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Özet

Amaç: Hasta popülasyonumuzdaki kontraseptif tercihlerini, oranlar›n› ve hastalar›n belirttikleri yön-
temlere ait yan etkileri tespit etmek.

Gereç ve Yöntem: Çal›flmam›z Cerrahpafla T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›
poliklini¤ine herhangi bir nedenle baflvuran ve reprodüktif ça¤da olup düzenli cinsel birlikteli¤i bulunan
274 hasta üzerinde anket tarz›nda yap›lm›flt›r. Kad›nlara halen hangi kontrasepsiyon yöntemini kulland›k-
lar› ve buna ba¤l› flikâyetleri sorulmufltur.

Bulgular: Hastalar›n kulland›klar› kontrasepsiyon yöntemine göre da¤›l›m› flu flekildeydi: R‹A %32.1,
kondom %13.9, tüp ligasyonu %5.1, oral kontraseptif %4.7, spermisit %0.4, enjektable kontraseptif %0.4,
koitus interruptus %41.6, takvim metodu %1.5, laktasyon %0.4. R‹A ve oral kontraseptif kullanan hastalar-
da en s›k rastlanan flikâyet ara kanama iken, koitus interruptus ile korunan hastalarda gebelik idi.

Sonuç: Aile planlamas› halen ülkemizin önde gelen sorunlar›ndan biridir. Bu sorunu çözmenin en iyi
yolu, etkili kontrasepsiyon yöntemlerini uygulamakt›r. Bu yöntemleri hastaya tavsiye ederken de sosyo-
ekonomik, sosyo-kültürel seviyeye ve kullan›m kolayl›¤›na özellikle dikkat edilmelidir. Hastane ve sa¤l›k
ocaklar› d›fl›nda e¤itim programlar› ve bas›n ile de aile planlamas› desteklenmelidir.

Anahtar kelimeler: Kontrasepsiyon, R‹A, oral kontraseptif, kondom, koitus interruptus 

Abstract

Contraceptive Methods Used in Cerrahpafla Medical School, Department of Gynaecology
and Obstetrics

Background and Design: To define the choice and extend of methods of contraception used and to
find out their adverse effects stated by patients in our population.

Materials and Methods: Our study was made in Cerrahpafla Medical School at the department of
Gynaecology and Obstetrics as a questionary. We asked the contraception methods and their adverse ef-
fects to 274 sexually active patients.

Results: The rate of contraception methods were: IUD 32.1%, condom 13.9%, tubal sterilization 5.1%,
oral contraceptive drugs 7%, spermicide 0.4%, injectable contraceptives 0.4%, coitus interruptus 41.6%, ca-
lender method 1.5%, lactation 0.4%. The most common complaint with IUD and oral contraceptive use
was spotting and with coitus interruptus pregnancy.

Conclusion: Family planning is still one of the most important problems of our country. We can sol-
ve this problem with effective contraception methods. Effective contraception methods must be advised
according to the socio-economic level, education level and compliance. Besides the maternity hospitals
and health clinics family planning should be encouraged with education programs and by the press.

Keywords: Contraceptive methods, intrauterine device, oral contraceptives, condoms, coitus inter-
ruptus
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Girifl
Geliflmekte olan ülkelerde, her y›l yar›m mil-

yondan fazla kad›n hayat›n› gebeli¤e ba¤l›
komplikasyonlar nedeniyle kaybetmektedir (1).
Bu ölümlerin engellenmesinde sadece gerekli
acil t›bbi müdahale de¤il, aile planlamas› e¤itimi
ile istenmeyen yüksek riskli gebeliklerin ve bi-
reylerin kendi çabalar›yla indükledi¤i düflüklerin
önüne geçilmesi önem kazan›r (1). Hem anne
sa¤l›¤› hem de nüfus art›fl›n›n engellenerek top-
lumun sosyo-ekonomik düzeyini art›rmak aç›-
s›ndan aile planlamas› programlar›n›n do¤ru fle-
kilde yürütülmesi faydal› olacakt›r. Türkiye’de
yap›lan bir çal›flmada tercih edilen kontrasepsi-
yon metotlar› flu flekilde bildirilmifltir: %38 R‹A,
%19.4 kondom, %12.5 oral kontraseptif, %6.6
spermisit, %0.4 tubal sterilizasyon, %15.9 do¤al
yöntemler (ço¤unlukla geri çekme, %7.4 korun-
ma yöntemi kullanm›yor (2).

Bu veriler ülkenin farkl› bölgelerinde ve fark-
l› hastanelerde de¤ifliklik göstermektedir. Bunun
nedeni hem bireylerin farkl› kültürel, sosyoeko-
nomik ve dinsel özelliklerinin olmas›, hem de
sa¤l›k çal›flanlar›n›n bilgi düzeyleri ve aile plan-
lamas› e¤itimi verme olanaklar›n›n de¤iflkenlik
göstermesidir.

Biz de kendi hasta popülasyonumuzdaki
kontaseptif tercihleri ve oranlar›n›, yöntemlere
ait hastalar›n belirttikleri yan etkileri tespit etme-
yi amaçlad›k.

Gereç ve Yöntem
Çal›flmam›z Cerrahpafla T›p Fakültesi Kad›n

Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal› Poliklini¤i-
ne herhangi bir nedenle Ocak 2001- Ocak 2002
y›llar› aras›nda baflvuran 5441 hastadan 15 ile 50
yafl aras›nda olup düzenli cinsel birlikteli¤i bulu-
nan ve ankete kat›lmay› kabul eden 274 hasta
üzerinde yap›lm›flt›r. Kad›nlar›n halen hangi
kontrasepsiyon yöntemini kulland›klar›, kulla-
n›m süreleri ve kulland›klar› yönteme ba¤l› flikâ-
yetleri sorulmufltur. Elde edilen sonuçlar Pear-
son’un ki-kare istatistik analiz yöntemi ile de¤er-
lendirilmifltir.

Bulgular
Hastalar›n yafl ortalamas› 35.67 (±7.94) idi.

Çal›flmaya kat›lanlar›n 267’si (%97.4) evli, 7’si
(%2.6) ise bekâr, birlikte yaflayan veya imam ni-
kâhl› idi.

Hastalar›n kulland›klar› kontrasepsiyon yön-
temine göre da¤›l›m› flu flekilde idi: R‹A %32.1,
kondom %14.6, tüp ligasyonu %5.1, oral kontra-
septif %4.7, spermisit %0.4, enjektable kontra-
septif %0.4, koitus interruptus %41.6, takvim
metodu %1.5, laktasyon %0.4’idi (Tablo 1).

Hastalara kulland›klar› yöntemlere ba¤l› fli-
kâyetlerinin olup olmad›¤› soruldu: R‹A kulla-
nan hastalar›n %21.1’inde ara kanama, %18.9’un-
da kas›k a¤r›s›, %14.4’ünde vaginal ak›nt›,
%4.4’ünde bel a¤r›s› flikâyeti mevcuttu.

Oral kontraseptif kullanan hastalarda ise
%16.6 oran›nda ara kanama flikâyeti mevcuttu.
Do¤um kontrol yöntemi olarak oral kontrasep-
tifleri tercih eden di¤er hastalar vaginal ak›nt›,
R‹A iste¤i nedeniyle ve kontrol muayenesi ama-
c›yla baflvurmufllard›.

Koitus interruptus ile korunan hastalar ise
%1.84 gebelik nedeniyle baflvurmufltu. Di¤er
yöntemleri kullanan hastalar›n kulland›klar› yön-
teme ba¤l› flikâyetleri yoktu. Tablo 2’de hastala-
r›n belirtti¤i flikâyetler genel olarak özetlenmifltir.

Tablo 1. Çal›flmaya al›nan hastalar›n 
korunma metotlar›

Korunma Kullanan Yüzde
Metodu Hasta Say›s›

 

Koitus interruptus 114 41.6

R‹A 88 32.1

Kondom 38 13.9

OKS 13 4.7

Tüp ligasyonu 14 5.1

Laktasyon 1 0.4

Takvim 4 1.5

Ayl›k i¤ne 1 0.4

Spermisit 1 0.4
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Do¤al metotlarla korunan hastalar›n (n:118)
72’si, modern yöntemleri kullanan hastalar›n
(n:156) %48.1’i iste¤e ba¤l› küretaj yapt›rm›fl-
lard›r. Do¤al metotlarla modern metotlardaki
küretaj oran›n›n Pearson’un ki-kare istatistiksel
analiz yöntemi ile karfl›laflt›r›lmas› sonucunda
fark anlaml› olarak bulunmufltur (p:0.033). Bu-
na göre beklenildi¤i gibi do¤al metotlarla ko-
runan hastalar›n ortalama küretaj say›s› daha
fazlad›r.

Tart›flma
‹stanbul’da yaflayan ve ço¤u memur ya da

memur efli olan ve herhangi bir nedenle üni-
versitemize baflvuran reprodüktif ça¤daki ka-
d›nlar›n do¤al yöntemlerle korunma oran›
%43.1 olarak bulunmufltur. Herhangi bir do¤al
yöntemle korunma oran› Türkiye Nüfus Sa¤l›-
¤› Araflt›rmas› 2003 sonuçlar›na göre %28.5’tir
(8). Arada oldukça büyük bir fark bulunmakta-
d›r. Bu fark sosyo-kültürel seviye ve yerleflim
yerlerinin farkl› olmas›ndan kaynaklan›yor ola-
bilir. Ancak ankete kat›lan hastalar bu bak›m-
lardan irdelenmedi¤i için kesin bir yorum yap-
mak do¤ru olmaz. Yaln›z do¤al yöntemlerin
güvenilirli¤inin çok düflük oldu¤u bir gerçektir
ve bu gerçek ›fl›¤›nda klini¤imize baflvuran
hastalara aile planlamas› e¤itiminin halen ye-
terli olarak verilemedi¤i söylenebilir.

Klini¤imize baflvuran ve modern yöntemler
ile korunan kad›nlar›n büyük ço¤unlu¤u
(%32.1) R‹A kullanmaktayd›. R‹A kullanan hasta-
lar genel olarak 25-40 yafl grubundayd› ve hep-
si en az bir kere do¤um yapm›flt›. Bu hastalar›n
kontrasepsiyon yöntemi olarak R‹A’y› tercih et-
melerinin nedeni oral kontraseptiflerin yan etki-
lerine karfl› bir korku olmas› (3) ya da hekimle-
rin hastalar›, özellikle en az bir do¤um yapm›fl
hastalar›, daha uzun süreli, daha ucuz kontra-
sepsiyon sa¤lad›¤› için R‹A’ya yönlendirmeleri
olabilir. Ancak R‹A’y› tecih etmek kadar kullan›-
m›na devam etmek de önemlidir. Yap›lan çal›fl-
malarda R‹A ile korunan hastalar›n metoda de-
vam etme oran› %60 civar›nda bulunmufltur
(4,5). Demek ki R‹A kullanan hastalar›n flikâyet-
leri do¤ru flekilde de¤erlendirilir, tedavi edilir ve
hastaya bilgi verilirse, yar›dan fazlas› bu yönte-
mi kullanmaya devam etmektedir.

Klini¤imize baflvuran hastalarda oral kontra-
septif kullanma oran› sadece %4.7 idi. Bu hasta-
larda ilaca ba¤l› görülen flikâyet yaln›zca ara ka-
nama idi. Bizim hasta popülasyonumuzda oral
kontaseptif kullan›m› Türkiye’de yap›lan di¤er
çal›flmalara göre daha düflük olarak bulunmufl-
tur (2). Ancak TNSA-2003 verilerinde oral kont-
raseptif kullan›m oran› %4.7 olarak belirtilmifltir
ki bizim sonuçlar›m›zdan farkl› de¤ildir (8). Yi-
ne ayn› araflt›rmada bu oran›n 1988’den günü-
müze gelindikçe düflme e¤iliminde oldu¤u tespit
edilmifltir. Bu nedenle oral kontaseptiflerin kul-
lan›m›n› özendirmek amac›yla sa¤l›k ocaklar› ve
aile planlama merkezlerinde ilk kutunun bedava
verilmesi ve kad›nlarla bire bir iletiflim kurarak
ilac›n kullan›m›n›n daha iyi anlat›lmas› gerek-
mektedir. Bunun gerçekleflebilmesi için ise dev-
letin bu konuya deste¤inin artmas› gereklidir.
Yapt›¤›m›z çal›flmada OKS kullanan hastalar›n
genç yafl grubu oldu¤unu tespit ettik. Bunun ne-
deni, ileri yafltaki kullan›m›n›n emboli riskini art-
t›rmas› nedeniyle hekimler taraf›ndan önerilme-
mesi olabilir. ‹leri yafltaki hastalar iyi de¤erlendi-
rilerek risk faktörü tafl›mayan olgularda düflük
doz ilaç önerilebilir. Böylelikle kad›nlar reçete

Tablo 2. Do¤um kontrol yöntemleri kullanan
hastalar›n belirtti¤i flikâyetler

Yan Etkiler S›kl›k Yüzde

Ara kanama 34 12.4

Vaginal ak›nt› 28 10.2

Kas›k a¤r›s› 49 17.9

Bel a¤r›s› 4 1.5

R‹A iste¤i 16 5.8

Âdet rötar› 16 5.8

Âdet görememe 6 2.2

Kontrol 39 14.2

Kafl›nt› 8 2.9

Di¤er 74 27
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yazd›rmaya gelirken düzenli takibe gelmifl olur-
lar ve bu sayede rutin taramalar›n uygulanmas›
sa¤lanabilir.

Yapt›¤›m›z çal›flmada kondom kullan›m›
%13.9 oran›nda; di¤er çal›flmalara ve TNSA-
2003 sonuçlar›na benzer olarak bulundu (2,8).
Den Tanhelaar ve arkadafllar›n›n yapt›¤› çal›fl-
mada, kondom kullan›m›n›n seksüel iliflki kali-
tesinde farkl›l›k yaratmas› nedeniyle tercih
edilmedi¤i gösterilmifltir (3). Ancak cinsel yol-
dan bulaflan hastal›klar yönünden yüksek risk-
li bireylere kondom kullan›m› mutlaka öneril-
melidir. Dünyada her y›l yaklafl›k 333 milyon
yeni cinsel yolla bulaflan hastal›k vakas›n›n
meydana gelmekte oldu¤u ve büyük k›sm›n›n
geliflmekte olan ülkelerde görüldü¤ü belirlen-
mifltir. Bu hastal›klar insanlar›n genç ve aktif
olduklar› dönemde görülmektedir. Olgular›n
üçte birini yafl› 25’in alt›nda olan gençler olufl-
turmaktad›r. Ülkemizde ise bildirim sisteminin
yetersiz çal›fl›yor olmas›, ülke verilerimizin ve
sürveyans›n yetersiz olmas› problem olmakta-
d›r (9). Bu nedenle sistem düzelip ulusal sa¤-
l›k politikas› oluflturulana kadar özellikle evli
olmayan ve/veya çokeflli olan bireylere kon-
dom kullan›m› önerilmelidir.

Olgular›m›zda tüp ligasyonu ile korunanlar›n
oran› %5.1 olarak bulunmufltur. Korell ve arka-
dafllar›, daha yafll› olan ve aile planlamas›n› ta-
mamlam›fl hastalarda yapt›klar› çal›flmada tüp li-
gasyonu yöntemini tercih etme oran›n› daha
yüksek buldular (6). Tüp ligasyonu özellikle
gravidas› ve küretaj say›s› fazla olan ve 35 yafl›n
üzerindeki hastalar için uygun bir yöntem olarak
gözükmektedir. Özellikle do¤um sonras› ilk
günlerde yap›lan tüp ligasyonu annenin ikinci
kez hastaneye yatmas›n› önlemesi aç›s›ndan pra-
tik ve hastan›n ikna edilmesini kolaylaflt›r›c› bir
yöntemdir.

Klini¤imize baflvuran hastalarda enjektabl
kontraseptif ve spermisit kullan›m› muhtemelen
metotlar›n tan›nmamas› nedeniyle çok düflük
bulunmufltur.

Do¤um kontrol metotlar› ile ilgili kad›nlar›n
tatmin olup olmad›¤›n›n de¤erlendirildi¤i 1466
hasta üzerinde yap›lan bir çal›flmada oral kont-
raseptif kullananlarda ilac›n yan etkileri hakk›n-
da korkunun, R‹A ve tüp ligasyonu kullanan ka-
d›nlarda kullan›m kolayl›¤›n›n, kondom kulla-
nanlarda seksüel iliflki kalitesindeki farkl›l›¤›n ve
do¤al yöntemlerle korunanlarda gebelik korku-
sunun ön planda oldu¤u bulunmufltur (3).

Kontrasepsiyon yöntemleri aras›nda yöntem
de¤ifltirme oranlar›n› de¤erlendiren Grandy ve
arkadafllar› çal›flmalar›nda bu oran› evli kad›nlar-
da %40, evli olmayanlarda %61 olarak bulmufl-
tur. Evli olan ve çocu¤u olmayan hastalarda
uzun dönemli ve geri dönüflümü olmayan yön-
temlerin tercih edilmedi¤i, evli olan ve daha yafl-
l› olanlarda sterilizasyonun daha çok tercih edil-
di¤i tespit edilmifltir (7). Bu nedenle hastalar›n
medeni halleri, gravidalar› ve yafllar› göz önüne
al›narak kontrasepsiyon yöntemlerini önermek
gerekir. Aile planlamas› ve do¤um kontrolü yal-
n›zca kad›nlar› de¤il, tüm aileyi ve toplumu ilgi-
lendiren bir konu olarak de¤erlendirilmeli ve
toplum sa¤l›¤›n›n bir parças› olarak ele al›nmal›-
d›r. Sa¤l›kl› bir nesil yetiflebilmesi için gerekli ön
koflul budur. Kad›n bafl›na çocuk say›s› (toplam
do¤urganl›k oran›) 1998 y›l›nda 2.61 iken, 2003
y›l›nda 2.23 olarak bulunmufltur. Bu, yaklafl›k
%15’lik bir azalmaya iflaret eder (8). Türkiye’nin
önemli yaralar›ndan bir olan bebek ölümlerinde
ise Bat›’ya göre hâlâ yüksek oran devam etmek-
tedir. 1998 y›l›nda bu oran %046.5 iken, 2003’te
%028.7’ye indi. Türkiye bebek ölüm h›z›n› her
ne kadar binde 120’lerden binde 30’un alt›na
düflürdüyse de Bat›’da binde 5-6’larda oldu¤u
dikkate al›nd›¤›nda, yine de yetersiz kald›¤› gö-
rülmektedir (8). Bu nedenle çiftlere aile planla-
mas›n›n önemi iyi anlat›lmal› ve kendilerine en
uygun yöntem özendirilmelidir. Hastalar›n kul-
land›klar› yöntemle ilgili flikâyetleri ele al›narak
tedavi yoluna gidilmeli ve kiflilere gerekli bilgi
verilmeli, gerekiyorsa daha uygun bir yöntem
önerilmelidir. Yeni bir yöntem seçerken yöntemi
kullanman›n çiftlerin cinsel ve üreme yaflamlar›-
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n› etkileme faktörünü ve kontraseptif yöntemi-
nin kullan›m kolayl›¤› ve güvenilirli¤i birlikte
dikkate al›nmak zorundad›r. Bir baflka önemli
nokta da sa¤l›k personelinin kontrasepsiyon
hakk›nda bilgi verirken, sadece hizmet verdi¤i
birimde bulunan yöntemler üzerinde vurgu yap-
maktan kaç›nmas›, bütün yöntemler hakk›nda
bilgi vermesi gereklili¤idir.

Sonuç olarak, aile planlamas› ülkemiz için
ciddi bir sorun olmaya devam etmektedir. Bu
sorunun çözülmesi için özellikle birinci basamak
sa¤l›k hizmeti veren kurumlarda her ne sebeple
baflvurursa baflvursun reprodüktif ça¤daki tüm
kad›nlara yeterli zaman ayr›larak aile planlamas›
e¤itimi verilmelidir. Ayr›ca aile planlamas›na ay-
r›lan bütçenin art›r›lmas› gereklidir. En önemlisi
de günümüzün en güçlü iletiflim arac› olan med-
ya organlar›ndan daha fazla yararlan›lmal›d›r.
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