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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Aile toplumun temel birimini oluşturur. Ailenin sağlıklı olması toplumun sağlığının da
bir göstergesidir. Ailelerin bakabileceği ve yetiştirebilecekleri kadar çocuk yapmaları, hem
kadının yıpranmaması hem de çocukların anne karnında daha sağlıklı gelişim gösterebilmesi
bakımından zorunludur. Bununla birlikte iki yıldan az aralıklarla yapılan doğumlar ile
annenin çok genç ya da yaşlı olması anne ve çocuk sağlığını olumsuz etkilemektedir. Her yıl
dünyada yarım milyondan fazla kadın gebelik ve doğumla ilgili sorunlar yüzünden ölmekte,
geride bir milyondan fazla annesiz çocuk bırakmaktadır. Aile planlaması ile bu ölümlerin
çoğu önlenebilir. İstenmeyen gebelikler, çok ve sık doğuma bağlı kadın hastalıkları,
kansızlık, zor doğum ve bunlara bağlı olarak anne ölümleri artmaktadır. Çocuk sağlığı da
çok ve sık doğumdan etkilenmektedir. En az iki yıl ara ile doğan çocuklar daha sık
aralıklarla doğan çocuklara göre fiziksel ve zihinsel açıdan daha iyi gelişmektedirler.
Genellikle sosyoekonomik bakımdan yeterince gelişmemiş ülkelerde doğan çocukların
yaşama süreleri çok kısadır. Kalkınma savaşı içerisinde olmalarına rağmen bütün çabaları
nüfus artışının getirdiği ihtiyaçları karşılamakla kalmaktadır. Aileler, çocuk ölümleri sebebi
ile daha çok çocuk yapmakta, doğan her çocuk, aile için yeni bir ekonomik yük
yaratmaktadır. Bu nedenle aile planlaması bir gerekliliktir.
Toplumda sağlıklı annelerin ve çocukların var olması için öncelikle kadınların kendi
bedenlerini tanımaları, organlarının işlevlerini bilmeleri gerekir. Sağlıklı olmanın temel
koşullarının bilinmesi ve uygulanması çok önemlidir. Bu nedenle sağlıklı nesiller
yetiştirilmesinde anne ve çocuk sağlığı ayrılmaz bir bütündür.
Bu modülde, kadın ve erkek genital sistemi, döllenmenin nasıl gerçekleştiği, çeşitleri,
aile planlamasının, önemi, amaçları, yararları ve gebelikten korunma yöntemleri ile ilgili
bilgiler edineceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Genital sistem ve döllenme konusunda bilgi toplayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Kadın ve erkek genital sistemini araştırınız.
Döllenmenin oluşumunu araştırınız.
Edindiğiniz bilgileri ve resimleri dosyalayınız.

1. GENİTAL SİSTEM VE DÖLLENME
Aile planlaması hizmetlerini etkili ve güvenli bir şekilde uygulayabilmek için kadın ve
erkek üreme sisteminin anatomisi ve fizyolojisini iyi bilmek gerekir.

1.1. Kadın Üreme Sistemi
Kadın üreme organları karnın alt kısmında yer alır ve pelvis (leğen kemiği) denilen
kemikli bir kafes tarafından korunur. Yapısı ve işlevleri nedeniyle iki bölüme ayrılır.

1.1.1. Dış Genital Organlar (Vulva)
Kadın dış genital organları vücudu örten cilt tabakasının bir devamıdır ve kadın iç
genital organlarına giriş kapısını oluşturur. Dış genital organların hepsine birden vulva adı
verilir.

Şekil 1.1:Kadın dış genital organları
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Vulva, kadın dış genital bölgelerine karşıdan bakıldığında üstte "çatıyı" oluşturan
leğen kemiklerinin birbiriyle orta hatta birleştiği bölgenin oluşturduğu kabarıklık olan pubis
tepesi, altta anüs ve yanlarda büyük (dış) dudaklar adı verilen yapılarca sınırlanan bölgedir.

Pubis tepesi
Pubis tepesi cilt ve altında yağ dokusu içerir, üzeri genital kıllarla kaplıdır. Pubis
tepesinin hemen altında klitoris bulunur. Dış genital organların bir tabaka altında kadının
doğum yapmasında, idrar ve dışkı çıkışı gibi işlevleri istemli olarak yürütmesinde önemli
yeri olan kaslar bulunur. Bu kaslara topluca pelvis tabanı kasları adı verilir.

Dış (büyük) dudaklar (labia majör)
Kadın genital yapısının dışarıdaki en belirgin kısmını oluşturur. Her iki yanda birer
tane dolgun yapıda olmak üzere yukarıdan aşağı doğru uzanan, içlerinde ter ve yağ bezleri,
kan damarları ve sinirler bulunan, iki kalın deri kıvrımından oluşmuştur. Üst kısımları daha
çok olmak üzere kıllarla örtülüdür. İç kısmında kıl yoktur. HPV virüsüne bağlı genital
siğillerin en sık yerleştiği bölgedir.

İç (küçük) dudaklar (labia minör)
Büyük dudakların altında vajina girişini çevreleyen yaprak biçiminde iki küçük ince
deri kıvrımıdır. İdrar deliği ve vajina girişinin etrafını sarar. İç dudaklar normal şartlarda
bacaklar kapalıyken görünmezken bazı kadınlarda dış dudaklardan daha geniş olduklarından
dışarı taşabilir. Kıl ve yağ dokusu bulundurmaz. Büyüklükleri kişiye göre farklı olabilir. Bol
miktarda kan damarları ve sinir hücreleri vardır.

Vajina girişi
Kadın cinsel organının üstünde küçük dudakların bittiği yerde bulunur. Kızlık zarına
kadar devam eden 1-2 santimetrelik bir kısımdır.

Kızlık zarı (hymen)
Vajina girişinden yaklaşık 1-1,5 cm sonra bağ dokusu ve damarlardan oluşan ince bir
deri kıvrımıdır. Zarın ortası kadından kadına değişkenlik gösterecek şekilde, âdet
kanamasının dışarı atılmasını sağlayacak biçimde açıktır. Çok nadir olarak tümüyle kapalı
olabilir. (hymen imperforatus) ve bir operasyon ile âdet kanının dışarı akması için kesilmesi
gerekmektedir. Buna “Hymenotomi” denir.
İlk cinsel ilişki sırasında zarda yırtılma olur ve her zaman olmasa da bir miktar
kanama görülür. Ancak bazı zarlardaki açıklık (orifis) geniş olup cinsel beraberlikte esneme
olur ve kanama olmayabilir. Halk arasında “esnek kızlık zarı” olarak isimlendirilen bu
durum genellikle çiftlerde şüphe uyandırır ve bir jinekolog tarafından muayene olma ihtiyacı
hissedilebilir. Kızlık zarının spor yapma, bisiklete binme veya düşme ile yırtılması mümkün
değildir.



Klitoris (bızır)
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Klitoris hemen pubis tepesi altında yer alan bir yapıdır üstte ve yanlarda iç dudaklarla
çevrilidir. Klitorisin hemen alt kısmında idrar deliği, idrar deliğinin altında ise vajina girişi
bulunur. Klitoris cinsel ilişki esnasında aynen erkeğin penisi gibi sertleşebilme özelliğine
sahiptir. Kan damarlarından oldukça zengin bu yapı kadın orgazmında önemli görevler
üstlenir.

İdrar deliği (uretra ağzı)
Klitorisin hemen altında, iç dudakların önde birleştiği yerde bulunur ve idrarın dışarı
boşaltılmasını sağlar.

Perine
Perine dış dudakların arkada birleştiği yerle anüs arasında yer alan bölgedir. Ciltle
kaplı olan bölge cilt altında idrar ve dışkı işlevlerinin kontrolünü sağlayan kasları barındırır.
Bu kaslar doğum eylemi esnasında mümkün olduğunca gevşeyerek bebeğin doğmasına izin
verir. Doğum eyleminin son aşamasına gelindiğinde bebeğin doğumunu kolaylaştırmak
amacıyla perineye yapılan kesiye doğum kesisi (epizyotomi) adı verilir. Bu kesinin amacı
bebek doğarken bu bölgenin yırtılmasını ve altta bulunan perine kaslarının zarar görmesini
engellemektir.

Vulvada bulunan salgı bezleri
Dış genital bölgenin kurumasını önleyen ve cinsel ilişkide gerekli kayganlığı sağlayan
birkaç âdet salgı bezi vardır. Bunlar arasında en önemlileri idrar çıkış deliğinin yanlarında
yer alan skene bezleri ve vajina girişinin her iki yanında yer alan bartholin (bartolin)
bezleridir.

Makat (anüs)
Makat kalın bağırsağın son kısmıdır ve depolanan dışkının dışa atılmasını sağlar. Bu
anatomik yakınlık nedeniyle kalın bağırsaktan dışkılama esnasında gelen bakteriler vajinayla
yakın temasta olur ve enfeksiyon tehlikesi oluşturur. Kadınların tuvalet sonrası temizlikte
dikkat etmeleri gereken çok önemli bir kural vardır Temizlik arkadan öne (anüsten vajinaya)
doğru değil, önden arkaya doğru yapılmalıdır. Zira arkadan öne temizlik kalın bağırsak
bakterilerinin vajinaya ve buradan da uretra ağzına bulaşmasına ve bu bölgelerde sık sık
enfeksiyonlar yaşanmasına neden olabilir.

1.1.2. İç Genital Organlar
Pelvis boşluğunun içindeki üreme sistemini oluşturan organlardır. Rahim içine giriş
kapısı olan ve aynı zamanda sperm hücreleri için bir depo görevi üstlenen rahim ağzıyla
başlar. Bebeğin büyüyerek geliştiği ve gebe olunmayan dönemlerde âdet kanamasının
oluştuğu rahim ile devam eder. Buradan sağlı sollu rahimin her iki yanında boynuz gibi yer
alan fallop tüplerine uzanır ve her bir fallop tüpü, uçlarında bulunan saçaklarıyla
yumurtalıklarla yakın temas eder.
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Şekil 1.2: Kadın iç genital organları


Vajina (hazne)
Tüp şeklinde olup dış ortam ile rahmin arasındaki bağlantıyı sağlayan 8-10 cm
uzunluğunda, 15 cm’e kadar uzayabilen ve 10 cm kadar genişleyen elastik yapıda bir
organdır. Normalde ön ve arka duvarları birbirine değer. Önde mesane, arkada rektum
vardır. Doğum sırasında bebek bu kanalı geçerek dünyaya gelir. Çok doğum yapan ve
doğumu zor olan kadınlarda vagina duvarlarının zayıflaması ile önde idrar torbasında sarkma
neticesinde özellikle idrar kaçırma; arka duvarda ise bağırsakta sarkma ve neticesinde
kabızlık ve sıkışma hissi ortaya çıkabilir.

Uretra
İdrarın depolandığı mesanenin devamında yer alan, idrar torbasından vücut dışına
açılan ve idrarın dışarı atılmasını sağlayan boru şeklindeki yapıdır. Uretra kadında erkekten
çok daha kısadır. Bu kısalık ve genital sistemin vajina ve anüse yakınlığı, kadınlarda idrar
yolu enfeksiyonlarının daha sık yaşanmasına neden olur.

Şekil 1.3: Kadın uretrası



Rahim ağzı (cervix, collum)
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Rahim ağzı, spermler için rahim içine giriş ve doğumda bebek için rahimden çıkış
kapısıdır. Vajinanın devamında yer alır. Rahim ağzı kanalında yer alan salgı bezleri gebeliğe
elverişli günlerde spermlerin geçişini kolaylaştıran, gebeliğe elverişli olmayan günlerde bu
geçişi zorlaştıran salgılar üretir. Rahim ağzı salgıları ayrıca vajinadan rahim içine
bakterilerin girişini engeller.

Şekil 1.4: Rahim ağzının görüntüsü

Normal şartlarda sert bir koni biçiminde ve birkaç milimetre açıklığında olan bu yapı
doğum eylemi esnasında yumuşar, incelir ve yaklaşık 10 santimetre açılarak bebeğin
çıkmasına izin verir.

Rahim(uterus)
Rahim, ucunda rahim ağzı bulunan, yanlarda da boynuz şeklinde fallop tüpleri yer
alan, kasılma yeteneği güçlü kaslardan oluşan armut şeklinde bir yapıdır. Esas yapısı kas
dokusundan ibarettir. Bu kas dokusu gebelik boyunca bebek ve eklerini taşıyabilecek ve
doğum sırasında bebeği itecek kuvveti oluşturabilecek kapasitededir. İçten dışa üç tabakadan
oluşur.

Endometrium: Uterusun içini döşeyen ince tabakadır. Hormonlara
duyarlı bir yapısı vardır. Görevi erken gebelikte bebeğin yerleşebileceği
ve beslenebileceği bir ortam oluşturmaktır. Her ay östrojen ve
progesteron hormonlarının etkisiyle kalınlaşır ve olası bir gebeliğe
hazırlanır. Eğer gebelik oluşmazsa ayın sonunda üst kısmındaki dokular
dökülür. Âdet kanaması bu şekilde oluşur.

Myometrium: Uterusun en kalın tabakasıdır. Kendine özgü özellikleri
olan kas dokusudur. Temel görevi gebeliği taşımak ve doğumu
sağlayacak itici gücü oluşturmaktır.

Serosa: Uterusun karın boşluğuna bakan yüzünü örten karın zarı
(periton) dır.
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Şekil 1.6:Rahim iç tabakasının regl öncesi ve
sonrası görüntüsü

Şekil 1.5:Rahmin şematik olarak görüntüsü

Rahmin bilinen tek işlevi doğmamış bebeğin gelişmesini sağlayacak ortamı
oluşturmak, bebeği dıştan gelebilecek darbelerden korumak (bu işlevi amniyon sıvısıyla elele
yürütür) ve doğum eyleminde kasılarak bebeği dış dünyaya çıkarmak için anne adayının
ıkınmalarıyla birlikte gerekli itici gücü oluşturmaktır. Menopoza giren bir kadında rahmin
görevi de tamamlanmıştır ve boyutları giderek küçülür.
Rahmin içinde yer alan boşluk rahim iç tabakasıyla kaplanmış durumdadır. Döllenmiş
yumurta hücresi fallop tüplerinden geçerek endometriuma ulaştığında burada en "verimli"
bulduğu bölgeye yerleşir, çoğalmaya ve gelişmeye başlar. Rahim iç tabakası her âdet
döngüsünde yenilenir ve gebelik oluştuğunda embriyo rahim boşluğunda gelişimini sürdürür.
Gebelik gerçekleşmediğinde bu tabaka yeniden oluşturulmak üzere rahim ağzı yoluyla
vajinaya, buradan da dış ortama atılır. Kanamayla beraber olan bu sürece âdet kanaması(regl,
menstruasyon) adı verilir.

Fallop tüpleri
Uterusun her iki tarafında bulunan uterusun ‘cornu’ adı verilen üst kısımlarından
başlayıp yumurtalıklara doğru uzanan yarım cm kalınlığında borucuklardır. Uçlarında
fimbria adı verilen parmaksı çıkıntılar vardır. Bu çıkıntılar sayesinde yumurtlama
(ovulasyon) sırasında serbest kalan yumurta hücresi (osit) fallop tüpünün içine alınır ve eğer
doğru zamanda ilişki söz konusu olursa fallop tüpünün ampulla adı verilen kısmında
döllenme gerçekleşir.


Yumurtalıklar (ovarium)
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Rahmin her iki yanında yaklaşık 3.5x2x1 cm büyüklüğünde, üzeri girintili çıkıntılı iki
organdır. İkisinin içinde döllenmemiş, gelişmeye hazır ortalama 400.000 – 500.000 yumurta
vardır. Ergenlik (buluğ) çağının başlaması ile birlikte her ay bunlardan bin kadarı döllenmek
için yola çıkar ancak çoğu kez bir tanesi olgunlaşır ve yumurtalık dışına çıkarılır. Atılan bu
yumurta tüp tarafından yakalanır. Ender olarak birden çok yumurtanın üretilmesi ve
döllenmesiyle birbirinden farklı bebekler oluşturmak üzere çoğul gebelikler de oluşabilir.
Buna en iyi örnek çift yumurta ikizleridir. Yumurtalıkların iki önemli görevi vardır:



Ovulasyon (yumurtlama)
Kadın hormonlarını salgılamak (ostrojen-progesteron)

Bu hormonlar, âdet düzeninin ve kadınlık özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlar.

1.2. Erkek Üreme Sistemi
Erkek üreme organları da aynen kadınlarda olduğu gibi dışta yer alanlar ve içte yer
alanlar olmak üzere ikiye ayrılır.

Şekil 1.7: Erkek üreme organı

1.2.1. Erkek Dış Üreme Organları
Erkeğin dış genital organlarını penis ve içinde erbezlerini (testisleri) barındıran torba
(skrotum) adı verilen yapı oluşturur.

Penis
Penis, erişkin bir erkekte 5-9 santimetre uzunluğunda, 3-5 santimetre çapında bir
organdır. Cinsel uyaranlara bağlı olarak sertleştiğinde boyu yaklaşık iki kat uzar ve çapı
artar. Penis boyutlarındaki artışı sağlayan mekanizma penisin iç yapısında bulunan boşluk ve
gözeneklerin içinin kan ile dolmasıdır.


Torba (skrotum)
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Skrotum içinde sağlı sollu yer alan iki testis, sperm kanallarının bir kısmı ve çok
sayıda damar yapısı içeren bir yapıdır. Skrotumun sperm işlevlerini korumak açısından çok
önemli bir özelliği vardır. Sperm hücreleri ısı değişikliklerinden olumsuz etkilenir ve
işlevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için vücut ısısından yaklaşık 2 derece daha
düşük bir ortamda bulunmaları gerekir. Torbanın vücut dışında bulunmasının nedeni budur.
Torbanın içindeki ısı vücut ısısından daha düşüktür ve soğukta büzüşerek ısı kaybını önler.
Sıcakta ise aksine sperm hücrelerinin aşırı ısıya maruz kalmalarını önlemek için gevşer.

1.2.2. Erkek İç Üreme Organları
Erkeğin iç genital organlarını torba içinde yer alan iki âdet testis, epididim, seminal
veziküller, prostat, bazı salgı kanal (vas deferens) ve bezleri (cowper bezi gibi) oluşturur.

Testisler
Torbanın içinde sağlı sollu yer alan iki âdet testis, sperm hücrelerinin üretildiği ve
testosteron adı verilen erkeklik hormonunun salgılandığı yapılardır. Testislerin büyüklükleri
kişiden kişiye değişmekle beraber her biri ortalama 20-30 gram ağırlığında, 4-5 santimetre
uzunluğunda ve 2-2,5 santimetre kalınlıktadır. Testisler yaklaşık aynı büyüklükte olmalarına
karşın yapısal olarak sol testis sağdakine göre biraz daha aşağıda yer alır. Her testis içinde
küçük ve oldukça kıvrımlı sperm kanalcıkları bulunur. Bu kanalcıklar beyindeki hipofiz
bezinin salgıladığı FSH hormonunun verdiği emirle sperm hücreleri üretir.
Testisler yine hipofiz bezinden salgılanan ve LH adı verilen hormonun etkisiyle
testosteron hormonu üretir. Erkek çocukta ergenlik dönemine girene kadar nispeten düşük
miktarlarda salgılanan testosteron hormonu ergenlikle birlikte daha hızlı salgılanmaya başlar
ve erkek çocukta ses kalınlaşması, sakal, bıyık çıkması, vücut kaslarının gelişmesi, vücutta
erkek tipi kıllanmanın ortaya çıkması gibi erkeksi özelliklerin ortaya çıkmasını sağlar. Sperm
üretimi de ergenliğin başlamasıyla kısa sürede başlar. Erkek tarafından üremek için üretilen,
spermleri içinde barındıran organik sıvıya meni denir.
Sperm hücresi üretimi aynen yumurta hücresi üretiminde olduğu gibi esas olarak 46
kromozom taşıyan bir hücrenin tam yarıdan ikiye bölünmesiyle gerçekleşir. Erkek
hücrelerinde cinsiyet kromozomu olarak bir X bir de Y kromozomu bulunur. Kadında ise
cinsiyet kromozomlarının ikisi de X yapısındadır. Yumurta hücresini dölleyen sperm hücresi
Y kromozomuna sahip olduğunda bebeğin cinsiyeti erkek, X kromozomuna sahip olduğunda
bebeğin cinsiyeti kız olur. Yani bebeğin cinsiyetini daima babadan gelen spermin cinsiyet
kromozomu belirler.
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Şekil 1.8: Erkek ve kadın cinsiyet kromozomları


Epididim
Testis içindeki kanalcıklar testisin hemen tepesinde yerleşmiş olan “epididim” isimli
yapıyla devam eder. Epididim sperm hücrelerinin olgunlaşmasının devam ettiği bölgedir.
Hücreler için bir depo görevindedir ve vaz deferens adı verilen ana sperm iletim kanalıyla
devam eder.

Meni kanalı (vas deferens)
Epididimden spermi alıp taşıyan kordon benzeri bir kanaldır. Her bir testisten çıkan
kanal prostatın arkasından yukarı çıkar ve üretraya girerek ejakülasyon kanallarını oluşturur.
Vas deferense paralel giden kan damarları ve sinirler gibi diğer yapılar bir arada sperm
kordonunu oluşturur.

Şekil 1.9: Erkek uretrası


İdrar yolu (üretra)
Bu kanal idrarı mesaneden aşağı taşıyan idrar yolunu ve üreme sisteminde meninin
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dışarı atıldığı bölümü oluşturur. Mesaneyle bağlantılı olan bu boru, penis başının uç
kısmında bulunan uretra ağzına açılır.

Prostat bezi
Pelviste mesanenin hemen altında yer alır ve üretranın orta bölümünü çevreler.
Genellikle ceviz büyüklüğünde olan bu bez yaşla birlikte büyür. Prostat ve üstündeki seminal
veziküllerde spermin beslenmesini sağlayan bir sıvı yapılır.

1.3. Döllenme ve Suni Döllenme
1.3.1. Tanımı
Döllenme, erkek üreme hücresi sperm ile dişi üreme hücresi yumurtanın buluşup
spermin yumurta içine girmesine denir. Bu olay, kadın tüplerinden birisinin içinde
gerçekleşir. Döllenmenin oluşabilmesi için kızlarda ovülasyon, erkeklerde ise meni
üretiminin başlaması gerekir. Bu da ergenlik döneminde gerçekleşir. Ergenlik dönemi
kızlarda 11-16, erkeklerde 12-18 yaşlarda olur. Bu dönemde her iki cinste de cinsel organlar
gelişir ve üreme fonksiyonlarını kazanır. Yani kızlarda ovülasyonla birlikte âdet kanaması,
erkeklerde sperm üretimi ile meni boşalımı gerçekleşir.

Şekil 1.10: Döllenme

Cinsel ilişkide, boşalmadan sonra meni içerisindeki spermler, hızla serviks denen
rahmin boyun kısmından içeri girer. Spermler buradan rahmin içerisinde yukarıya doğru
ilerleyerek tüplerin içerisine girer ve burada da ilerlemeye devam eder. Yumurta hücresi,
kadın yumurtalığından serbest bırakıldıktan sonra karın boşluğunun alt kısmına düşer.
Düştüğü yer, tüplerin eldiven parmağı gibi uzantıları olan serbest ucuna yakındır. Yumurta
hücresi, tüpün uzantıları tarafından tüpün içine alınır. Yumurta hücresi tüpün içinde rahim
tarafına doğru yavaşça iletilir. Bu sırada tüp içine kadar ulaşmış sperm hücresi varsa
döllenme için buluşma gerçekleşmiş olur. Sperm ile yumurta hücresinin buluşmasından
sonra sperm, baş kısmındaki eritici enzimlerle yumurtanın zarlarını delerek içine girer. Bir
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sperm yumurta içine girdikten sonra yumurta zarının özelliğini değiştirerek başka spermlerin
yumurta içine girmesine müsaade etmez.

Resim 1.1: Bir sperma tarafından döllenen bir yumurta hücresi

1.3.2. Menstruasyon Fizyolojisi
Menstrüasyon (âdet kanaması-regl), birçok hormonun ve kimyasal öğelerin
etkileşmesi sonucu oluşan kompleks bir olaydır. Beyinde bulunan hipofiz ve hipotalamus,
yumurtalıkların ve uterusun hormonların karşılıklı etkileşmesi sonucu yumurtalıkların
birinde yumurta olgunlaşır ve tüplere atılır. Bu olaya ovulasyon denir. Ovulasyon sonucu
yumurta, bir sperm ile karşılaşırsa döllenme olur ve gebelik başlar. Döllenme
gerçekleşmediyse hormonların etkisiyle endometrium kalınlaşır, gebeliğe uygun hâle gelir.
Bir gebelik oluşmadığı zaman, kalınlaşmış ve içersi kanla dolarak embriyoyu besleyecek
duruma gelmiş olan endometrium tabakası ve yumurta hücresi parçalanarak belirli sürelerde
vaginal kanama şeklinde dışarı atılır. Bu olaya menstruasyon denir. Bu durum ortalama 28
günde bir olur. Ancak bu süre 21-35 gün arasında değişebilir. Her ay birkaç günlük
değişiklikler yaşanabilir. Menstruasyon yaklaşık 4-6 gün sürer. Bireysel özellikler, sosyopsikolojik faktörler, beslenme, iklim gibi faktörler âdet süresini ve miktarını etkiler.
Yumurtlama âdetin başlamasından iki hafta sonra yani ortalama âdetin 14.günü gerçekleşir.
Menstruasyon kızlarda 11-14 yaşlarında başlar, menopoza kadar devam eder. İlk kez âdet
görmeye menarş denir.
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Şekil 1.11: Menstrüasyonda hormonların etkisi

1.3.3. Suni Döllenme
Çocuk istemelerine, bir yıl düzenli cinsel yaşama ve gebeliği önleyen herhangi bir
yöntem kullanmamalarına rağmen gebe kalmama durumuna kısırlık(infertilite) denir.
Normal yolla bebek sahibi olmayan ve kısırlık durumu tespit edilen evli çiftlerin bebek
sahibi olmak için başvurdukları yöntemlere suni döllenme denir. Kadın ve erkeğin tam bir
tıbbi muayeneden geçtikten sonra kısırlık sebepleri tespit edilir ve suni döllenme uygulanıp
uygulanmayacağına karar verilir.
1.3.3.1. Kısırlık Nedenleri


Erkeğe ait kısırlık nedenleri

Spermlerin dörtte birinden fazlasının yapısının bozulması

Peniste yapısal bozukluk

Sperm sayısının ve hareketlerinin yetersiz olması

İnmemiş testis sorunu

Erkek boşalmasında sorun

Testislerde yapısal ve fonksiyonel bozukluk

Psikolojik nedenler olabilir.



Kadına ait kısırlık nedenleri

İç üreme organlarında anatomik ve fizyolojik bozukluk

Vajinaya ait hastalıklar

Uterusta şekil bozukluklukları
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Ovulasyonun olmayışı
Fallop tüplerinin tıkalı veya dar olması
Hormanal faktörler
Rahim ağzı salgı bozuklukları
Psikolojik faktörler

Normal yolla döllenmenin gerçekleşmediği kısırlık durumlarında ailelerin çocuk
sahibi olabilmesi için başvurulan yöntemler farklıdır. Doktorların önerisine göre aşağıdaki
yöntemlerden birisi uygulanır.


Süzme/aşılama yöntemi: Kısırlık tedavisinde en çok uygulanan bir yöntemdir.
Erkeklerde sperm yetmezliği durumunda bu yönteme başvurulur. Erkekteki
spermler incelenir, sağlıklı ve hareketli olanlar diğerlerinden ayrılır. Steril bir
biçimde kadının vajinasına şırınga edilir. Hatta daha emin olmak için uterusa
konulabilir. Yani spermler vajinanın asit ortamına girmeden direkt olarak
uterusa bırakılır.



Mikro enjeksiyon yöntemi: İleri derecede erkek kısırlığında bu yönteme
başvurulur. Genelde spermlerde döllenme yeteneği yoktur. Hem sayısı hem
hareketliliği azdır. Bu yöntemde döllenmeyi gerçekleştirecek olgunluğa erişmiş
yumurta toplanır. Sonra mikroskop altında sperm bir pipete alınarak yumurtanın
kabuğu delinip onun stoplazmasına doğrudan enjekte edilir. Döllenme
laboratuvarda izlenir. Bundan sonra oluşan embriyolardan 3-4 tanesi kadının
rahmine yerleştirilir. Uzun, zahmetli ve pahalı bir tekniktir.

Şekil 1.12: Mikro enjeksiyon



Tüp bebek yöntemi: Bu yöntemde özel uygulamalarla (hormon ilaçları vb.)
yumurtalıklar içinde yumurtalar olgunlaştırılır ve toplanır. Bu yumurtalar ayrı
ayrı özel ortamlara konulur. Her birinin yanına erkekten alınan ve özel
işlemlerden geçirilerek iyileri seçilen spermlerden konulur. Laboratuvarda bu
yumurtaların döllenip döllenmediği takip edilir. Döllenen yumurtalar belli bir
olgunluğa ulaştığında 3-4 tanesi uterusa yerleştirilir. 12 gün sonra gebelik testi
yapılır. Test pozitif çıkarsa gebelik takip edilir.
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Şekil 1.13:Tüp bebek uygulama aşamaları
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAAALİYETİ
Aşağıda kadın ve erkek üreme organlarının isimleri verilmiştir. Buna göre bulmacada
sağdan sola, soldan sağa, yukardan aşağıya, aşağıdan yukarı ve çapraz olarak yerleştirilmiş
kavramları bularak her birini farklı renkte kalemlerle çerçeve içine alınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME SORULARI
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi kadın dış üreme organlarından biri değildir?
A) Büyük dudaklar
B) Pubis tepesi
C) Labie minör
D) Uterus

2.

Aşağıdaki organlardan hangisi bebeğin büyüyüp geliştiği organdır?
A) Vagina
B) Rahim

3.

C)

Fallop tüpleri

D)

Yumurtalık

Vagina ağzında ince bir zar şeklinde bulunan organın adı nedir?
A) Hymen
B) Vestibul
C) Klitoris

D)

Anüs

4.

Menstrüasyon hangi hormonun salgılanması sonucu oluşur?
A) Testesteron
B) Ostrojen
C) Prolaktin
D) Troksin

5.

Aşağıdaki organlardan hangisinde östrojen ve progesteron hormonları salgılanır?
A)
Ovarium
B)
Vajina
C)
Uterus
D)
Barholin bezi

6.

Aşağıdakilerden hangisi erkek üreme hücresidir?
A) Penis
B) Yumurta
C) Prostat bezi
D) Sperm

7.

Sperm nerede yapılır?
A) Yumurtalıklarda
B) Prostat bezinde
C) Testislerde
D) Testis kapsüllerinde
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8.

Menstruasyon olayında aşağıdakilerden hangi organın rolü yoktur?
A) Uterus
B) Yumurtalıklar
C) Fallop tüpleri
D) Testis

9.

Aşağıdakilerden hangisi erkeğe ait bir kısırlık nedenidir?
A) Ovulasyonun olmayışı
B) İnmemiş testis sorunu
C) Yaş
D) Vajinaya ait hastalıklar

10.

İleri derecede erkek kısırlığında hangi yönteme başvurulur?
A) Süzme yöntemi
B) Tüp bebek
C) Mikroenjeksiyon
D) Yumurta dondurma

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 bir sonraki “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST


Genital sistem ile ilgili bir şema hazırlayınız.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Genital sistem ile ilgili araştırma yaptınız mı?

2.

Hangi cinsiyetin genital sistemini çizmeye karar verdiniz mi?

3.

Çizeceğiniz şemayı seçtiniz mi?

4.

Çalışma ortamını hazırladınız mı?

5.

Çalışmada kullanacağınız materyalleri hazırladınız mı?

6.

Çiziminizi yaptınız mı?

7.

Dış genital organlara yer verdiniz mi?

8.

İç genital organlara yer verdiniz mi?

9.

İç ve dış genital organları isimleri ile eşleştirdiniz mi?

Evet

Hayır

10. Uygun şekilde boyadınız mı?
11. Temiz ve düzenli çalıştınız mı?
12. Zaman ve enerjinizi verimli kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Aile planlamasının önemi ve nedenlerini doğru inceleyebileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Aile planlamasının önemi ve amaçları ilgili kaynaklardan, internetten, sağlık
ocaklarından, hastanelerin ilgili birimlerinden, ana çocuk sağlığı
merkezlerinden bilgi alınız.
Topladığınız bilgileri resimler ve şemalarla zenginleştirerek dosya hazırlayınız.

2. AİLE PLANLAMASI
Çağlar boyunca insanlar istenmeyen gebelikleri ya da doğumları önlemek amacıyla
çeşitli yöntemlere başvurmuşlardır. Bunların birçoğu zaman zaman annenin ve çocuğun
yaşamına mal olmuştur. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında bilimsel çalışmalar sonucu
geliştirilen yöntemler, eski yöntemlerin yerini almaya başlamıştır. Günümüzde hem kadınlar
hem de erkekler için geliştirilmiş son derece güvenilir ve etkili metotlar mevcuttur.

2.1. Tanımı
Aile planlaması, ailelerin istedikleri zaman, istedikleri sayıda çocuk sahibi olmalarıdır.
Sadece gebelikleri önlemek değil aynı zamanda çocuk sahibi olamayanlara da hizmet
vermek, yol göstermektir. Aileler çocuk yapıp yapmamakta serbesttir. İstedikleri kadar
çocuk sahibi olabilir. Ancak aileler çocuk sahibi olmak istemiyorsa onlara yol göstermek aile
planlaması hizmetinin görevidir. Aile planlamasında zorunluluk yoktur. Katılım gönüllüdür.
Aileler eğitilir ve isteyene çocuk sahibi olabilmesi için isteyene gebelikten korunmak için
hizmet verilerek yardımcı olunur.
Aile planlaması, anne ve doğacak çocukların sağlıklı olması ve çocuk sahibi olmak
istendiğinde gebeliğin oluşması için yapılan hizmetlerdir. Çünkü iki yıldan az aralıklarla
yapılan doğumlar annenin vücut sağlığını önemli ölçüde bozmakta, gebelik sırasında riskleri
artırmakta, hatta ara vermeden arka arkaya yapılan doğumlar anne ölümlerine neden
olmaktadır. Ayrıca sık aralıklarla doğan çocukların anne karnında gelişmeleri tam
olmamakta (doğum ağırlığı düşük bebekler), sakatlık oranı yükselmekte, bakımları
güçleşmekte ve bebek ölümleri artmaktadır.
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Resim 2.1: Aile planlaması

2.2. Aile Planlamasının Önemi
Günümüzde dünya nüfusunun %75'i gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde
yaşamaktadır. Tüm doğumların %85'i, tüm anne ölümlerinin %99'u, tüm bebek ve çocuk
ölümlerinin %95'i bu bölgelerde olmaktadır. Ölüm oranlarının bu kadar yüksek olmasının
nedeni bu ülkelerde tıbbi yardımın yetersiz olması, korunma yöntemleri konusunda bilgi
sahibi olunmaması nedeniyle modern ve etkili yöntemleri kullanamama ve ihmaldir.
Ekonomik yetersizlikler, sağlık hizmetlerinin yeterince sunulmaması ve eğitimsizlik gibi
olumsuzluklar sonucu dünyaya gelen çocuklar, ülke genelindeki toplumsal eşitsizliğin en
ağır payını yüklenmektedirler. Bu yüzden aile planlaması çok önemlidir.
Aile planlaması daha eğitimli, daha bilinçli ve “yaşadığının farkında olan” aileler,
çatışmaları azalmış, daha sağlıklı, refah seviyesi daha yüksek bir toplum ve dengesini
yeniden bulması gereken bir ülke için çok önemlidir.
Ülkemizde ise çiftlerin büyük bir kısmı hâlâ geleneksel, güvenirliliği düşük, sağlık
açısından sakıncalı doğum kontrolü yöntemlerini uygulamaya çalışmaktadır. Bu duruma
neden olan faktörler ise çiftlerin doğum kontrol yöntemleri hakkında yetersiz ve yanlış
bilgiye sahip olmaları, tıbbi destekten yeterince yararlanılmaması ve bu konuda gerekli
eğitimin sağlanamamasıdır.
İlk kez 1989 yılında onaylanan “Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme”,
nerede doğduklarına, kim olduklarına, cinsiyetlerine, dinlerine ya da sosyal kökenlerine
bakılmaksızın bütün çocuk haklarını tanımlamaktadır. Bunlar; yaşama hakkı, eksiksiz
biçimde gelişme hakkı, zararlı etkilerden, istismar ve sömürüden korunma hakkı, aile, kültür
ve sosyal yaşama eksiksiz katılma hakkını kapsamaktadır. Bu haklardan ülkemiz
çocuklarının yeterince yararlanmalarını sağlayabilmek için aile planlaması çok önemlidir.

2.2.1. Aile Planlamasının Sosyoekonomik Yönden Önemi
Nüfus, doğal kaynakları ve ekonomik olanakları zorlayan bir şekilde artıyorsa o
toplumda etkili ve yeterli aile planlamasını uygulama zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.
Sanayileşme ile birlikte kentlerde ailelerin daha iyi ekonomik fırsatlar yakalaması, sosyal
güvenceye sahip olmaları, yaşam şartlarının ağırlaşması ve kadınların iş hayatında daha fazla
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rol alması çok çocuk sahibi olma isteklerini azaltmaktadır. Tarıma dayalı yerleşim
birimlerindeki ailelerde ise insan gücüne olan ihtiyaçtan dolayı çok çocuğa sahip olmak
isteği görülmektedir. Sosyal güvencesi olmayan ailelerde ise ileride aileye bakar düşüncesi
ile daha çok çocuğa sahip olunmaktadır. Ayrıca bazı aileler erkek çocuğa sahip olmayı bir
güç olarak algıladıkları için erkek çocuk oluncaya kadar doğuma devam edip aile planlaması
uygulamamaktadır. Hızlı nüfus artışının önlenmesinde ve sağlıklı bir toplumun oluşmasında
aile planlamasının önemi gün geçtikçe daha da artmaktadır.

Resim 2.2: Çok fazla çocuk sahibi olmanın sosyoekonomik açıdan sıkıntılar yaratması

2.2.2. Aile Planlamasının Duygusal Yönden Önemi
Bebeklerinin sağlıklı ve mutlu olmasını isteyen anne ve babaların kesinlikle
birbirlerini iyice tanıdıkları ve duygusal yönden hazır oldukları zamanda çocuk yapmaları
gerekmektedir.

2.2.3. Aile Planlamasının Sağlık Açısından Önemi
Evli çiftlerin fiziksel ve psikolojik yönden sağlıklı olmaları, çocuk sahibi olmalarının
en temel koşuludur. Çiftlerin evlenmeden önce gerekli sağlık muayenelerinden geçmeleri
toplum sağlığı açısından son derece önemlidir. Genellikle kronik nefrit, tüberküloz, kalp
rahatsızlıkları, frengi ve AIDS gibi hastalıklar hamilelik öncesi ve sonrasında anne ile
bebeğin sağlığı açısından büyük tehlike oluşturmaktadır.

2.2.4. Aile Planlamasının Tıbbi Önemi
Birçok kadını ölüme sevk eden en önemli nedenlerden biri de fazla doğum yapmaktır.
Kontrolsüz oluşan gebelikler sonucunda meydana gelebilen düşük, annenin hayatını ve
sağlığını tehdit etmektedir. Oysa aile planlamasında kullanılan yöntemlerin böyle bir
tehlikesi yoktur. Çünkü bu yöntemler bilimsel araştırma ve incelemelerin sonucu ortaya
çıkmıştır. Aileler bakabilecekleri, besleyebilecekleri ve sağlığını koruyabilecekleri kadar
çocuk sahibi olurlarsa bebek ölümleri azalacak, anneler sık gebelik ve doğumdan
yıpranmayacaktır. İstemedikleri hâlde doğum yapacak annelerin ilkel yöntemlerle çocuk
düşürmelerini önlemek, onlara gebelikten korunma yöntemlerini öğretmekle gerçekleşir.
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2.3. Aile Planlamasının Amaçları







Ailelerin istemedikleri hâlde çocuk sahibi olmalarını önlemek
Kadınların sık aralıklarla ve fazla sayıda doğum yaparak sağlıklarının
bozulmasını önlemek
Çok genç yaşta veya ileri yaşlardaki kadınların gebe kalmalarını önlemek
Doğurgan çağdaki kadınlara ve erkeklere üremenin nasıl olduğu ve doğum
kontrolünün nasıl yapılacağı konusunda bilgi vermek
Çocuk sahibi olmak isteyenlere yardımcı olup yol göstermek
Çocukların daha sağlıklı yetişmesini sağlamaktır.

Resim:2.3. Aile planlaması ile daha sağlıklı ve mutlu çocuklar yetişir

2.4. Aile Planlamasının Yararları
Aile Planlaması nüfus artış hızını yavaşlatarak toplumumuzun sağlıklı, iyi eğitilmiş ve
ekonomik olanakları yeterli kişilerden oluşmasına katkıda bulunur.

2.4.1. Aile Planlamasının Anne Sağlığı Açısından Yararları







Çok ve sık doğuma bağlı kadın hastalıklarını önler.
Kansızlık ve kansızlığın neden olduğu komplikasyonları önler.
Zor doğuma bağlı tehlikeleri önler.
Erken ve genç yaşta olan doğumları önler.
Anne sağlığı açısından zararlı iki yıldan kısa aralıklarla olan doğumları önler.
Gebelik, doğum ve düşük nedeniyle anne ölümleri azalır.
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Annenin üreme organlarına ait sağlık sorunları azalır.
Çiftler arasında gebe kalma korkusu ortadan kalktığı için sağlıklı bir cinsel
yaşantı oluşur.
Çiftlerin istenmeyen gebelik, düşük ve kürtaj sorunları ortadan kalkar.
Anne ölümleri azalır, toplumda sağlıklı ve mutlu anne sayısı artar.

Resim 2.4:Aile planlamasının iki yıldan kısa aralıklarla olan doğumları önlemesi

2.4.2. Aile Planlamasının Çocuk Sağlığı Açısından Yararları











Bebek ölüm oranları düşer.
Erken doğum (prematüre) azalır.
Bebeklere bulaşabilecek hastalıklar önlenir.
Çiftler bakabilecekleri sayıda çocuğa sahip olduklarında, onların yeterli ve
dengeli beslenmelerini sağlayarak sağlıklı çocukların, nesillerin ve toplumun
oluşmasını sağlarlar.
Çocuklarda oluşabilecek problemler en aza indirgenerek mutlu ve kişilikli
büyümeleri sağlanır.
Sağlıklı doğan bebek sayısı artar.
Bebekler istenen ve beklenen bebekler oldukları için aile yeterince ilgi, sevgi ve
şefkat gösterebileceği için çocuklar ruhsal yönden daha sağlıklı yetişirler.
Çocukların ekonomik ihtiyaçları daha iyi karşılanır, eğitim imkânlarından daha
çok yararlanırlar.
Bunun sonucunda toplum için yararlı olacak sağlıklı ve mutlu iyi eğitilmiş
gençlik oluşur.
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Resim 2.5: Aile planlaması ile prematüre doğumların azalması

2.4.3. Aile Planlamasının Toplum Sağlığı Açısından Yararları





Toplumdaki sağlıklı annelerin sayısı artar.
Sağlıklı çocuklardan oluşan gençlik oluşur.
Toplumun beslenme, konut, eğitim, sağlık ve çevre koşullarının iyileştirilmesi
ile birlikte refah düzeyi artar.
Sağlık harcamalarında düşüş olur.

Resim 2.6:Aile planlaması ile sağlıklı ailelerin sayısının artması

2.5. Aile Planlaması Hizmetlerinin Verildiği Kurum ve Kuruluşlar
Türkiye'de aile planlaması hizmetleri, Sağlık Bakanlığı'na bağlı olan sağlık ocakları,
ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri ve hastanelerin yanında devlet hastaneleri,
üniversite ve diğer kamu kuruluşlarının hastaneleri ve özel sağlık merkezlerinde
verilmektedir. Kamu kuruluşlarında, prezervatif/kondom ve doğum kontrol hapları ücretsiz
dağıtılmakta, rahim içi araç (RİA) ücretsiz ya da çok düşük bir ücret karşılığında
uygulanmaktadır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aile planlaması alanında verilen hizmet türlerini araştırarak elde ettiğiniz
dokümanlarla bir uyarıcı pano hazırlayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler



Aile planlaması hizmetleri alanında
verilen hizmet türlerini araştırınız.



Aile planlaması alanında verilen
hizmet türlerini sınıflandırınız.



Kurum ve kuruluşlarda gözlem
yapınız.



Kurum ve kuruluşlarda yetkili kişilerle
görüşme yapınız.



Görüşme formlarınızı hazırlayınız.



Araştırdığınız
bilgileri
ve
gözlemlerinizi liste hâline getiriniz.



Araştırma, görüşme ve gözlem
sonuçlarınızdan elde ettiğiniz
dokümanları pano hâline
dönüştürünüz.



Hizmet türlerini sağlık ocaklarına, ana
çocuk
sağlığı
kurumlarına,
hastanelerin ilgili birimlerine giderek
araştırabilirsiniz.



Aile planlaması alanında verilen
hizmet türlerini titiz, duyarlı ve
objektif olarak sınıflandırınız.



Gitmeden önce kurumdan randevu
alınız.



Zamanı önceden belirleyiniz.



Görüşme sırasında güler yüzlü,
empatik ve duyarlı olabilirsiniz.



Görüşmede
soracağınız
önceden hazırlayabilirsiniz.



Resim ve fotoğraflarla
destekleyebilirsiniz.



Araştırma
ve
gözlem
listenizi
hazırlarken istekli, dikkatli, duyarlı,
düzenli, temiz ve titiz olunuz.



Panoyu oluştururken renkli fon
kartonlarından faydalanabilirsiniz.
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soruları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME SORULARI
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Ailelerin istedikleri zaman istenilen sayıda çocuk sahibi olmalarına …………denir.

2.

Aile planlaması, hem …….. hem de ………. için geliştirilmiş güvenilir etkili
metotlardır.

3.

Evli çiftlerin evlenmeden önce ………… …………….………geçmesi gerekmektedir.

4.

Birçok kadını ölüme sevk eden en önemli nedenlerden biri de ………
……..……..yapmaktır.

5.

Evli çiftlerin fiziksel ve psikolojik yönden…………….olmaları,çocuk sahibi
olmalarının temel koşuludur.

6.

Kontrolsüz oluşan gebelikler sonucunda meydana gelebilen ………….., annenin
hayatını ve sağlığını tehdit etmektedir.

7.

Aile planlamasının amaçlarında biri de daha sağlıklı……………. yetişmesini
sağlamaktır.

8.

Aile planlamasının……… ………….……….yararı,.erken ve genç yaşta olan
doğumları önlemektir.

9.

Aile planlamasının…………… ……..………..yararlarından biri de prematüre
doğumları azaltmasıdır.

10.

………… …………………….. erken ve genç yaşta olan doğumları önler.

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 bir sonraki “Uygulamalı Test”e geçiniz.

28

UYGULAMALI TEST


Aşağıdaki ölçütleri dikkate alarak aile planlamasının yararları ile ilgili bir el
broşürü hazırlayınız.

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak kontrol ediniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Aile planlamasının yararları ile ilgili araştırma yaptınız mı?

2.

Aile planlamasının yararlarını anne, çocuk ve toplum sağlığı

Evet

Hayır

açısından ele alarak sınıflandırma yaptınız mı?
3.

Edindiğiniz bilgileri doküman hâlinde topladınız mı?

4.

Konu ile ilgili resim elde ettiniz mi?

5.

Topladığınız bilgilerle resimleri ilişkilendirdiniz mi?

6.

Hazırladığınız materyallerle el broşürü oluşturdunuz mu?

7.

Hazırladığız broşürleri yakın çevrenize dağıttınız mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
AMAÇ
Aile planlaması yöntemleri konusunu araştırabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Gebelikten korunma yöntemlerini çevrenizdeki sağlık ocaklarından, ana çocuk
sağlığı merkezlerinden, özel sağlık kuruluşlarından, hastanelerden, internetten,
kütüphanelerden araştırınız.
Araştırmalarınızı ve gözlemlerinizi dosya hâline getiriniz.

3. AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİ
Aile planlaması yöntemleri, her ailenin istediği sayıda ve istediği zaman çocuk sahibi
olması amacıyla kadın ve erkekler tarafından kullanılan yöntemlerdir. İdeal korunma
yöntemleri gebeliği kesin olarak önlemeli, sağlığa zarar vermemeli, uygulaması kolay,
maliyeti düşük olmalı ve çiftler tarafından benimsenmelidir.
Gebelikten korunmak için herhangi bir yöntem kullanmadan cinsel ilişkide bulunan
kadınların % 80-90'ı bir yıl içinde gebe kalır. Bu nedenle eğer bir süre hiç bebek
istenmiyorsa mutlaka etkili bir gebelikten korunma yöntemi kullanılmalıdır. Pek çok
korunma yöntemi arasından birey kendisine ve eşine en uygun olanını seçmek için sağlık
kuruluşlarındaki kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurabilir.

3.1. Doğal Korunma Yöntemleri


Takvim yöntemi: Bir kadının yumurtlaması iki âdet döneminin ortasındadır.
Yani yirmi sekiz günde bir âdet gören kadının yumurtlaması on dördüncü gün
olur. Bünyeden bünyeye farklılık gösteren âdet dönemi arası bazen otuz iki gün
olabilir. Yumurtanın ve spermlerin canlı kalmaları göz önüne alınarak on
dördüncü günün üç gün öncesi ve üç gün sonrası tehlikeli dönemdir. İşte bu
dönemde cinsel ilişkide bulunulmamasına takvim yöntemi denir. Bu yöntem
sıklıkla kullanılsa da çok emin değildir. Çünkü kadının âdetlerinin son derece
düzenli olması gerekir. Yumurtlamanın önce ya da sonra olması tehlikeli
dönemin süresinin değişmesine neden olacağından istenmeyen gebelikler söz
konusu olabilir. Âdet dönemlerinin uzunluğu çok değişkense ya da kişiler çok
düzensiz âdet görüyorsa bu yöntem uygun değildir. Mutlaka doktor kontrolü
gerektirir. Yumurtlama anı kadının her sabah kalktığında herhangi bir fiziksel
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bir aktivitede bulunmadan vücut sıcaklığını ölçmesi ya da her gün vajinadan
gelen akıntının kıvam ve miktarını değerlendirmesiyle de saptanabilir.

Tablo 3.1:Takvim yöntemi



Geri çekme (dışarı boşalma): Cinsel ilişki sırasında, erkeğin dışarıya
boşalmasıdır. Etkililiği tamamen kullanıcıya bağlıdır, her çift başarıyla
uygulayamaz. Bu yöntemin doğru uygulanabilmesi ve cinsel ilişkinin olumsuz
etkilenmemesi için iki tarafında bu konuda istekli ve kesin kararlı olması
gerekir.

3.2. Bariyer Metotları


Prezervatif (kondom, kılıf, kaput): Erkekler tarafından kullanılmak üzere bir
çeşit lastikten yapılmış çok ince ve esnek bir kılıftır. Doğru kullanıldığında
oldukça etkilidir. Her cinsel ilişki için yeni, kullanılmamış bir kılıf kullanılır.
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan (hıv/aıds, hepatit-b, frengi, bel
soğukluğu, klamidya gibi) korur. Hiçbir yan etkisi yoktur.

Resim 3.1:Kondom
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Spermisitler (jeller, kremler, fitiller, köpüren tabletler): Kadının vajinasına
konularak uygulanan jel, fitil ve köpüren tabletlerdir. Sperm hücrelerini vajina
içinde etkisiz hâle getirerek gebeliği önler. Doğru kullanıldığında oldukça
etkilidir. Anne sütünü etkilemediği için emziren kadınlar da kullanabilir. Bazı
cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı koruyucudur. Her cinsel ilişki için
uygulama tekrarlanmalıdır.

Resim 3.2: Sipermisitler

Şekil 3.1:Rahim içi araç



Rahim içi araç(spiral, ria): Rahim içine yerleştirilen küçük plastik bir araçtır.
Bakır ve hormon içeren tipleri vardır. Döllenmeyi önler. Çok etkilidir. 10 yıla
kadar koruyan bakırlı tipleri vardır. Kadının gebe olmadığından emin olunan
herhangi bir zamanda uygulanabilir. Uygulama sırasında âdetli olmak gerekli
değildir. Çıkartıldığında hemen gebe kalınabilir. İlk aylarda lekelenme, âdet
miktarında artma veya âdet süresinde uzamaya, âdet sancısına neden olabilir.
Anne sütünü etkilemediği için emziren kadınlar da kullanabilir. Cinsel yolla
bulaşan enfeksiyonlardan (HIV/AIDS, hepatit-B, frengi, bel soğukluğu,
klamidya gibi) korumaz. Kurallarına göre uygulandığında enfeksiyona neden
olmaz.
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Ria'nın uygulanması sakıncalı olduğu durumlar
o
Genital enfeksiyon geçirme açısından yüksek risk altında olan
kadınlarda uygulanamaz.
o
Gebelik şüphesi olan kadınlarda kullanılamaz.
o
AIDS, uyuşturucu kullanımı ve kortizon tedavisi gibi vücut
direncini düşüren durumlarda RİA uygulanamaz.
o
Normal dışı kanaması olan kadınlarda neden belirlenip tedavi
edildikten sonra RİA uygulanabilir.
o
Bakıra allerjisi olduğu bilinen veya çok ender görülen bakır
metabolizması bozukluğu(Wilson hastalığı) olan kadınlar RİA
kullanamaz.

Diyafram: İnce lastikten yapılmış, rahim ağzını örten kubbe şeklinde bir
araçtır. Sperm hücrelerinin rahme geçmesini engeller. Doğru kullanıldığında
oldukça etkilidir. Doğru kullanılırsa aynı diyafram yıkanıp kurulanarak iki yıl
süreyle kullanılabilir. Anne sütünü etkilemediği için emziren kadınlar da
kullanabilir. Bazı cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı koruyucudur.

Resim 3.3:Diyafram



Kadın kondomu: İnce, şeffaf, yumuşak plastikten yapılmış, uçları halka ile
gerilmiş kılıf şeklinde bir araçtır. Sperm hücrelerinin rahme geçmesini engeller.
Spermisitle birlikte ve doğru kullanıldığında oldukça etkilidir. Anne sütünü
etkilemediği için emziren kadınlar da kullanabilir. Cinsel yolla bulaşan
enfeksiyonlardan (hıv/aıds, hepatit-b,frengi, bel soğukluğu, klamidya gibi)
korur. Hiçbir yan etkisi yoktur.
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Resim 3.4: Kadın Kondomu

3.3. Hormonal Metotlar


Doğum kontrol hapları: Kadında yumurtlama ve döllenmeyi engeller. Her gün
düzenli alınması gerekir. Doğru kullanıldığında çok etkilidir. Âdet öncesi
gerginliği ve âdet sancılarını önler. Rahim ve yumurtalık kanserlerine karşı
koruyucudur. Âdet kanamalarının miktarını azalttığından bu nedenle
oluşabilecek kansızlığa karşı koruyucu etkileri vardır. Cinsel yolla bulaşan
enfeksiyonlardan (HIV/AIDS, hepatit-B, frengi, bel soğukluğu, klamidya gibi)
korumaz.

Haplar, kadında doğal olarak bulunan kadınlık hormonlarından ikisini (östrojen ve
progesteron) içerir. 35 yaş ve üstünde olup sigara içen kadınlar hapla korunacaksa sigarayı
bırakmalıdır. Anne sütünün miktarını azalttığı ve yapısını değiştirdiği için emzirirken
kullanılmaz. Mini haplar ise kadında doğal olarak bulunan kadınlık hormonlarından yalnızca
birini (progesteron) içerir. Anne sütünü etkilemediği için emziren kadınlar da kullanabilir.

Resim 3.5: Doğum kontrol hapları



Aylık iğne: Düzenli olarak ayda bir kez, kas içine enjeksiyonla uygulanır.
Kadında doğal olarak bulunan kadınlık hormonlarından ikisini (östrojen ve
progesteron)içerir.Yumurtlama ve döllenmeyi engeller.Doğru kullanıldığında
çok etkilidir. Âdetin ilk yedi günü içinde tercihen ilk günü uygulanır. 35 yaş
üstünde ve sigara içen kadınlar sigarayı bıraktıklarında kullanabilirler. Anne
sütünün miktarını azalttığı ve yapısını değiştirdiği için emzirirken kullanılmaz.
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Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan (HIV/AIDS, hepatit-B, frengi, bel
soğukluğu, klamidya gibi) korumaz.

Resim 3.6: Aylık iğne



Üç aylık iğne: Düzenli olarak üç ayda bir, kas içine enjeksiyonla
uygulanır.Kadında doğal olarak bulunan kadınlık hormonlarından yalnızca
birini (progesteron) içerir.Yumurtlama ve döllenmeyi engeller.Doğru
kullanıldığında çok etkilidir. Âdetin ilk yedi günü içinde tercihen ilk günü
uygulanır. Ara kanamaları olabilir ve uzun kullanıldığında kullanım sırasında
âdet görülmeyebilir. Anne sütünü etkilemediği için emziren kadınlar da
kullanabilir. İğneler kesildikten sonra tekrar gebe kalmak, ortalama dokuz ay
gecikebilir. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan (HIV/AIDS, hepatit-B,
frengi, bel soğukluğu,klamidya gibi) korumaz.

Resim 3.7: Üç aylık iğne



Deri altı kapsülleri(norplant): Kolun iç kısmına yerleştirilen ve kibrit çöpü
büyüklüğünde silikon çubuklardır. Kadında doğal olarak bulunan kadınlık
hormonlarından yalnızca birini (progesteron) içerir. Yumurtlama ve döllenmeyi
önler. Türüne göre üç ya da beş yıl boyunca gebelikten korur. Çok etkilidir.
Gebelik şüphesi olmayan herhangi bir günde, tercihen âdetin ilk yedi günü
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içinde uygulanır. Âdet kanaması miktarında azalma, ara kanamalar ve
lekelenmeye neden olabilir. Anne sütünü etkilemediği için emziren kadınlar da
kullanabilir. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan (HIV/AIDS, hepatit-B,
frengi, bel soğukluğu, klamidya gibi) korumaz.

Resim 3.8: Deri altı kapsülleri

Karaciğer bozukluğu olan kadınlar, kalp krizi ya da beyin damarlarında tıkanıklık
geçirmiş kadınlar, daha önceden damar rahatsızlığı geçirmiş olan kadınlar, âdet kanaması
dışında düzensiz kanamaları olan kadınlar norplant kullanamaz.

3.4. Cerrahi Sterilizasyon
3.4.1. Kadında Sterilizasyon
Artık çocuk istemeyen çiftlerde, kadınların yumurtalık kanallarının/tüplerin ameliyatla
bağlanmasıdır. Tüpler bağlandığı için yumurta, sperm ile karşılaşmaz. Böylece döllenme
engellenir. Gebelik şüphesi olmayan herhangi bir zamanda uygulanabilir. Çok etkilidir.
Hastanede yatmayı gerektirmez. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan (HIV/AIDS, hepatitB, frengi, bel soğukluğu, klamidya gibi) korumaz.

Resim 3.9:Kadında tüplerin bağlanması
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3.4.2. Erkekte Sterilizsyon (Vazektomi)
Artık çocuk istemeyen çiftlerde erkeklerin sperm kanallarının bağlanmasıdır. Kanallar
bağlandığı için sperm hücreleri boşalma sıvısına geçmez. Böylece döllenme engellenir. Çok
etkilidir. Cilt kesilmeden ve dikişsiz olarak yapılabilir. Hastanede yatmayı gerektirmez.
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan (HIV/AIDS, hepatit-B, frengi, bel soğukluğu,
klamidya gibi) korumaz.

Resim 3.10:Erkek kanallarının bağlanması
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Çevrenizde bulunan sağlık ocaklarına, ana çocuk sağlığı merkezlerine, hastanelerin
ilgili birimlerine,özel sağlık kurumlarının ilgili birimlerin kadın doğum uzmanlarına giderek
gebelikten korunma yöntemleri hakkında bilgi, broşür, gebelikten korunmak için kullanılan
araç ve gereçlerden edininiz. Edindiğiniz bu materyallerle afiş, albüm, pano vb. araçlar
hazırlayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Gebelikten korunma yöntemleri ile
ilgili hizmet veren kurumları
araştırınız.

 Çevrenizde bulunan sağlık ocaklarına, tıp
merkezlerine, polikliniklere, ana çocuk
sağlığı merkezlerine gidebilirsiniz.

 Gideceğiniz kurumdan önceden
randevu alınız.

 Yanınızda bilgileri not etmek için defter,
kalem, götürebilirsiniz.

 Soracağınız soruları önceden
hazırlayınız

 Bir kâğıda sormak istediğiniz soruları
önceden not edebilirsiniz.

 Randevunuza zamanında gitmeye
özen gösteriniz.

 Olumlu iletişimde bulununuz, güler yüzlü
olunuz.

 Edindiğiniz bilgileri ve materyalleri
birbiriyle ilişkilendirerek albüm, afiş,
panodan bir tanesini hazırlayınız.

 Konuyla uyumlu, bilgileri, resimleri,
afişleri bir araya getirebilirsiniz.
 Yaptığınız çalışmalardan edindiğiniz
izlenimlerden afiş, albüm, pano vb.
araçları hazırlarken istekli, dikkatli,
düzenli, temiz ve titiz çalışınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1.

( ) Doğal korunma yöntemlerinden biri de takvim yöntemidir.

2.

( ) Gebelikten korunmak için doğal yöntemleri kullanmak yeterlidir.

3.

( ) Bir kadının yumurtlaması iki âdet döneminin ortasındadır.

4.

( ) Yumurtanın ve spermlerin canlı kalmaları göz önüne alınarak on dördüncü günün
üç gün öncesi ve üç gün sonrası tehlikeli dönemdir.

5.

( ) Bir kondom bir kereden fazla kullanılabilir.

6.

( ) Spiral rahim içine yerleştirilen küçük plastik bir araçtır. Bakır ve hormon içeren
tipleri vardır.

7.

( ) Diyafram en çok kullanılan gebelikten korunma yöntemidir.

8.

( ) Hormonal metotlar en etkili gebelikten korunma yöntemlerinden biridir.

9.

( ) Doğum kontrol hapları östrojen ve progesteron içerir.

10.

( ) Aylık iğneleri emziren kadınlar kullanabilir.

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.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.

1.

Rahmin her iki yanında boynuz gibi yer alan tüplere…………….denir.

2.

Ortalama olarak her iki yumurtalıkta toplam ……………………yumurta bulunur.

3.

Erkek uretrası, kadın uretrasına göre çok daha ……… dur.

4.

……………………artık çocuk istemeyen çiftlerde, erkeklerin sperm kanallarının
bağlanmasıdır.

5.

Bebeğin cinsiyetini daima…………..gelen cinsiyet kromozomu belirler.

6.

Erkeğin üreme hücresi sperm ile kadının üreme hücresi yumurtanın buluşup spermin
yumurta içine girmesine ……………..denir.

7.

Kadınlarda âdet kanamasının olduğu döneme………….denir.

8.

……… ………… ………………………..kolun iç kısmına yerleştirilen ve kibrit çöpü
büyüklüğünde silikon çubuklardır.

9.

Sık aralıklarla aşırı doğum .............. ………................. tehlikeye sokar.

10.

Aylık iğne düzenli olarak ayda bir kez kas içine …………………. uygulanır.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
11.

Aşağıdakilerden hangisi aile planlamasının ekonomik yönden önemini açıklar?
A) Doğurganlık sayısı çoğalmalıdır.
B) Nüfus sayımı sık sık yapılmalıdır.
C) Bakılabilecek sayıda çocuk yapılmalıdır.
D) Daha sık kürtaj yapılmalıdır.

12.

Aşağıdakilerden hangisi aile planlamasının duygusal açıdan önemini açıklar?
A) Anne ve baba sevecen olmalı
B) Ruh sağlığı açısından hazır olmalı
C) Yaşam standartları yükselmeli
D) Maddi imkânları yükselmeli

13.

Prezervatif ile korunmanın en önemli yararı nedir?
A) Çocuk düşürmeleri önlemek
B) Kolay uygulanabilmesi
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C)
D)

Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan koruması
Ekonomik olması

14.

Aile planlamasının anne açısından yararları nelerdir?
A) Bebek ölümlerinin azalması
B) Doğumun uygun yaş ve zamanda olması
C) Bebeklerin sağlıklı büyümesi
D) Annelerin çocuklarına eğitim vermesi

15.

Aşağıdakilerden hangisi gebeliği önlemede kullanılan geleneksel yöntemlerdendir?
A) RİA
B) Geri çekme
C) Doğum kontrol hapı
D) Norplant

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 bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

41

CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 UYGULAMA FAAALİYETİNDEKİ BULMACANIN
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
B
A
B
A
D
C
D
B
C
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I

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

aile planlaması
kadın-erkek
sağlık kontrolünden
sık doğum
sağlıklı
düşükler
çocukların
anne açısından
çocuk açısından
Aile planlaması

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

D
Y
D
D
Y
D
Y
D
D
Y

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

fallop
400.000-500.000
uzun
vazektomi
babadan
döllenme
menstruasyon
deri altı
kapsülleri(norplant)
annenin hayatını
enjeksiyonla
C
B
C
B
B
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