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AYDIN`DA YASAL GEBELÝK TAHLÝYESÝ AMACIYLA BAÞVURANLARIN KORUNMA
BÝÇÝMÝ VE TAHLÝYE SONRASI ÝÇÝN DÜÞÜNDÜKLERÝ KORUNMA YÖNTEMÝ
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Özet
Amaç : Aydýn'da yasal tahliye amacýyla baþvuran kadýnlarýn kontraseptif kullaným özelliklerini ve tahliye
sonrasýnda kullanmayý düþündükleri kontraseptif yöntem hakkýndaki fikirlerini öðrenmek için yapýlan
tanýmlayýcý bir anket çalýþmasý.
Yöntem : Adnan Menderes Üniversitesi Týp Fakültesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Anabilim Dalý ve Aydýn
Doðum ve Çocuk Bakýmevi Hastanesi Aile Planlamasý Polikliniði`nde rastgele günlerde yasal gebelik tahliyesi
amacýyla baþvuran 107 kadýn ile tahliye öncesinde yüz yüze görüþme yapýldý. Tanýmlayýcý bulgular aritmetik
ortalama ± standart sapma ve yüzde deðerleri ile verildi.
Bulgular : Çalýþmaya alýnan kadýnlarýn gebe kaldýklarýnda kullandýklarý yöntemler: 21'i (%20) korunmamýþ, 71'i
(%66) geri çekme, 11'i (%10) takvim yöntemi, 3'ü (%3) kýlýf ve 1'i (%1) rahim içi araç (RÝA). Bundan sonra nasýl
korunmayý düþündükleri sorulduðunda, 48'i (%44) RÝA, 22'si (%20) hap, 8'i (%8) tüp baðlatma, 8'i (%8) kýlýf, 2'si
(%2) enjeksiyon, 2'si (%2) geri çekme yöntemini tercih edeceklerini ve 17'si (%16) ise henüz bir tercihi
olmadýðýný ifade etmiþtir.
Sonuç : Yasal tahliye sonrasý danýþmanlýk çok büyük önem kazanmaktadýr. Evlilik öncesinde rutine girecek bir
danýþmanlýk hizmetine gereksinim vardýr. Yasal tahliye için baþvuran kadýnlar yasal tahliyeyi halen bir aile
planlamasý yöntemi olarak görmektedir. Temel çözüm etkili alternatif yöntemler önermek ve kullandýklarý
yöntemlerle ilgili karþýlaþýlan sorunlara yönelik bilgilendirmede bulunmaktýr. Aile Planlamasý hizmetlerinin
organizasyonunda hizmet sonrasý danýþmanlýk gerekli ve zorunlu bir örgütlenmedir.
Anahtar Kelimeler : Yasal gebelik tahliyesi, aile planlamasý, kontrasepsiyon.
The Contraception Methods Preferred By Women Who Demand Legal Abortion And Their Attitude
About Contraception Methods Following Induced Abortion In Aydýn.
SUMMARY
Objective : This descriptive study was designed to determine the contraception method preferred by women who
demand legal abortion and their attitude about contraception methods following legal abortion inAydýn.
Methods : Hundred and seven women admitted to Adnan Menderes University Faculty of Medicine, Department
of Obstetrics and Gynecology and Aydýn Maternity and Childcare Hospital for legal abortion participated in this
questionnaire on random days. The questionnaire was filled out by interview. The descriptive results were
analyzed and obtained in the format of average ± standard deviation and a percent ratio.
Results : The methods used by women at the time they got pregnant were as follows; 21 (20%) no method, 71
(66%) coitus interruptus, 11 (10%) calendar method, 3 (3%) condom and 1 (1%) intrauterine device (IUD). At the
time of procedure, the contraception methods they would prefer following induced abortion were as follows, 48
(44%) IUD, 22 (20%) oral contraceptive steroid pills, 8 (8%) surgical sterilization, 8 (8%) condom, 2 (2%) oral
contraceptive steroid injections, 2 (2%) coitus interruptus and 17 (16%) no decision.
Conclusion : Counseling for family planning is gaining more importance following legal abortion. Routine premarriage counseling for family planning is necessary. Women participated in this study still think that legal
abortion is a family planning method. A major solution would be advising alternative effective methods and
informing women about the pitfalls of the methods they were using. Follow-up counseling for family planning
services is a mandatory component of the organization.
Key Words : Legal abortion, family planning, contraception.

Ülkemizde aile planlamasý kullaným oraný ve
yöntemleri yöresel deðiþimler göstermektedir. Bu
tutum deðiþikliðinin önde gelen nedenleri sosyal ve
ekonomik koþullardýr. Ülkemizde gebelik baþýna
isteyerek düþük hýzý oldukça yüksektir.¹ Ancak 1993
ve 1998 de yapýlan çalýþmalarda, ilimizin yer aldýðý
Batý Anadolu`da son beþ yýlda oluþmuþ gebeliklerin
isteyerek yasal tahliye ile sonlandýrýlmasý oraný, her
100 gebelik için 24.9`dan 18`e inmiþtir.² Bu anket ile
Aydýn'da yasal tahliye istemiyle baþvuran kadýnlarýn

uyguladýklarý ve tahliye sonrasý uygulamayý
düþündükleri aile planlamasý yöntemlerini öðrenmeyi
amaçladýk.
GEREÇ VE YÖNTEM
Adnan Menderes Üniversitesi Týp Fakültesi
Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Polikliniði'ne ve Aydýn
Doðum ve Çocuk Bakýmevi'ne Þubat 1998 ve Eylül
2000 tarihleri arasýnda yasal tahliye için baþvuran
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rastgele 107 kadýna, tahliye öncesinde, yüz yüze
görüþme yöntemi ile yaþlarý, evlenme yaþý, gebelik ve
doðum sayýlarý, daha önce tahliye yaptýrýp
yaptýrmadýðý, son doðum yaþý ve þekli, kendisinin ve
eþinin öðrenim durumu ve iþi soruldu. Ekonomik
durumu çok iyi, iyi, orta, kötü ve çok kötü arasýndan
kendileri tarafýndan belirlendi. Tercih ettiði çocuk
sayýsý, kürtaj isteminin kendisinin veya eþinin kararý
mý olduðu, gebelikten korunmak için daha önce
kullandýðý yöntemler, þimdiki gebeliði oluþtuðunda
kullanmakta olduðu korunma yöntemi ve bundan
sonra düþündüðü korunma yöntemi soruldu. Edinilen
bilgiler ortalama ± standart sapma ve yüzde deðerleri
ile deðerlendirildi.
BULGULAR
Yasal tahliye isteminde bulunan 107 kadýnýn yaþ
ortalamasý 30.4 ± 5.5 idi. Ortalama evlenme yaþlarý
19.3 ± 2.4 olarak saptandý. Son doðumdaki yaþ
ortalamasý 27.8 ± 4.3 bulundu. Ortalama gebelik
sayýlarý 4.0 ± 1.6 olup ortalama doðum sayýlarý 2.4 ±
1.2 bulundu.
Kadýnlarýn 4'ünün (%4) daha önce doðum
yapmadýðý, 13'ünün (%12) son doðumunu sezaryen ile
gerçekleþtirdiði öðrenildi.
Tahliye için baþvurduklarýnda, kadýnlarýn 33'ü
(%31) daha önce en az bir kez yasal tahliye yaptýrmýþ,
74`ü (%69) ilk kez yaptýrmak için baþvurmuþtur.
Kadýnlarýn öðrenim durumlarý ise þöyledir: Okur
yazar olmayan 6 (%5), okur yazar veya ilkokul 80
(%75), ortaöðretim 19 (%18), yüksek öðretim 2 (%2).
Eþlerin öðrenim durumu 78 (%73) okur yazar veya
ilkokul, 23 (%21) ortaöðretim, 6 (%6) yüksek öðretim
þeklindedir.
Kadýnlarýn 94'ü (%88) ev hanýmý, 13'ü (%12) ise
çalýþmaktadýr. Eþlerin 99'u (%93) çalýþýyor, 8'i (%7)
iþsizdir.
Ekonomik durumlarýný tanýmlamalarýna göre 1'i
(%1) çok kötü, 20'si (%19) kötü, 80'i (%75) orta, 6'sý
(%5) iyi durumdadýr ve çok iyi durumda olan yoktur.
Bu kürtajý en çok kimin istediði sorulduðunda,
82'si (%77) ortak karar, 14'ü (%13) kadýnýn tercihi,
11'i (%10) ise erkeðin tercihi olduðu yanýtý alýndý.
Kadýnlarýn 56'sý (%52) geçmiþte modern
korunma yöntemlerinden en az bir tanesini veya
birkaçýný kullanmýþ, 44'ü (%41) ise sadece geleneksel
korunma yöntemleri ile korunmuþlardýr. Kadýnlarýn
7'si (%7) ise hiçbir zaman hiçbir þekilde korunmamý
þtýr (TabloI).
Tablo I. Kadýnlarýn geçmiþte herhangi bir dönem
kullandýklarý korunma yöntemi (Modern yöntem, hap, rahim
içi araç ve kýlýftan oluþuyor.) (n=107).
Modern
yöntem

Sadece geleneksel
yöntem

Hiç
korunmamýþ

56 (%52)

44 (%41)

7 (%7)
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Tahliyesi için baþvurduklarý gebelikleri
oluþtuðunda kullandýklarý korunma yöntemleri
sorulduðunda ise 21 (%20) kadýnýn korunmadýðý,
71'inin (%66) geri çekme, 11'inin (%10) takvim
yöntemi, 3'ünün (%3) kýlýf ve 1'inin (%1) rahim içi
araç (RÝA) ile korunduðu belirlenmiþtir. (Tablo II.).
Tablo II. Tahliyesi için baþvurduklarý gebelikleri
oluþtuðunda kullanýlan korunma yöntemleri (n=107).
Geri çekme

Takvimi
Yöntemi

Kýlýf

RÝA

Korunmuyor

71 (%66)

11 (%10)

3 (%3) 1 (%1) 21 (%20)

Bundan sonra nasýl korunmayý düþündükleri
sorulduðunda, 48'i (%44) RÝA, 22'si (%20) hap, 8'i
(%8) tüp baðlatma, 8'i (%8) kýlýf, 2'si (%2) enjeksiyon,
2'si (%2) geri çekme yöntemini kullanmayý
düþündüklerini, 17'si (%16) ise henüz bir tercihi
olmadýðýný ifade etmiþtir (Tablo III.).
Tablo III. Tahliyeden sonra korunmak için düþünülen
yöntem (n=107).
RÝA

Hap

Kýlýf

Tüp
Enjek- Geri
Kararsýz
Baðlat. siyon çekme

48 (%44) 22 (%20) 8 (%8) 8 (%8) 2 (%2) 2 (%2) 17 (%16)

Kadýnlara ideal çocuk sayýsý sorulduðunda, 87'si
(%81) 2 , 13'ü (%12) üç, 4'ü (%4) dört ve 3'ü (%3) tek
çocuk olduðunu belirtmiþlerdir.
TARTIÞMA
Geliþmekte olan ülkelerde nüfusun fazla artmasý
sorun olurken geliþmiþ bazý ülkelerde de nüfus
yaþlanmakta ve hatta azalmaktadýr. Her ülke kendi
durumuna göre nüfus politikalarý geliþ
tirmektedir. Nüfus politikalarýnýn bir ayaðýný
oluþturan aile planlamasý hizmetleri ve sunumu da
saðlýk çalýþanlarýný ilgilendirmektedir.
1983 Yýlýnda kabul edilen ve 10 haftalýk
gebeliðe kadar yasal gebelik tahliyesine izin veren
2827 sayýlý kanunun yürürlüðe girmesinden sonra,
gebeliðin sonlandýrýlmasý iþlemi özel veya resmi
çeþitli saðlýk kurumlarý ve özel hekim
muayenehanelerinde yapýlmaktadýr. Yasa ayný
zamanda 1965 yýlý sonrasýnda uygulanmaya baþlayan,
daha kapsamlý ve geniþ kitlelere aile planlamasý
hizmeti sunmayý amaçlayan çalýþmalarý
geniþletmiþtir. Uygulanmakta olan hizmetlerin bir
sonucu olarak ülkemizde kadýn baþýna canlý doðum
sayýsý giderek azalmaktadýr.³ Hem yaygýn aile
planlamasý hizmeti sunmaya, hem isteyerek yapýlan
düþüðün saðlýklý koþullarda gerçekleþtirilmesine
olanak saðlayan bu uygulamalar, acaba diðer yandan
da yasal tahliyenin bir aile planlamasý yöntemi olarak
algýlanmasýna mý yol açmaktadýr?
1998 Türkiye Nüfus ve Saðlýk Araþtýrmasýna

Yüksel ve Ark.

göre ilimizin bulunduðu Batý bölgesinde evlenme yaþý
25-49 yaþ arasýndaki kadýnlarda ortalama 19.9 olarak
bulunmuþtur.4 Toplam doðurganlýk oraný bölgemizde
5
2.0'dýr. Bizim çalýþmamýzda yasal tahliye için
baþvuran 107 kadýn ortalama 30.4 yaþýndadýr. Bu
kadýnlarýn ortalama 19.5 yaþta, erken evlenip ortalama
10.9 yýlda 4.0 kez gebe kalarak 2.4 çocuða sahip
olduðu saptandý. Ortalama 27.8 yaþýnda son
doðumunu yapmýþ olan kadýnlar, tercih ettikleri ideal
çocuk sayýsýna büyük oranda (%81'i 2 çocuk) bu yaþta
ulaþmýþlardýr. Aile planlamasý hizmetleri özellikle
ideal çocuk sayýsýna ulaþmýþ bu yaþ grubu kadýnlara
öncelik vermesi halinde daha yararlý olacaktýr.
Çalýþmamýzda yer alan kadýnlarýn þimdiki
gebelikleri oluþtuðunda maalesef çok azýnýn etkili bir
yöntem ile korunduðu öðrenildi.
Geri çekme en yaygýn korunma yöntemi olurken
ikinci büyük grubu ise korunmayanlar
oluþturmaktadýr. Sevindirici bulunabilecek bir sonuç
ise tahliyeden sonra daha etkili bir korunma yöntemi
kullanma niyetinde olan kadýn sayýsýnýn fazla
olmasýdýr. Ancak yine de %16 gibi yüksek
sayýlabilecek bir oranýnýn hala kararsýz olduðu
gözlendi.
Dikkat çeken bir bulgu, kadýnlarýn %52`sinin
daha önce herhangi bir modern korunma yöntemini
kullanmýþ, %31`inin daha önce de yasal tahliye
yaptýrmýþ olmasýdýr. Bu denli büyük oranda modern
korunma yöntemi kullanan kadýnlarýn yine büyük bir
oranda geleneksel yöntemlere dönmesi veya hiç
korunmamasýnýn nedenleri araþtýrýlmaya deðerdir.
Bireylerin korunma yöntemleri kullanmalarý
sýrasýnda ortaya çýkabilecek sorunlarýna, etkin bir
danýþmanlýk hizmeti verememiþ olmamýz veya
kullanýlan yöntemden kadýnýn bir þekilde memnun
kalmamasý bunun nedeni olabilir. Bu hizmetlerin
sunumu sýrasýnda ve sonrasýnda kadýnýn bu konudaki
sorunlarýna eðilmek ve alternatif yöntemler önererek
etkili yöntem kullanýmýný saðlamak yararlý olacaktýr.
Ülkemizde aile planlamasý yöntemi kullanan
aile oraný %64'dür. 6 Ýlimizin yer aldýðý Batý
Anadolu`da bu oran %70.5 olup, tüm kadýnlarýn
%40.5`inin modern yöntemlerden birisi ile korunduðu
saptanmýþtýr.4 Kocaeli Üniversitesi`nde yapýlan ve
üreme çaðýndaki 922 kadýnýn yer aldýðý çalýþmaya
göre kadýnlarýn % 22.7'si korunmazken, % 53.3`ü
modern, %23.8'i geleneksel bir yöntem
uygulamaktadýr.7 Yine ilimize komþu olan Ýzmir'de
Atatürk Eðitim Hastanesi'nde yapýlan bir araþtýrmaya
göre, yasal tahliye istemiyle baþvuran 85 kadýn ile
yapýlan görüþmede %55.3`ünün daha önce de gebelik
tahliyesi yaptýrdýðý, %61.2`sinin daha önce etkin bir
korunma yöntemi kullanmýþ olduðu, yaklaþýk
%6`sýnýn hiçbir zaman ve hiçbir þekilde korunmadýðý
ve bu gebelik oluþtuðunda %70.6`sýnýn etkin olmayan
bir yöntem kullandýðý veya korunmadýðý görülmüþtür.8
Bu veriler ile bizim verilerimiz birbirine uygunluk
göstermektedir. Sadece daha önce yasal tahliye
yaptýrmýþ olanlarýn oraný bizim çalýþmamýzda daha az

çýkmýþtýr.
Sosyal ve ekonomik açýdan bakýldýðýnda yine
neredeyse tamamýna yakýný ev hanýmý, gelir durumu
orta ve kötü düzeydedir. Bu iki resmi kuruma yasal
tahliye amacýyla baþvuran hastalarýn neredeyse
tamamýna yakýný ilkokul-lise ve dengi öðrenim
düzeyinde bulunmalarý dikkat çekicidir.
Ülkemizde yapýlan iki ayrý çalýþmaya göre
yüksek tahsil yapmýþ kadýnlarýn daha çok etkili bir
korunma yöntemi kullandýklarýný ortaya koymuþtur.9,10
Çalýþmamýzdan bu yönde bir sonuç çýkarmak, sosyal
ve ekonomik düzeyi yüksek grubun özel
muayenehane veya kliniklerde yasal tahliye yaptýrma
olasýlýðýnýn yüksek olmasýndan dolayý, doðru olmaz
kanýsýndayýz.
Bizim çalýþmamýzda olumlu bir baþka sonuç ise,
tahliye kararýnda eþlerin yüksek bir oranda hemfikir
olmalarýdýr.
Anketimizde yasal tahliye isteyen kadýnlarýn
%4`ünün doðurmamýþ olduðu görüldü.
Ailelerin yaþam biçimi, sosyal ve ekonomik
koþullarýnýn deðiþmesiyle birlikte nullipar kadý
nlar da yasal tahliye isteminde bulunabilmektedir.
Nullipar kadýn oraný düþük olmasýna karþýn, evlilik
öncesi korunmanýn nasýl yapýlacaðý konusunda rutine
girecek bir danýþmanlýk hizmetine de gereksinim
olduðu açýktýr.
Anketimizde yasal tahliye amacýyla baþvuran
kadýnlarýn %12`si son doðumunu sezaryen ile
gerçekleþtirmiþtir. Tercih ettikleri ideal çocuk sayýsý
konusunda net tavýr ortaya koyan bu kadýnlarýn,
sezaryen öncesinde tubal sterilizasyon konusunda
bilgilendirilmeleri ve bir anlamda etkin bir korunma
fýrsatýný kaçýrmamalarý saðlanmalýdýr.
Yasal tahliye sonrasý rutin aile planlamasý
eðitimi verilen kadýnlarýn, kullandýklarý yetersiz bir
kontraseptif yöntemi, etkili bir yönteme dönüþtürme
oraný %45; yasal tahliye sonrasý, tahliyenin saðlýk
açýsýndan zararlarýnýn anlatýldýðý kadýnlarda %86 ve
nihayet tahliye yapýlmamýþ rutin aile planlamasý
eðitimi verilen kadýnlarda %18 bulunmuþtur11. Yasal
tahliye sonrasý danýþmanlýk bunun için çok büyük ö
nem kazanmaktadýr.
Etkili bir korunma yöntemi kullanmayýp gebe
kalarak sonra da yasal tahliye için baþvuran çalýþma
grubundaki kadýnlar açýsýndan yasal tahliye bir aile
planlamasý seçeneði gibi algýlanmaktadýr. Bu yanlýþýn
düzeltilmesinde aile planlamasý alanýnda çalýþanlara
önemli görevler düþmektedir.
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