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Bireye/ öğrenciye,  anne/ çocuk sağlığını etkileyen 
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1. WHO tanımlamalarına göre kadın hayatının 

dönemlerini ayırt edebileceksiniz. 

2. WHO ve Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre anne ve 

çocuk sağlığını etkileyen faktörleri ayırt 
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3.  WHO ve Sağlık Bakanlığı tanımlama ölçütleri 

doğrultusunda anne ve çocuk sağlığı göstergelerini 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Kadınlar bedensel ve ruhsal anlamda özel ve hassas yaratılmış canlılardır. Kadınlar, 

onlara bahşedilen doğurma potansiyeli ile erkeklerden ayrılmaktadırlar. 

 

Hayatlarının dönemleri itibari ile üreme evreleri arasında  kolay geçişler sağlarken 

hayatın onlara yüklediği sorumluluklar nedeni ile de bazen zorluklar yaşamaktadırlar. 

Yaşanan zorlukların yalnızca kadını etkilediğini söylemek zordur. Kadın, statüsü gereği evde 

anne ve eş, ev dışında çalışan olarak iletişimde bulunduğu insanları etkilemektedir. Bu yönü 

ile bakıldığında kadın sağlığı tüm toplumu ilgilendiren bir konu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

 

Bu modülde verilen bilgiler ışığında kadın hayatının çağlarını, bu çağların 

özelliklerini, anne ve çocuk sağlığının birbiriyle ilişkisini, anne ve çocuk sağlığı ile ilgili hız 

ve oranların nasıl hesaplandığını, bu hız ve oranların ülkelerin sağlık düzeylerini 

kıyaslamada nasıl kullanıldıklarını öğreneceksiniz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 

 

 

 

WHO tanımlamalarına göre kadın hayatının dönemlerini ayırt edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Kadın hayatının dönemleri ile ilgili özellikleri içeren bir sunum hazırlayınız. 

 

1. KADIN HAYATININ DÖNEMLERİ 
 

Kadın hayatı, doğduğu andan yaşamın sonuna kadar geçen zaman içinde biyolojik ve 

psikolojik farklı evrelerden oluşur.   

 

Bir çağdan diğerine geçişte çok belirgin ve herkes için geçerli olan yaşlar belirtmek 

zordur. Ancak bu dönemlerin oluşum ve geçişlerinde kişisel özelliklerden en önemlisi 

genetik faktörlerdir. Bunun yanında yaşanılan yer, beslenme özellikleri ve çeşitli 

alışkanlıklar etkili olabilmektedir. 

 

 

Resim 1.1: Kadın hayatının dönemleri 

1.1. Çocukluk Dönemi 
 

Çocukluk çağı, doğumla başlayıp10-12 yaşlarında puberte ile son bulan dönemdir. Bu 

çağda henüz kadınlık hormonları etkin olmadığından, erkek ile kız çocuğu arasındaki 

bedensel farklılıklar belirgin değildir. 

 

Kız bebekte doğduğu anda ortaya çıkan en önemli değişikliklerden biri, plasenta 

tarafından üretilen hormonların hızla kandan çekilmesi sonucunda vajinadan az miktarda kan 

gelmesidir. 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ-1 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 



 

4 

Bir diğeri ise bebek anne karnındayken, gebelikte üretilen yüksek miktarlarda östrojen 

hormonuna maruz kalmış olan fetüs meme dokusu bazen görünüm olarak oldukça belirgin 

olabilir ve bazı kız bebeklerde doğum sonrası ilk günlerde meme başlarından süt benzeri bir 

salgı olabilir. 

 

Çocukluk çağının büyük kısmında kız çocuğunun bedenindeki "kadınlık hormonu" 

üretme mekanizmaları pasiftir. Bu nedenle çocukluk çağının son yıllarına kadar nispeten 

yavaş bir boy uzaması ve buna paralel nispeten yavaş olan bedensel ve ruhsal gelişme 

dışında bir değişim olmaz. 

 

1.2. Puberte ve Ergenlik (Adölesan) Dönemi  
 

Ergenlik çağı, kadınsı özellikleri yaratacak olan hormonların salgılarının başladığı ve 

giderek kadın olma yönünde özelliklerin kazanıldığı bir zaman dilimidir. Erkek ve kız 

çocuğu arasındaki farklılıklar bu süre içerisinde giderek belirginleşir ve bedensel, ruhsal, 

cinsel kimlik ortaya çıkmaya başlar. Gebe kalma bu dönemde ender olarak da olsa mümkün 

olabilir. 

 

1.2.1. Bedensel ve Ruhsal Değişiklikler 

Çocukluk çağından ergenlik çağına geçişin belirtileri kişiden kişiye değişmekle 

beraber genellikle 9-10 yaşlarında görülmeye başlar.10-11 yaşlarında önce genital bölgede,  

takiben koltuk altı bölgesinde kıllanma ortaya çıkar, sonra memelerin büyümesi gözlenir. 

Meme dokusunun gelişmeye başlamasıyla puberte başlamış olarak kabul edilir. 11-12 

yaşlarında boy uzama hızı belirgin olarak artar ve yıllık boy uzaması 8 santimetreyi bulabilir.  

 

Hızlı boy uzaması genellikle ilk adet kanamasından sonra yavaşlamaya başlar. 

Pubertede vücut yapısında östrojene bağlı önemli değişiklikler görülür. Boyda hızlı uzama, 

pelviste genişleme ve kalçalarda yağ toplanması görülür.   

 

Bedensel, ruhsal ve cinsel olarak kadın yönünde farklılaşma ortalama olarak 18 yaşına 

kadar devam eder ve bu yaştan itibaren kadınsı özelliklerin tümü kazanılmış olur. 

 

Genç kızlar bu dönemde agresif, duyarlı veya aşırı duygusal olabilir. Duyarlılıkları 

alınganlıklarının artmasına neden olacağı için aile içi çatışmaları sık yaşamaya 

başlayabilirler. Buna kısa sürede yaşadıkları bedensel ve hormonel değişimlerin neden 

olduğu unutulmamalıdır.  

 

Yaşanacak değişimlerle ilgili yapılan bilgilendirmeler, değişimlere daha kolay adapte 

olmalarını da sağlayacaktır. İlgileri bedenlerine yönelmiştir, kendilerini beğenmek isterler, 

güzel görünme çabaları artar. Olumsuz beden algısı yanlış ve yetersiz beslenmeye itebilir. 

Zayıf kalabilmek ya da zayıf olabilmek için yemek yememeye veya suçluluk duygusuyla 

yediklerini kusarak zayıflamaya çalışabilirler. Bu gibi psikolojik durumlar, dikkat 

edilmediğinde tıbbi tedavi gerektirecek kadar ağır tablolar oluşturabilir. 
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Beden değişimlerine ayak uyduran gençler sosyalleşmelerini arttırarak sık sık akran 

gruplarıyla bir arada olma isteğinde bulunurlar. Ailelerinden uzaklaşmaya başlaması, gencin 

anne baba ile anlaşmazlıklar yaşamasına sebep olabilir. Aileler bu dönemde gençleri fazla 

sıkmamalı, onlara destek olduklarını hissettirerek gençlerin  aileden kopmaları ve olumsuz 

alışkanlıklar edinmelerini önlemeye çalışmalıdır. Aileler  bu sayede psikolojik belirti ve 

problemlerin azalmasına yardımcı olabilir.  

 

 Memelerde görülen gelişme (Telarş):  9-10 yaşlarından itibaren overlerden 

salgılanan östrojone bağlı olarak önce meme başının bulunduğu renkli, yuvarlak 

bölge büyür ve meme dokusu gelişmeye başlar. Ovulasyon olduktan sonra 

salgılanan progesteron etkisiyle memeler normal yuvarlak şeklini alır. Meme 

gelişimi genelde 14 yaşında tamamlanır.  

 

Resim 1.2: Telarş aşamaları 

 Vücut kıllarında bölgesel artış: Pubis ve koltuk altındaki kılların artışıdır. Pubis 

bölgesindeki kıllanmaya “pubarş” denir. Önceleri kıllar renksiz olarak uzar 

sonrasında pigmentasyon artışı ile koyu renk almaya başlar. Pubik kıllardan bir yıl 

kadar sonra koltuk altındaki kıllarda da aynı değişim gözlenir. Buna da  

“adrenarş” denir. Adrenal bezlerin androjen üretimine bağlı olarak kıllanma 

artmaktadır. Bu hormonun fazla salgılanması kızlarda istenmeyen bölgelerde ( yüz 

bölgesi) kıllanmaya sebep olabilir. Bu sorun hormonel ilaçlarla  ya da kozmetik 

yollarla çözülebilmektedir. 

 

 
Resim 1.3: Pubarş aşamaları 
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 İlk Adet Kanaması (Menarş=Menstruasyon): İlk menstruasyon kanamasıdır. 

İlk menstruasyon yaşını; beslenme, endokrin organlar, hastalıklar, iklim ve 

genetik faktörler etkileyebilir.  

Menarş kabaca 10-16 yaşlar arasında görülür. Erken menarş uzun süre östrojene 

maruz kalma ile eş anlamlı olacağından ileri yaşamda endometrial patoloji riski 

artar. Geç menarş olanlarda ise ovaryan veya santral hormonal bozukluk olma 

ihtimali yüksektir. Menarşın ilk yıllarında menstruel dengesizlikler görülebilir. 

Bunun nedeni hipotalamus-hipofiz-over arasındaki dengenin kurulamamasıdır. 

Bu dengesizliğin bir iki yıl içinde geçmesi gerekir. İlk adet kanamasının ortaya 

çıktığı yaş kalıtsal özelliklerden etkilenir. Dünya genelinde yüzyıl öncesine göre 

ilk adet kanaması yaşı yaklaşık 4 yıl geriye kaymış durumdadır. 

İlk adet kanamaları genellikle yalnızca östrojen hormonu etkisinde ortaya çıkan 

sıklıkla düzensiz kanamalardır. Yumurtlama henüz devreye girmediğinden kız 

çocuğu adet kanamasını beklenmedik zamanlarda görebilir. 

İlk adet kanamasından ortalama 2 yıl sonra yumurtlama olayı da devreye girer 

ve adet kanamaları düzenli hâle gelir.  

 Pübertenin 8 yaşından önce ortaya çıkmasına puberte prekoks (erken 

puberte) adı verilir. Puberte prekoks idiyopatik (nedeni bilinmeyen), 

serabral  (beyinle ilgili), ovarial (overlerden kaynaklı) veya sürrenal 

(böbreküstü bezleri) kaynaklı olabilir.  

 16 yaşına kadar sekonder seks karakterleri ve menarşın oluşmamasına 

püberte tarda (geç püberte) adı verilir. Hipotalamus-hipofiz-over 

arasındaki ilişkinin bozukluğu, üreme organlarında hipoplazi, 

metabolizma hastalıkları ve enfeksiyon gibi nedenlere bağlı olabilir. 

 

1.3. Seksüel Erginlik (Doğurganlık) Dönemi  
 

Doğurganlık dönemi olarak adlandırılan bu dönemin başlangıç yaşı ortalama 19’dur. 

Ülkemizde sosyokültürel etmenler göz önünde bulundurularak bu yaş 15 olarak kabul 

edilmektedir. 15-45 yaş  arasında yer alan bu dönem yaklaşık 30 yılı yani kadının en üretken 

ve aktif olduğu yılları kapsar. Bu dönemde 400-500 kadar ovulasyon meydana gelir. Bu 

dönemde follikül oluşması, ovulasyon, korpus luteum oluşumu ve menstruasyon düzenli 

olarak devam eder. 

 

 

Resim 1.4: Yetişkin üreme sistemi 
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Gebeliğin ve emzikliliğin yaşandığı bu dönemde besin gereksinimi de artar. Bunun 

karşılanamadığı durumlarda da anemi, diş çürükleri, guatr, osteomalasia gibi hastalıkların 

ortaya çıkması kolaylaşacaktır. Emziklilik döneminde enerji ve besin ihtiyacının 

giderilmediği durumlarda annenin sağlığı bozulur, süt verimi düşer ve dolayısıyla bebek 

anne sütünden mahrum kalır. Kalsiyumun (Ca+) karşılanamaması sadece gebelik ve 

emziklilik dönemlerinde değil ileri dönemlerde de Ca+ depolarının erken boşalmasına neden 

olarak menopoz ve osteoporoz için risk oluşturur. 

 Seksüel ergenlik dönemi doğurganlık ile ilgili olayların en yoğun yaşandığı 

dönemdir. Bu dönemde yaşanan en önemli sorunlar şunlardır:  

 

 Gebelik, doğum ve doğum sonu komplikasyonlar  

 İstenmeyen gebelikler  

 İsteyerek düşükler  

 Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar  

 Kansızlık / beslenme bozukluğu  

 Cinsel taciz / istismar  

 Cinsiyet temelli şiddet  

 Hizmetlerden mahrum bırakılma  

 Anne ölümü  

 

Toplumsal cinsiyet ayrımcılığının yapılması 

 

1.4. Klimakterium ve Menapoz Dönemi 
 

Klimakterium dönemi cinsel olgunluk devresinin sona ermesinden yaşlılığa kadar 

süren dönemdir. Yaklaşık 45 yaş civarında başlar ve menopozdan sonraki belli bir süreyi de 

içine alarak yaşlılık dönemi kabul edilen 65 yaş sınırına kadar devam eder.  

 

Bu dönem, overlerdeki şekil ve işlevsel değişimler nedeniyle hormonal dengenin 

bozulması sonucu ortaya çıkan semptomlar ile karakterize bir geçiş dönemidir ve kadın 

hayatında önemli bir aşamadır. Çeşitli fizyolojik, psikolojik ve sosyal değişikliklerin ortaya 

çıktığı bu dönemde en önemli olay menstruasyonun daimi olarak kesilmesi yani 

menopozdur.  

 

WHO(Dünya Sağlık Örgütü) menopozu, overlerin foliküler aktivitelerini yitirmeleri 

sonucu menstruasyonun kalıcı sonlanması olarak tanımlamıştır. Ülkemizde yapılan 

çalışmalar, Türk kadının  menopoz başlangıç yaşının 46-48 arasında bulunduğunu 

göstermektedir.  

 

Klimakterium dönemi WHO'nun sınıflamasına göre başlıca üç bölümde incelenir:  

 

 Premenopoz: İlk semptomların görüldüğü klimakterium, başlangıçtan 

menopoza kadar geçen süredir. Bu dönemde, ovariumlar artık eski çalışma 

gücünü yavaş yavaş kaybeder. Menstruel siklus düzeni kaybolur ve fertilite 

şansı düşer. Düzensiz sikluslar birkaç ay veya birkaç yıl sürebilir.   
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 Menopoz: En son âdet kanamasının görülmesidir.  

 Postmenopoz: Menopozdan yaşlılık dönemine kadar geçen süredir. Bu da 

ortalama olarak menopozdan sonraki 6-8 yıllık süreyi kapsar. Bir kadının 

postmenopozda olabilmesi için 12 aylık amenore (âdet görememe) periyodunu 

tamamlamış olması gerekir. Bu dönemde artık fiziksel ve psişik bozukluklar 

ortadan kalkar. Yaşlılığa bağlı olarak organik hastalıklar görülür. Menopoz 

döneminde görülen osteoporoz (kemik erimesi) önemli bir problem olarak 

ortaya çıkar. 

Menopoz, başlangıç yaşı ve biçimi bakımından üç değişik bölümde incelenebilir:  

 Natürel (Doğal) Menopoz: Folliküllerin tükenmesi ile ortaya çıkan fizyolojik 

durumdur.  

 Erken Menopoz: Doğal menopoza girme yaşı 40 yaşın altında ise bu duruma 

"erken menopoz" ya da "prematür over yetmezliği" denilir.   

 Cerrahi Menopoz: Adet görmekte olan bir kadının overleri herhangi bir nedenle 

çıkarılırsa bu duruma "cerrahi menopoz"denir.   

 

1.4.1. Menopoza Girişi Etkileyen Faktörler  
 

Menopoza girişi etkileyen faktörler aşağıda sıralanarak açıklanmıştır. 

 

 Genetik Faktörler: Menopoza girme yaşı, menopozun etkileri gibi konularda 

genetik faktörler ön plandadır. Aynı aile kadınların yakın yaşlarda menopoza 

girdiği görülmektedir.  

 Genital Faktörler: Menopozun ortaya çıkmasında over fonksiyonlarındaki 

dengenin önemli rolü vardır. Düzensiz âdet gören kadınlar, düzenli âdet 

görenlere kıyasla daha erken menopoza girmektedir. Bunun dışında doğurganlık 

durumu, menarş yaşı, hormonal kontraseptif kullanımı, iki yıldan uzun emzirme 

gibi faktörlerin menopoz yaşını etkileyebileceği bilinmektedir. 
 Psikolojik Faktörler: Psikolojik travmalar; savaş, göç, deprem gibi toplumsal 

olaylar ya da uzun süren hapishane hayatı âdetten ani ve erken kesilmelere 

sebep olabilmektedir.  

 Fiziki ve Çevresel Faktörler: Soğuk iklimler ile ağır ve zor şartlar altında 

çalışan kadınlar daha erken yaşta menopoza girebilmektedir. Çevre kirliliği, 

radyasyon ve yüksek rakımda yaşamanın da erken menopoza neden olabileceği 

bildirilmektedir.  

 Sigara Kullanımı: Sigara dumanındaki kimyasal maddeler üreme 

fonksiyonlarının azalmasına ve foliküler tükenmenin hızlanmasına neden 

olmaktadır. Sigara içenlerde menopoz içmeyenlerden yaklaşık 2-4 yıl daha 

erken meydana gelmektedir. Günlük içilen sigara miktarının artması ve sigara 

içme süresinin uzaması da bunu yakından ilgilendirmektedir. 

 Genel Sağlık Durumu: Ağır metabolik hastalıklar, genetik bozukluklar, 

enfeksiyon hastalıkları, kemoterapi ve radyoterapi kullanımının da menopoz 

yaşını etkilediği bilinmektedir. Vücut yağ kitlesinin östrojen üretimindeki rolü 

nedeniyle zayıf kadınlarda menopoz biraz daha erken olabilmektedir. Doymuş 

yağların tüketiminin yüksek olmasının östrojen düzeyini arttırdığı 

bilinmektedir.   
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 Sosyal Faktörler: Kırsal ve geleneksel toplumlarda menopoz yaşının 1-1,5 yıl 

daha erken olduğu gözlenmiştir. Irk, eğitim, evlilik yaşamı, sosyal sınıf, köy ya 

da kentte yaşama gibi sosyal faktörlerin menopoz yaşı üzerine etkileri vardır. 

 

1.5. Senium (Yaşlılık) Dönemi 
 

Yaşlılık dönemi 65 yaş ve üstündeki insanların yaşam döngülerine verilen isimdir. Bu 

dönem organizmada geriye dönüşsüz bir yıpranma ve işlev bozulmasını da birlikte 

getirmektedir. Kalp damar sistemi ve kemik dokusunun doğal yıpranması dışında, var olan 

kronik hastalıkların oluşturduğu yıpranmalar da görülmektedir. Yaşlıların çoğunluğunda 

(%65'i) kronik hastalıklardan bir ya da birkaçının bulunduğu bir gerçektir. Yaşlılık dönemin 

daha sağlıklı ve daha mutlu geçmesi için bu yaş grubunda bulunan bireylerin beslenmelerine 

önem vermeleri gereklidir.   

 

Bu dönemde öncelikle hastalıklara uygun beslenmeye dikkat etmeleri, doktor veya 

uzmanlarca verilmiş bir diyet varsa mutlaka uymaları gerekir. Yaşlılıkta bazal 

metabolizmanın yavaşlaması, fiziksel hareketliliğin azalması gibi nedenlerle enerji 

harcaması düşer. Buna karşın protein ihtiyacı değişmez ancak bu ihtiyacın kaliteli 

proteinlerden karşılanması önerilmektedir. Yaşlılık döneminin önemli hastalıklarından olan 

koroner-arter hastalıkları için risk oluşturabilecek diyetteki yağ miktarı ve çeşidine de dikkat 

etmek gerekir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek WHO tanımlamalarına göre kadın 

hayatının dönemlerini ayırt ediniz. 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kadın hayatının dönemlerini şema ile 

gösteriniz. 

 Anne ve çocuk sağlığı ile ilgili hızları 

hesaplar.   

 Şemanın açıklayıcı olmasına dikkat ediniz. 

 Kolay anlaşılır olmasına dikkat ediniz. 

 Bütün dönemleri ve alt dönemleri 

göstermeye dikkat ediniz. 

 Kadın hayatının dönemleri ile ilgili bir 

sunum hazırlayınız. 

 Sunumda görsel kullanmaya dikkat ediniz. 

 Çocukluk döneminin özelliklerine yer 

veriniz. 

 Puberte ve ergenlik (adölesan) dönemi 

özelliklerine yer veriniz. 

 Seksüel erginlik (doğurganlık) dönemi 

özelliklerine yer veriniz. 

 Klimakterium ve menapoz dönemi 

özelliklerine yer veriniz. 

 Senium (yaşlılık) dönemi özelliklerine yer 

veriniz. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.  

 

1. Aşağıdakilerden hangisi klimakteriumun dönemlerindendir?  

I- Antremenapoz  

II- Premenapoz  

III- Menapoz  

IV- Postmenapoz  

 

A) II-III-IV 

B) I-II-III 
C) II-III   D) III-IV 

D) I-II-III-IV 

 

2. Kaç yaş üstü yaşlılık dönemi olarak kabul edilir?  

A) 50 yaş ve üstü 

B) 55 yaş ve üstü  

C) 60 yaş ve üstü 

D) 65 yaş ve üstü 

E) 70 yaş ve üstü 

 

I-Cerrahi menapoz  

II- Erken menapoz  

III- Natürel menapoz  

3. Yukarıdakilerden hangisi/ hangileri menopozun çeşitlerindendir?  

A) I-II 
B) II-III  

C) III 
D) I-III 
E) II  
 

4. Aşağıdakilerden hangisi pübertenin 8 yaştan önce görülmesidir?  

A) Menapoz 

B) Senium 

C) Puberte Prekoks 

D) Puberte Tarda 

E) Pubarş 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi menopoza girişi etkileyen faktörlerdendir?  

A) Enfeksiyon hastalıkları  

B) Metabolik hastalıklar  

C) Kemoterapi  

D) Savaş  

E) laç kullanım 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğruysa bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 

WHO ve Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre anne ve çocuk sağlığını etkileyen 

faktörleri ayırt edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Anne ve çocuk sağlığını etkileyen faktörlerle ilgili bir araştırma yaparak 

bulgularınızı sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız. 

 

2. ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞININ ÖNEMİ 
 

Ülkemizin adrese dayalı nüfus sayımı sonucunda 2014 nüfusunun 77.695.904 olduğu 

tespit edilmiştir.15-49 yaş kadın nüfusunun 18.862.425, 0-14 yaş çocuk nüfusunun ise 

14.228.755 olduğu düşünüldüğünde bu iki grubun toplamı  33 Milyon  kişi ile ülke 

nüfusunun nerdeyse yarısını teşkil etmektedir. Annenin sağlığı, doğrudan kendisi için önemli 

olduğu kadar doğacak ve doğmuş çocukların sağlığı açısından da önemlidir. Anne sağlığı, 

aile sağlığından ve dolaylı olarak toplum sağlığından ayrı düşünülmemelidir. Çünkü sağlıklı 

kadın; sağlıklı gebe, sağlıklı çocuk ve sağlıklı toplumdur. Kadınların sağlığı ile ilgili veriler 

ülkenin coğrafi bölgelerine, yerleşim yerinin özelliklerine, eğitim düzeyine göre farklılıklar 

gösterir.  

 

2.1. Anne ve Çocuk Sağlığını Etkileyen Faktörler 

 

Doğum öncesi verilen bakım, anne ve fetüsün tüm gebelik boyunca düzenli aralıklarla 

gerekli muayene ve önerilerde bulunularak eğitimli bir sağlık çalışanı tarafından 

izlenmesidir. Doğum öncesi bakım, prenatal ya da antenatal bakım hizmeti olarak da 

adlandırılmaktadır. Bu bakım sayesinde anne ve çocuk sağlığını olumsuz etkileyen faktörler 

en aza indirilebilir.  

 

Kadın sağlığını bozan doğurganlık ile ilgili çoğu sorun, 15-49 yaş grubunda ortaya 

çıkmaktadır. Kadınlarımızdaki mortalite (ölüm) ve morbidite (hastalık) nedenleri;  

 

 Erken evlilik ve ergen gebelikler,  

 Sık ve çok sayıda gebelikler,  

 Düşükler,  

 Yetersiz ve dengesiz beslenme,  

 Enfeksiyon hastalıkları,  

 Olumsuz çevre koşulları,  

 Ülkede izlenen genel nüfus politikası,  

  

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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 Aile planlaması,  

 Acil bakım ve sağlık bakımına ulaşım,  

 Kadına yönelik şiddet, cinsel taciz ve tecavüz,  

 Doğum öncesi ve doğum sonu bakım sorunlarıdır.  

 

2.2. Aşırı Doğurganlığın Anne ve Çocuk Sağlığı Üzerine Etkileri 
 

Aşırı doğurganlık, sık ve fazla doğum yapmak anlamına gelir. Sosyoekonomik 

koşullar, beslenme ve çevre sağlığı uygun olmayan toplumlarda aşırı doğurganlık anne 

sağlığını olumsuz etkiler.  

 

Sık tekrarlanan gebelikler sonucunda kadınlarda;  

 

 Kansızlık,  

 Osteoporoz,  

 Vücut direncinin düşmesine bağlı olarak enfeksiyonlar,  

 Bulaşıcı hastalıklar,  

 Kadın üreme organlarıyla ilgili hastalıklar vb. görülebilir.   

 

Aşırı doğurganlık ulusal ve uluslararası tanımlamaya göre dört şekilde anlatılabilir:  

 Çok erken gebelik (19 yaşından küçük)  

 Çok geç gebelik (35 yaşından büyük)  

 Çok sayıda gebelik (4 ve 4’ten fazla)  

 Çok sık gebelik (2 yıldan az aralıklarla) 

 

Planlanmamış gebelikler sonucu isteyerek yapılan düşükler, anne sağlığını tehdit eden 

en önemli sorun olarak ortaya çıkar. Düşükler uygunsuz sağlık koşullarında ve bu konuda 

uzman olmayan kişiler tarafından yaptırıldığında annenin sağlığı ve hayatı tehlikeye girer. 

 

Hem anne sağlığı hem de çocukların sağlıklı gelişimi için doğumlar arasında en az 2 

yıl olmalıdır.  Sık aralıklarla ve çok sayıda yapılan doğumlar, çocuk sağlığını olumsuz 

etkiler. Aşırı doğurganlığın çocuk sağlığına olumsuz etkileri şunlardır:  

 

 Doğum sayısı arttıkça prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebek doğma riski 

yükselir.  

 Gelir düzeyi düşük ailelerde, çocuk sayısı arttıkça çocuk başına düşen besinlerin 

niteliği ve miktarı düştüğünden beslenme bozuklukları oluşur. Bu durumda 

enfeksiyonlara yakalanma riski ve çocukların zekâ gelişiminde sorunlar 

görülebilir.  

 Gelir düzeyinin düşük olması nedeni ile yetersiz beslenen bir gebenin bedensel 

olarak hamileliğini sağlıklı ve normal bitirme şansı düşüktür. 

 Çocuk sayısı arttıkça anne babaların çocuklara ayıracakları zaman kısıtlanır. 

Sevgi ve ilginin az olduğu durumlarda çocukların ruhsal gelişimleri bozulabilir.  
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 Gelir düzeyinin düştüğü çocuk sayısının arttığı ailelerde sağlık hizmetlerine 

erişim de düşeceğinden aşı ile önlenebilen veya basit tedavilerle iyileşebilecek 

hastalıklardan, çocukların sakat kalmaları hatta ölmeleri söz konusu olabilir. 

 İleri yaşlardaki annelerde doğumsal anomalisi olan çocuk doğurma riski artar. 

Bu risk 35 yaş üzerindeki annelerde iki kat daha fazladır.  

 

2.3. Annenin Eğitim Düzeyinin Anne ve Çocuk Sağlığına Etkileri 
 

Anne ve bebek sağlığını etkileyen en önemli faktörlerden biri de annenin eğitimidir. 

Annenin gebelik aralığı, kullanılan etkili aile planlaması yöntemi, beslenme, sağlık 

hizmetlerinden yararlanma gibi annenin sağlını etkileyen olumlu faktörler eğitim düzeyi ile 

de yakından ilgilidir. 

 

Kadının eğitim durumu yükseldikçe ekonomik ve sosyal yaşama katılımı da 

artmaktadır. Günümüzde kadınların eğitiminin sağlanması gerek anayasanın gerekse Temel 

Eğitim Kanunu’nun çeşitli hükümleriyle güvence altına  alınmıştır. Kadının eğitim düzeyi 

arttıkça toplumda etkinliği artacağından kadınların ve kız çocuklarının eğitimine ayrı bir 

önem verilmelidir. 

 

Eğitim düzeyinin artması annenin hamilelik öncesinden başlayarak danışmanlık 

hizmetleri alması, hamilelikte gerekli takipleri yaptırması, oluşabilecek olumsuzluklar 

karşısında yeni yaklaşımlara açık olması, bebek emzirme ve bakım konusunda geleneksel 

yöntemlerin yanlışlıklarını uygulamaktan kaçınması ve bilimsel gelişmeler ışığında 

kendisinin ve çocuğunun hayatını yönlendirmesinde olumlu etkiler olarak yansımasına neden 

olmaktadır. 

 

2.4. Annenin Doğum Yaşının Anne ve Çocuk Sağlığına Etkileri 
 

Annenin doğum yaşı, fizyolojik ve cinsel olarak doğuma hazır olması anlamındadır. 

Erken gebelik yaşı 18’in altı, geç gebelik yaşı ise 35’in üstü olarak kabul edilir. Anne ve 

bebek sağlığı açısından ideal anne yaş aralığının 20-30 olması gerekir. Anne yaşı gerek 

doğacak çocuğun hastalıklarını gerekse doğum şeklini belirleyen önemli bir faktördür.  

 

Anne ölümleri, 18 yaşın altında gebe kalan kadınlarda daha yüksektir. Zorunlu 

eğitimin devam ettiği 18 yaş altı kişilerde bedensel gelişimin ve eğitimin tamamlanmamış 

olmasının da yanlış uygulamaları beraberinde getirdiği unutulmamalıdır. 18 yaş ve altı 

gebeliklerde preeklampsi, baş-pelvis uyuşmazlığı, düşük, zor doğum eylemi, erken doğum 

eylemi, doğum sonrası kanama, düşük doğum ağırlıklı bebek, bebek ölüm hızında artış 

görülür.  

 

Yaşın ilerlemesiyle beraber kadınlarda gebe kalma oranı azalır. Buradaki temel neden 

yumurta kalitesinin bozulmasıdır. Yaş ilerledikçe fallop tüplerinin hareketliliği de 

azaldığından yumurtanın döllenmesi zorlaşmakta ve oluşan embriyolarda kromozom 

bozukluğu riski artmaktadır. İlerleyen anne yaşıyla beraber yumurtanın kromozom yapısında 

değişimler olur. Down sendromu gibi kromozom bozukluğuna bağlı birçok hastalığın 

görülme oranı artar.  
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Anne yaşının ilerlemesiyle beraber kadınlarda sistemik hastalıklar daha fazla görülür. 

Bunlar özellikle şeker hastalığı, eklem hastalıkları, guatr, böbrek hastalıkları ve 

hipertansiyondur. Sistemik hastalıkları olan kadınlar yüksek riskli olarak kabul edilip daha 

yakından izlenmelidir.  

 

Ülkemizde ortalama menopoz yaşı 45-48 olup bu yaşlarda yumurtlama durur. Ancak 

yumurta kalitesi 8-10 yıl önce bozulmaya başladığından 40’lı yaşlarla beraber bir kadının 

gebe kalma şansı ciddi anlamda azalır.  

 

Son yıllarda tüm dünyada ilk gebeliğini ileri yaşlarda yaşayan anne adaylarının 

sayısında önemli artışlar gözlenmektedir. Bunun nedeni; kadınların kariyer yapmaları, etkin 

doğum kontrol yöntemlerinin kullanmaları ve infertilite (kısırlık) tedavi yöntemlerinin 

ilerlemiş olmasıdır. 

 

2.5. Annenin Yetersiz ve Dengesiz Beslenmesinin Anne ve Çocuk 

Sağlığına Etkileri 
 

Gebelik, kadın için doğal ve fizyolojik bir olaydır. Kadının vücudunda bir canlının 

oluşması ve büyümesi bazı değişikliklere sebep olur. Hamileliğin ilk aylarında fetüs annenin 

depolarından ihtiyaçlarını karşılayarak doğal büyümesine devam eder. Ancak ilerleyen 

aylarda annenin beslenmesi daha fazla önem kazanmaya başlar.   

 

Resim 2.1: Besin öğeleri 

Gebe kadın gebeliği süresince kendi fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamalı, yediklerini 

dengede tutmalı, fetüsün normal büyüme ve gelişimini sağlamak için yeterli- dengeli 

beslenmeli ve bu konu ile ilgili eğitilmelidir. Özellikle düşük ve dar gelirli ailelerde dengeli 

beslenmeyi sağlamak için gıdaların ucuz olanlarla ikame edilebileceği örnek menüler 

gebelere önerilmelidir. 

 

Gebe yetersiz ve dengesiz beslendiğinde;  

 Ölü doğum,  

 Erken doğum (prematüre),  

 Düşük doğum ağırlığı,  

 Mental retardasyon (zeka geriliği), 

 Konjenital(doğuştan) anomaliler görülebilir.   
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri takip ederek WHO ve Sağlık Bakanlığı 

istatistiklerine göre anne ve çocuk sağlığını etkileyen faktörleri ayırt ediniz. 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Anne çocuk sağlığını etkileyen 

faktörleri listeleyiniz. 

 Faaliyetin ilgili bölümünden ve değişik 

kaynaklardan faydalanabilirsiniz 
 Aşırı doğurganlığın anne ve çocuk 

sağlığı üzerine etkilerini listeleyiniz.  

 Aşırı doğurganlığı sınıflandırınız. 
 Sınıflandırmayı şema üzerinde 

gösterebilirsiniz. 

 Anne ile ilgili özelliklerin çocuk 

sağlığı üzerine etkilerini tablo ile 

gösteriniz. 

 Tablonun anlaşılır olmasına dikkat 

ediniz. 

 Tablonuzu hazırlarken tasarımına dikkat 

ediniz. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi anne sağlığının önemini vurgulamaz?  

A) Tüm nüfusa oranlanabilmesi 

B) Çocuk sağlığını etkilemesi 

C) Kadın ölümlerinin büyük kısmının bu çağda olması 

D) Sağlık düzeyinin yaygınlığını ve niteliğini göstermesi 

E) Nüfusun en az yarısını ilgilendirmesi 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi kadınların ileri yaşta anne olmalarına neden olmaz?  

A) Kadınların kariyer yapmaları 

B) Aktif çalışma hayatına girmeleri 

C) İnfertilite tedavi yöntemlerinin ilerlemiş olması 

D) Zorunlu eğitimlerini tamamlayarak evlenmeleri 

E) Etkin doğum kontrol yöntemlerini kullanmaları 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi kadın sağlığını etkileyen faktörlerden ve alınacak 

önlemlerden değildir?  

A) Aşırı doğurganlık  

B) Eğitim düzeyi  

C) Annenin doğumdaki yaşı  

D) Çocukların beslenme düzeyi  

E) Beslenme durumu  

 

4. Aşağıdakilerden hangisi aşırı doğurganlıkla ilgili yanlış bir tanımlamadır?  

A) Çok erken gebelik (19 yaşından küçük)  

B) Çok sık gebelik (2 yıldan az aralıklarla) 

C) Çoğul gebelik(Üçüz veya  ikiz gebelik) 

D) Çok sayıda gebelik (4 ve 4’ten fazla)  

E) Çok geç gebelik (35 yaşından büyük)  

 

5. Aşağıdakilerden hangisi gebenin yetersiz ve dengesiz beslendiğinde ortaya çıkan 

olumsuzluklardan biri değildir?  

A) Ölü doğum,  

B) Erken doğum   

C) Düşük doğum ağırlığı  

D) Zeka geriliği 

E) Geç doğum 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğruysa bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

 

WHO ve Sağlık Bakanlığı tanımlama ölçütleri doğrultusunda anne ve çocuk sağlığı 

göstergelerini ayırt edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Hız ve oran kavramlarının ne anlama geldiğini araştırınız. 

 Anne ve çocuk sağlığı ile ilgili göstergeleri şematize ederek sınıfta 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3. ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ 

GÖSTERGELER 
 

Sağlık ölçütleri için sıklıkla hız ve oran kavramları kullanılır. Bu kavramların nasıl 

elde edildiği ve ne anlama geldiklerini şu şekilde açıklayabiliriz; 

 

Hız: Bir sağlık olayının toplum içindeki görülme sıklığını ölçmek için kullanılır. Pay 

bir sağlık sorunu ile karşılaşanların sayısını, payda ise risk altındaki toplumu(RAT) içerir. 

Her hız bir katsayı (100, 1000, 10 000 vb) ile ifade edilir. Yani hız, bir olgunun “bütün” 

içindeki yerini belirten ölçüdür. Hızın hesaplanmasında kullanılan pay ve paydadaki sayılar 

aynı bölgeden ve aynı süre içinde elde edilmiş olmalıdır.  

 

𝐇ı𝐳 =
Bir toplumda, belirli bir anda veya süre içinde hasta kişi veya olay sayısı

2aAynı toplumun aynı an veya süredeki toplam nüfusu
 𝐱 k (100,1000,10000) 

𝐇ı𝐳 =
A

𝐴 + 𝐵
𝑥𝑘 

Oran: Bir sağlık olayının diğerine göre ne boyutta olduğunu ifade eder. Pay ve 

paydada yer alan olaylar farklıdır, diğer bir deyişle payda payı içermez.  

 

𝐎𝐫𝐚𝐧 =
Bir toplumda, belirli bir anda veya süre içindeki "a" olayı sayısı

Aynı toplumun aynı an veya sürede bolayı sayısı
 𝐱 k (1,100 gibi) 

 

𝐎𝐫𝐚𝐧 =
A

𝐵
𝑥𝑘 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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 Anne ve çocuk sağlığını en iyi yansıtan göstergeler  şunlardır: 

 Ana Ölüm Hızı 

 Bebek Ölüm Hızı 

 Yenidoğan (Neonatal) Ölüm Hızı 

 Yenidoğan Sonrası (Postneonatal) Ölüm Hızı 

 Perinatal Ölüm Hızı 

 Ölü Doğum (Fetal ) Hızı 

 Kaba Doğum Hızı 

 Kaba Ölüm Hızı 

 Genel Doğurganlık Hızı 

 

Bir ülke ya da bölgede ana sağlığı hizmetlerinin kalitesini gösteren yukarıdaki temel 

hız ve oranlar dışında aşağıdaki hız ve oranlar da kullanılmaktadır. 

 

 Toplam Düşük Hızı 

 İsteyerek Düşük Oranı 

 Kontraseptif Yöntem Uygulamaları 

 Doğum Öncesi Bakım Alan Gebe Oranı 

 Hastanede ve Sağlık Personeli Yardımıyla Yapılan Doğumların Oranı 

 Doğum Sonu Bakım Alanların Oranı 

 Jinekolojik Hastalık Prevalansı 

 Obstetrik Komplikasyonların Görülme Oranı 

 Kadının Statüsü 

 

Tüm bu sayılan göstergeler, ülkelerin kadına verdikleri önem dolayısıyla topluma 

sunulan sağlık hizmetlerinin yaygınlığı ve niteliği hakkında bilgi vermesi ve diğer ülkelerle 

kıyaslanarak sağlık düzeyinin ulaştığı noktayı görmek açısından dikkate değer verilerdir. 

 

3.1. Ana Ölüm Hızı 
 

Ana ölüm hızı bir ülkenin sağlık düzeyini gösteren önemli ölçütlerden biridir. Gebelik, 

doğum ve doğum sonrası verilen hizmetlerin de bir göstergesidir. Bir yıl içindeki anne ölüm 

sayısının aynı yıl içinde canlı doğum sayısına oranlanmasıyla bulunur.  

 

Ana ölüm hızı, bir toplumun yalnızca sağlık düzeyinin değil aynı zamanda toplumun 

gelişmişlik düzeyinin, toplumdaki ana-çocuk sağlığı hizmetlerinin nitelik ve niceliğinin ve 

kadının statüsünün de önemli bir göstergesidir.  

 

Gebeliğin şekline ve süresine bakılmaksızın gebelik, doğum ve lohusalık nedeniyle 

oluşan hastalıklar ve bunların komplikasyonları sonucunda oluşan ölümlere “ana ölümü” 

denilmektedir. Kaza ve intihar nedeniyle olan ölümler ana ölümü kapsamına girmez.  

 

2014 yılı Türkiye verilerine göre Ana Ölüm Hızı (100.000 Doğumda);15,2 
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Ana ölümleri az sayıda olduğundan sabit kat sayı (k) 10 000 ya da 100 000 olarak 

alınır.  
                               Bir yıl içinde gebelik, doğum ve lohusalık nedeniyle ölen anne sayısı  

Ana ölüm hızı(AÖH) =   ───────────────────────────────────────── x 10 000  

                                                   Bir yıl içindeki toplam canlı doğum sayısı  

 

Örnek: A bölgesinde 2015 yılında anne ölüm sayısı 70, bölgedeki canlı doğum sayısı  

36 400’dür.  

Bölgedeki ana ölüm hızını hesaplayalım:  

 70  

Ana ölüm hızı = ────── x 10 000  

36 400  

 

= 0,0019231 x 10 000  

= ‰0 19,23’tür.  

Bu sonucu şöyle yorumlayabiliriz: A bölgesinde 2015 yılında her on bin canlı 

doğumda yaklaşık 19 anne, gebelik, doğum ve lohusalık nedeniyle ölmüştür. 

 

3.2. Bebek Ölüm Hızı 
 

Bir yaşından küçük bebeklerin yıllık ölüm hızıdır. Bir yıl içinde 1 yaşına girmeden  

(0–365 günlük) ölen bebeklerin o yılda canlı doğan bebek sayısına bölünmesi ile bulunur.  

 

Bebek ölüm hızı bir ülkenin ya da bir bölgenin sağlık düzeyini gösteren önemli 

göstergelerden biridir. Bebek ölümleri, ülke ya da bölgenin çevre sağlığı, ana-çocuk sağlığı, 

genel sağlık hizmetleri ve sosyoekonomik koşullarını kısacası toplumun gelişmişlik düzeyini 

en kapsamlı ve en iyi şekilde yansıtan bir göstergedir. Bebek ölümlerine ölü doğumlar ve 

düşükler dâhil edilmez.  

 

2014 yılı Türkiye verilerine göre Bebek Ölüm Hızı (1.000 Doğumda):7,6 

 

Bebek ölüm hızı aşağıdaki gibi hesaplanır:  

 
                                   Bir yıl içinde bir yaşını doldurmadan ölen bebek sayısı  

Bebek ölüm hızı(BHÖ) =   ───────────────────────────────────  x 1000  

                                                  Aynı yıl içindeki canlı doğum sayısı 

 

Örnek: Bir bölgede bir yılda ölen bebek sayısı 82, aynı bölgede meydana gelen canlı 

doğum sayısı 1560 ise bu bölgenin bebek ölüm hızını hesaplayalım:  

 

    82  

Bebek ölüm hızı = ───── x 1000  

 1560  

 

= 0,0525641 x 1000  

= ‰ 52,56’dır.  



 

22 

Bu sonucu şöyle yorumlayabiliriz: Bu bölgede canlı doğan her 1000 bebekten yaklaşık 

53’ü bir yaşına girmeden ölmüştür. 

 

3.3. Yenidoğan (Neonatal) Ölüm Hızı 
 

Canlı doğan bebeklerin 0–28 günlük dönemde ölmesine denir. Bir yıl içinde 0–28 

günlük iken ölen bebek sayısının o yılda doğan toplam canlı bebek sayısına bölünmesi ile 

bulunur. Genetik ve doğum travmalarına bağlı ölümlerin genel bebek ölümleri içindeki 

yoğunluğunu, gebelik hijyeni önlemlerinin etkinliğini, doğum hizmetlerinin yeterliliğini 

belirlemek amacıyla hesaplanır 

 

2014 yılı Türkiye verilerine göre Neonatal Ölüm Hızı (1000 Doğumda):4,2 

 
   Bir yıl içinde 0–28 günlük iken ölen bebek sayısı  

Neonatal ölüm hızı = ─────────────────────────────── x 1000  

     Bir yıl içindeki toplam canlı doğum sayısı  

 

Örnek: A bölgesinde 2015 yılında toplam 2500 canlı doğum olmuştur. Aynı yılda bu 

bölgede toplam 200 bebek ölümü olmuştur. Bebek ölümlerinin 90’ı 0–28 günlük dönemde 

gerçekleşmiştir. 

 

Neonatal ölüm hızını hesaplayalım:  

          90  

Neonatal ölüm hızı = ───── x 1000  

       2500  

 

= 0,036 x 1000  

= ‰ 36’dır.  

Bu sonucu şöyle yorumlayabiliriz: A bölgesinde 2015 yılında canlı doğan her bin 

bebekten 36’sı 0–28 günlük dönemde ölmüştür. 

 

3.4. Yenidoğan Sonrası (Postneonatal) Ölüm Hızı 
 

Canlı doğan bebeklerin 29–365 günlük dönemde ölmesine denir. Bir bölge veya 

toplumda bir yıl içerisinde canlı doğan her bin bebekten kaç tanesinin postneonatal dönemde 

yani 29–365 günleri arasında öldüğünü gösteren bir hızdır. 

 

2014 yılı Türkiye verilerine göre Postneonatal Ölüm Hızı (1000 Doğumda): 3,4 

 
            Bir yıl içinde meydana gelen 29–365  günlük iken ölen bebek sayısı  

Postneonatal ölüm hızı =     ────────────────────────────────────── x 1000  

                                 Bir yıl içindeki toplam canlı doğum sayısı  
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Postneonatal dönem ölüm hızları, genellikle bozuk çevre koşullarının çocuk sağlığına 

olumsuz etkilerinin boyutlarını belirler. Bu dönem ölümleri büyük oranda önlenebilir. Çocuk 

sağlığını düzeltici önlemlerin ilk etkileri, postneonatal ölüm hızının azalması ile görülür.  

 

Örnek: A bölgesinde 2015 yılında toplam 2500 canlı doğum olmuştur. Aynı yılda bu 

bölgede toplam 200 bebek ölmüştür. Bebek ölümlerinin 110’u 29–365 günlük dönemde 

olmuştur.  

 

Postneonatal ölüm hızını hesaplayalım:  

110  

Postneonatal ölüm hızı= ───── x 1000  

2500  

 

= 0,044 x 1000  

= ‰ 44’tür.  

Bu sonucu şöyle yorumlayabiliriz: A bölgesinde 2015 yılında canlı doğan her bin 

bebekten 44’ü 29–365 günlük dönemde (postneonatal dönemde) ölmüştür. 

 

3.5. Perinatal Ölüm Hızı 
 

Canlı doğan bebeklerin 0–7 günlük dönemde ölmesine denir. Ana sağlığı düzeyini, 

doğum öncesi bakımın yeterli ve doğumun sağlıklı koşullarda olup olmadığını gösteren 

önemli bir göstergedir. Ölü doğan bebek sayısı ile canlı doğup 0-7 gün içinde ölen bebek 

sayısının toplamının aynı yılda doğan toplam canlı ve ölü doğum sayısına bölünmesi ile 

hesaplanır.  

2014 yılı Türkiye verilerine göre Perinatal Ölüm Hızı (1000 Doğumda): 8,1 

 
                         Bir yıl içinde ölü doğan bebek sayısı + (0–7) günlük iken ölen bebek sayısı  

Perinatal ölüm hızı=  ────────────────────────────────────────────  x 1000  

   Aynı yıl içindeki toplam (canlı+ölü) doğum sayısı  

Örnek: A bölgesinde 2015 yılında ölü doğan bebek sayısı 52, 0-7 günlük iken ölen 

bebek sayısı 50, toplam canlı doğum sayısı 2500 olsun. 

 

Perinatal ölüm hızını hesaplayalım:  

 

          52+50  

Perinatal ölüm hızı= ─────── x 1000  

        2500+52  

 

= 0,0399 x 1000  

=‰ 39,96’dır.  

Bu sonucu şöyle yorumlayabiliriz: A bölgesinde 2015 yılında doğan her bin bebekten 

yaklaşık 40’ı ölü doğmuş ya da 0–7 günlük dönemde ölmüştür. 
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3.6. Ölü Doğum (Fetal ) Hızı 
 

28. haftadan sonra olan fetüs ölümleri, ölü doğum olarak kabul edilir. Ölü doğumlar 

veya perinatal ölümler, sayı olarak ana ölümlerinden daha çoktur. Bu nedenle daha rahat 

ölçülebilir ve ana ölüm hızından daha geçerli bilgi verir. Bu hızların sağlıklı olabilmesi için 

ölü doğumların doğru kaydedilmesi gerekir. Kayıtların doğru olmadığı ülke ve bölgelerde, 

bu hızların doğru hesaplanması mümkün değildir.  

 

Toplumda sıtma, tüberküloz, tifo, dizanteri, kolera gibi hastalıklar ölü doğum sayısını 

artırır. Hijyenik koşullarda sürdürülemeyen gebelikler de ölü doğum sayısını artırmaktadır. 

Ayrıca evlilik dışı ilişkiler sonucu meydana gelen gebeliklerin sonuçlandırılması için yapılan 

müdahaleler de ölü doğuma neden olabilmektedir.  

 
  Bir yıl içinde ölü doğan bebek sayısı  

Ölü doğum hızı = ───────────────────────────────  x 1000  

                             Aynı yıldaki toplam doğum(canlı ve ölü doğum) sayısı  

Örnek: A bölgesinde 2015 yılında ölü doğan bebek sayısı 52, toplam doğum sayısı 

2500 olsun.  

 

Ölü doğum hızını hesaplayalım:  

   52  

Ölü doğum hızı = ───── x 1000  

   2500  

 

= 0,0208 x 1000  

= ‰ 20,8’dir.  

Bu sonucu şöyle yorumlayabiliriz: A bölgesinde 2015 yılında doğan her bin bebekten 

yaklaşık 21’i ölü doğmuştur. 

 

3.7. Kaba Doğum Hızı 
 

Belli bir bölgede, bir yıl içindeki toplam canlı doğumların o bölgenin yıl ortası 

nüfusuna bölünüp 1000 ile çarpılması ile elde edilir ve binde (‰) olarak ifade edilir. Kaba 

doğum hızı bir bölgedeki doğurganlık hakkında kesin bilgi vermez çünkü paydada bulunan 

yıl ortası nüfus içinde doğum yapamayacak yaşta ve cinsiyette kişiler vardır. Doğumlarla 

ilgili yaş grubu 15–49 yaş kadınlardır. Bu kadınların incelenmesi doğurganlık hakkında daha 

açıklayıcı bilgiler verir.  

 

2014 yılı Türkiye verilerine göre Kaba Doğum Hızı (Her 1.000 kişide):17,3 

 
                                      Bir yıl içindeki toplam canlı doğum sayısı  

Kaba doğum hızı = ──────────────────────────── x 1000  

                                                           Yıl ortası nüfus 

 

  



 

25 

Örnek: Ülkemizde toplam 1 502 894 canlı doğum olmuştur.  

Yıl ortası nüfus ise 54 268 249 ise kaba doğum hızını hesaplayalım:  

 

     1 502 894  

Kaba doğum hızı =  ──────── x 1000  

     54 268 249  

 

= 0,0276938 x 1000  

= ‰ 27,69’dur.  

Bu sonucu şöyle yorumlayabiliriz: Türkiye’nin kaba doğum hızı ‰ 27,7’dir yani her 

bin kişiye yaklaşık 28 canlı doğum düşmektedir. 

 

3.8. Kaba Ölüm Hızı 
 

Genellikle bir yıl için hesaplanır. Bir bölgede bir yıl içinde görülen toplam ölüm 

sayısının bölgenin yıl ortası nüfusuna bölünmesiyle bulunur. Bu hız, ölüm nedeniyle bir 

toplumda meydana gelen nüfus azalmasını gösterir. Toplumdaki tüm ölümler hakkında 

kabaca bilgi verdiğinden bölge ya da ülkeler arası kıyaslama yapmak doğru değildir.  

 

Örneğin, genç ailelerin çoğunlukta olduğu bir endüstri kentinin kaba ölüm hızı, 

emeklilerin çok olduğu sakin bir yörenin kaba ölüm hızı ile kıyaslanamaz. Çünkü kaba ölüm 

hızı; ölüm sebebi, cinsiyet, yaş gibi özelliklere bakılmaksızın hesaplanmaktadır.  

 

2014 yılı Türkiye verilerine göre Kaba Ölüm Hızı (1000 Doğumda):5,1 

 
 Bir yıl içinde görülen toplam ölüm sayısı  

Kaba ölüm hızı = ─────────────────────────── x 1000  

                                             Toplumun yıl ortası nüfusu  

 

Örnek: Türkiye nüfusuna göre ölüm sayısı 422 964, yıl ortası nüfus 54 268 249’dur. 

Buna göre kaba ölüm hızını hesaplayalım:  

 

  422 964  

Kaba ölüm hızı = ──────── x 1000  

54 268 249  

 

= 0,00779395 x 1000  

= ‰ 7,79’dur.  

Bu sonucu şöyle yorumlayabiliriz: Ülkemizde her bin kişiden yaklaşık 8’i ölmüştür. 

 

3.9. Genel Doğurganlık Hızı 
 

Genel doğurganlık hızı, bir yıl içinde olan canlı doğum sayısının doğurgan çağdaki 

15–49 yaş kadın yıl ortası nüfusuna bölünmesi ile bulunur ve binde olarak ifade edilir. 

Doğurgan çağdaki her bin kadının bir yılda yaptığı canlı doğum sayısını gösterir.  
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2014 yılı Türkiye verilerine göre Genel Doğurganlık Hızı (1000 Doğumda):2,17 

 
Bir toplumda bir yıldaki toplam canlı doğum sayısı  

Genel doğurganlık hızı = ─────────────────────────────────────── x 1000  

       Aynı toplumda ve aynı yıldaki 15-49 yaşlardaki kadın yıl ortası nüfusu 

 

 

Örnek: Bir bölgede 15–49 yaş grubundaki kadınların bir yılda yaptıkları doğum sayısı 

375, 15–49 yaş grubundaki kadınların yıl ortası nüfusu ise 4400 ise genel doğurganlık hızını 

hesaplayalım:  

   375  

Genel doğurganlık hızı = ────── x 1000  

  4400  

 

= 0,08522727 x 1000  

= ‰ 85,22’dir.  

Bu sonucu şöyle yorumlayabiliriz: Bu bölgedeki 15–49 yaş grubu her bin kadından 

yaklaşık 85’i canlı doğum yapmıştır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek WHO ve Sağlık Bakanlığı tanımlama 

ölçütleri doğrultusunda anne ve çocuk sağlığı göstergelerini ayırt ediniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Hız ve oran kavramlarını ayırt ediniz.  Konuyla ilgili örnek sorular çözebilirsiniz. 

 Bir ülke ya da bölgede ana sağlığı 

hizmetlerinin kalitesini gösteren hız ve 

oranları listeleyiniz.  

 Faaliyetin ilgili bölümünden ve değişik 

kaynaklardan faydalanabilirsiniz. 

 Sağlık bakanlığı anne çocuk sağlığı ile 

ilgili istatiklerini inceleyiniz. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.  

 

1. Aşağıdakilerden hangisi kadınlardaki mortalite ve morbidite nedenlerinden değildir?  

A) Yetersiz ve dengesiz beslenme  

B) Düşükler 

C) Çok sayıda gebelikler 

D) Geç evlilik 

E) Ergen gebelikler 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi ölü doğumlara yol açan enfeksiyon hastalıklarından biri 

değildir?  

A) Sıtma 

B) Tüberküloz 

C) Dizanteri 

D) Kolera 

E) Hepatit 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi 15-49 yaş arası kadınların ölüm hızının hesaplanmasında  

kullanılan bir ölçüttür?  

A) Ana ölüm hızı  

B) Cinse özel ölüm hızı  

C) Fatalite hızı  

D) Bebek ölüm hızı  

E) Yeni doğan ölüm hızı  

 

4. Aşağıdakilerden hangisi bebeklerle ilgili hızlardan biri değildir?  

A) Neonatal ölüm hızı  

B) Perinatal ölüm hızı  

C) Kaba ölüm hızı  

D) Postneonatal ölüm hızı  

E) Bebek  ölüm hızı   

 

5. Aşağıdakilerden hangisi 0-7 günlük bebek ölüm hızının adıdır?  

A) Perinatal ölüm hızı 

B) Neonatal ölüm hızı 

C) Antenatal  ölüm hızı   

D) Postneonatal ölüm hızı  

E) Bebek ölüm hızı 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
KONTROL LİSTESİ 

 

Bu modül kapsamında WHO ve Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre kadın ve üreme 

sağlığını etkileyen faktörleri ayırt etme ile ilgili aşağıda listelenen davranışlardan 

kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti 

koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kadın hayatının dönemlerini şema ile  gösterdiniz  mi?   
2. Anne ile ilgili özelliklerin çocuk sağlığı üzerine etkilerini tablo 

hâlinde gösterebildiniz mi? 
  

3. Ülkemizdeki kırsal ve kentsel alandaki doğum oranlarını 

karşılaştırabildiniz mi? 
  

4. Ülkemizdeki anne doğurganlık yaşını gelişmiş ülke doğurganlık 

yaşlarıyla karşılaştırabildiniz mi? 
  

5. Anne ve çocuk sağlığı ile ilgili hızları hesaplayabildiniz mi?     
 

Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. X Şehrinde 2008 yılında 780 canlı doğum olmuştur. Bu canlı doğumların 68‟i bir 

yaşını doldurmadan ölmüştür. X şehrinin bebek ölüm hızı aşağıdaki şıklardan 

hangisinde doğru olarak verilmiştir ( kat sayıyı 1000 olarak alınız.)?  

A) % 42,83  

B) ‰ 90,28  

C) %78,17  

D) ‰87,17  

E) ‰30,45 

 

2. X şehrinde 2006 yılında toplam 2656 doğum olmuştur. Bu doğumların 2500’ü canlı 

doğum, 156’sı ise ölü doğumdur. Bu verilere göre X şehrinin 2006 yılı ölü doğum hızı 

aşağıdaki şıklardan hangisinde doğrudur( kat sayıyı 1000 olarak alınız.)?  

A) ‰58,73  

B) ‰ 86  

C) ‰42,31  

D) ‰66,76  

E) ‰24 

  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.  

 

3. (   ) Hastalığa karşı duyarlı olan nüfusa risk altındaki nüfus denir.  

4. (   ) Kaba ölüm hızı toplumdaki tüm ölümler hakkında ayrıntılı bilgi verdiğinden, bu 

hızla bölge ya da ülkeler arası kıyaslama yapmak mümkündür.  

5. (   ) Kaba doğum hızı bir bölgedeki doğurganlık hakkında kesin bilgi vermez.  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 D 

3 B 

4 C 

5 E 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 D 

3 B 

4 C 

5 E 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

1 D 

2 E 

3 A 

4 C 

5 A 
 

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

1 D 

2 A 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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