre olarak topluma veril-·. 

mektedir(7-8). 

Aile planlaması hıcbir zaman ailedeki kisi sayı

sının sınırlandırılması anlamını taşımaz.Aileler çocuk 
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yapmada tamamen serbest olup,kendi iradeleriyle iBtedik

leri sayıda çocuk sahibi olabilirler. 

Aile planlaması kapsamına giren hizmetler söyle 

özetlenebilir: 

1- Gebe kalacakları en uygun zamanı ve birbirini 

izleyen iki dogum arasındaki süreyi düzenlemeleri, sahip 

olacakları çocuk sayısını saptamaları hususunda eşlere 

yardımcı olmak ve istenmeyen gebelikleri önlemek,· 

2-Cocugu olmayan eslerin çocuk sahibi olabilmele

ri için yardımcı olmak, 

3- Belirtilen hususlarda gençlere ve evli ciftle-·

re egitim yapmak(9), 

Her ülkenin saglık gereksinmesi deg-işiktir. Ne 

var ki aile planlaması her ülkenin gereksinme duydugu bir 

hizmettir.Bu nedenle,Alma-Ata konferansında aile planla

ması,birinci basamak saglık hizmetinin ana ögelerinden 

biri olarak belirtilmiştir. 

'oiger pekcok ülkede oldugu gibi Türkiye 1 de de,ai

le planlaması hizmetlerinin başarıya ulaşması.ana ve ço

cuk saglıgı düzeylerinin yükseltilmesinde ihmal edilmeme

si gereken bir faktör olarak kabul edilmelidir. 
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Ana ve Çocuk Sagııgını bu derece yakın ilgilendi

ren aşırı dogurganlıgın önlenmesinde kuşkusuz pekcok ön

lemler akla gelebilir.örnegin:kadının toplumdaki rolünü 

ve degerini degiştirmek,egitim,endüstrileşme,kentleame, 

çocuk ölumlerinin azaltılması gibi~Ancak bunların gerçek

leşmesinde dahi.aşırı dogurganlıgın kontrolünde mutlaka 

gerekli ve önemli araç-silah etkili,modern;ail'e planla

ması yöntemlerinin yaygın olarak kullanılmasıdır. 

Ana ve Çocuk Saglıgı ile aile planlaması hizmet

leri arasındaki ilişki kesindir. 

Dogurganııgın yüksek oldugu gelişmekte ·olan ülke

lerde nüfusun yaklaşık yüzde 20 1 sini 0-6 yaş·grubu cocuk

lar,yüzde 20 1 sini dogurgan çagdaki kadınlar oluşturur 

(10-11) .Ulkemizde de toplam nüfusun yaklaşık yüzde 23'ünU 

0-6 yaş grubu cocuklar,yüzde 24'ünü 15-49 yaş grubu ka

dınlar oluşturur(12-13).Toplumda nüfusun yaklasık yarısı

nı oluşturan ve saglık acısından özellik ve öncelik arze

den bu iki grubun saglıgı toplumun saglıgı acısından kus

kusuz büyük önem taşımaktadır.Toplumda olumsuz saglık ko

şullarından ilk ve en fazla etkilenen bu iki grup toplu

mun diger kesimlerinden farklı özellikler gösterir.Gebe

lik.dogum ve lohusalık ile büyüme ve gelişme süreçlerin

den kaynaklanan öz~llikler anne ve cocukların hem hasta

lanma hem de ölüm olasılıklarını artırmaktadır(14).Ayrıca 

anne ve çocukların hastalık ve ölüm nedenlerinin cogu ön-
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lenebilir nedenlerdir, 

Dünya Saglık örgütü(DSö) 'nUn Alma-Ata'da düzenle

digi Temel Saglık Hizmetleri konferansında Avrupa bölge

sinde 11 2000 yılında herkese saglık 11 hedefine ulaşmak ic:in 

38 hedef belirlemiş olup bunlardan 7. ·ve 8. hedef bebek 

ve anne ölüm hızlarının azaltılmasıyla ilgilidir.2000 yı

lına kadar bölgedeki bebek ölüm hızının 1000 canlı dogum-

da 20 1 nin altına(7.hedef),anne ölüm hızının 10,000 canlı 

dogumda 15'in altına (8.hedef)indirilmesinin 11 2000 yılın

da herkese saglık 0 hedefine ulaşmada önemli rpl oynayaca

gı belirtilmistir(15). 

1990 yılı nüfus sayımı geçici sonuclarlna göre 

dogurgan olarak niteledirilen 15-49 yaş grubu evli kadın

ların oranı nüfusun yüzde 23'ünü oluşturmakta ve bu grup

ta bulunan kadın sayısı 13.1 milyon olarak hesaplanmakta

dır. 

ülkemizde ana ölüm hızı 1974-75 yılı ·•istatistik

lerine göre 100,000 canlı dogumda 208'dir.Bu oran geliş

miş ülkelerdeki ana ölüm oranına göre oldukca yilksektir. 

örnegin !ngiltere'de bu oran 100.000 canlı dogumda lO,A

merika1da ise 13'tür.1991 yılı verilerine göre ana ölüm 

hızı 100.000 canlı;dogumda 134'dür.Yeterli istatistiki 

bilginin olmamasıyla birlikte ana ölilm hızının Tilrkiye•

nin kırsal alanlarında daha da yüksek oldugu yada bölge-
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ler arasında farklılasmanın olabilecegi beklenir(5-12). 

Anne ölümlerinin başlıca nedenleri Dünya'da ve 

Türkiye'de aynı olup kanama.enfeksiyon ve toksemidir.Bu 

nedenler ise basit önlemlerle yüzde 80 oranında önlenebi

lecek nedenlerdir.örnegin:Eger dogum önces~ devrede kana

maya yatkınlıgı artıran faktörler arastırılıp iyi deger

lendirilirse kanamaya baglı ölümler yüzde yüz önlenebilir 

Bunun gerçeklestirilebilmesinde dogum öncesi ve sonrası 

bakım ile kan transfüzyonu önemli rol oynar.Enfeksiyon ve 

toksemi de yine dogum öncesi devrede annenin iyi deger

lendirilmesi.gebelik,dogum ve lohusalık süresince iyi ba

kım verilmesi ile önlenebilecek türden ·hastalıklardır. 

ülkemizde ana saglıgı sorunlarının ve ·hatta genel 

saglık sorunlarının temelinde aşırı dogurganlık yatar.Bu 

durwn ise düzenli ve etkili aile planlaması hizmetlerinin 

sunulmasıyla düzeltilebilir.Nitekim 1965 ·yılında Nüfus 

Planlaması Kanunu yürürlü9e girmesiyle 1960 1 da binde 47 

olan kaba dogum hızı,1979 1 da binde 30 1 a düşmüetür.~ynı 

zamanda bu yıllarda kaba dogum hızi en fazla düşen be

şinci ülke Türkiye olmuştur.Ancak gelişmiş•ülkelerin dü

zeyine erişilememiştir{2-5). 

!steruneyeij gebelikler ülkemiz için önemli bir so

rundur.Bu durum ana saglıgı yönünden oldukça riskli olan 

isteyerek düşük yapma oranını artırmaktadır(16).Düşükle-
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rin çogu saglıksız koşullarda yapıldıgı için bu durum ana· 

ölümlerini artıran önemli bir faktördür.Gerçi illkemizde 

1983 yılında 10 haftalıga kadar olan gebeliklerde kürtaj 

yasallaştırılmıştır.Ancak bunun istenmeyen gebelikleri 

önleyecegi söylenemez. 

Kadının egitim•durumu ile ilk evlenme yaşı da ana 

saglıgı düzeyini ·etkileyen faktörler arasındadır.Kadınla 

rın egitim durumu toplumdaki ekonomik _ve ·sosyal statüle

rini belirlediginden egitim düzeyinin düsüklügü ana sag

lıgını olumsuz yönde etkilemektedir.Erken yaşta evlenen 

kadın kendinden beklenen rol geregi hemen çocuk dogunnak

ta ve bunun sonucu olarakta adölesan gebelik ortaya çık

maktadır.Tıpta riskli grup olarak kabul edilen bu gebe

lerde ana saglıgını bozan gebelik komplikasyonları(tokse

mi,baspelvis uyusmazlıgı,anemi,beslenrne bozuklugu gibi) 

daha sık olarak görülmektedir. 

Sosyo-ekonomik yetersizlik ve egitim düzeyinin 

düşük olması nedeniyle beslenme bozuklugu ve aneminin sık 

görüldügü ülkemiz kadınlarının sık ve çok sayıda·gebe 

kalmaları bu sorunları daha da agırlaştırmaktadır.Kısa 

dogum aralıgı anemilerin baş nedenidir.ülkemizde 

gebelerin yüzde 50 1 sinden fazlasında.emziren annelerin 

ise yüzde 41 1 inde~anemi mevcuttur(17), 
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ülkemizde bebek ölüm hızı 1972-77 yıllarında 

binde 134 iken 1985'de 84 (15),1990 verilerine göre binde 

59 dur(S).Bu oran batıdan doguya.sehirden köylere dogru 

gidildikçe daha da artmaktadır.Anne ölümleri gibi bebek 

ölümleri de gelişmiş ülkelere göre oldukça yüksektir(7). 

Oysa ABD'de bebek ölüm hızı daha 1974'de binde 16.7'dir 

(2).Bu verilerden de anlaşıldıgı gibi ülkemizdeki çocuk 

saglıgı istenen düzeyin çok altında olmakla beraber 2000 

yılında Avrupa bölgesinde çocuk ölümlerinin binde 20 nin 

altına indirilmesi hedefinden de uzaktır. 

Çocuk ölüm nedenlerinin hemen hepsi· önlenebilecek 

nedenlerdir.Asılama.anne sütünün teşviki.yeterli ve den

geli beslenme.ishalden korunma.büyüme ve gelişmenin iz

lenmesi ile bu hastalıklardan büyük oranda korunulabilir. 

Annenin saglıgı için tehlikeli olan 20 yastan önceki ve 

35 yaştan sonraki gebeliklerle dördüncü ve daha sonraki 

dogwnlarla,iki yıldan az aralıklı dogumlar çocuk saglıgı 

yönünden de tehlikelidir.Bu tür gebelik ve dogumlarda ölü 

dogum ve bebek ölümü sık görüldügü gibi,cocukluk cagında 

ve daha sonraki yıllarda degişik saglık sorunlarının or

taya çıkma olasılıgı fazladır.Bunun için cocugun sadece 

dogwndan sonra degil aynı zamanda gebelik sırasında da 

saglıgının korunması gerekmektedir.Bu da anne olacakların 

gebelikleri boyunqa saglıklarının korunmasıyla mümkündür. 

Çünkü özellikle gebelik sırasında annenin saglıgı çocuk 

saglıgı ile eş anlamlıdır.Anne ve çocukların saglıkları-
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nın korunması temelde toplumun saglıgının korunması de

mektir(4). 

Türkiye'de saglık düzeyinin yükseltilmesi bebek 

ve anne ölüm oranlarının düşürülmesi için en uc bölgelere 

hizmet götüren ebelere çok görevler düşmektedir.Ebelerin 

en çok saglık sorunu olan kesimde ve zor şartlar altında 

tek baslarına hizmet vermeleri beklenmektedir.Ebelerin bu 

görevleri başarmaları icin cok iyi bir mesleki egitim ile 

bunu destekleyecek hizmet ici egitim ve denetim gerekli

dir.Çünkü yapılan araştırmalar sürekli hizmet ici egitim 

ve denetim yapılan bölgelerde calısan _ebelerin bilgileri

nin diger bölgelerde calısan ebelere göre daha yeterli 

oldugunu göstermistir(17).· 

1965 yılında çıkan nüfus planlaması yasası ile 

AÇS merkezlerinin AP(Aile Planlaması) hizmetlerini de 

vermeleri planlanmış ancak bu amaç 1982 yılında gercekle 

sebilmistir.Bilindigi gibi aile planlaması bir nüfus 

planlaması politikası olmakla beraber anne ve çocuk sag

lıgıni olumsuz yönde etkileyen asırı dogurganlıgı önleye

rek onların saglıgına -olumlu katkıları olan.dolayısıyla 

toplumun saglık düzeyinin yükselmesinde rol oynayan önem

li bir hizmettir(2,7.18). 

Ailedeki çocuk sayısı arttıkça ve dogwn aralıgı 

azaldıkça çocuk ölümleri artmakta,cocukların hastalanma 
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oranı yükselmekte.beslenme durumu bozulmald-a, zeJ<a gel ie

mesi gerilemektedir.Çocuk sayısı arttıkça kadınlarda ji

nekolojik şikayetler ve hastalıklar isteyerek çocuk dü

şürme artmaktadır.Daha önce belirtildigi gibi Türkiye 

çocuk düşürmenin oldukça yaygın oldugu bir ülkedir.Her 

yıl 20.000 dolaylarında kadın isteyerek çocuk düsürrnekte

dir.Cocuk düşürme saglıga uygun olmayan koşullarda yapıl

dıgı için ana ölümleri ve jinekolojik hastalıkların önem

li nedenlerinden biridir.Bu nedenle istenmeyen gebelikle

rin önlenmesi zorunludur.ACS merkezlerine eklenen AP hiz

metleri ile bu soruna cözüm getirilmesi ve temelde ana ve 

çocuk saglıgına hizmet edilmesi amaclanınıstır(2). 

Ulkemizde aile planlaması hizmetleri ACS merkez

leri ve saglık ocakları tarafından sunulmaktadır.Ancak 

tüm iyi niyetli calısmalarına karsın aile planlaması hiz

metlerinin basarıya ulastıgı söylenemez.Çeşitli ·faktörle

rin etkisi ile beklenen kalitede aile planlaması hizmeti 

sunulamamaktadır. 

Bir ülkenin genel saglık düzeyinin göstergesi 

olan anne ve bebek ölum oranlarının gelişmiş lilkelere 

göre oldukça yüksek olması ACS hizmetlerinin sunulmasında 

başarıya ulaeılamadıgını gösterir.Nitekim Hacettepe Uni

versitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsünün 1983 yılında yapmış 

oldugu 11 Türkiye Dogurganlık,Kontraseptif Kullanımı ve Ai

le Saglıgı Araştırması 11 nın bulguları da Acs·ve AP hizmet-
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lerinin tüın ülkeye yayılması gerel<l i ligini bi:r l{eZ dalla 

ortaya koymuştur.Bu bulgular ise kısaca şunları icermek

tedir(19). 

- Bebek ölüm oranı yüzde 95 1 tir. 

- Bebek ölüm nedenleri ( isha L diQ'er enf. hasta-

1 ıkları vb.) aşılama.anne sütünün teşviki gi

bi yöntemlerle ortadan kaldırılabilecek ne

denlerdir. 

- Evli kadınların yüzde 37'si enaz bir düşük 

yapmakta.dır. 

- Dogumların yüzde 58'i saglık kuruluşunda ya

p.ı lmamaktadır. 

- Kadınların yüzde 38'i hiçbir gebeligi önleyi

ci yöntem kullanmamaktadır. 

- Kadınların yanlızca 4'te biri modern yöntem

lerle korunmaktadırlar. 

AP hizmetlerinin başarıya ulaşamamasında pek çok 

etken rol oynar.Bu etkenler hizmetin sunulması ile ilgili 

olabilecegi gibi hizmetin kullanılması ile de ilgilidir. 

Bir bölgede halkın saglık hizmetini kullanmasını 

etkileyen en önemli etkenlerin halkın ekonomik gücü.hiz

meti kullanma alışkanlıgı,egitim durumu ve hizmeti veren 

yerin kişiye uzaklıgı oldugu bilinınektedir(2) ,Bu sonuç 

Hayran ve arkadaslarının yaptıgı bir arastırma ile de 

kanıtlanmıetır(20). 
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Saglık hizmetleri topluma dogrudan götürülen 

sosyal hizmetlerdir.Sosyal hizmetlerde hizmeti alanlar 

hizmeti verenler kadar önemlidir.Eger hizmeti alanlar bu 

hizmetin ne oldugunu bilmiyorlarsa.hizmetin veriliş şek

lini begenmiyorlarsa,bu hizmetle ilgili olarak güdülenme

mişlerse.hizmeti verenler ne kadar caba gösterirlerse 

göstersinler o hizmeti halka ulaştıramazlar.O halde sos

yal hizmetin halka uyması ve toplum tarafından kabul edi

lebilir olması gerekmektedir.Bunu saglamanın yolu ise hiz 

metin hem planlama hemde uygulama aşamasında topıum·a da

nışmaktır .Sosyal hizmetlerde halkın hizmete sahip çıkması 

başarının temel unsurlarından birisidir.Cünkü hizmetin 

nasıl olması gerektigine karar verenler o hizmete herkes

ten daha çok sahip cıkarlar(21). 

Topluma hizmet veren bir kuruluşun verdigi hizme

tin etkinligi acısından toplumu iyi tanıması.gereksinim 

ve beklentilerini iyi bilmesi çok önemlidir.Bu Temel Sag

lık Hizmetleri(TSH)'nin ön koşulu olup önemle üzerinde 

durdugu bir konudur.Temel Saglık Hizmetleri(TSH)'nin et

kinligi için toplumun katılımını ön görmekte ve "2000 

yılında herkese saglık 11 hedefine ulaşmak için kamuoyu 

desteginin seferber edilmesini temel ön koşul olarak ele 

almaktadır{15).Aksj halde tüm çabalar boşa gidecek ve 

hizmet amacına ulaşamayacaktır.Çünkü toplum benimsemedi

gi,gereksinim ve beklentilerine cevap vermeyen tepeden 
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inme bir hizmeti kul !anmada güçlük cel<er ve kabul etmez, 

Böyle bir hizmet topluma yabancıdır. 

Sunulan hizmeti kullanmada halkın ekonomik gücü, 

saglık kuruluşunun bireye uzaklıgı.toplumun egitim duru

mu,toplumun saglık kuruluşunun kullanma alışkanlıgı gibi 

faktörlerin önemi daha önce belirtilmiştir.Bunların yanı

sıra toplumun kültürel yapısı da saglık hizmetlerinin kul 

lanmada önemli ölçüde etkilidir.örnegin ülkemizde özellik 

le Dogu Anadolu 1 da ailede karar vermede babanın etkinligi 

bilinmektedir.Saglık hizmetlerini kullanmada da babanın 

bu etkinliginin rol oynayacagı gözardı edilemez.Bu neden

le saglık hizmetlerinin sunulmasında toplumun kültürel 

yapısının da dikkate alınması gerekir.Çünkü bu etkenler 

dikkate alınarak sunulan saglık hizmetleri toplum tarafın 

dan kabul edilir ve kullanılır.Bu hizmetler toplum tara

fından kabul edilip kullanıldıgı oranda başarılıdır ve 

amacına ulaşmış olur. 

Halkın saglık gereksinmelerine yönelik ve benim

sedigi yollarla sunulan saglık hizmetleri.toplumun saglık 

düzeyinin gelişmesinde önemli rol oynar(lO). 

Ulkemizde yaygın olarak kullanımı olan etkili 

yöntemlerin sayısı çok kısıtlıdır.Bunlar RIA,Hap,Kaput 

gibi yöntemlerdir. 
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Cagdaş kontrasepsiyon yöntemlerden rahim ici a

raçların kullanılmaları yeni olmakla birlikte,rahim içine 

yerleştirilecek bazı maddelerin gebeligi önleyebilecegi 

Hippocrates zamanından beri bilinmektedir.Bu araçların 

gelistirilmesi uzun zaman almıştır.Tıp literatür~nde uy

gulanabilir ilk rahim ici arac tanımı 1909'da Almanya'da 

yapılmıstır(l.22). 

1960'lardan bu yaha,Dünya'da encek kullanılan ra

him içi arac lippes loopdur~Lippes loop rönt~ende görüle

bilmesi icin Baryum Sülfat iceren,plastikten yapılmış ve 

ucunda iki naylon ipligi bulunan bir aractır.Steril olma

yan ve vajene dogru sarkan bu ipliklerin asendan enfeksi

yona neden olmadıgı ··kanıt lanmıştır. Günümüzde RIA yapımın

da_ plastigin yanısıra bakır ve gümüş dahil degişik madde

ler kul lanı lmıstır. Bakırı ı RIA • la_r giderek daha yaygın

lasmaktadır. Encok kullanılanı Bakır T 380 A 1 dır. 

RIA'lar sperm,ovum,implantasyon·veya endometri

um'u etkileyerek gebeligi önlerler.Dünya 1 da 70 milyon ka-
' 

dının kullandıgı bu yöntemin teoride ve uygulamadaki et-

kinliginin birbirine cok yakın olması nedeniyle büyük bir 

kullanım güvenligi vardır.Ancak yan etki ve komplikasyon

larının izlenmesi ve tedavisi acısından iyi bir saglık 

servisine ihtiyaç gösterdiginden,aile planlaması program

larında yanlızca RIA'ya agırlık vermek büyük bir ekonomik 

glic ve teknik elaman gerektirir.Bu da halka kontraseptif 
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yöntemlerin yayılmasının kısa vadede gercekleşmesini en

gellemektedir.Yine de uygulanabilirligi oldugu zaman,RIA 

vazgeçilmez bir kontraseptif bir yöntemdir. 

RIA'ların bilinen yan etkileri kanama ve uterus 

kramplarıdır.tyi secilmis,enfeksiyon olmayan kadına ste

ril şekilde uygulandıgı takdirde pelvik enfeksiyon riski

ni artırmamaktadır. 

RIA'ların kontraseptif etkisinin yanı sıra non

kontraseptif yararları da mevcuttur.Uterus kavitesinde 

makrofaj aktivitesini artırdıgı icin,endometriumda geli

şen malign hücrelerin erken dönemde yok edilmesine neden 

olmakta ve endometriuın kanseri riskini azaltmaktadır(l, 

22). 

Günümüzde Dünya'da çok kullanılan yöntemlerden 

biriside hormona! steroid içeren ve agızdan alınan hap

lardır.Bu t~r kontrasepsiyonun tarihi oldukça yenidir. 

Progesteron-östrojen karışımının ovulasyonu "inhibe ederek 

gebeligi önleyebilecegi _düşüncesinin 1897'den beri savu

nulmasına karsın.bu görüş ancak 1934'te,progesteronun saf 

steroid olarak elde edilmesinden sonra olanak ·içine gire

bilmiştir.Rock,Pincus ve Garcia.1956-1958 yıllarında.öst

rojen-Progesteron karışımının kontraseptif olarak kulla

nılabilecegine iliskin yayınlar yaptilar.O günden günümü

ze dek oral kontraseptifler konusundaki bilgiler arttı ve 
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uygulama genişledi(l,22), 

Hormona! kontraseptifler ovulasyon.inplantasyon. 

gamet transportu ve korpus luteum fonksiyonu üzerinde et

kilidirler.Dünya'da 50-55 milyon kadının kullandıgı oral 

kontraseptifler ilk hormona! kontrasepsiyonun uygulamaya 

kondugu 1960 yılından beri icerdikleri hormonların mikta

rı bakımından önemli degişikliklere ugramıslardır.1960 1 da 

ilk piyasaya sürülen kombine oral haplarda 10 mg sentetik 

progesteron ve 1.5 mg östrojen mevcuttu. 

Günümüzde progesteron dozu 0.15 mg'a östrojen 

dozu 0.03 mg 1 a düşürülmüş haplar satılmaktadır.Hormon 

miktarındaki bu azalma.hapa baglı yan etkilerin minimuma 

indirilmesine yol acmakla birlikte yine de tromboemboli, 

tromboflebit,serebrovasküler olayların hap kullanımıyla 

arttıgı bir gerçektir.Hapa baglı önemli komplikasyonlar 

iyi vaka secimi yapılmayıp.uygun olmayan kadınlara hap 

verilmesinden kaynaklanmaktadır.Hapın asıa·önerilmemesi 

gereken kadınlar: 

Karaciger ve safra kesesi hastalıkları,pep

tik ülseri olanlar. 

35 yaşından büyük olanlar. 

Hipertasiyon.kalp-damar hastalık oyküsü olan 

Ailesinde 50 yaşından önce kalp krizi öyku

sü olan kadınlar. 
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- Diabet ve ailede diabet öyküsü de önemli bir 

relatif kontrendikasyondur. 

Ayrıca migren aşırı sismanlık,mental bozukluklar. 

hap kullanımının tavsiye edilmedigi durumlardır(l. 22). 

Kondom.etkili ve güvenilir bir dogum kontrol yön

temidir.Kondom.geri cekme dısında erkeklerin kullanabile-. 
cegi tek kalıcı olmayan yöntemdir.Kondomların.kazanılmış 

immün yetmezlik sendromu (AIDS) ve diger cinsel yolla bu

lasan hastalıklardan koruma gibi kontrasepsiyon dışı ya

rarları da vardır.Kondom kullanımı gelismis ülkelerde.ge

lişmekte olan ülkelere göre daha yaygındır.Ereksiyon ha

lindeki penis üzerine gecirilen kondom spermlerin vajina

ya girişini önler.Bazı kondomlar ayrıca spermisit ile 

kaplanmıştır.Ancak.kondomun yırtılması durumunda spermi

sitin,spermleri ne ölçüde inaktive edebildigi,kesin ola

rak bilinmemektedir. 

Follapius'un 1564'te venerial hastalıklardan ko

runmak için önerdigi kondom etkili kontraseptiflerin baş

langıcı olarak alınabilir.Ancak kondom'un yaygın olarak 

kullanılması 1843-1844'de vulkanize kaucugun kondom ya

pımında kullanılabilmesiyle saglanabilmiştir. 

Dünya'da 40 milyon ciftin kondom'la korundugu 

saptarunıetır.Erkeklerin gebelikten korunma olayına katıl-
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malarını saglaması,olumlu yanıdır.Belli bir- ekonomik yUJ< 

getirdigi ve sürekli liginin sagl anması güç oldugu icin·. 

kullanım güvenligi sınırlıdır(l,22). 

Cilt altına yerleştirilen implant seklinde levo

norgestrol preparatı olan norplantlar beş yıl süreyle ko

ruyucu olup 1988 yılından bu yana kullanım alanına gir

miştir.Norplant implantları basit bir trokar yardımı ile. 

kolun üst ic bölgesinde deri altına yelpaze biçiminde 

yerleştirilirler.Altıncı yılda başarısızlık hızları be

lirgin şekilde artıs gösterdiginden kapsüller beşinci yı

lın bitiminde cikartilmalıdırlar.Eger kadın yönteme devam 

etmek isterse.ilk implant çıkartılırken yenisi yerlesti

rilebilir.Kontraseptif etki implantın çıkarılmasıyla he

men sona erer.Etkinligi oral kontraseptiflere yakındır. 

Ayrıca östrojen icermemesi,menstruel kan kaybını azaltma

sı gibi olumlu özellikleri vardır.Emziklilere önerilmez. 

Oysa,diger saf progesteronlu preparatlar,laktasyondaki 

kadınlara östrojenin sütü kesmesini engellemek için kom

bine oral kontraseptif verilmesinden kaçınıldıgı durum

larda kullanılmaktadır(l.22). 

Aile planlamasının gerekceleri•ve önemi şöyle ö

zetlenebilir: 

Bazı bilimsel gerçekler vardır ki.bunlar aile 

planlaması çalışmalarını gerekli ve zorunlu kılmaktadır-
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!ar.Bu gerçeklerin asagıdaki gibi bir özeti yapılabilir, 

1- Aile planlaması cocugun,annenin,özetle 

ailenin saglıgını korumak icin atılan en 

önemli adımdır. 

2- Sık ve cok sayıda dogum,anneyi hasta ve 

kansız düşürmekte.cocuga karsı annenin il

gisi azalmakta,cocuklarda beslenme bozuk

lukları sıklaşmaktadır. 

3- Çocuk sayısı arttıkça ailede yiyecek.giye

cek gereksinimleri artmaktadır.Buna karsı

lık birey basına düşen gelir azaldıgı icin 

hem belirtilen harcamalar.hem de diger tü

ketim harcamaları azalmaktadır. 

4- Yasamı mutlu kılan önemli etmenlerden bi

risi de iyi bir ögrenim görmektir.Çok sayı 

da olan kardeşlerden pek azı iyi bir ögre

nim görme olanagına kavusabilmektedir.Bu 

olanagı her cocuga saglayabilmek icin kar

deş sayısını sınırlamak gerekmektedir. 

5- Aşırı ve hızlı nüfus artışını azaltarak a

leve toplumu ekonomik,toplumsal ve psiko

lojik yönden esenlige kavuşturmak gerekir. 

Bu da aile planlaması ile olabilir. 

6- !stenmeyen gebelik ve cocukla·karsılasma

mak icin,düsünülüp yapılacakların en iyisi 

aile planlamasıdır. 
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7- Bir kadın daha önce istemedigi sayıda gebe 

kalıp çocuk dogurmuş olsa bile.bir yenisi

ni dogurmadan önce bir süre beklemek iste

yebilir ya da artık çocuk dogurmak isteme

yebilir.Bu soruna çözüm olarak gerçekçi 

yol.aile planlamasıdır. 

8- Aile planlam~sı yanlız çocuk sayısını sı

nırlamak degil,aynı zamanda çocuou olmayıp 

çocuk isteyen ailelere yardımcı olma ça

lışmalarını da icermektedır. 

Son on-onbeş yıl icerisinde aile planlaması prog

ramları bir cok ülkede hızla gelişmiştir.Dünya saglık ör

gütü uzmanlar komitesince kul lanı 1 an anlamda 11ai le plan

laması çiftlerin belirli dogurganlık amaçlarına erişmele

rine olanak saglayan bir uygulamalar toplamıdır. 11 Tanımda 

sözü edilen amaçlar aşagıda gösterilmiştir: 

a. istenen dogumların yapılması. 

b. !stenmeyen dogumlardan kaçınılması. 

c. Ana-babaların yaslarına göre ilk dogumun olaca

gı zamanın belirlenmesi. 

d. Gebelikler arasındaki aralıkların düzenlenmesi. 

e. Ailedeki çocuk sayısının saptanması. 

9- Diger yandan.aile planlaması çalısmaları

nın üç önemli konuda temel oluşturan uygulama oldugu be

lirtilmektedir.Bu üç ana konu: 
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a. Aile saglıgının geli;;ıtirilıneai. 

b. !nsan haklarına saygı. 

c. Hızlı nüfus artısının yavaşlatılması konuları

dır. 

Hükumetlerin.ya da öteki resmi kurumların çalış

maları genellikle bu temelin birer bileşimine dayanmakta 

ise de, bu temeli-erden herhangi birinin agırl ıgı ülkeden 

ülkeye degismektedir. 

Dünya saglık örgütünün anılan uzmanlar kurulu.ai

le planlamasının amaçlarına erişmesini kolaylastıran bazı 

araçlardan da söz etmektedir.Belirtilen araçlar şunlardır 

a. Aile planlaması konusunda egitim ve danışmanlık 

hizmetleri. 

b. Kontraseptiflerin saglanması. 

c. Kısırlıgın denetimi. 

d. Cinsiyet ve ana-babalık konusunda egitim. 

e. örgütlenme ile ilgili çalışmalar. 

Yirminci yüzyılın ilk yarısında ekonomik yönden 

gelişmiş ülkelerde ortalama aile büyüklilgünün küçülmesi, 

aile planlaması yöntemlerinin geniş ölçüde uygulanmış ol

masının kanıtıdır. 

10- Aile planlaması hizmetlerini gerekli kılan 

nedenler özetlenirse "bir ailede anne.baba yada çocuklar 

hasta iseler.iyi beslenemiyorlarsa.yasam için temel gerek 
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sinimleri karşılanamıyorsa.o aile mutlu deyildir. 

!ete.belirtilen bu olumsuz etmenleri en aza indir 

menin en etkin yolu aşırı dogurganlıgı önlemektir(23}. 

ARASTIRMA BöLGES!N!N TANIMI 

1-Bölgenin tarihçesi: 

Pasinler ilçesinin kurulusu kesin olarak bilin

memektedir.Ilce Selçuklular, Akkoyunlular ve Osmanlı !m

paratorlugunun egemenligi altında kalmıştır.Selçuklu tm

paratorıugunun çökilsünden sonra !lhanlılar 1 1n egemenligi

ne gecmistir.tlhanlılar'dan Emir Hacı Tugay 1 ın oglu Hasan 

burada bir kale yaptırmıs ve ilçeye Hasankale adı veril

mistir.!lcenin adı daha sonra Pasinler olarak degiştiril

miştir. 

2-Cografik Durum ve tklim: 

Egitim-Araştırma Saglık Ocaklarının (EASO) icinde 

bulundugu pasinler,Erzurum 1 a baglı bir ilcedir.Erzurum i

linin dogusunda Pasinler ovasında kurulmuştur.Kuzeyde 

Tortum.Narman Güneyde Tekman.Karayazı Doguda Horasan Ba

tıda ise Erzurum merkezi ile komsudur.Yüzölcümü 1701 Krn2 

dir.!lce merkezine üç bucak ve 82 köy baglıdır.Uç buca

gında belediyesi mevcuttur.Pasinler saglık ocagı haric 

ilçeye baglı 82 köyden 73'ü Egitim-Araştırma Saglık Grup 

Başkanlıgı (EASGB) ile işbirligi halindedir.Bu köyler beş 
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saglık ocagı hizmet bölgesine dahildir.Ova ve düzlüklere 

kurulan birkaç köy dısında köyler genellikle dagl1k ve 

engebeli yörelere kurulmuştur. 

Dogu Anadolu'nun en soguk bölümü üzerinde bulunan 

bölgede şiddetli bir karasal iklim sürmektedir. 

3- Egitim: 

Bölgede halkın egitim düzeyi oldukça düşüktür.O

kul çagındaki çocuklar özellikle tarım zamanı.işlerin yo

gun oldugu günlerde okula gönderilmemekte.kız çocukları

nın okula gönderilmesi erkek çocuklarına oranla daha dü

şük düzeyde olmaktadır.1989 yıllık çalısına raporuna göre 

çalışma bölgemizde okul çagı grubunda(7-14) 3568 erkek, 

3501 kız olmak üzere toplam 7069 kişi oldugu halde;Egi

tim-Arastırma Saglık Grup Başkanlıgı bölgesinde bulunan 

71 ilkokulda 2562 erkek,2046 kız ögrenci,dört ortaokulda 

144 erkek,33 kız ögrenci olmak üzere toplam 4785 kişinin 

egitim gördügü belirtilmektedir.ögrenim çagında olan ço

cukların ancak yüzde 67.7'si ögrenim görmektedir. 

4- Ekonomik Durum: 

Bölgede ekonominin temelini tarım ve hayvancılık 

olusturur.Sanayii tesisi olarak sadece bir un fabrikası 

mevcut olup.ayrıca bir sigara fabrikasının inşaatı mev

cuttur. 
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Tarımsal faaliyetler daha cok hububat üretimine 

dönüktür.Bunun yanısıra yem bitkileri ve kısmen de olsa 

sebze ziraati yapılmaktadır.Sulama olanagı bulunan bölge

lerde pancar ve patates gibi sanayii bitkilerinin yetiş

tirilmesi son zamanlarda agırlık kazanmaya baslamıstır. 

5- Ulaşım: 

Erzurum•a 39 km uzaklıkta bulunan ilcenin il mer

keziyle baglantısı lst~nbul-lran transit karayolu ve Hay

darpaşa-Kars demiryolu ile saglanmaktadır.Ilce komsu il

lerden Agrı ve Mus•a düzenli karayolu,Kars•a demiryolu ve 

karayolu ulaşımına sahiptir. 

Erzurum-Kars-Agrı karayolu üzerinde bulunan Yi

gittası ve Köprüköy.il ve ilce merkezleriyle her mevsim 

ulaşıma elverislidir(Köprüköy 1990 yılında ilçe olmus

tur).Yastıktepe ve Büyükdere saglık ocakları stabilize 

yolla ilçeye baglıdır.Bu iki saglık ocagının yolu Ocak

Subat aylarında zaman zaman ulaşıma kapanmaktadır.Budu

rumda ilce merkezine ulaşım zorlaşır.Yagan saglık ocagı

nın yolu asfalt olup ilçeye her mevsim ulaşım yapılabil

mektedir.Beş saglık ocagına baglı 68 köyden 35tinde yaz

kış ulaşım saglandıgı halde,33 köye sadece yaz mevsiminde 

ulaşım saglanabilmektedir. 

Egi tim araştırma ·sagl ık ocakları bölgesinde ocak

ların bulundugu köyler dahil 73 köy vardır.Bu köylerin 
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3l'inin yolları stabilize,42'sinin ise yolları topraktır. 

6- Saglik örgütlenmesi : 

EASGB bölgesinde saglık hizmetlerinin tümü Saglık 

Bakanlıgı ile Atatürk üniversitesi Tıp Fakültesi arasında 

imzalanan bir protokol cercevesinde işbirligi yapılarak 

yürütülmektedir.Egitim düzeyi düşük olan halka yeterli 

saglık egitimi verilemediginden,saglık hizmetlerinin yü

rütülmesine katkı bakımından ilgisiz olan halk.saglık so

runlarının ç~zümünde geleneksel uygulamalara ve alışkan

lıklara meyillidir. 

Ocaklarda ana ve cocuk.saglıgı hizmetleri köy ve 

ev ziyaretleri şeklinde ve ayrıca saglık ocagında veril

mektedir.Bu hizmetleri ocakta doktor hemşire ve ebe-hem

şire birlikte sunarken ev ziyaretlerini yanlızca ebe-hem

şireler yürütmektedirler. 

Bölgenin 1989 yıl ortası nüfusu 31.518,hane sayı

sı 4368'dir.Hane başına dilsen ortalama kisi sayısı 7.2'

dir. 

7- Saı;Jl ık Düzeyi 

Bölgenin saglık düzeyi ölçütleri tablo-l'de gös-

terilmiştir. 
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Tablo-1. E.A.S.G.B. Bölgesinin 1989-1990 Yıllarına Ait 

Ortalama Saglık Düzeyi ölçütleri*. 

-----------~--------------------------------------------
Hızlar 1989-1990 Yılı 

--------------------------------------------------------
Kaba ölüm Hızı 
Kaba Dogum Hızı 
Bebek ölüm Hızı 
Nüfus Artıs Hızı 
Genel Dogurganlik Hızı 
ölü Dogum Hızı 
Ana ölüm Hızı 

(Binde) 
(Binde) 
(Binde) 
(Binde) 
(Binde) 
(Binde) 
(Yüzbinde) 

7.4 
31.8 

145.6 
24,4 

151.2 
22.4 

199.4 
--------------------------------------------------------

* 1989-1990 yilı EASGB faaliyet raporları 

Tablo-l 1 de sunulan veriler göstermektedir ki.böl

genin saglık durwnu yeterli düzeyde gelismis degildir.Do

gurganl ık hızının, ana ö'iüm hızının, bebek ölüm hızının 

yüksek olusu bölgede özellikle ana ve çocuk saglıgı düze

yinin düsüklügünü göstermesi bakımından dikkat çekicidir. 

GEREC ve YöNTEM 

Araştırma.Mayıs 1991 ile Temmuz 1991 tarihleri 

arasında Atatürk Universitesi Tıp Fakültesi Egitim Araş

tırma Saglık Grup Baskanlıgına baglı Yigittası,Köprüköy 

ve Yastıktepe saglık ocakları bölgesinde gerceklestiril

mistir. 

Atatürk üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Saglıgı 

Anabilim Dalı Egitim ve Araştırma Saglık Grup Baskanlıgı

na baglı Egitim Araştırma Saglık Ocagı bölgesindeki 15-49 

yaş grubu evli 2032 kadından.yüzde yirmibes örnekleme 
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(508 kadın) araştırmanın bireylerini oluştunnuştur. 

Araştırmada gereksinimi duyulan arac ve gerecler. 

Atatürtk Universitesi Tıp Fakültesi Halk Saglıgı Anabilim 

Dalı Baskanlıgınca karşılanmıştır.Araştırmanın planlanma

sı.saha uygulaması.soru kagıtlarının hazırlanması,kodlan

ması,veri kodlama kagıtlarına gecirilmesi,hata kontrolle

ri.bulguların tablolara aktarılması.istatistiksel analiz 

tekniklerinin belirlenerek verilerin degerlendirilmesi ve 

tezin yazımı araştırıcı tarafından yapılmıştır. 

Arastırmanın amaçlarını gerceklestirebilmek için, 

arastırma yeri olarak hizmet bölgemiz olan Atatürk üni

versitesi Tıp Fakültesi Egitim Araştırma Saglık Grup Baş

kanlıgına baglı Yigittaşı,Köprüköy,Yastıktepe saglık oca

gı ve bu ocaklara baglı köyler seçilmiştir. 

ARASTIRMANIN EVREN! ve öRNEKLEM SEC!M! 

Araştırma yerine göre saha; amaca göre tanımlayı

cı ve analitik;kapsadıgı zamana göre kesitsel;veri topla

ma bicimine göre de anket uygulama yöntemi ile yap1lmıs

tır. 

Araştırmanın evrenini,EASGB bölgesindeki ikamet 

eden 2032 fertil çagdaki (15-49 yas) evli kadınlar oluş

turmaktadır.örnek secimi.grup örnekleme(Cluster Sampling) 

yöntemine göre yapılmıştır. 
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Yigittaşı,Köprüköy,Yastıktepe saglık ocagı ve bu 

ocaklara baglı 39 köyün her biri birer grup olarak kabul 

edilmistir.Her gruptan yüzde 25 örnekleme ile kadınlar 

secilip araştırmaya dahil edilmistir.Her köydeki 15-49 

yas grubu kadınlar ayrı birer listeye yazılıp birden dör

de kadar rakamların bulundugu torbadan rastgele bir sayı 

çekilerek baslangıc sayısı olarak kabul edilmiştir.Sonra 

bu sayıya sürekli dörder ekleyerek arastırmaya girecek 

diger kadınlar tespit edilmiş ve bu işlem her köy için 

ayrı ayrı yapılmıstır. 

Buna göre örneklemi oluşturan 508 kadının tamamı 

araştırma kapsamına alinmıstır.Ancak bunlardan 8 denekle 

görüşmeyi kabul etmedikleri icin isbirligi saglanamayıp, 

araştırma grubunun dışında bırakılarak arastırma,500 ka

dınla gerceklestirilmistir. 

VERILER!N TOPLANMASI 

Veriler ek-l 1 de görülen anket formu aracılıgı ile 

toplanmıştır. 

a,Anket formlarının hazırlanması: 

Veri toplama aracı olarak uygulanacak anket form

larında ailenin demografik özellikleriyle kadınların aile 

planlamasına iliskin bilgi düzeyini ortaya çıkaracak so

rular bulunmaktadır. 

b. ön uygulama: 

Hazırlanan anket formu,yastıktepe saglık ocagı 
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bölgesinde küçük bir grup kadın üzerinde denenerek, ön 

uygulamada görülen aksaklıklar giderildikten sonra bastı

r1 lmıştır. 

c. Anket formlarının uygulanması: 

Anket formları araştırmacı tarafından deneklerle 

tek tek görüşülerek soru-cevap şeklinde doldurulmuştur. 

Anket fonnlarının doldurulmasına 1991 yılının Mayıs ayı 
' 

başlarında başlanmış ve her ocak için ortalama bir ay (20 

iş günü) olmak üzere toplam üç aylık sürenin sonunda(1991 

y ı l ı Temmuz ay-ı son.unda) anket f orrn l arının dol durulması 

işlemi bitirilmiştir.Her bir ocaktan belirlenen ve aynı 

mahallede birbirine yakın oturan deneklerin birbirlerini 

etkilememeleri· için anket formları mümkün oldug-u kadar 

kısa sürede ve deneklerin evlerinin yakınlık sırasına gö

re doldurulmuştur.Ancak toplam sekiz denekle görüşme is

temediklerini belirttikleri için görüşmek mümkün olama

mıştır.Bu nedenle görüsme yapılabilen aile sayısı 500'e 

düşmüştür. 

Verilerin Degerlendirilmesi : 

Veriler doldurulduktan sonra açık uçlu sorular 

gruplandırılarak kodlanmış (kodlama talimatı Ek-2 1 dedir), 

veri kodlama kagıdına geçirilerek Atatürk Universitesi 

Bilgi tslem Merkezinde bilgisayara yüklenmiştir.Verilen 

cevapların dagılımını elde edebilmek için her soruya ait 

düz tablolar istenmiştir.Düz tablolardaki dagılımlar in-
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celendikten sonra sabit degiskenlerle (örnegin, kadının 

egitim düzeyi.evlilik yası vb.gibi) fertil cagdaki evli 

kadınların aile planlaması hakkındaki bilgi.tutum ve dav

ranışları arasındaki ilişkiler aranmıştır.Böylece elde e

dilen çapraz tablolarda.sabit degiskenlerle,kadınların a

ile planlaması hakkındaki bilgi.tutum ve davranışları a

rasında önemli olan ilişkiler saptanmıştır.Verilerin de

gerlendirilmesinde istatistik yöntem olarak yUzdelik ve 

Ki-kare(X2 ) önemlilik testi kullanılmıştır. 

Beklenen deger 5 1 den küçük olan tablolarda Ki-ka~ 

re(X2 ) degerinin saglıklı olmadıgı ve bu tür tablolara 

grupları birleştirerek Ki-kare testinin uygulanmasının 

daha saglıklı olacagı önerilmektedir(24).Bu nedenle,bek

lenen degeri 5'in altında olan tablolarda gerekli birleş

tirmeler yapılarak Ki-kare testi uygulanmıştır. 

Tablolarda *~satır yüzdelerini 

**•kolon yüzdelerini göstermektedir. 

O.Y.= Okuryazar 

O.Y.D,a Okuryazar olmayan anlamındadır. 

BULGULAR 

Araştırma kapsamına giren dogurgan çagdaki kadın

ların yaş gruplarına göre dagılımları Tablo-2 1 de göste

rilmiştir. 
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Tablo-2. Arastırma Kapsamına Giren Kadınların Yas Grup-

larına Göre Dagılımı 

Yaş Grupları Sayı Yüzde** 

15-19 23 4.6 
20-24 88 17.6 
25-29 112 22.4 
30-34 86 17.2 
35-39 90 18.0 
40-44 57 11.4 
45-49 44 8.8 

TOPLAM 500 100.0 

Ortalama ilk evlenme yaşı l8,6 1 dır. 

Araştırma kapsamına giren kadınların öQrenim du

rumları Tablo-3 1 4e gösterilmiştir. 

Tablo-3. Anket Uygulanan Kadınların Egitim Düzeylerine 

Göre Dagı ı ımı 

Kadının. Eg-itim 
Düzeyi 

Okuryazar degil 
Okuryazar 
!lkokul 
Ortaokul ve üstü 

TOPLAM 

Sayı 

230 
52 

205 
13 

500 

Yüzde** 

46.0 
10.4 
41.0 
2.6 

100.0 

Araştırma kapsamına giren kadınların kocalarının 

ögrenim durumları Tablo-4 1 de gösterilmiştir. 
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Tablo-4. Araştırma Kapsamına Giren Kadınların Kocaları

nın Egitim Düzeyine Göre Dagılımı 

Kocanın Egitim Sayı Yüzde** 
Düzeyi 

Okuryazar deQil 52 10.4 
Okuryazar 27 5.4 
!lkokul 349 69.8 
Ortaokul 41 8.2 
Lise ve üstü 31 6.2 

TOPLAM 500 100.0 

Araştırmaya katılan kadınların ailelerinin sosyo

ekonomik durumu tablo-5 1 de gösterilmiştir. 

Tablo-5. Ailenin Ekonomik Durumuna Göre Dagılımı 

Ailenin Ekonomik Sayı Yüzde** 
Durumu 

Kötü 51 10.2 
Orta 231 46.2 
1yi 218 43.6 

TOPLAM 500 100.0 

Araştırma kapsamına giren kadınların esi ile ak

rabalık durumu tablo-6'de gösterilmiştir. 

1 

1 

ı.: 
ı: ,. 
ı: 

1 

1 
ı· ,· 
lı 
j, 

1 
1, 
1, 
1 

1, 
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Tablo-6. Araştırma Kapsamına Giren Kadınların Eei tle 

Akrabalık Durumuna Göre Dagılımı 

Eşi ! le Akrabalık Sayı Yüzde** 
Durumu 

A.krabalıgı Yok 381 76.2 
1.Derece Akraba 96 19,2 
2.Derece Akraba 23 4.6 

TOPLAM 500 100.0 

Araştırma kapsamına giren kadınların toplam gebe

lik sayısına göre dagılımı Tablo-7 1 da gösterilmistir. 

Tablo-7. Araştırma Kapsamına Giren Kadınların Toplam Ge

belik Sayılarına Göre Dagılımı 

Toplam Gebelik Sayı Yüzde** 
Sayısı 

o 23 4.6 
1-2 100 20.0 
3-4 98 19.6 
5-6 81 16.2 
7+ 198 39.6 

TOPLAM 500 100.0 

Araştırma kapsamına giren kadınların ortalama ge

belik sayısı 5.9 1 dur. 

1 

1 

1 

1 

i 
! 
1 

1 

i 
1 

1 

1 

' 
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Araştırma kapsamına giren kadfnların ya5 gruplarına 

göre toplam gebelik sayılarının dagııımı Tablo-S'de gösterilmiş

tir. 

Tablo-8. Araştırma kapsamına Giren kadınların Yaş Gruplarına Göre 

Toplam Gebelik Sayılarının Dagılımı 

Yaş Grupları 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

8 
7 
3 
2 
1 
1 
1 

TOPLAM 23 

Toplam Gebelik Sayısı 

o 1 2 3 4+ Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

34.8 
8.0 
2.7 
2.3 
1. 1 
1. 8 
2.3 

9 
24 
10 
o 
2 
o 
o 

39.1 
27.2 
8.9 
o.o 
2.2 
o.o 
o.o 

5 
25 
14 

7 
1 
2 
1 

-----
21.7 
28.4 
12.5 
8.1 
ı. 1 
3.5 
2.3 

1 
19 
15 

3 
3 
o 
2 

4.3 O 
21.6 13 
13.4 70 
3.5 74 
3.3 83 
o.o 54 
4.5 40 

o.o 
14.8 
62.5 
86.0 
92.2 
94.7 
90.9 

23 
88 

112 
86 
90 
57 
44 

100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

4.6 45 9.0 55 11,0 43 8.6 334 66.8 500 100.0 

x2 -ıs2.20 P< O .• 01 

Araştırma kapsamındaki kadınların egitim düzeylerine 

göre toplam gebelik sayılarının dagılımı Tablo-9 1 da gösterilmiş

tir. 
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Tablo-9. Egitim Düzeylerine Göre Toplam Gebelik Sayıları Arasındaki 

! 1 işkiyi Gösterir Dagılım 

Toplam Gebelik Sayısı 
Kadının 

Egitim o 1 2 3 4 5+ Toplam 
Durumu 

Sayı%* Sayı %* Sayı %* Sayı%* Sayı %* Sayı %* Sayı%* 

' ----------------~------
O.Y.D. 
+O.Y. 12 4.3 15 5.3 19 6.7 18 6.4 27 9.6 191 67.7 282 100.0 
llkokul 
ve üstü 11 5.1 30 13.B 36 16.5 25 11.5 28 12.8 88 40.3 218 100.0 

TOPLAM 23 4.6 45 9.0 55 11.0 43 8.6 55 11.0 279 55.8 500 100,0 

x2 ,.. 41. 98 P<O. 01 

Kocanın egitim düzeyine göre kadınların toplam 

gebelik sayılarının dagılımı Tablo-10 1 da gösterilmiştir. 

Tablo-10. Kocanın E~fi tim Düzeyine Göre Kadınların Top-

lam Gebelik Sayılarının Dagı 1 ımı 

Gebelik Sayısı 
Kocanın 
Egitim o 1-2 3-4 5+ Toplam 
Düzeyi 

Sayı %* Sayı %* Sayı %* Sayı %* Sayı %,11 

--
O.Y.D.+ 79 100.0 O.Y. 5 6.3 8 10.2 6 7.6 60 75.9 
:tlkokul 11 3.2 71 20.3 76 21.8 191 54.7 349 100.0 

Ortaokul 
72 100.0 ve üstü 7 9.7 21 29.2 16 22.2 · 28 38.9 

TOPLAM 23 4.6 100 20.0 98 19.6 279 55.8 500 100.0 

x:ı ... 29. 52 P<0.01 
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Araştırma kapsamına giren kadınların yaş grupla

rı ile son gebeliklerinin istemli olup olmaması arasında

ki ilişkinin dagılımı Tablo-11 1 de gösterilmiştir. 

Tablo-11. Yaş Gruplarına Göre Son Gebeliklerinin tstem-

li Olup Olmaması Arasındaki !lişkiyi Gösterir 

Dag-ı lım 

Yaş 
Son Gebe ı igine !steyerek mi Kaldıg-ı 

Grupları && Evet Hayır Toplam 

Sayı %* Sayı %* Sayı %* Sayı %* 

---- ---
15-19 8 34.8 14 60.9 l 4.3 23 100.0 
20-24 7 8.0 56 63.6 25 28.4 88 100.0 
25-29 3 2.6 60 53.6 49 43.8 112 100.0 
30-34 2 2.3 26 30.3 58 67,4 86 100.0 
35-39 1 1. 1 18 20.0 71 78.9 90 100.0 
40-44 1 ı. 8 13 22.8 43 75.4 57 100.0 
45-49 1 2.3 12 27.2 31 70.5 44 100.0 

TOPLAM 23 4.6 199 39.8 278 55.6 500 100.0 

x2 • 66.53 P<0.01 

&& Hic gebe kalmayanlar 
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Araştırma kapsamına giren kadınların yas grupla

rına göre son gebeligin sonlanma biçimi arasındaki dagı

lım Tablo-12'de gösterilmiştir. 

Tablo-12. Yas Grupları !le Son Gebeligin Sonlanma Bicimi 

Arasındaki !lişkiyi Gösterir Dagılım 

Son.Gebeligin Sonlanma Biçimi 

Yaş && Canlı Dogum ölü Dogum Düşük Toplam 
Grupları 

Sayı%* Sayı%* Sayı %* Sayı%* Sayı%* 

---------------
15-19 18 78.3 4 17.4 o o.o 1 4.3 23 100.0 
20-24 29 33.0 55 62.5 o o.o 4 4.5 88 100.0 
25-29 27 24.1 81 72.3 1 0.9 3 2.7 112 100.0 
30-34 12 14.0 64 74.4 2 2.3 8 9.3 86 100.0 
35-39 9 10.0 63 70.0 o o.o 18 20.0 90 100.0 
40-44 5 8.8 36 63.2 1 ı. 7 15 26.3 57 100.0 
45-49 11 25.0 26 59.0 2 -4.6 5 11.4 44 100.0 

TOPLAM 111 22.2 329 65.8 6 ı. 2 54 10.8 500 100.0 

Bu iki degişken arasındaki ilişki istatistiksel 

olarak degerlendirilememiştir. 

&& : Hic gebe kalmayan,halen gebe olan.kürtaj o

lan ve cevap vermeyenlerdir. 
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Anket uygulanan kadınların yaş gruplarına göre yapt1-

g1 canlı dogwn sayısının dagılımı Tablo-13 1 de gösterilmiştir. 

Tablo-13. Yaş Grupları ile Canlı Dogum Sayıları Arasındaki :tlişkiyi 

Gösterir Dagılım· 

Canlı Dogum Sayısı 

Yas Grupları o 1 2 3 4+ Toplam 

Sayı %* Sayı %* Sayı %* Sayı %* Sayı %* Sayı %* 

---- -- -- -- --- ---
15-19 14 60.9 8 34.8 1 4.3 o o.o o o.o 23 100.0 
20-24 13 14.8 33 37.5 23 26.1 15 17.0 4 4.5 88 100.0 
25-29 6 5.4 11 9.8 20 17.9 18 16.0 57 50.9 112 100.0 
30-34 2 2.3 o o.o 9 10.5 7 8.1 68 79.1 86 100,0 
35-39 3 3.3 1 1.1 2 2.2 4 4.4 80 88.9 90 100.0 
40-44 3 5.3 o o.o 1 1.7 o o.o 53 93.0 57 100.0 
45-49 1 2.3 2 4.5 o o.o 2 4.5 39 88.7 44 100.0 

TOPLAM 42 8.4 55 11.0 56 11. 2 46 9.2 301 60.2 500 100.0 

xa-273,31 P<0,01 

Ortalama canlı dogwn sayısı 4.9'dur. 

1 

'i 
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Araştırma kapsamına giren kadınların yas grupla

rına göre yaptıgı ölü dogum sayıları arasındaki ilişkinin 

dagılımı Tablo-14'de gösterilmiştir. 

Tablo-14. Yaş Grupları ile ölü Dogum Sayıları Arasındaki 

llişkiyi Gösterir Dagı 1 ım 

ölü Dogum Yapmayan ölü Dogum Yapan 
Yaş 

Grupları Sayı %'11' Sayı 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

TOPLAM 

23 100.0 o 
87 98.9 1 

105 93.8 7 
80 93,0 6 
82 91. 1 8 
49 86.0 8 
33 75.0 11 

459 91.8 41 

P<0.01 

ölü dogum ortalaması 1,76 1 dır. 

%* Sayı 

o.o 23 
1.1 88 
6.2 112 
7,0 86 
8.9 90 

14.0 57 
25.0 44 

8.2 500 

Toplam 

%* 

100.0 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

100.0 

Araştırma kapsamına giren kadınların yaş grupları 

ile yaptıkları düşük sayıları arasındaki ilişkinin dagı

lımı Tablo-15*de gösterilmiştir. 
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Tablo-15. Yaş Grupları !le Düşük Sayısı Arasındaki iliş

kiyi Gösterir Dag1lım 

Yas 
Grupları 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

Düşük Sayısı 

o 1 2 3+ Toplam 

Sayı%* Sayı%* Sayı%* Sayı%* Sayı%* 

21 91. 3 2 
71 80.7 14 
88 78.6 11 
52 60,517 
47 52,215 
27 47.4 6 
22 .50,0 8 

----- ---
8.7 

15.9 
9.7 

19.8 
16.6 
10.5 
18.2 

o o.o o 
2 2.3 1 
7 6.3 6 

11 12.8 6 
12 13.4 16 
14 24.6 10 

7 15.9 7 

o.o 
1,1 
5.4 
6.9 

17.8 
17.5 
15.9 

23 100.0 
88 100,0 

112 100.0 
86 100,0 
90 100.0 
57 100.0 
44 100.0 

TOPLAM 328 65.6 73 14.6 53 10.6 46 9,2 500 100.0 

x2 =49.a2 P<O. 001 

Ortalama düsük sayısı 2.06'dır. 

Araştırma kapsamına giren kadınların egitim dü

zeylerine göre yaptıkları düsük sayılarının dagılımı Tab

lo-16'da gösterilmistir. 
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Tablo-16. E~itim Düzeylerine Göre Düşük Sayıları Arasın

daki !liskinin Dagılımı 

Kadının 
Egitim 
Düzeyi 

o 1 

Düşük Sayısı 

2 3 4+ Toplam 

Sayı%* Sayı%* Sayı%* Sayı%* Sayı%* Sayı%* 

---- -- -- -- -- -- - - -- -- - -- --
O.Y.D. 
+O.Y. 172 61. O 43 15.2 31 11. O 18 6.4 18 6.4 282 100.0 
l lkokul 
ve üstü 156 71.6 30 13.8 22 10.1 6 2.7 4 1.8 218 100.0 

TOPLAM 328 65.6 73 14~6 53 10.6 24 4.8 22 4.4 500 100.0 

·--
x2 ... ıı. 53 P<0.05 

Aile yapısına göre kadınların yaptıgı düsük du

rumlarının dagılımı Tablo-17 1 de gösterilmiştir. 

Tablo-17. Aile Yapısına Göre Kadınların Yaptıgı Düsük 

Durumlarının Dagılımı 

Düsük Durumu 

Aile Yapısı Düsük Yapmayan Düsük Yapan Toplam 

Sayı %* Sayı %* Sayı %* 

Çekirdek Aile 143 53.0 127 47.0 270 100.0 
Geniş Aile 153 66.5 77 33.5 230 100.0 

TOPLAM 296 59.2 204 40.8 500 100.0 

x2 = g .45 P<0.01 
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örnege cıkan kadınların toplam gebe! il< aayı !arı 

ile düşük yapıp yapmama durumları arasındaki ilişki Tab

lo-18'da gösterilmiştir. 

Tablo-18. Toplam Gebelik Sayısı tle Annenin Düsük Yapıp 

Yapmama Durumu Arasındaki tlişkinim Dagılımı 

Düşük Durumu 

Toplam Düşük Yapan Düsük Yapmayan Toplam 
Gebelik 
Sayısı Sayı %* Sayı %* Sayı %* 

----
1-2 7 4.1 93 30.4 100 100.0 
3-4 20 11.6 78 25.6 .98 100.0 
5-6 19 11. O 62 20.4 81 100.0 
7+ 126 73.3 72 23.6 198 100.0 

TOPLAM 172 36.1 305 63.9 477 100.0 

x:ı -111. 93 P<O. 01 

Hiç gebe kalmayan 23 kadın kapsam dışı tutulmustur, 

Araştırma kapsamındaki kadınların canlı dogum sa

yıları ile düşük yapma durumları arasındaki ilişki Tablo-

19'de gösterilmiştir. 
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Tablo-19,Canlı Dogum Sayısına Göre DüeUJ( Du:rumlarının 

Dagı lımı 

Düsük Durumu 

Canı 1 Düşük Yapan Düşük Yapmayan Toplam 
Dogum 
Sayısı Sayı %* Sayı %* Sayı %* 

-
o 4 9.5 38 90,5 42. 100.0 .. 

1 7 12."7 48 87.2 55 100.0 
2 9 16.1 47 83,9 56 100.0 
3-4 31 29.5 74 70,5 105 100.0 
5-6 50 47.2 56 52.8 106 100.0 
7+ 71 52.2 65 47.8 136 100.0 

TOPLAM 172 34.4 328 65.6 500 100.0 

x:ı-59,17 P<O. 01 

Anket uygulanan kadınların yaş grupları ile bugü

ne kadar gebeligi önleyici yöntem kullanıp kullanmadıkla

rının dagılımı Tablo-20'de gösterilmiştir. 

'' 
j 1 
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Tablo-20. Yaş Grupları !le Bugüne Kadar Gebeligi önleyi

ci Yöntem Kullanma Durumu Arasındaki tliskiyi 

Gösterir Dagılım 

Yöntem Kullanma Durumu 
Yaş 
Grupları Hiç Halen Kullanıp Toplam 

Kul !anmamış Kullanıyor Bırakmış 

Sayı %* Sayı %* Sayı %* Sayı 96-N 

-- -- -- ---
15-19 22 95.7 1 4.3 o o.o 23 100.0 
20-24 58 65.9 20 22.7 10 11.4 88 100.0 
25-29 53 47.3 ·44 39.2 15 13.4 112 100.0 
30-34 36 41.9 36 41.9 14 16.3 86 100.0 
35-39 31 34.4 45 50.0 14 15.6 90 100.0 
40-44 22 38.6 24 42.1 11 19.3 · 57 100.0 
45-49 22 50.0 6 13.6 16 .36.4 44 100.0 

TOPLAM 244 48.8 176 35.2 80 16.0 500 100.0 

x:a ... 42.91 P<0.01 

°Cocugu emzirdiQ'i sürece gebe kalabilir mi?" so

rusuna verilen cevapların yaş gruplarına göre dagılımı 

Tablo-21 1 de gösterilmiştir. 
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Tablo-21. Çocug-u· Emzirdigi Sürece Gebe Kalabilir mi So-

rusuna Verilen Cevapların Yas Gruplarına Göre 

Da9ılımı 

Emziren Kadın Gebe Kalabilir mi 

Yas Kalabilir Kalamaz Bilmiyorum Toplam 
Grupları 

Sayı %* Sayı%* Sayı%* Sayı%* 

---- ---- ---- --
15-19 13 56.6 3 13.0 7 30,4 23 100.0 
20-24 65 73.8 5 5.7 18 20.5 88 100.0 
25-29 95 · 84.8 11 9.8 6 5,4 112 100.0 
30-34 64 74.4 13 15.1 9 10.5 86 100.0 
35-39 77 85.6 9 10. O · 4 4.4 90 100.0 
40-44 45 78.9 8 14.1 4 7.0 57 100.0 
45-49 37 84.1 4 9.1 3 6,8 44 100.0 

TOPLAM 396 79.2 53 10.6 51 10.2 500 100.0 

xa ... 24. 76 P<0.01 

Anket uygulanan kadınların egitim düzeyi ile ge

beligi önleyici yöntem kullanma durumu arasındaki ilişki 

anlamlı bulunamadı.Çalışmada kadınların yüzde 48.S'nin 

hic yöntem kullanmadıgı saptandı. 

Araştırma.kapsamına giren kadınların egitim dü

zeyleri ile halen kullandıkları yöntem arasında da anlam

lı ilişki bulunamadı.Calısmada,yöntem kullanan kadınların 

yüzde 67.6 1 nın etkili yöntem kullandıgı saptandı. 

1 

1 
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Kocanın eg-itim düzeyine göre kadının aile planla

ması yöntemi kullanma durumunun dagılımı Tablo-22'da gös

terilmiştir. 

Tablo-22. Kocanın Egitim Düzeyi !le Kadınların Yöntem 

Kullanma Durumu Arasındaki !lişkiyi Gösterir 

Dagı lım 

Kocanın 
Egitim 
Düzeyi 

O.Y.D.+0.Y. 
t lkokul ve 
üstü 

TOPLAM 

Yöntem Kullanma Durumu 

Yöntem Yöntem Toplam 
Kullanan Kullanmayan 

Sayı 9ôW Sayı %'ılı' Sayı %* 

17 21.5 62 78.5 79 100.0 

159 37.8 262 62.2 421 100.0 

176 35.2 324 64.8 500 100.0 

x:ı -1. 10 P<0.01 

Kocanın egitim düzeyine göre kadının kocası ile 

gebelikten korunma yöntemleri hakkında konuşma sıklıgının 

dagılımı Tablo-23 1 de gösterilmiştir. 



52 

Tablo-23. Kocanın Egitim Düzeyine Göre Kadının Kocasıyla 

Gebelikten Korurima Yöntemleri Hakkında Konuşma 

Sıklıgını Gösterir Dagılım 

Kocanın 
Egi tim 
Düzeyi 

O.Y.D. 
O.Y. 
!lkokul 
Ortaokul 
ve üstü 

TOPLAM 

Eşlerin 

Sık Sık 

Sayı %* 

----
5 9.6 
3 11.1 

66 18.9 

20 27.8 

94 18.8 

x2 =17. 29 

Yöntem Hakkında Konuşma Durumu 

Ara Sıra Hiç Konuşmam Toplam 

Sayı %* Sayı %* Sayı %* 

--- --- ---
26 50.0 21 40.4 52 100.0 
12 44.4 12 44.4 27 100.0 

201 57.6 82 23.5 349 100.0 

38 52.8 14 19.4 72 100.0 

277 55.4 129 25.8 500 100.0 

P<0.05 

Ankete cıkan kadınların toplam gebelik sayılarına 

göre yöntem uygulama durumları Tablo-24'de gösterilmiştir 

Tablo-24. Toplam Gebelik Sayılarına Göre Yöntem Kullan

ma Durumlarını Gösterir Dagılım 

Toplam 
Gebelik 
Sayısı 

o 
1-2 
3-4 
5-6 
7+ 

TOPLAM 

Yöntem Kullanma Durumu 

Hic Halen Kullanıp Toplam 
Kul larunamış Kullanan Bırakan 

Sayı %* Sayı %* Sayı %* Sayı %* 

-- ---
22 95.7 1 4.3 o o.o 23 100.0 
65 65.0 28 28.0 7 7.0 100 100.0 
53 54,1 28 28.6 17 17.3 98 100.0 
32 39,5 35 43.2 14 17.3 81 100,0 
72 36.4 84 42.4 42 21.2 198 100.0 

244 48.8 176 35.2 80 16.0 500 100.0 

x1 ... 49. 61 P<O. Ol 
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Araştırma kapsamındaki kadınların yaşayan çocuk 

sayıları ile gebe 1 iQ"i önleyici yöntem kullanma durumları 

arasındaki ilişkinin dagılımı Tablo-25'de gösterilmistir. 

Tablo-25. Yaşayan Cocuk Sayısına Göre Gebeligi önleyici 

Yöntem Kullanma Durumunu Gösterir Dagılım 

Yöntem Kul ıanma Durumu 

Yasayan Hic Kullanmamış Etkili Etkisiz Toplam 
Çocuk veya Kullanıp Yöntem Yöntem 
Sayısı Bırakmış 

Sayı %* Sayı %lll Sayı %* Sayı %* 

---- ---
o 43 97.7 o o.o 1 2.3 44 100.0 
1 48 81.4 10 16.9 1 1. 7 59 100.0 
2 41 60.3 19 27.9 8 11.8 68 100.0 
3 41 67.2 14 23.0 6 9.8 61 100.0 
4+ 151 56.3 76 28.4 41 15,3 268 100,0 

TOPLAM 324 64.8 119 23.8 57 11.4 500 100.0 

x2 •39.36 

Ortalama yaşayan cocuk sayısı 3.8 1 dir. 

Araştırma kapsamına giren kadınların egitim dü

zeyleri ile ideal çocuk sayıları arasındaki ilişki dagı

lımı Tablo-26'de gösterilmiştir. 
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Tablo-26. Kadının Egitim Düzeyine Göre Sahip Olmak 

1stedikleri Çocuk Sayılarının Dagılımı 

!deal Çocuk Sayısı 

Kadının 1-2 3 4 5+ Toplam 
Egitim 
Düzeyi Sayı%* Sayı%* Sayı %* Sayı %* Sayı%* 

-- - -- -- -- - -- -- -- -
O.Y.D.ve 
Okuryazar 116 41.1 71 25.2 81 28.7 14 5.0 282 100.0 
tlkokul 
ve üstü 123 56.4 61 28.0 30 13.8 4 ı. 8 218 100.0 

TOPLAM 239 47.8 132 26.4 111 22.2 18 3.6 500 100.0 

x2 ... 22 .12 P<0.01 

Araştırma kapsamına giren kadınların egitim dü

zeylerine göre son iki gebelik arası süre durumunun Da

gılımı Tablo-27 1 de gösterilmiştir. 

Tablo-27. Egitim Düzeyine Göre Son !ki Gebelik Arası 

Süre Durumunu Gösterir Dagılım 

Son !ki Gebelik Arası Süre 

Kadının 24 Ay ve Altı 25 Ay ve üstü Toplam 
Egitim 
Düzeyi Sayı %* Sayı %* Sayı %* 

Okuryazar 
Degil 180 88.7 23 11.3 203 100.0 
Okuryazar 35 74.5 12 25.5 47 

.. 
100.0 

llkokul ve 
üstü 155 89.1 19 10.9 174 100.0 

TOPLAM 370 87.3 54 12.7 424 100.0 

x2 ... 7. so P<0.05 
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Bir dogum yapan veya hiç dogum yapmayan 76 kadın 

kapsam dısı tutulmuştur. 

Kocanın egitim düzeyi ile kadınların son iki ge

belik arası süre arasındaki ilişkinin dagılımı Tahlo-28'

de gösterilmistir. 

Tablo-28. Kocanın E~itim Düzeyine Göre Son !ki Gebelik 

Arası Sürenin Dagılımı 

Son !ki Gebelik Arası Süre 

24 Ay ve 25 Ay ve Toplam 
Kocanın Altı Ustü 
Egitim 
Düzeyi Sayı %* Sayı %* Sayı %* 

O.Y.D.+O.Y. 66 97.1 2 2.9 68 100,0 
!!kokul 256 85.6 43 14.4 299 100.0 
Ortaokul 
ve Ustü 48 84.2 9 15.8 57 100.0 

TOPLAM 370 87,3 54 12.7 424 100.0 

x2 =1.oe P<0.05 

Bir dogum yapan veya hiç dogum yapmayan 76 kadın tablo 

dışı bırakılmıştır. 
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TARTIŞMA 

Araştırma sonucları,bulunabilen kaynak sonuçları 

ile sırasıyla tartışılmıştır. 

Araştırma kapsamına giren 500 kadının yaş ortala

ması 31.6 olup yüzde 44.6'sı 30 yaş altındaki genç kadın

lardan oluşmaktadır.15-19 yaslarında evlenen kadın oranı 

yüzde 64.6 olup ortalama evlenme yası ise 18.6 dır. 

Kadınların yaş ortalamasını Senlet(25) 29.2,Kanık 

(26) 30.5,Akın(27) 30.0 olarak saptamıslardır.Tüzüm(28) 

Erzurum il merkezinde yaptıgı çalışmada yas ortalamasını 

30,6,öztürk(29) Bayburt ilinde yaptıgı calısmada 27.3 o

larak bulmuşlardır. 

Calısmada yaş ortalaması diger araştırıcıların 

elde ettikleri sonuçlara yakındır. 

Şenlet(25) çalışmasında 19 yaş ve altında evlenen 

kadınların oranını yüzde 70,Kaya(30} yüzde 78,Güven(31) 

yüzde 80,Bumin(32) yüzde 76,Atakent(33) yüzde 76,Kazan 

(34) yüzde 65,Kutluay ve arkadasları(35)ise yüzde 56.3 

olarak belirlemişlerdir.özel(36) Erzurum il merkezinde 

yaptıgı çalışmada kadınların yüzde 62.S'inin 15-19 yaşla

rında, öztürk(29) Bayburt ilindeki çalışmasında yüzde 

71.3'linUn 19 ve daha alt yaşlarda evlendiklerini· sapta

mıslardır. 
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Ortalama ilk evlenme yaşını ise Kanık(26) 17.1, 

öztlirk(37) 17.2.Akın( 2?) l? O E 
• , gemen(38) 17.1,Güven(31) 

l?.O,Bumin( 32 ) 17.B,Parlar(39) 17.7,Kazan(34J 17.9 olarak 

bulmuslard1r. 

Ulke genelinde 1983 yılında 17.6 olan ortalama 

ilk evlenme yası,1988 de 18.2'ye yükselmistir.Artısın en 

fazla oldugu bölge ise Dogu Anadolu'dur.Bu bölgede bes 

yıl öncesinde 16.3 olan ilk evlenme yası 1988'de 17.3'e 

cıkmıştır(13). 

Diger arastırma bulgularına göre araştırmadaki 

kadınların daha gec yaslarda evlendiklerini söyleyebili

riz.Bunun da bölgesel farktan olacagı kanısındayız. 

örnege cıkan kadınların anket sorularına verdik

leri cevaplara göre egitim durumu Tablo-3'de gösterilmiş

tir.Kadınların yüzde 46.0'ı okuma-yazma bilmemektedir. 

Yüzde 10.4'ü okuma-yazma biliyor.yüzde 41.0'ı ilkokul me 

zunu,yüzde 2.6'sı ortaokul ve dengi okullardan mezun ol

muşlardır. 

Kutluay ve arkadasları(35) !stanbul Çobancesme'de 

yaptıkları çalışmada okur-yazar olmayan kadın oranını 

yüzde 30.3,öztürk'ün(37) Yenikent Saglık Ocagı Bölgesi'n 

de yaptıgı çalışmada yüzde 25.9.öztürk'ün(29) Bayburt i

lindeki çalışmasında ise yüzde 33.3 olarak saptanmıstır. 
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özel (1987) (40-41) Erzurum ilinde yaptıg-ı çalışma

da kadınların yüzde 39.8'inin,1980'de yaptıgı araştırmada 

ise yüzde 47.S'inin okur-yazar olmadıgını,yine aynı böl

gede Hacıalioglu(42) yüzde 54.S'inin okur-yazar olmadıgı

nı belirtmislerdir. 

Devlet İstatistik Enstitüsü'nün(DIE) 1985 yılı 

verilerinde ülke genelinde kadınların yüzde 31.B'inin 

okur-yazar olmadıkları belirtilmistir(43). 

Çalışmada okur-yazar kadın oranının düşük oldugu 

gözlenmiştir.Bu duruma göre okuryazarlık oranının Hacıa

lioglu dışında diger calısmalarda belirtilen bulgulardan 

düşük olmasının nedenini,arastırma evrenini kırsal alanda 

yasayan annelerin olusturmasıyla açıklayabiliriz. 

Anket uygulanan kadınların kocalarının ögrenim 

düzeyi incelendiginde(tablo-4) kadınlara göre oldukça yük 

sek düzeyde oldugu görülmüstür.Degerlendirmede erkeklerin 

yüzde 84,2'sinin ,kadınların yüzde 43.6'sının ilkokul ve 

daha üst düzeyde egi tim gördügü saptanmıştır.1980 yı 1 ı ve 

rilerine göre Türkiye genelinde bu oranlar erkeklerde yüz 

de 61.6,kadınlarda yüzde 40.1 olup(44),ilkokul ve üst dü

zeyde egitim görmüş olan deneklerimizin oranının bu veri

lerden kadınlarda benzer,kocalarında ise oldukça yüksek 

oldugu gözlenmiştir. 
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Anket uygulanan kadınların esleri ~le akraba olup 

olmadıkları ve akraba olanların yakınlık derecelerini 

gösterir dagılımlar Tablo-6'dedir.Gözlendigi gibi kadın

ların yüzde 23.B'i esleriyle akrabadır.Bu akrabalıgın 

yüzde 80.6'sı birinci derece(amcaoglu,halaoglu,dayıoglu, 

teyzeoglu gibi) akraba evliligidir. 

Tunçbilek'in{45) akraba evlilikleri sıklıgı ile 

ilgili yaptıgı çalışma sonuçlarına göre: 

Şaylı akraba evliligi sıkl1g1nın yüzde 24.3-33.1 

arasında degistigini,Kalyoncu Silivri'nin Fener köyünde 

yaptıgı çalışmada yüzde 1.0,Rize'nin Maden köyünde yüzde 

47.0,Başaran Diyarbakır il merkezinde yüzde 33.6 olan ak

raba evliligini köylerde yüzde 40.3 olarak,ülke genelinde 

ise akraba evliligi s1klıgının yüzde 29.2 oldugunu sapta

mıslardır. 

!stanbul 'un Çobancesme bölgesinde yapılan çalış

mada yUz kadından 22'sinin akraba evliligi yaptıg'r've bu 

akraba evliliginin yüzde 70,5'inin birinci derecede akra

ba evliligi oldugu belirtilmistir(46). 

özel(40) ,Erzurum'da yaptı~ı çalışmada akraba ev

li liginin yüzde 21.7 oldugunu,bu akrabalıgın yüzde 69.0' 

ının birinci derece kuzen evliligi oldugunu helirtmistir. 
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Tuncbilek(45) ,gelişmiş ülkelerde çoJı dü~UJ, düzey

lerde olan akraba evliliklerinin ülkemizde halen çok yük

sek oranlarda yapıldıgını,1983 yılı araştırmasının sonuç

larına göre evli çiftlerin yüzde 22.7'sinin akraba evli

ligi yaptıgını ve bunların yüzde 20.9'unun tıbbi bakımdan 

en riskli grup olan birinci ve ikinci derece.kalan l.B'i

nin ise uzak akrabalar arasında yapıldıgını belirtmekte

dir. 

Çalışma bulgularının diger araştırıcıların bulgu

ları ile yakın benzerlik gösterdigi gözlenmiştir. 

Anket uygulanan kadınların toplam gebelik sayısı

na göre dagılımı Tablo-7'da gösterilmiştir. 

Çalışmada anne ve çocuk saglıgı yönünden risk 

teşkil eden 5 ve üzeri gebelik sayısı yüzde 55.8,ortalama 

gebelik sayısı ise 5.9'dur.Kadınların yarıdan fazlası 5 

ve daha cok sayıda gebelik gecirmislerdir. 

!stanbul 'un Cobancesme bölgesinde yapılan bir ca

lısmada 5 ve üzeri gebelik sayısı yüzde 45,5,ortalama ge

belik sayısı ise 4.7 olarak saptanmıstır(35). 

Balkan'ın(47) Çubuk bölgesinde yaptıgı calısmada 

ortalama gebelik sayısı 5,5'dir. 
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öztürk'ün(37} calısmasında kadınların yüzde 54'

ünün toplam gebelik sayısının 5 ve daha üstü oldugu,Sen

let'in(25) çalışmasında yüzde 62'sinin 4 ve daha fazla 

sayıda gebe kaldıgı,ortalama gebelik sayısının 5.3 oldugu 

belirtilmiştir. 

öztürk'ün(29) Bayburt ilindeki çalışmasında ka

dınların yüzde 43.l'inin toplam gebelik sayısı 4 ve daha 

fazla olup ortalama gebelik sayısı 3,8'dir.Hacıalioglu'

nun(42) Erzurum'da yaptıgı calısmada kadınların yüzde 46' 

sının toplam gebelik sayısı 5 ve üstü olup,ortalama gebe

lik sayısı 5.0'dır. 

Araştırmada bulunan degerler,diger araştırıcıla

rın bulguları ile uygunluk göstermektedir.Ancak tespit 

ettigimiz rakamların digerlerinden nispeten yüksek olma

sı,bölgesel ayrıca kırsal kesimle ilgili olarak beklenen 

bir durumdur.Çünkü, kentleşme dogurganlıgı önemli ölçüde 

etkilemektedir.Kırsal yaşamda gebelik ve dogum çalışmayı 

engelleyen olaylar degildir.Böylece,kadının üretimdeki 

rolünü eng,ellemeyen gebelik olgusu.kırsal kesim iı:ısanı i

cin büyük bir sorun teşkil etmemektedir. 

Tablo-S'ye göre araştırma kapsamına giren kadın

ların yaş grupları ile toplam gebelik sayıları arasındaki 

ilişki anlamlıdır(X2 =160.17 P<0.01) .29 yaş altındaki ka

dınların toplam gebelik sayısı ortalaması 3.3 iken 30 yaş 
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ve üstündekilerde 7.S'dir.Yas ilerlecliJ<çe toplam gebelik 

sayısı ortalaması artmaktadır. 

Dilsiz' in'(48) Çubuk bölgesinde yaptıgı çalışmada 

30 yaş altı grupta ortalama gebelik sayısı 3.5,40 yas üs

tü grupta ise 6.3 olarak belirtilmiştir. 

Hacettepe üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü 

tarafından Yozgat ilinde gerçekleştirilen proje çalısma

sında:kırsal bölgede 15-19 yaş grubunda 0.14 olan ortala

ma gebelik sayısı,30-34 yaş grubunda 5.65 olmakta ve do

gurganlık dönemi sonunda 8' i gectigi belirtilmistir(49). 

Bu veriler.araştırma degerine yakındır.Bölgede 

egitim düzeyinin düşüklügü ve yöntem kullanımının yeter

siz olması nedeniyle,yaş ilerledikçe gebelik sayısında 

artış oldugu söylenebilir. 

Anket uygulanan kadınların egitimi ile toplam 

gebelik sayıs1 birlikte incelendiginde(Tablo-9),aradaki 

iliski anlamlı bulunmustur(Xl=41.98 P<0.01) .Çalışmada 

O.Y.+0.Y.D. grubundaki kadınlarda 4 ve üstü sayıda gebe

ligi olanların oranı yüzde 77.3 iken.bu oran egitim düze

yi ilkokul ve üstü olanlarda yüzde 53.l'dir,Egitim düzeyi 

yükseldikçe gebelik sayısının düştügü gözlenmiştir. 

Atakent(33) Sincan'da yapt1g1 çalışmada ortalama 
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gebelik sayısının kadınların ögrenim durumu arttıkça a

zaldıgını,Bulut(50) calışmasında kadınların ögrenim düze

yi yükseldikçe toplam gebelik sayısının azaldıgını,Süm

büloglu(51) kadının egitim durumunun sonraki gebelik sa

yısını etkileyen önemli bir faktör oldugunu belirlemiş

lerdir. 

Çalışma sonucları diger araştırıcıların calısma

larından elde edilen açıklamalarla benzer dogrultudadır. 

Kocanın egitim düzeyi ile toplam gebelik sayısı 

arasındaki iliski anlamlı olarak saptandı (X1 =29.52 

P<0.01) (Tablo-10).Farklılık O.Y.D.+0.Y.grubundan kaynak

lanrnaktadır.O.Y.D.+O.Y. grubunda olan erkeklerde,kadınla

rın toplam gebelik sayısı 5'den fazla olanların oranı 

yüzde 75.9 iken bu oran ortaokul ve üstü grupta olanlarda 

yüzde 38.9'dur.Kocanın egitim düzeyi yükseldikce kadınla

rın toplam gebelik sayıları azalmaktadır. 

Araştırma kapsamındaki kadınların yaş grupları 

ile son gebeligin istemli olup olmaması arasındaki ilişki 

anlamlı olarak saptanmışt1r(X2 =66.53 P<0.01) (Tablo-11). 

Gebe kalma yönünden bütün gruplar birbirinden farklı ola

rak tesbit edilmiştir.Çalışmada kadınların yüzde 58.3'ü 

son gebeliklerinin istenmeyen gebelik oldugunu belirtmiş

lerdir. 
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Balkan{47) Cubuk bölgesinde yaptı~fl çalı;;mada ka

dınların yüzde 53'ünün,Akıncı(52)ise Silivri'de yaptıgı 

calısmada kadınların yüzde 25'inin son gebeliklerinin is

tenmeyen gebelik oldugunu belirtmisler_dir. 

Bu duruma göre son gebelig'in istemli olmaması ile 

ilgili bulgumuz Çubuk bölgesi bulguları ile yakın benzer

lik göstermektedir.Ancak Akıncı'nın calısma bulguları ile 

farklıdır.Bunun da her iki caıısmanın farklı bölgelerde 

yapılmasından kaynaklandıgı kanısındayız. 

Anket uygulanan kadınların yas gruplarına göre 

son gebeligin sonlanma biçimi arasındaki ilişki istatis

tiksel olarak degerlendirilemedi(Tablo-12). 

Tüm yas gruplarında kadınların son gebeligi aras

tırı ldıgında yüzde 84,6'sının canlı dogum ,yüzde 13.9'u

nun düşükle sonuclandıgı gözlenmiştir.20-29 yas grubu ka

dınların son gebeliklerinin yüzde 4.9 kadarı düşükle son

lanırken,bu rakam 40-49 yaş grubunda yüzde 23.6'ya çık

maktadır. 

Akıncı'nın(52} çalışmasında tüm yaş grubundaki 

kadınların son gebeliklerinin yüzde 84'ünün canlı dogum, 

yüzde ll'inin düşükle sonlandıgı belirtilmistir.öztürk'

ün(37) çalışmasında tüm yas grubundaki kadınların son 

gebeliklerinin yüzde 7.6'sının düşükle sonlandıgı belir-
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ti lınistir. 

Çalışma bulgularının diger araştırıcıların bulgu

larıyla benzerlik gösterdigi ve araştırmadaki kadınların 

yaşlandıkça çocuk sayısının fazla olmasını istemedikleri 

gözlenmektedir. 

Tablo-13'de annelerin yaş gruplarına göre canlı 

dogum sayılarının dagılımı gösterilmistir.Dogurganlıgın 

bir başka ölcütü olan canlı doguın sayılarına bakılınca, 

tüm yaş gruplarındaki kadınlar ortalama 4.9 canlı dogum 

yapmışlardır.Kadınların yas gruplarıyla canlı dogum sayı

ları arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlıdır(

X'-273.31 P<0.01) .Bu farklılık 15-19 ve 20-29 yas gru

bundaki kadınlardan kaynaklanmaktadır.15-19 yaş grubunda 

4 ve üstü sayıda canlı dogurn oranı yüzde O iken, 20-29 

yas grubunda yüzde 30.5 ve 40-49 yaş grubunda yüzde 91.0' 

dır.Yaş gruplarına göre canlı dogum ortalaması ise 15-19 

yaş grubunda 1. ·1, 20-29 yaş grubunda 2, 9, 30-39 yaş grubun

da 6.0 ve 40-49 yaş grubunda 7.4'dür.Beklendigi gibi ka

dınların yaş grubu arttıkça paralel olarak canlı dogum 

sayısı da artmaktadır. 

Şenlet(25) çalışmasında ortalama canlı dogum sa

yısını 4.5,Balkan(47) iki ayrı bölgede yaptıgı çalışma

sında 5.2 ve 3.4,öztürk(37) Yenikent'te yaptıgı çalışmada 

4.4 olarak belirlemişlerdir.!ç Anadolu kırsal kesimine 
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ait ortalama 6.6,Türkiye'nin batı kentlerindeki canlı do

gum ortalaması 4.1'dir(53) .Yapılan bir calısmada ülke ge

nelinde tüm yaş gruplarındaki canlı dogurn ortalaması 3.9' 

dur (54). 

Calışmada elde edilen canlı dogum ortalaması ben

zer çalışmalarla uyumludur.Ancak bu rakam !ç Anadolu Kır

sal kesimine ait ortalamadan düşük,Türkiye'nin batı kent

lerindeki ortalamadan nispeten yüksek,ülke genelindeki 

ortalamadan ise hayli yüksektir.Canlı dogum ortalamasının 

kırsal-kentsel farklılıktan öte Türkiye ortalamasından 

yüksek oluşu,Aile Planlaması hizmetlerinin ne ölçüde et

kin oldugu konusunda bir fikir verebilir. 

Hacettepe üniversitesi nüfus etüdleri enstitüsü

nün yaptıgı çalışmada kentlerde bir kadına düşen dogum 

sayısı 20-24 yaş grubunda 1.2 iken,bu sayı yaş itibariyle 

artarak dogurganlık dönemi sonunda 6.3 civarında olmakta

dır(55). 

Dilsiz'in(48) Çubuk'ta yaptıgı çalışmada 30 yaş 

altı grupta ortalama canlı dogum sayısı 3.0.40 yaş üstü 

grupta 6.2 olarak belirlenmiştir. 

Ulke genelinde ortalama dogum sayısı 20-24 yaş 

grubunda 1.8,25-29 yaş grubunda 3.0,30-34 yaş grubunda 

4.3,35-39 yaş grubunda 5.5,40-44 yaş grubunda 6.0,45-49 
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yaş grubunda 6,3'tür(54J, 

Bu veriler calısma bulgularına çok yakındır.Orta

lama canlı dogum sayısında yaşın ilerlemesi ile görülen 

artıslar,cocuk dogurmanın kadının dogurgan oldugu yaslar 

boyunca devam ettigini göstermektedir. 

Kadınların yas gruplarına göre ölü dogum yapıp 

yapmama durumu arasındaki iliski anlamlı bulunmuştur 

(X'-11.81 P<0.01) (Tablo-14) .Farklılık 30 ve üstü yaş 

grubundaki kadınlardan kaynaklanmaktadır.20 yaş altındaki 

kadınlarda ölü dogum oranı yüzde O iken,30 ve üstü yas 

grubundakilerde yüzde 11.9'dur.Arastırmada kadınların 

yüzde 8,2'si ölü dogum yapmışlardır.Tüm yaş gruplarında 

ölü dogum ortalaması 1.7'dir.Ayrıca yüz canlı doguma kar

şılık 3.1 ölü dogum görülmektedir. 

Ealkan'ın(47) degisik bölgelerde yaptıgı çalısma

da kadınların yüzde 10 ve 14'ü bir veya daha fazla sayıda 

ölü dogum yapmışlardır.Aynı çalışmada ortalama ölü dogum 

sayısı 0.2,100 canlı doguma karşılık ölü dogum 2.8 ve 

5.3'tür.Kanık'ın yaptıgı çalışmada ortalama ölü dogum sa

yısı O.l'dir(26). 

özel 'in(40) Erzurum il merkezinde yaptıgı çalış

mada kadınların yüzde 4.0'ı ölü dogum yapmıştır. 
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Diger araştırma bulgularına göre araştırmadaki 

kadınların daha yüksek oranda ölü dogum yaptıgını söyle

yebiliriz.Bu durum gebelik sayısının yüksek düzeyde olu

şundan kaynaklanmaktadır. 

Gebeligin diger bir sonlanıs bicimide düşüktür. 

Düşükleri oluş sekline göre kendiliginden ve isteyerek 

olmak üzere ikiye ayırabiliriz.Bilindigi gibi gebeligi 

sonlandırmak amacı ile bir işlem sonucu oluşan düşüklere 

isteyerek düsük,digerlerine kendiliginden düşük denilmek

tedir.Ne var ki düşük ile ilgili tanımlamalar ülkeden ül

keye degişmektedir. Bu konuda Dünya Sagl ık örgütü, "Fetus

un uterus dışında bagımsız olarak yasama yetenegini ka

zanmasından önce gebeligin sonlanmasını temel almıştır. 

Yasama yetenegi için çogunlukla gebelik süresi yada bu 

sürede fetusun alabilecegi agırlıkta ölçüt olarak kulla

nılmaktadır." (WH0.1970) (49) 

Çalışmada gerek araştırmacı ve görüşmecilerin, 

gerekse yanıtlayıcıların bu denli derinlemesine bir bilgi 

derleme ve yanıtlama durumları olmadıgı için,düsükler 

birlikte ele alınmış ve degerlendirilmistir. 

Buna göre araştırma kapsamındaki kadınların yas 

grupları ile annenin yaptıgı düşük sayıları arasındaki i

liski ileri derecede anlamlıdır(Xl=49.8 P<0.01) (Tablo-15) 

Bu farklılık 15-19 ve 20-29 yas grubundaki kadınlardan 
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kaynaklanmaktadır.15-19 yaş grubunda 3 ve daha fazla sa

yıda düşük yapan kadın oranı yüzde O iken 40-49 yas gru

bunda yüzde 17.2'dir.Beklendigi gibi kadınların yas grubu 

arttıkça düşük sayılarıda yasla birlikte artış göstermek

tedir.Anket uygulanan kadınların yüzde 42.4'ü geçmişte en 

az bir düşük yapmıstır.Ortal~ma düşük sayısı ise 2.0'dır. 

Yıldırım(56) Cubuk'ta yaptıgı çalışmada ilerleyen 

yasla birlikte düşük sayısının arttıgını,100 kadının yap

tıgı düşük sayısının 15-19 yaş grubunda 6,30-34 yas gru

bunda 109,40-44 yas grubunda ise 191'e cıktıgını belirt

miştir. 

Egemen(38) Sincan'da yaptıgı çalışmada yas art

tıkça düşük sayılarının da arttıgını,15-24 yasta en az 

bir düşügü olanların oranı yüzde 19 iken,35-44 yaşta bu 

oranın yüzde 57'ye yükseldigini belirtmistir.Güven(31) 

çalışmasında dUsük boyutunun yaşla orantılı olarak arttı

gını, en az bir düşük yapanların oranının 15-24 yaş gru

bunda yüzde 17 iken,35-44 yaş grubunda yüzde 61 oldugunu, 

Dilsiz(48) 30 yas altı grupta 0.4 olan ortalama düşük sa

yısının,40 yaş üstü grupta 0.9 oldugunu belirtmiştir. 

Tezcan(57}"Türkiye'de Çocuk Düşürme" yapıtında 

düşükle ilgili araştırmaları özetlemiştir.Buna göre;Esen

dal kadınların yüzde 39,Erenus yüzde 29,Fisek ve arkadaş

ları yüzde 29,Güven yüzde 47,Egemen yüzde 41,Bumin yüzde 



70 

38,Erdal yüzde 30,Akın yüzde 43 ve Bulut yüzde 37' sinin 

geçmişte en az bir kez düsük yaptıgını belirtmişlerdir. 

özel'in(40) Erzurum kırsal bölgede yaptıgı çalıs

masında kadınların yüzde 38.9'unun geçmişte en az bir dü

şük yaptıgı belirtilmiştir. 

Ortalama düşük sayılarını ise Erdal(58) 0.5,Akın 

(27.59) 0.8 ve 1.0.Kırca(60) 0.9.Güven(31) 0.9,Bumin(32) 

0.8,Parlar(39)1.1 ve Atakent(33) 0.5 olarak bulmuşlardır. 

Diger arastırma bulgularına göre,çalışmada kadın

ların daha yüksek düzeyde düşük yaptıklarını söyleyebili

riz.Bu farkın nedenini egitim düzeyinin düsüklügü,gebe

lik sayısının çoklugu ve yöntem kullanımının yetersiz o

lusuna baglayabiliriz. 

Anket uygulanan kadınların okuryazar ve daha alt 

egitimli grupta olanlarında.toplam düşük sayısı yönünden 

fark var(Tablo-16) .Bu fark anlamlı bulunmuştur (X2 =11.53 

P<0.05) .Egitim düzeyi düşük olan kadınların yüzde 12.S'i 

3 ve üstü sayıda düşük yapmış iken.bu oran ilkokul ve üs

tü olanlarda yüzde 4.5'dir.Araştırına bulguları egitim dü

zeyi düşük olan kadınların dogurganlıgı kontrol etmek a

macıyla gebeligi önleyici yöntem kullanma yerine.gebelik 

sayılarını düşükle azalttıklarını ortaya koymaktadır. 
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Balkan(47) calısmasında okuryazarlık düzeyinde 

ögrenimi olan kadınların istenmeyen gebeliklerinin düşük

le sonlanmasından yana olduklarını tesbit etmiştir. 

Unsal{61) ,ilkokulu bitirmemiş grupta yüzde 51 o

lan isteyerek düsük oranının orta ve üzeri egitim görmüş 

grupta yüzde 30'a düştügünü saptamıştır. 

Çalışmada elde ettigimiz sonuçlar Balkan ve Unsal 

dışında,Parlar,Akın,Bulut ve Atakent'in çalışma sonuçları 

ile de aynı dogrultudadır.Egitim düzeyi yükseldikçe ka

dınların yaptıgı düşük sayılarının düştügü gözlenmiştir. 

Aile yapısı ile kadınların düşük yapıp yapmama 

durumu arasındaki iliski önemlidir(X2 =9.45 P<0.01) (Tab

lo-17) .Çekirdek aileye sahip kadınların yüzde 53'ü düşük 

yapmış iken,genis ailelerde bu oran yüzde 66.5'dir.Aile 

tipinin düşük yapan kadın sayısını etkiledigi görülmüş

tür. 

Akın(27) aile tipinin düşük yapan kadın sayısını 

etkilernedigini,Bulut(50) ise aile tipine göre düşüklerin 

oluş sıklıgında ayrıcalık olmadıgını belirtmislerdir.1973 

Türkiye Demografi Araştırma'sının düşükle ilgili verileri 

Kisnisci ve Akın(1978) (57) tarafından degerlendirilmiştir 

Her yaş grubunda çekirdek aileye sahip olanların,genis a

ilesi olanlara göre daha fazla düşük yaptıkları saptan-
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mıstır. 

Bulgularımız diger arastırıcıların bulguları ile 

paralellik göstermemektedir.Bunun nedenini de diger araş

tırmaların bölgesel ve sosyo-kültürel yönden farklı yöre

lerde yapılmış olmasına baglıyabiliriz. 

Yapılan analizler sonucunda gebelik sayılarının 

düşükler üzerinde rol oynadıgı gözlenmiştir(Tablo-18). 

Toplam gebelik sayısıyla düşük yapma arasındaki iliski 

istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bulunmustur 

(X2 =117.93 P<0.01) .Gebelik sayısı 1-2 olanların yüzde 

4.l'i,3-4 gebelik geciren kadınların yüzde 11.6'sı düşük 

yapmış iken,bu rakam 7 ve üstü sayıda olanlarda yüzde 

73.3'dür.Gebelik sayısı arttıkça düşük yapan kadın oranı 

da artmaktadır. 

Erenus'un calışmasında gebelik sayısının artması

na baglı olarak düşük yapan kadın oranının da yükseldigi

nı saptamıştır(57). 

Akıncı ve Gencer{52) Silivri merkez saglık ocagı 

bölgesinde yaptıkları çalışmada 4 ve daha az sayıda gebe

ligi olan kadınların yüzde 13.5'inin enaz bir kez kürtaj 

yaptırmalarına karşın,5 ve daha fazla sayıda gebeligi o

lan kadınlarda bu oranın yüzde 55'e cıktıgını belirtmiş

lerdir.Ayrıca 4 ve az gebeligi olan kadınlarda,4 ve daha 
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fazla sayıda kürtaja rastlanmadıgı,buna karşın 5 ve daha 

fazla sayıda gebeligi olan kadınlarda bu oranın yüzde B'e 

ulaştıgı saptanmıştır. 

Akın(27) kadınların gebelik sayıları arttıkca dü

şük yapma oranının da arttıgını,Bulut(50) gebelik sayısı 

ile düsük yapma arasında bir ilişki saptanamadıgını be

lirtmislerdir. 

Güraksın(62) Erzurum il merkezi ve EASO bölgesin

de yaptıgı calısmada,gebelik sayısının artmasına baglı o

larak düşük sayısının da arttıgını belirtmiştir. 

Görüldügü üzere bulgularımız Bulut dışında diger 

araştırıcıların bulgularıyla benzerlik göstermektedir. 

örnege çıkan kadınların canlı dogum sayılarına 

göre düşük yapma durumları arasındaki ilişki ileri dere

cede önemli bulunmuştur(X'•59.17 P<0.01) (Tablo-19) .An

cak canı ı dogwn sayısı iki ve daha az olan gruplar ara

sındaki fark istatistiksel olarak anlamsızdır.Anlamlılık 

canlı dogum sayısı 3 ve üstü olan gruplardan kaynaklan

maktadır.Canlı dogum sayısı 3-4 olan grupta düşük yapma 

oranı yüzde 29.5 iken,7 ve üstü sayıda olan grupta düşük 

yapan kadın oranı yüzde 52.2'dir.Buna göre canlı dogum 

sayısı arttıkca düşük yapma oranı da artmaktadır.100 can

lı doguma karşılık düşük oranı ise 31.5'dir. 
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Akın(27) Ankara ilinde yaptıgı çalışmada kadınla

rın canlı dogum sayıları arttıkça düşük yapma oranının da 

arttıgını belirtmiştir. 

100 canlı doguma karsılık yapılan düsük sayıları 

degisik calısınalarda farklılık göstermekte ise de.Balkan' 

ın(47) iki ayrı bölgede yaptıgı çalışmada 100 canlı dogu

ma karsılık 24.8 ve 21.3 olan toplam düşük oranları,Bu

ıut'un(50) calısmasında 17 ve 28,Egemen'in(38) calışma

sında 29. Güven'in(31) çalışmasında 19.8 olarak saptan

mıstır.1960'ta Fisek'in(57) yaptıgı calısmada,100 canlı 

doguına karsılık düşük oranı 14.5 bulunmustur.Ulke gene

linde ise bu rakam 25.6'dır. 

Arastınnada elde edilen oranın diger çalısına so

nuçlarından farklı oluşunu.aradan gecen yıllarda ülkemiz

de ide~l aile büyüklügünün ve istenen cocuk sayısınına

zalmasına ve istenmeyen gebeliklerin sonlandırılmasına 

baglayabiliriz.Kaba dogum hızının binde 43.2'den binde 

30.0'a,genel dogurganlık hızının kadın basına 6.1' den 

4.6'ya düşmesi de bunu dogrulamaktadır.Bu düşüşte önce

likle sosyal yapıdaki degişimler,bunun yanısıra 1962'ye 

dek pronatalist olan hükumet politikasının bu tarihten i

tibaren antinatalist politikaya dönüşmesi ülkede aile 

planlaması hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına etken ol

muştur. 
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örnege çıkan kadınların gebeligi önleyici yöntem 

kullanma bakımından yaş grupları arasındaki fark istatis

tiksel olarak önemli bulunmuştur(X2 =42.91 P<0.01) (Tablo-

20) .Bütün yaş gruplarında kadınlar gebeligi önleyici yön

tem kullanma yönünden birbirlerinden farklı olarak sap

tanmıştır.Korunmayan kadın yüzdesinin en fazla oldugu 

grup yüzde 95.7 ile 15-19 yaş grubudur.Bu oran 30-39 yaş 

grubunda yüzde 43'dür.Calısma sonuçlarına göre,halen ko

runanlar arasında 30-39 yaş grubu en yüksek oranla birin

ci sırada,20-29 ve 40-49 yaş grupları ikinci sırada gel

mektedir.15-19 yas grubu ise en az oranda korunmaktadır. 

Akdur'un(63) yaptıgı çalışmada.halen korunanlar 

arasında 25-34 yaş grubu birinci sırada,20-24 ve 35-44 

yaş gruplar1 ikici sırada gelmekte olup,15-19 yaş grubu

nun ise en az oranda korundugu belirtilmektedir, 

Kazan(34) ,Kazan bölgesinde yaptıgı çalışmada J.ca

dınlar1n yaşları ilerledikçe gebeligi önleyici yöntem 

kullanma oran1n1n arttıgını,15-19 yaş grubundaki kadınla

rın yüzde 56'sının korundugunu,40-44 yas grubundakilerde 

ise bu oranın yüzde Bl'e yükseldigini belirtmektedir. 

Hacettepe üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü'n 

ce yapılan araştırmada ülke genelinde genç ve ileri yaş

larda gebeligi önleyici yöntem kullanımının daha az oran

da oldugu belirtilmektedir(64J .Fisek'in(65) Türkiye'de A-
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sırı Dogurganlık ve Kullanılan Gebelig-i önleyici Yöntttın

ler' le ilgili araştırma sonuçları da.üstteki sonuçları 

destekler niteliktedir. 

Calısma sonuçlarımız diger arastırma sonuçlarına 

uygunluk göstermektedir.Ayrıca bu sonuçlar ülke genelinde 

yapılan araştırmalarda elde edilen sonuçlarla da benzer 

ve onları destekler mahiyettedir. 

Deneklerin genç yasla~da düsük düzeyde korunmala

rını.arzu edilen çocuk sayısına ulaşma yası ile açıklamak 

mümkündür.Şöyle ki;Genç yaslarda henüz arzu edilen çocuk 

sayısına ulaşılamamış olması nedeniyle korunma oranları 

düşük olmaktadır.!leri yaşlarda ise,bu yas grubuna yete

rince ulaşılamayarak kuşaklar arası bilgi farklılıgının 

giderilememis olması veya bu yaslarda düşen seksüel akti

vite ile ilgili olabilecegi seklinde açıklayabiliriz. 

Kadınların gebelikten korunmama hızı.tüm yaş 

gruplarında yüzde 48.B'dir.Belirttikleri korunmama gerek

çeleri esinin istememesi.çocuk isteme.günah olması,sa~,tlı

ga zararlı olma ve diger nedenlerdir. 

Cocugu emzirdigi sürece gebe kalabilir mi sorusu

na verilen cevapların yas grupları ile arasındaki fark 

istatistiki olarak önemlidir(Xı=z4.76 P<D.01) (Tablo-21). 

Farklılık 15-24 yaş grubundaki kadınlardan kaynaklanmak-
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tadır.Çalışmada 15-24 yas grubu kadınların ylizıie 70,3'ü 

kalabilir cevabını vermisken,bu rakam 35 yas üstü kadın

larda yüzde 83.2'dir.Tüm yaş gruplarındaki kadınların 

yüzde 79.2'si kalabilir diye yanıt vermişlerdir. 

Erdal(58) Çubuk'ta yaptıgı çalışmada,30 ve daha 

yukarı yaştaki annelerin yüzde 23'ünün emzirmenin gebe

likten korumadıgını belirtirken,30 yasından küçük olan 

anneler arasında bu görüşte olanların oranını yüzde 37 

olarak tesbit etmistir.öztürk'ün(66) calısmasında ise tüm 

yaş gruplarındaki kadınların yüzde 65.5 i emziren kadının 

gebe kalabileceklerini belirtmiştir. 

Bulgularımız öztürk'ün çalışma sonuçları ile ben

zerlik gösterirken,Erdal'ın çalışma bulguları ile para

lellik göstermemektedir.Bunun nedenini çalışma bölgesinde 

egitim düzeyinin düşük olusu ile açıklayabiliriz. 

Anket uygulanan kadınların egitim düzeyi ile ge

beligi önleyici yöntem kullanma durumu arasındaki ilişki 

anlamlı bulunamamıstır.Çalısmada tilin egitim gruplarında 

deneklerin yüzde 48.8' inin hiç yöntem kullanmadıgı belir

lenmiştir. 

Balkan(47) Çubuk bölgesinde yaptıgı çalışmada ka

dınların yüzde 44'ünı.in,Kanık(26) yüzde 51,öztürk (37,66) 



78 

yüzde 28 ve 43,Şenlet[25) yüzde 37,Erdemli[67) yüzde 37, 

Civi(68) yüzde 72,Kaya[30) yüzde 57,Erdal(58) yüzde 51, 

Egemen(38) yüzde 27,Güven(31) yüzde 36,Bumin(32) yüzde 

40,Yıldırım(56) yüZde 44,Parlar{39) yüzde 31,Bulut (50) 

yüzde 33 ve Kazan(34) yüzde 28'inin herhangi bir gebeligi 

önleyici yöntem kullanmadıklarını belirlemişlerdir. 

Türkiye genelinde de 1983 Nüfus Araştırması so

nuçlarına göre dogurganlık dönemindeki kadınların yüzde 

38'inin gebeligi önleyici yöntem kullanmadıkları,doguda 

yöntem kullanımının Türkiye ortalamasının altında oldugu 

belirtilmiştir(55). 

özel(36) 'in Erzurum'da yaptıgı calısmada yöntem 

kullanmayan kadın yüzdesinin 63.4,öztürk'ün(29) Bayburt'

ta yaptıgı çalışmada ise 34.7 oldugu belirtilmiştir. 

Çalışmada elde edilen sonuç diger araştırmalarda 

elde edilen bulgularla benzer olup Türkiye ortalamasından 

yüksektir. 

Çalışmada kadınların egitiminin yöntem kullanma 

durumu ile ilişkisi gösterilememiştir. 

Balkan(47} Çubuk bölgesinde yaptıgı araştırmada 

kadınların egitim durumunun yöntem kullanma durumunu et

kilemedigini,Kazan(34) ,Gücsavaş(69) ögrenim durumunun 
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yöntem kullanma oranını etkilemedigini,Akdur(63) ögreniın 

düzeyi yükseldikçe korunanlar oranında artma oldugunu an

cak bu artısın önemlilik derecesinde olmadıgını,Çetin{70) 

Yıldırım(56) ve Parlar(39) herhangi bir kontraseptif yön

tem kullanma ile kadınların egitim durumu arasında önemli 

derecede ilişki bulundugunu öztürk(37) okur-yazar olmayan 

kadınların yüzde 51'inin,ilkokul yada üstü ögrenim görmüş 

olanların yüzde 53'ünün bir aile planlaması yöntemi kul

lanmakta oldugunu saptamışlardır. 

1983 Türkiye Dogurganlık,Kontraseptif Kullanımı 

ve Aile Saglıgı Arastırma'sına göre,ortaokul veya daha 

üstü bir egitim düzeyi olan kadınların yüzde 82'si gebe

ligi önleyici bir yöntem kullanırken.hiç okuma-yazması 

olmayan kadınların yalnızca yüzde 46'sının halen bir yön

tem kullandıkları belirtilmiştir.Ayrıca dogurganlık araş

tırmalarında,dogurganlıkla ilgili en önemli faktörün ka

dının ögrenim düzeyi oldugu belirtilmistir(55,63). 

Bulgularımız Balkan,öztürk,Akdur,Kazan ve Güçsa

vaş'ın çalışma sonuçlarıyla benzerdir. 

Bu çalışmada okuma-yazma bilen ve bilmeyen kadın

ların yöntem kullanmalarının birbirinden farklı olmayışı 

kadınların ögrenim farkı olmaksızın aynı cevre ve ileti

şim agı içinde olmaları nedeniyle ögrenim düzeyinin ge

tirdigi farklılıgın azalmış olmasına baglanabilir.Ayrıca 
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bölgede tüın kadınların ebelerce izlenmesi ve bu izlemler 

sırasında yogun bicimde aile planlaması egitimi yapıla

rak.kadınların egitim eksikliklerinin telafi edilmesiyle 

·açıkla nab i 1 i r. 

Denekler arasında egitim düzeyi ile yöntem secimi 

arasında da istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunama

dı.Yöntem kullanan kadınların tilin egitim gruplarında yüz

de 67.6 1 sının etkili yöntem kullandıgı saptandı. 

Akdur(63) Abidinpaşa EASO bölgesinde yaptıgı ça

lışmada ögrenim düzeyi yükseldikçe etkili yöntem seçme o

ranlarının yükseldigini,farklılıgın özellikle okuryazar 

olmayanlarda daha çok etkisiz yöntem kullanımı seklinde 

oldugunu saptamıştır. 

Senlet(25) okuryazar olan kadınlarda etkili yön

tem kullanma oranının yüzde 18 iken.okuryazar olmayan ka

dınlarda bu oranın yüzde 31 oldugunu ve aradaki farkın ö

nemli oldugunu belirtmiştir. 

Balkan(47),Güven(31),Bumin(32) ve Atakent (33) 

etkin yada etkin olmayan yöntem kullanma ile ö~renim du

rumu arasında bir ilişki saptanamadıgını,öztürk(66) egi

tim sonrası etkin yöntem kullanımını önemli ölçüde artış 

gösterdigini belirtmislerdir. 
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öztürk(29) Bayburt calısmasında okuryazar olmayan 

kadınların yüzde 21.B'inin etkili yöntem kullandıgını or

taokul ve daha üstü düzeyde egitimli kadınların yüzde 

45.5'inin etkili yöntem kullandıgını.egitimle teknik seci 

mi arasında anlamlı ilişki oldugunu belirtmiştir. 

Bulgularımız Balkan.Güven.Bumin ve Atakent'in 

çalışma sonuçlarıyla benzer olup onları destekler ma

hiyettedir. 

Kadınların ögrenim düzeyleri geleneksel yöntemle

ri yıkmaya yeterli olmayabilir.Bu nedenle erişkinlere ya

pılacak saglık egitimine agırlık verilmesi.aile planlama

sının yaygınlaşmasına ve etkin yöntem kullanımının artma

sına yardımcı olacaktır. 

Kocanın egitim düzeyi ile kadının yönten kullanma 

durumu arasındaki ilişki anlamlıdır(X2 =7.70 P<0.01) (Tab

lo-22).0.Y.D.+O.Y. ·grupta olan erkeklerin kadınlarında 

yöntem kullanan oranı yüzde 21,5 iken.ilkokul ve üstü dü

zeyde olan grupta bu oran yüzde 37.B'dir.Kocanın egitim 

düzeyi.kadının yöntem kullarunasını etkilemektedir. 

Akdur(63).Abidinpaşa EASO bölgesinde yaptıgı ça

lışmada.kocası yüksek ögrenimli olanlarda korunma oranı

nın yüksek oldugunu,ancak istatistiki önemlilik derece

sinde olmadıgını belirtmiştir. 
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öztürk(37),calışmasında kocalarının egitim durum

ları ile kadınların gebelikten korunma durwnları arasında 

önemli bir ilişki bulunamadıgı saptanmıştır. 

Balkan'ın(47) Çubuk bölgesinde yaptıgı calısmada 

okuma-yazma bilmeyen erkeklerin ailelerinde korunmanın 

okur-yazar ve daha fazla egıtimli erkeklerin ailelerinden 

önemli ölçüde daha az oldugu saptanmıştır. 

1978 Türkiye Dogurganlık Arastırma'sında ülke 

genelinde,kocanın ögrenim düzeyi ile korunma oranının 

önemli oranda arttıgı saptanmıstır(64). 

Çalışmada elde edilen sonuç Balkan'ın ve ülke 

genelinde yapılan çalışma sonuçları ile paralellik gös

termektedir. 

Kocanın egitim düzeyine göre aile planlaması ko

nusunda kadınla konuşma sıklıgı arasındaki ilişki anlam

lıdır(X'-17.29 P<D.05) (Tablo-23) .Çalışmada tüın egitim 

gruplarında kocası ile gebelikten korunma yöntemleri hak

kında konuşan kadınların oranı yüzde 74.2'dir. 

Egitim düzeyi ilkokul ve üstü olan erkek grubunda 

bu özellik yönünden istatistiksel olarak bir fark sapta

namamıştır.Egitim düzeyi okuryazar olmayan erkeklerin ol

dugu grupta yüzde 59.6 1 sı bu konuda kadınları ile konuş-

/ 
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makta iken,ortaokul ve üstü egitimli erkeklerin ise yUzde 

80.6'sı hanımlarıyla aile planlaması hakkında konuşmakta

dır.Kocanın egitim düzeyine paralel olarak kocasıyla qe

belikten korunma yöntemleri hakkında konuşan kadın oranı 

artmaktadır. 

Kanık'ın(26) Etimesgut bölgesinde yaptıgı çalış

mada.kocasıyla gebelikten korunma yöntemleri hakkında ko

nuşan kadınların oranının yüzde 78 oldugu,Balkan'ın (47) 

çalışmasında ise gebeligi önleyici yöntem kullanımının 

kadının ailenin gelecegine ilişkin konularda fikrini söy

leyebildigi ailelerde.kadının fikrinin sorulmadıgı aile

lere göre önemli ölçüde fazla oldugu belirlenmiştir. 

Çalışmada elde edilen sonuç diger araştırma bul

guları ile paralellik göstermektedir. 

örnege çıkan kadınların toplam gebelik sayısına 

göre yöntem kullanma durumları Tablo-24'de gösterilmiş

tir.Kadınların gebelikten korunma durumları toplam gebe

lik sayısına göre farklılık göstermektedir cx~~ 49.61 

P<0.01) .Ancak toplam gebelik sayısı 5 ve üstü olan grup

lar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamsızdır. 

Hiç gebelik geçirmeyenlerde korunanlar oranı yüz

de 4.3 iken bu oran.3-4 gebelik geçirenlerde yüzde 28.6, 

5-6 gebelik geçirenlerde ise yüzde 43.2'ye yükselmektedir 
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Sonuç olarak gebelik sayısı halen korunmayı ileri derece

de etkilemektedir.Gebelik sayısı arttıkça korunma oranı 

diger bir degişle korunmaya olan istek artmaktadır. 

Balkan(47) çalışmasında kadınların gebelikten 

korunma durumlarının toplam gebelik sayısına göre farklı

lık göstermedigini belirtmişt~r. 

Çetin(70) ,Egemen(38),Güven(31) ,Bumin(32) ve Akdur 

(63) gebelik sayısının korunmayı ileri derecede etkiledi

gini,Atakent(33) yöntem kullanma ile gebelik sayısı ara

sında önemli ilişki saptanamadıgını belirtmişlerdir. 

Kazan(34) toplam 1-3 gebeligi olan kadınların 

yüzde 58'inin korundugunu,7 ve daha fazla gebeligi olan 

kadınlarda korunma oranının yüzde 78'e yükseldigini be

lirtmiştir. 

Bulgularımız gözlendigi gibi Balkan ve Atakent'in 

çalışma bulguları dışında diger araştırıcıların bulgula

rını destekler niteliktedir. 

Gebeligi önleyici yöntem kullanımının yaşayan ço

cuk sayısı ile ilişkisi anlamlı bulunmuştur (X2 ~39.36 

P<0.01) (Tablo-25) .Ancak ileri analizde yaşayan çocuk sa

yısı 2 ve daha fazla olan gruplar arasındaki fark anlam

sızdır.Anlamlılık O ve 1 çocuga sahip olan kadınlardan 
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kaynaklanmaktadır.O veya 1 çocuga sahip olan grupların, 

diger gruplardan daha az korunması seklindedir.Bir cocuga 

sahip olan kadınlarda etkili yöntem kullanma oranı yüzde 

16.9 iken,4 ve daha fazla cocugu olanlarda ise bu oran 

yüzde 28.4'e çıkmaktadır.Buna göre yaşayan çocuk sayısı 

arttıkça korunma oranı artmaktadır.Ortalama yaşayan çocuk 

sayısı ise 3.B'dir. 

Akdur{63) calısmasında,0-1 cocuga sahip olan ka

dınlarda korunma oranının diger gruplardan daha az oldu

gunu belirlemistir.öztürk{66) çiftlerin yarıdan çogunun 

3.cocuktan sonra yöntem kullanmaya basladıklarını,Senlet 

(24) yasayan cocuk sayısına paralel olarak yöntem kulla

nımının arttıgını,Cetin(70) yöntem kullanma ile yaşayan 

çocuk sayısı arasında önemli derecede ilişki oldugunu.E

gemen(38) yaşayan çocuk sayısına göre gebeligi önleyici 

yöntem kullanma oranının arttıgını,Güven(31) ve Bumin(32) 

bu iki degişken arasında önemli derecede ilişki oldugunu. 

buna karşılık Atakent(33) ve Parlar(39) yasayan çocuk sa

yısı ile yöntem kullanma arasında bir ilişki bulunamadı

gını belirtmişlerdir. 

Ulke genelinde ise 0-1 sayıda çocuga sahip anne

lerin daha az oranda korundugu,ilk dogumu erteleme kaygı

sının çok fazla hissedilmedigi, daha çok ilk dogumdan son 

ra dogum aralıklarının açılması fikrinin benimsendigi be

lirtilmektedir(55). 
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Bu sonuçlar diger arastırmalarda elde edilen so

nuçları destekler mahiyettedir.özetle yaşayan cocuk sayı

sı arttıkça korunmaya olan istek artmaktadır. 

Ortalama yaşayan çocuk sayısını Şenlet(25) 3.4, 

Erda!(58) 2.B.Egemen(38) 2.3,Güven(31) 3.7,Bumin(32) 2.B, 

Bulut(50) 3.2 ve öztürk{29) 3.1 olarak saptamışlardır. 

Yapılan bir calısmada ülke genelinde evli kadın

ların yaşayan cocuk sayısı ortalama 3 olarak bildirilmis

tir(35). 

Diger araştırma bulgularına göre,calısmada kadın

ların daha yüksek oranda çocuk sahibi olduklarını söyle

yebiliriz. 

Anket uygulanan kadınların egitim düzeyleri ile 

ideal çocuk sayısı arasındaki ilişki ileri derecede an

lamlı bulunmustur(X~~22.12 P<0.01) .Tablo-26'de görüldügü 

gibi O.Y.D.+O.Y. grupta 4 ve üstü sayıda cocuk isteyen 

kadın oranı yüzde 33.7 iken, egitimi ilkokul vs üstü dü

zeyde olan grupta bu oran yüzde 15.6'ya düsmektedir.Dola

y1sıyla egitim düzeyi yükseldikçe ideal çocuk sayısı a

zalmaktadır.Ortalama ideal çocuk sayısı ise 2.8'dir. 

Hacettepe üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü'n

ce Türkiye genelinde yapılan çalışmada.kırsal bölgelerde 
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4 ve üstü sayıda çocuk isteyen kadınların oranı ylizdı:ı 28 

iken,kentte bu oranın yüzde 14'e düstügü belirtilmektedir 

Aynı calışmada,doguda yaşayan kadınların yüzde 44'ünün i

se 4 yada daha fazla çocuk istedikleri belirtilmistir.E

gi tim düzeyi arttıkça istenilen cocuk sayısında azalma 

oldugu,hic okuma-yazması olmayan kadınlarda iki çocuk is

teyenlerin oranı yüzde 32 iken,bu oranın lise mezunu o

lanlarda yüzde 71'e cıktıgı belirtilmistir(55). 

Gözlendigi gibi ülke genelinde yapılan araştırma 

sonuçları ile bulgularımız arasında yakın benzerlik bu

lunmaktadır.ülke genelinde oldugu gibi calısmadaki kadın

ların da yarısının yalnızca iki çocuk istedikleri ve kli

cük aileyi norm olarak benimsedikleri görülmektedir. 

Ortalama ideal çocuk sayısının öztürk(37) 2.8,Ka

nık(26) 2.9,Yıldırım(56) ise 2.5 oldugunu ve kadınların 

yarıya yakınının da iki çocuga sahip olmak istediklerini 

belirlemişlerdir.Akın(27) 'ın çalışmasında ise kadınların 

yüzde 60' ının ideal çocuk sayısı iki ve ortalama ideal 

çocuk sayısı 2.4 olarak belirtilmiştir. 

Bulgularımız diger araştırıcıların bulguları ile 

uygunluk içerisindedir. 

Anket uygulanan kadınların egitim durumu ile do

gum aralıgı arasındaki ilişki Tablo-27'de görüldügü gibi 
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anlamlı bulunmustur(X2 =7.80 P<0.05) .Farklılık okuryazar 

grubundan kaynaklanmaktadır. 

Egitim durumu ile dogum aralıgı arasındaki ilişki 

incelenirken.24 ay ve daha az olan süre "kısa dogum ara-

1 ı g ı II ol arak kabu 1 edil misti r . Buna göre okuryazar grubun

da son iki gebelik arası süresi 25 ay ve üstü olan kadın 

oranı yüzde 25.5 iken.okuryazar olmayanlarda bu oran yüz

de 11.3'dür.Son gebeliginden itibaren 25 ay ve daha fazla 

zaman geçmiş olan kadın oranı egitim düzeyine göre artıs 

göstermektedir.Son iki gebelik arası süre 24 aydan kısa 

olan kadın oranı,tüm-egitim gruplarında yüzde 87.3' dür. 

özel'in(40) kırsal alan calısmasında son iki ge

belik arası süre 24 aydan kısa olan kadın oranı yüzde 

83.4,öztürk'ün(29) Bayburt'ta yaptıgı calısmada ise yüzde 

47.2 olarak saptanmıştır. 

Kazan{34) çalışmasında okuryazar olmayan kadın

larda 24 ay ve daha kısa olanların oranının yüzde 49 iken 

ilkokulu bitirmiş olanlarda yüzde 55 oldugunu saptamıştır 

Bu çalışmada ögrenim düzeyi yükseldikçe dogum aralıgı kı

salmaktadır. 

ülke genelinde yapılan bir çalışmada dogum aralı

gı 24 aydan kısa olan egitim düzeyi düşük kadınların be

beklerinde ilk yı 1 içinde ölme olası l ıgının, _anneleri ilk-
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okulu bitirmiş olanların bebeklerine göre 1.16 kat daha 

fazla oldugu belirtilmistir(13). 

Tüm egitim gruplarında kısa dogum aralıgı ile il

gili olarak elde ettigimiz oran,özel'in çalışma sonuçları 

ile paralellik gösterirken,öztürk'ün çalısma sonuçlarıyla 

farklılık göstermektedir.Ayrıca calısmada egitim düzeyi 

yükseldikçe dogum aralıgının uzaması,Kazan'ın çalışma so

nuçları ile de farklıdır. 

Çalısına sonuçlarına göre EASO bölgesinde gebelik

lerin yarıdan fazlasının riskli oldugunu söyleyebiliriz. 

Kocanın egitim düzeyi ile kadınların son iki ge

belik arası süre yönünden iliskisi anlamlıdır (X2 =7.08 

P<0.05) (Tablo-28) .Farklılık O.Y.D.+O.Y. grubundan kaynak

lanmaktadır.Egitim düzeyi O.Y.D.+0.Y. grubunda olan koca

ların kadınlarında dogum aralıgı 25 ay ve üstü olan oranı 

yüzde 2.9 iken,diger kadınlarda yüzde 15.B'dir Kadınların 

eşlerinin egitim düzeyi yükseldikçe dogum aralıgı uzamak

tad1r. 

Kazan(34) Sag-l1k Ocagı böl_gesinde yapılan bir ca

l1şmada kadınların eşlerinin ögrenim düzeyi yükseldikce 

dogum aralıgı ortalamasının kısaldıgı saptanmıştır. 

Calısmada elde edilen sonuc diger araştırma bul

gusu ile uygunluk göstermemektedir. 



SONUÇ VE öNER!LER 

Araştırmada elde ettigimiz sonuçlar: 

1- Araştırma kapsamına alınan kadınların yüzde 

64.6'sı 19 yasından küçük evlenmiş olup.ortalama evlilik 

yaşı 18.6'dır. 

2- Eşlerin ögrenim düzeyi kadınlara .göre oldukca 

yüksek düzeydedir.Kadınların yüzde 43.6'sı,eşlerinin yüz

de 84.2'si ilkokul ve üzeri egitim görmüşlerdir. 

3- örnege çıkan kadılarda ortalama gebelik sayı

sı 5.9,or~alama canlı dogum sayısı 4.9,ortalama ölü dogum 

sayısıl.7,ortalama düşük sayısı 2.0,ortalama yaşayan ço

cuk sayısı 3.8,ortalama ideal cocuk sayısı ise 2.B'dir. 

4- Kadınların yaşı ilerledikçe ortalama gebeli){ 

sayısı.canlı dogum sayısı.ölü dogum sayısı ve düşük sayı

sı artmakta,ögrenim düzeyi yükseldikçe gebelik sayısı ve 

düşük sayısının azaldıgı görülmektedir. 

5- Kocanın egitim düzeyi yükseldikce kadınların 

toplam gebelik sayılarının azaldıgı saptanınıstır. 

6- Geniş aileye sahip olan kadınların çekirdek 

ailelere oranla daha fazla düşük yaptıkları görülmüştür. 

7- Kadınlarda gebelik sayısı ve canlı dogum sayı

sına paralel olarak düşük sayısının arttıgı görülmüştür. 

8- Kadınların gebelikten korunma hızı tüm yas 

gruplarında yüzde 51.2 olup.halen korunanlar arasında 30-

39 yaş grubu en yüksek oranda birinci sırada,15-19 yas 
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grubu ise en az oranda korunmaktadır. 

9- 24 yaşından kücük olan annelerin yüzde 70.3'ü, 

35 ve daha yukarı yaştaki annelerin ise yüzde 83.2'si em

zirmenin gebelikten korumadıgını belirtmislerdir. 

10- Kocanın egitim düzeyi yükseldikçe kadının yön

tem kullanma oranı ve eşleriyle gebelikten korunma yön

temleri hakkında konuşma oranı artmaktadır. 

11- Gebeı°ik sayısı ve yaşayan çocuk sayısı arttık

ça gebelikten korunan kadın oranı da artmaktadır. 

12- Kadınların egitim düzeyi yükseldikçe ideal ço

cuk sayısı azalmaktadır. 

13- Kadınların egitim düzeyi yükseldikce dogum a

ralıgı uzamaktadır.Aynı durum kadınların eslerinin egitim 

düzeyi icin de söz konusudur. 

Bu sonuçlara göre: 

ı- Düsük olan ortalama evlilik yaşının yükseltil

mesi icin gerekli eg-itirnin yapılması, 

2- Kadınlar arasında düşük olan ögrenim seviyesi

nin yükseltilmesi icin örgün ve yaygın egitimin hızlandı

rılması. 

3- Bölgemizde aşırı dogurganlıgın azaltılması i

çin gerekli egitimin ve önlemlerin yaygınlaştırılması, 

4- Bölgede yaygın olan geniş aile tipi yerine ce

kirdek ailelerin oluşturulabilmesi için gerekli egitimin 

yapılması ve ekonomik önlemlerin alınması, 
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5- Aile planlamasına istekli olan bölgemizde et

kili yöntem kullanımı icin egitimin yapılması,özellikle 

39 yas ve üstü kadınlarda yogunlastırılması,ayrıca bu e

gitim sürecinde erkeklerin de yer almasının saglanması 

gerekir. 

Son olarak.aile planlamasına istekli olupta etki

li yöntem bilmeyen ya da kullanmayanlara ulasılabilinirse 

aile planlamasında başaşrıya ulasılacagı göz önüne alına

rak çalısmalara bu yönde agırlık verilmesinin en etkili 

önlem olacagı kanısındayız. 



öZET 

Bu calışmada,Erzurum ili EASGB bölgesinde fertil 

cagdaki evli kadınların Aile Planlaması ile ilgili bilgi, 

tutum ve davranışları incelenmiştir. 

Araştırma anket uygulama yöntemi ile 500 kadın ü

zerinde gerçekleştirilmiştir. 

Anket uygulanan kadınların;yüzde 44.6'sının 30 

yaş altında oldugu,yüzde 64.6'sının ilk evlilik yaşının 

19 yaş veya daha altı oldugu,ylizde 46.0'ının okuryazar 

olmadıgı,yüzde 54'ünün çekirdek aileye sahip oldugu.yüzde 

23.8'inin eşleriyle akraba oldugu saptanmıstır.Kadınla

rın;yüzde 55.8'inin 5 veya daha fazla sayıda gebe kaldı

gı,yüzde 42.4'üniln yaşamlarında en az bir kez düşük yap

tıgı,yüzde 53.6'sının yaşayan çocuk sayısının 4 veya da

ha fazla oldugu.yüzde 58.3'Unün son gebeliklerinin isten

meyen gebelik oldugu,yüzde 13.9'unun son gebeliklerinin 

düşükle sonlandıgı,yüzde 87.3'ünde son iki gebelikleri a

rasındaki sürenin 24 aydan az oldugu.yüzde 79.2'sinin em

zirmenin gebelikten korumadıgı şeklinde yanıt verdikleri, 

yüzde 48.8'inin aile planlaması yönteıni uygulamadıkları 

belirlenmistir. 

Deneklerin yaşı,egitim düzeyi.gebelik sayısı,ya

sayan çocuk sayısı ve kadın-erkek diyalogunun korunma o

ranlarını etkiledigi,ayrıca yas.ve egitim faktörü yanında 

gebelik.canlı dogwn· ve düşük sayılarının dogurganlık dü

zeyini belirleyen önemli faktörler oldugu belirlenmiştir. 



SUMMARY 

(THE KNOWLEDGE AND ATTITVDE OF_MARRIED WOMEN 

BETWEEN 15-49 AGE IN ERZURUM ON FAMILY PLANNING) 

In this study,the knowledge on family planning of 

the married women in fertile period and their attitude 

towards it is examined in Erzurum EASG center. 

The study was performed on 500 women with the 

questionnaire method. 

We found that 44 % of the women perfomed ques

tionnaire were below 30 years old,64.6 % of them got 

married below 19 years old,46.0 % of them were not lite

rate,54 % of them had small family and 23.8 % of them had 

kinship.And alsa we tound that 55.8 % of women had 5 and 

more pregnancy,42.4 % of them had an abortus at least, 

53.6 % of them had 4 or more living babies,58.3 % of them 

became pregnant unwillingly,and the pregnancy resulted as 

an abortus in 13,9 % of them.The interval between the 

last two piegnancy was under 24 rnonths in 87.3 % of them. 

79.2 % of them didn't accept sucking asa family planning 

method and alsa 48.8 % of them said that they didn't 

perform any family planning method. 

We found that age,educational level,pregnancy 



nu.riıber, 1 iving baby nurnbeı·' and dialogue between women and 

men effect the effectiveness of family planning ratio.We 

also found that in addition to age and educational level 

factors,pregnancy,the number of living births and abortus 

are the definitive factors on fecundity level. 
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EG1T1M ARAŞTIRMA SAGLIK OCAKLARI BöLGEB!NDE 

15-49 YAŞ GRUBUNDAKl EVL! KADINLARIN A!LE PLANLAMASI 

!LE !LG!Lt B!LG!,TUTUM VE DAVRANISLARI ANKET FORMU 

Anket Uygulama 

EK-! 

Saglık Ocagı adı 
Köy adı 
Mahallesi 

tarihi: .. .. ., ... ı ... T .. , ,., 

Sokagı 
Ank.Uyg.Adı ve so-
yadı ~ ı ..... ,., , .... , ı 

Hane no 

S.No SORULAR KOLON 

1 Anket sıra No(Burayı bos bırakınız) .... 1.2.3. 

2 Kadının yası(aynen) : 4.5. 

3 Kadının egitim düzeyi 6. 
1.0kuryazar degil ( ) 
2.0kuryazar ( ) 
3.!lkokul mezunu ( ) 
4.0rtaokul mezunu ( ) 
5.Lise mezunu ( ) 
6.Yüksek okul mezunu ( ) 

4 Kadının meslegi{aynen) 

5 Kocasının egitim düzeyi: 
1.0kuryazar degil ( l 
2.0kuryazar ( ) 
3.!lkokul mezunu { ) 
4,0rtaokul mezunu ( ) 
5.Lise mezunu { ) 
6.Yüksek okul mezunu ( ) 
8. Bilmiyor ( ) 

6 Kocasının meslegi(aynen) 

7 Ailedeki kisi sayısı(aynen): ..... . 

8 Esi ile akrabalık durumu 
1. Yok ( ) 
2 ... Var , ,. .. ,., ~ .... 

9 Ailenin yapısı; 
l.Çekirdek aile 
2.Geniş aile 
3.Diger 

( ) 
( ) 
( ) 

7.8 

9 

10.11 

12.13 

14 

15 

KOD 



2 

S.No SORULAR 

durumu: 10 Ailenin ekonomik 
1.Kötü 
2.0rta 
3. lyi 

( ) 
( ) 
( ) 

11 llk evlilik yası .............. . 

12 Evlilik süresi{aynen) ...... . 

13 Adet görüyor musunuz? 
1. Evet ( ) 
2.Hayır ( ) 

14 Kocanla Beraber misin? 
1. Evet ( ) 
2.Hayır esi ölmüş { ) 
3.Bosanmıs ( ) 
4.lsci (Gurbette) ( ) 
5 .Asker (.) 

15 Top 1 am gebelik sayısı: ............ . 

16 Yaptıgı canlı dogum sayısı: ....... . 

17 Yaptıgı ölü dogum sayısı: ........ . 

18 öl en çocuk sayısı: .............. . 

19 Halen yaşayan çocuk sayısı: ......... . 

20 Sakat dogan çocuk var mı?: 
1. Yok . ( ) 
2. Var ( ) .......... . 

21 Dogumdan sonra sakat olan çocuk var mı 
1.Yok ( ) 
2. Var ( ) ...... . 

22 Annenin kac defa düsük yaptıgı 
1.Yapmadı ( } 
2.Yaptı ise sayısı· ( ) .... , ... 

23 Düsük yapmış ise: 
1.Kendiliginden 
2.!steyerek 
3.Kürtaj 
9.Diger(aynen yaz) 

( ) 
( ) 
( ) 
( } 

KOLON KOD 

16 

17. 18 

19.20 

21 

22 

23.24 

25.26 

27 

28 

29.30 

31.32 

33.34 

35 

36.39 



S.No SORULAR 

24 Son gebeligin sonlanma 
l.Canlı dogum 
2.ölü dogum 
3. tsteml i düsük 
4.Kendiliginden düşük 
O.Gereksiz 

3 

biçimi: 
( ) 
( ) 

( ) 
( ) 
( ) 

KOLON 

40 

25 Son iki gebelik arası süre(ay olarak): .. 41.42 

26 Son gebeliginizde isteyerek 
mi gebe kaldınız? 43 

!.Evet ( ) 

2.Hayır ( ) 

O.Gereksiz ( ) 

27 Evet ise:Neden başka çocuk istiyorsunuz? 44 
1.tlk çocuk ( ) 
2.Çocuk sayısını az 

buluyorum () 
3. Erkek çocugum yok ( ) 
4.Kız cocugum yok ( ) 
5,Kocam istiyor ( ) 
9.Diger (Belirtiniz) ( ·) 
O.Gereksiz ( } 

28 Hayır ise:Neden baska çocuk istemiyorsunuz? 45 
l.Yeterince çocugum 

29 

30 

var ( ) 
2.Çok gebelik saglı-

ga zararlı ) 
3.Daha fazla cocugun 
bakım ve sorumlulu-
gunu üstlenemem ( ) 

4.Cocuk bakıp yetis
tirecek paramız yok ( ) 

9. Diger (Belirt iniz) ( ) 
O.Gereksiz ( ) 

Elinizde bunu saglayacak imkanlar 
aslında kaç çocugunuzun olmasını 
isterdiniz? ...... 

Sizce istedigi sayıda çocuk sahibi 

olsa; 

olan 
bir kadın başka cocuk olmaması icin ne 
yapmalıdır? 

1.Aile planlaması yön-
temi uygulamalıdır ( } 

2.Doktor veya ebeye 
danışmalıdır ( } 

8.Bilmiyor ( ) 

9.Di~er(Belirtiniz) ( ) 

46 

47 

KOD 



S.No SORULAR 

31 Bir kadın cocugunu 
kalabilir mi? 

! .Kalabilir 
2.Kalamaz 
8. Bilmiyor 

4 

emzirdigi sürece gebe 

( ) 
( ) 
( ) 

KOLON I<OD 

48 

(Cevap kalamaz ve bilmiyor ise 33.soruya geçiniz) 

32 Cevap kalabilir ise;dogumdan kaç ay sonra 49 
korunmaya başlamalıdır? 

1. 1-3 ay ( ) 
2 .4-6 ay ( ) 
3.7-9 ay C ) 
4.10+ ay ( } 
8.Bilmiyor () 
O.Gereksiz (} 

33 Bugüne kadar hiç gebeligi önl~yici yöntem 50 
kullandınız mı? 

1.Evet halen kullanıyorum ( ) 
2.Evet kullandım bıraktım C ) 
3. Hayır hiç kul !anmadım ( ) 

(Cevap hayır ise 37.soruya geçiniz) 

34 Halen kullandıgınız yöntem? 51 
1. R!A C ) 
2.Agızdan alınan hap ( ) 
3.Kaput C J 
4.Coitus interruptus (} 
5.Lavaj { ) 
6.Tüp ligasyonu ( ) 
9.Diger(Belirtiniz) ( ) 
O.Gereksiz ( ) 

35 Bu yöntemi kimden ögrendiniz? 52 
1.Komşu-arkadaş-akraba ( ) 
2.Kocası ( ) 
3.Doktor C ) 
4. Ebe ( ) 
9. Diger {Belirtiniz) ( ) 
O.Gereksiz ( J 

36 Bu yöntemi ne kadar 
1.0-3 ay 
2.4-12 ay 
3 .13-48 ay 
4.5+ yıl 
O.Gereksiz 

süredir kullanıyorsunuz? 53 
( ) . 

( ) 
( ) 
( ) 
( } 



S.No SORULAR 

37 Uygulamayı bıraktınsa 
1.Cocuk istedigi 
2.Agrı 
3.Kanama 
4.Yöntem+gebelik 
5.Kocam istemedi 
9.Diger(Belirtiniz) 
O.Gereksiz 

5 

neden? 
( ) 
( ) 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

38 Neden gebeligi önleyici bir yöntem 
kullanmıyorsunuz? 
{soru 33'e 1.sıkka cevap verenlere 
1.Aile planlaması günah 

2.Sagliga zararlı ( ) 

3.Çocuk istiyorum ( ) 
4.Kocam istemiyor { ) 

9.Diger(Belirtiniz) ( ) 
O.Gereksiz ( ) 

KOLON 

54 

55 

sorma) 

39 Gebeligi önleme yöntemlerinin sizce kim 56 
anlatsa daha faydalı olur? 
1.Hanım doktor ( ) 
2.Erkek doktor () 
3 .Ebe C ) 
4.Esi ( J 
5.Akraba-Arkadaş ( ) 
6.Hic kimse C ) 
9.Diger(Belirtiniz) ( ) 
8.Bilmiyor ( ) 

40 Sizce istemedigi halde gebe kalan bir 
kadın ne yapmalıdır? 
1.Dogurmalı ( ) 
2.Dilsürmeli ( J 
3.Aldırmalı ( J 
9.Diger(Belirtiniz} ( ) 
8.Bilmiyor ( J 

57 

41 •Gebe! igi önleme yöntemini esler arasında 58 
hangisi uygulamalı? 
1.Kadın ( ) 
2.Erkek C ) 
3.Her ikisi ( ) 
4 .Hi cbirisi ( ) 
9.Diger(Belirtiniz) { J 
8.Bilmiyor () 

KOD 



6 

S.No SORULAR 

42 Aşagıdaki yöntemleri tek tek sorunuz ve 
ilgili yeri işaretleyiniz. 

KOLON 

Biliyor(l) Bilmiyor(2) 

-R!A 
-A~ızdan alınan hap 
-Kaput 
-Coitus interruptup 
-Tüp 1 igasyonu 
-Erkek sterilizasyonu 

( 

( 
( 

( 
( 

( 

43 Evinizde sahip olacagınız çocuk sayısına 
kim karar verir? 
1.Eşim ( ) 
2.Ben ( ) 
3.Birlikte ( ) 
9.Diger(Belirtiniz) ( ) 
B.Bilmiyor ( ) 

59 
60 
61 
62 
63 
64 

65 

44 Kocanızla gebelikten korunma yolları hakkında 66 
hiç konusurmusunuz? 
1. Sık sık 
2.Ara sıra 
3.Hiç 
O.Gereksiz 

(Cevap ı.ve2. ise diger soruya 

) 

) 

) 

( ) 

geçiniz) 

45 Kocanızın aile planlaması hakkındaki fikri 67 
nedir? 
1. Dogru bul uyar ( l 
2.Dogru bulmuyor ( ) 
8. Bilmiyor ( ) 
O.Gereksiz () 

KOD 



EK-II 

EG!TlM ARAŞTIRMA SAGLIK OCAKLARI BöLGES!NDE 15-49 YAS 

GRUBU EVLt KADINLARIN AlLE PLANLAMASI !LE !LG!Ll B!LG!. 

TUTUM VE DAVRANISLARI ANKET FORMU KOD TAL!MATI. 

S.No SORULAR KOD KOLON 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

Anket Sıra No 
Kadının Yaşı 
-Bilmiyor 

Kadının Egitim Düzeyi 
-Okuryazar Degil 
-Okuryazar 
-!lkokul Mezunu 
-Ortaokul Mezunu 
-Lise Mezunu 
-Yüksekokul Mezunu 

Kadının Meslegi 
-Ev Hanımı 
-tşsiz 
-Çiftçi 
-Esnaf 
-tşçi Sigortalı 

-Emekli 
-Memur 
-Sigortasız !şci 
-Serbest Ticaret 
-özel Sektör 
-Diger (Yukarıdaki mesleklerin 

dışında olanlar) 
Kocasının Egitim Düzeyi 

-Okuryazar Degil 
-Okuryazar. 
-llkokul Mezunu 
-Ortaokul Mezunu 
-Lise Mezunu 
-Yüksek Okul Mezunu 
-Bilmiyor _ 

Kocasının Meslegi(4.Sorudakı grupla
maya göre) 

Ailedeki Kişi Sayısı 
Eşi rıe Akrabalık Durumu 

-Yok 
-1.Derecede(Arncaoglu,halaoglu, 

teyzeoglu,dayıoglu) 

-2.Derecede 
-Bilmiyor 

Aynen 
Aynen 

88 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 

99 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 

Aynen 

1 

2 
3 
8 

1.2.3 
4.5 

6 

7.8 

9 

10.11 
12.13 

14 



9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

2 

Ailenin Yapısı 
-Çekirdek(Anne,baba,cocuklar) 
-Geniş Aile 
-Diger 

Ailenin Ekonomik Durumu 
-Kötü 
-Orta 
-!yi 

(Soruda ailenin ekonomik durumunu 
tarafsız ve dogru bir sekilde tes
bit etmek icin,köy salma listesi, 
köy ileri gelenlerinin fikri ve 
kişisel kanaatlerimiz hesaba katı
larak iyi,orta,kötü olarak deger
lendirilmistir.) 

!lk Evlendigi Yaş 
-Bilmiyor 

Evliligin Süresi 
-Bilmiyor 

Adet Görüyormusunuz? 
-Evet 
-Hayır 

Kocanla Berabermisin? 
-Evet 
-Hayır Esi ölmüş 
-Boşanmış 

-!şçi (Gurbette) 
-Asker 

Toplam Gebelik Sayısı 
-Bilmiyor 
-Gereksiz(Hic gebelik geçirme-

yenler) 

Yaptıgı Canlı Dogum Sayısı 
-Bilmiyor 
-Gereksiz(Hiç qebelik gecirme-

yenl~r,ilk gebeligi 
olanlar) 

Yaptıgı ölü Dogum Sayısı 
-Bilmiyor 
-Gereksiz(Hiç gebelik geçirme-

yenler.ilk gebeligi 
olanlar) 

ölen Çocuk Sayısı 
-Bilmiyor 
-Gereksiz(Hiç gebelik geçirme-

yenler,ilk gebeligi 
olanlar) 

Halen Yaşayan Çocuk Sayısı 
-Gereksiz(Hiç gebelik geçirme

yenler.ilk gebeligi 
olanlar) 

1 
2 
9 

1 
2 
3 

Aynen 
BB 

Aynen 
88 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 

15 

16 

17.18 

19.20 

21 

22 

Aynen 23.24 
88 

DO 

Aynen 25.26 
88 

DO 
Aynen 27 

8 

o 
Aynen 28 

8 

o 
Aynen 29.30 

00 



20 

21 

22 

23 

24 

3 

Sakat Dogan Cocuk Var mı? 
-Yok 
-Var-DKC 
-Pes equino-varus 
-Konjenital el anomalileri 
-Konjenital ayak anomalileri 
-Yarık dudak.yarık damak 
-Cerebral palcy 
-Ust extremite kırıl< sek.elleri 
.-Alt extremite kırık sek.elleri 
-Yumuşak doku hastalıgı 
-Polio sekeli 
-Hallux vallus 
-$aşı 1 ık 
-Gözleri görmeyen 
-Diger(Yukarıdaki sakatlıklar 

dısında sakatlıgı varsa) 
-Bilmiyor 
-Gereksiz(Hiç gebe kalmayan.ilk 

gebeligi olan) 
Dogumdan Sonra Sakat "Olan cocuk 
var mı?(20.sorudaki gruplamaya 

göre) 
-Bilmiyor 
-Gereksiz(Gebelik geçirmeyenler, 

ilk gebeligi olanlar) 
Annenin kaç defa düşük yaptıgı 
-Bilmiyor 
-Gereksiz(Gebelik geçirmeyenler, 

ilk gebeligi olanlar) 
Düşük yapmış ise; 
1-Kendig-inden 
-Gereksiz(22.soruya göre düsü

gli yoksa} 
2-!steyerek 
-Gereksiz(22.soruya göre düşli

gü yoksa) 
3-Kürtaj(Aldırma) 
-Gereksiz(22.soruya göre düsü

g-ü yoksa) 
4-Dig-er 
-Gereksiz(22.soruya göre düsü

g-ü yoksa) 
Son gebeligin sonlanma biçimi 
-Canlı dogum 
-ölü dogum 
-!stemli düşük 
-Kendiliginden düşük 
-Gereksiz(Hic gebe kalmamls,ilk 

gebeligi olanlar) 

Ol 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 

99 
88 

00 

31.32 

33.34 
88 

00 
Aynen 35 

8 

o 

Aynen 36 

o 
Aynen 37 

o 
Aynen 38 

o 
Aynen 39 

o 
40 

1 
2 
3 
4 

o 



25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4 

Son iki gebelik arası süre(ay olarak)Aynen 
-Bilmiyor 88 
-Gereksiz(Hic gebe kalmayanlar, 

ilk gebeligi olanlar ve 
bir dogum yapmış olanlar) 

Son gebeliginizde isteyerek mi gebe 
kalm1ştın1z? 

-Evet 
-Hayır 

-Gereksiz(Hiç gebe kalmayan-
lar) 

Evet ise;neden başka cocuk isti
yorsunuz? 
-!lk çocuk 
-Cocuklarımın sayısını az buluyorum 
-Erkek cocugum yok 
-Kız çocugum yok 
-Kocam istiyor 
-Diger 
-Bilmiyor 
-Gereksiz(26.soruyu hayır diye 

yanıtlayanlar,hic gebe 
kalmayanlar) 

Hayır ise;neden başka çocuk iste
miyorsunuz? 

-Yeterince cocugum var 
-Çok gebelik saglıga zararlı 
-Daha fazla cocugun bakım ve 
sorumlulugunu üstlenemem 

-Çocuk bakıp yetistirecek paramız 
yok 

-Dig-er 
-Bilmiyor 
-Gereksiz(26.soruyu evet diye 

yanıtlayanlar ve hiç 
gebe kalmayanlar) 

00 

1 
2 

o 

1 
2 
3 
4 
5 
9 
8 

o 

1 
2 

3 

4 
9 
8 

o 
Elinizde bunu saglayacak imkanlar 
olsa ; aslında kaç çocugunuzun 
olmasını isterdiniz 
-Bilmiyor 

Aynen 
8 

Sizce istedigi sayıda çocuk sahibi 
olan bir kadın başka çocuk olma-
ması icin ne yapmalıdır? 
-Bir aile planlaması yöntemi 
uygulamalıd1r 

-Doktor veya ebeye danışmalıdır 
-Diger(Yukarıdakiler dışında olan-

lar icin) 
-Bilmiyor 

Bir kadın çocugunu emzirdigi sürece 
gebe kalabilir mi? 
-Kalabilir 
-Kalamaz 
-Bilmiyor 

1 
2 

9 
8 

1 
2 
8 

41.42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 



32 

33 

34 

35 

36 

37 

5 

cevap kalabilir ise~Dogwndan kaç 
ay sonra korunmaya başlanmalıdır? 

- 1-3 ay 
- 4-6 ay 
- 7-9 ay 
-10 + ay 
-Bilmiyor 
-Gereksiz(31.soruya kalamaz veya 

bilmiyor diye yanıt ve
renler) 

Bugüne kadar hiç gebeligi önleyici 
yöntem kullandınız mı? 
-Hayır hic kullanmadım 
-Evet.halen kullanıyorum 
-Evet,kullandım ve bıraktım 

Halen kullandıgınız yöntem 
-R!A 
-Agızdan alınan hap 
-Kaput 
-Coitus interruptus 
-Lavaj --
-Tüp ligasyonu 
-Diger(yukarıdaki yöntemler dı-

şında kalanlar) 
-Gereksiz(hiçbir aile planlaması 

yöntemi kullanmayanlar ve 
kullanıp bırakanlar) 

Bu yöntemi kimden ögrendiniz? 
-Komsu.arkadaş.akraba 
-Kocası 
-Doktor 
-Ebe 
-Diger 
-Gereksiz(yöntem kullanmayanlar 

ve kullanıp bırakanlar) 

Bu yöntemi ne kadar süredir kulla
nıyorsunuz? 

- 0-3 ay 
- 4-12 ay 
-13'-48 ay 
- 5 + yı 1 
-Gereksiz(yöntem kullanmayanlar 

ve kullanıp bırakanlar) 
Uygulamayı bıraktınsa neden? 

-Çocuk istegi 
-Agrı 
-Kanama 
-Yöntem+gebelik 
-Kocam istemedi 
-Diger 
-Gereksiz(halen kullananlar ve 

hic kullanmayanlar) 

1 
2 
3 
4 
8 

9 

o 
1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

9 

o 

1 
2 
3 
4 
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o 
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o 

1 
2 
3 
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5 
9 

o 

49 

50 

51 

52 

53 

54 
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38 Neden gebeligi önleyici bir yöntem 
kullanmıyorsunuz? 55 
-Aile planlaması günah 1 
-Saglıga zararlı 2 
-Cocuk istiyorum 3 
-Kocam istemiyor 4 
-Diger{yukarıdaki nedenler dısında) 9 
-Gereksiz(aile planlaması yöntemi 

kullananlar ve kullanıp 
bırakanlar) O 

39 Gebeligi önleme yöntemlerini sizce 
kim anlatsa daha faydalı olur? 56 
-Hanım doktor 1 
-Erkek doktor 2 
-Ebe 3 
-Esi 4 
-Akraba-arkadaş 5 
-Hic kimse 6 
-Diger(yukarıdakiler dışında 

olanlar) 9 
-Bilmiyor -- 8 

40 Sizce istemedigi halde gebe kalan 
bir kadın ne yapmalıdır? 57 
-Dogurmalı ı 
-Düşürme 1 i 2 
-Aldırma! ı 3 
-Diger(yukarıdakiler dışında) g 
-Bilmiyor 8 

41 Gebeligi önleme yöntemini esler 
arasında hangisi uygulamalıdır? 58 
-Kadın ı 
-Erkek 2 
-Her ikisi 3 
-Hiçbirisi 4 
-Diger(Yukarıdakiler dışında) 9 
-Bilmiyor 8 

42 Asag-ıdaki yönternleri tek tek sorunuz 
ve ilgili yeri işaretleyiniz 

43 

Biliyor(l) Bilmiyor(2) 
------------------------

-R!A ( ) 
-Agızdan alınan hap ( } 
-Kaput ( ) 
-Coitus interruptus ( ) 
-Tüp ligasyonu ( } 
-~r~ek steri 1 izasyonu ( ) 
E~ınızde sahip olacagınız çocuk sayısına 
kım karar verir? 
-Eşim 1 
-Ben 2 
-Biri ikte 3 
-Diger g 
-Bilmiyor 8 

59 
60 
61 
62 
63 
64 

65 
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45 
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Kocanızla gebelikten korunma yolla
rı hakkında hic konuşuyormusunuz? 
-Sık sık 
-Ara sıra 
-Hiç 
-Gereksiz(dul olanlar) 

Kocanızın aile planlaması hakkında 
fikri nedir? 
-Dogru buluyor 
-Dogru bulmuyor 
-Bilmiyor 
-Gereksiz(dul olanlar ve hic ko-

nuşmayanlar) 

1 
2 
3 
o 

1 
2 
8 

o 

66 

67 




