
Program Adı 

HEMŞİRELİK Yüksek Lisans - 2010 

Tezin Adı 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İskele Bölgesinde Yaşayan 15-49 Yaş Kadınların Aile 

Planlaması Yöntem Kullanımları Ve Yöntem Kullanımını Etkileyen Faktörler 

Tezi Hazırlayan 

Dilek SARPKAYA 

Danışman 

Prof. Dr. Kafiye EROĞLU 

ÖZET 

Aile planlaması yöntem kullanımının yaygınlaştırılması, doğurganlığın düzenlenmesini ve 

istenmeyen gebeliklerin getireceği olumsuz sonuçlarının önlenmesini sağlayarak, toplum 

sağlığının korunmasında ve geliştirilmesinde önemli hizmetler içinde yer almaktadır. 

Araştırma, İskele Bölgesinde yaşayan 15-49 yaş kadınların aile planlaması yöntem 

kullanımları ve yöntem kullanımını etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı 

olarak yapılmıştır. Örneklem grubunu, İskele bölgesindeki köy ve mahallelerden küme ve 

basit rastgele örneklem yöntemi kullanılarak seçilen 334 kadın oluşturmuştur. Veriler, 

22.07.2009 ve 20.08.2009 tarihleri arasında, bazı sosyo-demografik özellikler, 

doğurganlık özellikleri ve aile planlaması yöntem kullanım durumuna yönelik özellikleri 

içeren soru formu aracılığıyla araştırmacı tarafından, katılımcıların ev ortamında yüz 

yüze görüşülerek toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) for Windows 15.0 programı ile yüzdelik ve ortalama hesaplama, 

pearson ki kare, fisher exact ve geriye dönük eleme olabilirlik oranı yöntemi ile çok 

değişkenli lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışmaya katılan kadınların yaş 

ortalamasının 33.5±7.9, %43.7’sinin KKTC-TC uyruğunda, %74.9’unun çalışmadığı ve 

%98.8’inin evli olduğu saptanmıştır. Kadınların ortalama gebelik sayısı 2.9±1.3, canlı 

doğum sayısı 2.2±1.0, kendiliğinden düşük sayısı 1.2±0.4 ve küretaj sayısı 1.5±0.7’dir. 

Kadınların halen kullandıkları yöntemlerin en fazla %35.0 ile geri çekme, %17.3 ile 

tüpligasyon, %13.7 ile rahim içi araç olduğu belirlenmiştir. Kadınların yaş grubu, en uzun 

süre yaşadıkları bölge, aile tipi, gebelik sayısı, canlı doğum sayısı, yaşayan çocuk sayısı, 

yaşayan çocuk cinsiyeti ve bilgi alma durumu ile herhangi bir yöntem kullanma durumu 

bakımından gruplar arasındaki fark istatistiksel anlamlı (p<0.05) bulunmuştur. Yaş grubu, 



evlilik süresi, ilk gebelik yaşı, gebelik sayısı, canlı doğum sayısı, yaşayan çocuk sayısı, 

yaşayan çocuk cinsiyeti, düşünülen ideal çocuk sayısı, küretaj yapma durumu ve son 

yönteme karar veren kişi ile kullandıkları modern ve geleneksel yöntem bakımından 

gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) bulunmuştur. Lojistik 

regresyon analizi sonucuna göre, canlı doğum sayısı 1 olanlarda modern yöntem 

kullanmama riski canlı doğum sayısı 3 olanlara göre 4.4 kat daha fazladır. Kadınların 

gebelik sayısı 2 olanların herhangi bir yöntem kullanmama riski gebelik sayısı 4 olanlara 

göre 3,7 kat fazla, düşük sayısı 2 kez ve üzeri olanların herhangi bir yöntem kullanmama 

hiç düşük yapmamışlara göre 5 kat daha fazla olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, 

kadınların geleneksel yöntemlerden geri çekme yöntemini daha fazla kullanmaları 

nedeniyle etkili aile planlaması yöntem kullanımını arttırmaya yönelik aile planlaması 

hizmet birimlerinin oluşturulması, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin etkin sunulması 

önerilir. 
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