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A‹LE PLANLAMASI

A
ile planlamas›, ailelerin istedikleri zaman, istedikleri say›da,

sa¤l›kl› aral›klarla ve bakabilecekleri kadar çocuk sahibi ol-

malar› demektir. Aile planlamas›n›n kad›na, çocu¤a ve aile-

ye birçok yararlar› vard›r.

Aile planlamas›na yönelik birçok yöntem vard›r, efllerin

yöntemler hakk›nda bilgi ve fikir sahibi olmalar› ve bunlar ara-

s›ndan hangisinin kendilerine en uygun oldu¤una birlikte ka-

rar vermeleri gerekir. Bu, do¤urganl›¤›n düzenlenmesi ama-

c›yla yöntem kullan›m›nda baflar›n›n anahtar›d›r.

Aileye sa¤lad›¤› yararlar: Aile planlamas› yöntemleri sayesin-

de çiftler, kendileri için en uygun zamanda ve istedikleri kadar ço-

cuk sahibi olmay› düzenleyebilirler. Ayr›ca efllerin gebelik korkusu

3A‹LE PLANLAMASI



olmadan daha tatmin edici, daha mutlu bir cinsel hayatlar› olabilir.

Kad›na sa¤lad›¤› yararlar: Çok say›da ve s›k s›k olan gebelik-

ler kad›n sa¤l›¤› için tehlike oluflturur. S›k gebelik ve uzun süre em-

zirme kad›nda beslenme yetersizli¤ine yol açar ve hastal›klara kar-

fl› direnci azalt›r. Do¤um sonras› kad›n›n vücudunun toplanmas›

için gereken 2-3 y›ll›k süre aile planlamas› yöntemleri ile sa¤lanabi-

lir. Ayr›ca aile planlamas› yöntemleriyle istenmeyen gebelikler önle-

nebilece¤i için kad›nlar kürtaj olmak zorunda kalmayacaklar ya da

sa¤l›ks›z koflularda düflük yapmay› denemeyeceklerdir. 

Çocu¤a sa¤lad›¤› yararlar: Ailede gebeliklerin planlanmas›,

do¤an bebe¤in daha iyi bak›lmas›n›, gebelikler aras›nda gereken

sürenin b›rak›larak annenin toparlanmas›n› ve

yeni bir çocuk sahibi olmak düflünülü-

yorsa bu, bebe¤in anne karn›nda

daha sa¤l›kl› geliflebilmesini sa¤la-

yacakt›r. Ayr›ca bebe¤in istenen bir

çocuk olarak dünyaya gelmesi ço-

cuk ve anne-babas› aras›ndaki iliflkiyi

de olumlu etkileyecektir. 

Aile Planlamas› Yöntemleri

Gebelikten korunmak için kullan›lan yöntemleri üç grupta topla-

mak mümkündür.

1. Do¤al Yöntemler 

2. Geleneksel Yöntemler

3. Modern Yöntemler
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Gebelik
kad›n bedeninde

olur ama babalar›n
da sorumlulu¤u

vard›r...
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1. Do¤al Yöntemler:

Do¤al Korunma, çiftlerin do¤urganl›k bilinci ile baz› kurallar› uy-

gulayarak gebeli¤i önlemesidir. Efllerin do¤al yöntemleri uygulaya-

bilmesi için kad›n ve erkek üreme organlar›n›n yap›s› ve ifllevleri, ka-

d›n›n do¤urgan olan ve olmayan dönemleri hakk›nda temel bilgile-

re sahip olmas› gerekir.

Do¤al Yöntemler:

• Ak›nt› izleme yöntemi

• Takvim yöntemi

• Is› ölçme yöntemi

• Emzirme

Ak›nt› ‹zleme Yöntemi: Yöntemin esas›, yaklafl›k 28-30 gün

süren adet döngüsünde kad›n›n haznesinden gelen normal ak›nt›-

y› ve haznedeki ›slakl›¤› gözleyip de¤ifliklikleri farketmesi ve bu sa-

yede do¤urgan olan/olmayan günlerini belirlemesine dayan›r.

Her kad›n, adet döngüsü boyunca, adet gördü¤ü günler d›fl›n-

da, haznesinden gelen ak›nt›y› ve bu ak›nt›n›n zaman zaman nite-

lik de¤ifltirdi¤ini hisseder. Normalde haznenin kendi salg›s› yoktur.

Haznede hissedilen ve iç çamafl›r›m›z› ›slatan ak›nt›, rahim a¤z›n-

dan (ucundan) gelir. Rahim a¤z›nda, yumurtal›k hormonlar›ndan

(östrojen ve progesteron) etkilenerek salg› yapan özel hücreler bu-

lunur. Hücrelerden üretilen bu salg›, adet döngüsü boyunca, de¤i-

flen hormon düzeylerine ba¤l› olarak farkl› nitelik gösterir. fiöyle ki;

• Adet kanamas›n›n bitiminden sonraki birkaç gün ço¤u ka-

d›n hiç ak›nt› hissetmez. Bu günlere kuru günler denir.

• Kuru günlerden sonra koyu k›vaml›, yap›flkan, rengi sar›dan
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beyaza kadar de¤iflen, pürtüklü bir ak›nt› görülür.

• Yumurtlama günleri yaklaflt›kça ak›nt› miktar› artar, rengi su

gibi berraklafl›r, kaygan bir görünüm kazan›r. Ak›nt›, çi¤ yu-

murta ak› gibi uzama e¤ilimi gösterir. Bu dönemde hazne-

de ›slakl›k, ya¤lanma ve kayganl›k hissi vard›r. Bu günlere

›slak günler denir ve yumurtlama, bu günlerde gerçekleflir.

Ayr›ca bu tür ak›nt›, erkek üreme hücrelerinin yaflamas›n›

ve yumurtaya do¤ru ilerlemesini kolaylaflt›r›r.

• Yumurtlama sonras› yeniden ak›nt› miktar› azal›r, yap›flkan

ve pürtüklü bir görünüm kazan›r. Bu günlerin bitiminde ka-

d›n›n adet kanamas› bafllar.

Bu yöntemde gebelikten korunmak için ak›nt›n›n artt›¤› ›slak

günlerde ve bu günleri izleyen 3 gün boyunca cinsel iliflkide bulu-

nulmamas› ya da iliflkide prezervatif kullan›lmas› önerilir.

Ak›nt› izleme yönteminde kad›n›n, adet kanamas› bittikten sonra

her gün haznesini kontrol etmesi, ak›nt›s›n› izlemesi ve de¤iflikli¤i kay-

detmesi gerekir. Bu yöntemi kullanmak isteyen çiftlerin aile planlama-

s› merkezlerinden dan›flmanl›k almas›, ak›nt› izleme çizelgelerinin da-

n›flman taraf›ndan de¤erlendirilmesi ve yöntemi kullanmaya bafllama-

dan önce en az 3-4 ayl›k adet döngüsünün izlenmesi gerekir. Çünkü

yöntemin, uyulmas› gereken birtak›m kurallar› vard›r ve gebelikten ko-

runmak için çiftlerin bu kurallara kesinlikle uymalar› önem tafl›r.

Takvim Yöntemi: Adet döngüsünün do¤urgan olan ve olma-

yan günlerini hesaplamak için matematiksel formüle dayanan do-

¤al bir yöntemdir. Yöntemin dayand›¤› temel; yumurtlaman›n ge-

nellikle bir sonraki adetin bafllang›c›ndan önceki 14. günde (11.-

17. günler aras›nda olabilece¤i) oldu¤u, yumurtan›n, çatlad›ktan
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sonraki 14-24 saat aras›nda afl›lanabilece¤i, erkek üreme hücrele-

rinin kad›n üreme organlar›nda 24-72 saat canl› kalabildi¤idir. 

Bu yöntem, her ay ayn› aral›klarla ve düzenli adet gören kad›n-

lar için uygundur. Yöntemde do¤urgan dönem, afla¤›daki örnekte

oldu¤u gibi hesaplan›r;

Örnek; 30 günde bir düzenli adet gören kad›nda yumurtlama,

bekledi¤i bir sonraki adetten 11-17 gün önce olur. Yani baflka bir

deyiflle yumurtlama, gördü¤ü adetin bafllang›c›ndan (30-17=13;

30-11=19) 13 - 19 gün sonrad›r.

*Erkek üreme hücrelerinin kad›n bedeninde 3 gün ,yumurtan›n

da 1 gün canl› kalabildi¤i hesaba kat›l›rsa, en erken günden 3 ç›-

kar›l›p (13-3=10) en geç güne de 1 eklenirse (19+1=20) kad›n›n

do¤urgan oldu¤u dönem, adetin birinci gününden saymaya baflla-

narak 10.cu ve 20.ci günler aras›d›r. Bu dönemde cinsel iliflkiden

kaç›n›lmal›d›r ya da modern bir yöntemle korunulmal›d›r.

Düzensiz aral›klarla adet gören kad›nlar için uygun bir yöntem de-

¤ildir. Bu yöntemi kullanmak isteyen kad›nlara küçük bir el takvimi

edinmesi ve her adetin ilk gününü bu takvime iflaretlemesi önerilir.

Böylece adet sürelerini, gecikmelerini, olas› yumurtlama dönemini he-

saplamak daha kolay olacakt›r.

Is› Ölçme Yöntemi: Bu yöntem, her sabah yataktan kalkma-

dan önce hassas bir ›s› ölçer (beden derecesi, termometre) ile vü-

cut ›s›s›n›n ölçülmesine dayan›r. Kad›nda yumurtlamadan sonra

vücut ›s›s›, 0.2-0.5 derece aras›nda yükselir. Bu ›s› fark› çok küçük

oldu¤u için farkedilmesi güçtür. Ayr›ca vücut ›s›s›n› etkileyen, has-

tal›k, stres, düzensiz uyku gibi durumlar da gözden kaçabilir. Bu

yüzden güvenilir de¤ildir.



Emzirme: Emzirmenin gebelikten korunmadaki rolü çok eski-

den beri bilinmektedir. Fakat emzirme her koflulda gebelikten ko-

rumaz. Emzirmenin gebeli¤i önlemesi için afla¤›daki koflullar›n bu-

lunmas› gerekir; 

1. Anne henüz adet görmemiflse

2. Bebek alt› aydan küçükse

3. Bebe¤i gündüz ve gece s›k aralarla, her istedi¤inde emziriyor-

sa (en az 6-10 kez)

4. Bebek sadece anne sütü ile besleniyorsa (su dahil ek g›da veril-

miyorsa).

Bu koflullardan herhangi biri bozulursa, gebelik olas›l›¤› artar. Et-

kin bir gebelikten korunma yöntemine derhal geçilmelidir.

Do¤al yöntemler için ge-
nel olarak flunlar söyle-
nebilir:

Kimler Kullanabilir?

• Düzenli adet gören kad›nlar

• T›bbi yöntem kullanamayan

kad›nlar/çiftler

• Kad›n ve erkek üreme organlar›n›n yap› ve ifllevlerini bilen çiftler 

• Kendini, bedenini iyi tan›yan ve kay›t tutabilen kad›nlar

• Yöntemin baflar›s› için kurallara uyan çiftler

• Gebelik olursa önemli bir sorun yaflamayacak çiftler
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Gebelik
korkusu olmadan

cinselli¤i yaflayabilmek
için kendinize en uygun

yöntemi
uygulay›n
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Kimler Kullanamaz?

T›bben kullan›lmas›n›n herhangi bir sak›ncas› yoktur. Çünkü yan etkisi bu-

lunmaz. Sa¤l›k elemanlardan her yöntemin kurallar›n› ö¤renmek için da-

n›flmanl›k al›nmal›d›r.

Olumsuz Yönleri :

• Kurallar›n titizlikle uygulanmad›¤›nda baflar›s›zl›k oran› yük-

sektir.

• Çiftin yöntemi ö¤renmesi zaman al›r. Efllerin yöntemi be-

nimsemesi ve aralar›nda iflbirli¤i yapmas› flartt›r.

• Hastal›k, stres, üzüntü, seyahat ve benzeri durumlar, dü-

zenli adet görenlerde bile yumurtlama zaman›n›n de¤ifltire-

bilir.

• Baz› çiftler cinsel perhiz (iliflkide bulunmama) günlerini uzun

bulabilir.

2. Geleneksel Yöntemler: 

• Geri çekme

• Hazneyi y›kama

Geri Çekme: Ülkemizde en yayg›n kullan›lan yöntemdir. Halk ara-

s›nda bu yönteme “çekilme“, “d›flar›ya boflalma“ gibi isimler de ve-

rilir. Bu yöntemde cinsel iliflki s›ras›nda erkek cinsel organ›n› (ka-

m›fl, penis), meninin gelmesinden (boflalmadan) hemen önce haz-

neden d›flar› çeker ve menisini d›flar› boflalt›r.

Bu yöntemi baflar›yla kullanan çiftler vard›r ancak istenmeyen ge-

beliklerin büyük bir k›sm› bu yöntemle korunan çiftler aras›nda gö-



rülmektedir. Baflar›, kiflilere ba¤l›d›r. Cinsel iliflkiyi kesintiye u¤ratan

bu yöntemin efllerde bedensel ve duygusal baz› sorunlara yol aç-

t›¤› görülmektedir.

Hazneyi Y›kama: Cinsel iliflkiden hemen sonra haznenin su ile y›-

kanmas›d›r. Uygulamas› kolay ve pratik de¤ildir. Bu yöntem gebe-

likten korunmada etkisizdir. Çünkü meninin bir damlas›nda milyon-

larca erkek üreme hücresi bulunur ve bu hücreler boflalmay› takibe-

den birkaç dakika içinde rahim a¤z›ndan içeri geçerek tüplere do¤-

ru hareketlerine bafllarlar.

Ayr›ca y›kama, haznenin mikroplara karfl› koruyucu olan do¤al or-

tam›n› bozarak, mikroplar›n kolayca yerleflmesine ve iltihaplanma-

lara ve ak›nt›lara neden olabilir.

Geleneksel yöntemler için genel olarak flunlar
söylenebilir:

• Koruyuculu¤u, %81 oran›ndad›r ve kullan›c› baflar›s›na göre de¤iflir 

• Çift, bu yöntemle korunurken istenmeyen bir gebelik oluflmuflsa

modern bir korunma yöntemi kullanmak üzere mutlaka dan›fl-

manl›k almal›d›r.
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3. Modern aile planlamas› yöntemleri

Kad›nlar›n Kullanabilece¤i Yöntemler

Rahim ‹çi Araçlar (Ria, Spiral)

Halk aras›nda spiral olarak da bilinen bir gebelikten korunma yön-

temidir. Erkek üreme (üreme) hücrelerinin rahimden geçifline mani

olur ve gebeli¤in oluflmas›n› engeller.

Kimler, ne zaman bu yöntemi uygulayabilir?

• Uzun süreli ve etkili korunmak isteyenler, 

• Emziren kad›nlar

• Günlük kullan›lan yöntemleri kullanmak istemeyenler. 

• Yap›lan muayenesinde kullan›m›na engel görülmeyen her

yafltaki kad›nlar

• Gebeli¤in olmad›¤›ndan emin olunduktan sonra her zaman

uygulanabilir

• Genelde adetin ilk 5 günü içinde uygulanmas› tercih ve tav-

siye edilir.
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Yöntemin özellikleri nelerdir?

• Gebelikten uzun süre korur (rahimde kald›¤› sürece gebelikten

korur)

• Çok etkili bir yöntemdir. Spiral kullanan kad›nlar›n gebe kalma

olas›l›¤› %1-3 aras›ndad›r. 

• Araç istendi¤i zaman ç›kar›labilir ve tekrar gebe kal›nabilir 

• Emzirmeyi etkilemez

• Spiral tak›l› iken gebe kal›nmas› durumunda d›fl gebelik olas›l›¤›

yüksektir

• Kullan›m›n›n ilk 3 ay›nda hafif a¤r›, adet miktar›n›n artmas›, süre-

nin uzamas›, ara kanama gibi flikayetler olabilir.

Nas›l uygulanabilir? 

R‹A kullan›m›n›n kad›n için uygun olup olmad›¤›na muayene sonucunda

e¤itilmifl sa¤l›k personeli karar verebilir. Uygun ise aleti takar. Kullan›m sü-

resi bitti¤inde yine sa¤l›k personeli taraf›ndan ç›kar›lmas› gerekir. Gebelik

istenmedi¤i sürece de¤ifltirilmesi, yenilenmesi gerekmez. 

Dikkat edilmesi gereken hususlar? 

Tak›ld›ktan 4-6 hafta sonra kontrole baflvurulmald›r. Herhangi bir flikayet

olmasa da y›lda bir sa¤l›k kontrolüne gidilmelidir 

GEBEL‹⁄‹ ÖNLEY‹C‹ HAPLAR 
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Gebelikten nas›l korur?

Kad›n›n yumurtal›klar›n›n ayda bir kez üretti¤i yumurta hücresinin

olgunlaflmas›n› (çatlamas›n›) engeller ve böylece gebelik oluflmaz.

Kimler, ne zaman bu yöntemi uygulayabilir?

• Etkin bir korunma isteyen kad›nlar kullanabilirler 

• Emziren kad›nlarda sütü kesece¤i için uygun de¤idir. Em-

ziren anneler için farkl› haplar vard›r 

• Her kad›n hap kullanamaz. (35 yafl›n üzerinde ve günde 10

adet ve fazla sigara içen kad›nlar, yüksek tansiyonlular, ge-

belik flüphesi olanlar, kalp, karaci¤er ve fleker hastalar›,

migren, guatr yak›nmas› olanlar, meme kanseri tan›s› ve

flüphesi olan kad›nlar kullanmamal›d›r.)

Yöntemin özellikleri nelerdir?

• Korunma baflar›s› yüksektir.(%99.9) 

• Cinsel iliflkiyi kesintiye u¤ratmaz

• Haplar b›rak›ld›¤›nda tekrar çocuk sahibi olunur 

• Her gün hap kullanmay› unutmamak gerekir, unutuldu¤un-

da gebelik oluflabilir 

• Hap adetleri düzenler, adet sanc›s› ve kanamas›n› azalt›r.

Nas›l kullan›l›r?

• Kullanmaya bafllamadan önce mutlaka bir sa¤l›k kurulufluna

veya sa¤l›k personeline dan›flmak gerekir. Rastgele (komflu,

eczane taraf›ndan önerilen haplar) al›nmamal›d›r.

• Haplar ancak do¤ru ve düzenli kullan›l›rsa korur
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• Kullan›m› kolayd›r, hergün düzenli olarak hap içmek yeterlidir

• Tüm aile planlamas› hizmeti veren kurumlardan ve eczane-

lerden al›nabilir 

Dikkat edilmesi gereken hususlar? 

• Hap kullan›lmaya bafllad›ktan sonraki 3 ay içinde sa¤l›k

kontrolüne gitmek gerekir

• fiiddetli gö¤üs a¤r›s›, kar›n a¤r›s›, bacak a¤r›s›, bafl a¤r›s›

ve adet görmeme durumlar›nda hemen bir sa¤l›k kuruluflu-

na baflvurulmal›d›r. Hap kullan›l›rken hamile kal›n›rsa, hap

bebek üzerinde olumsuz bir etki yapmaz. 

C‹LT ALTI KAPSÜLLER‹ VE KORUYUCU AYLIK ve ÜÇ
AYLIK ‹⁄NELER 

Gebelikten nas›l korur?

• Her üçünün de koruma mekanizmas› ayn›d›r,

• Rahim a¤z›ndaki kanal› t›kayarak ve 

• Kad›n›n yumurtlamas›n› engelleyerek gebelik oluflumuna

mani olurlar.



Kimler, ne zaman bu yöntemi uygulayabilir?

• Yafl› ve do¤um say›s› ne olursa olsun etkili korunma iste-

yenler

• Günlük kullan›lan yöntemleri istemeyenler 

• Kullanmas›nda t›bben sak›nca olmayanlar 

Yöntemin özellikleri nelerdir?

• Etkinli¤i yüksektir (%99’dan fazla) ve kullan›m› kolayd›r

• Hemen etkilidir, uzun süre korur

• Ayl›k i¤neler emzirmeyi olumsuz etkileyebilir

• ‹¤neleri b›rakan kad›n›n tekrar gebe kalmas› birkaç ay ge-

cikebilir. 

• Baz› yan etkileri olabilir 

Nas›l kullan›l›r

• Sa¤l›k kurulufllar›ndan ücretsiz olarak sa¤lanan bir yöntem

de¤ildir,

• Hekim taraf›ndan uygulanmas› gerekir

• Cilt alt› kapsülleri kad›n›n vücudunda gezinmez, kolun der-

sinin alt›nda yerlefltirildi¤i bölgede kal›r 

D‹YAFRAM
Gebelikten nas›l korur: 

• ‹nce, kauçuktan yap›lm›fl, rahim a¤z›n› kapatan bir kapakt›r.

• Erkek üreme hücrelerinin, hazneden rahime geçmesini en-

geller.
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Kimler, ne zaman bu yöntemi uygulayabilir?

• Seyrek cinsel iliflkide bulunanlar

• Baflka yöntem kullanamayan ya da kullan-

mak istemeyen kad›nlar 

• Emziren kad›nlar 

• Do¤umdan 6 hafta sonra (ak›nt› bittikten sonra) 

• Adet kanamas› d›fl›nda her zaman kullan›labilir 

Yöntemin özellikleri nelerdir?

• Cinsel yolla bulaflan hastal›klara karfl› k›smen koruyucudur

• Gebelikten koruyucu etkisi rahim içi araçlar ya da gebeli¤i

önleyici haplar kadar yüksek de¤ildir

• S›k s›k mesane iltihab› (sistit) geçiren kad›nlar ya da mesa-

ne ve rahim sarkmas› olan kad›nlara kullanmas› önerilmez. 

Nas›l kullan›l›r?

• Farkl› büyüklükte olabilir, hangi boylar›n›n kullan›laca¤› sa¤-

l›k personelinin muayenesi sonucu belirlenir (kifliye göre

de¤iflir).

• Cinsel iliflkiden önce özel kremi sürülüp rahim a¤z›na yer-

lefltirilmeli, 6-8 saat ç›kar›lmamal›d›r.

• Diyafram kullan›m sonras›nda y›kan›p tekrar tekrar uzun

sure kullan›labilir, ucuzdur

SPERMLER‹ ETK‹S‹Z KILAN F‹T‹LLER (SPERM‹S‹TLER) 

Gebelikten nas›l korur: 

• Köpürerek, rahim a¤z›n› kapat›r. Erkek üreme hücrelerinin

geçiflini engeller ve öldürür.
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Kimler, ne zaman bu yöntemi uygulayabilir?

• Diyafram ile ayn›d›r

Yöntemin özellikleri nelerdir?

• Yöntemle ilgili sa¤l›k riski yoktur, ancak allerji oluflmas› du-

rumunda kullan›lmamal›d›r

• Hemen etkilidir

• Baz› cinsel yolla bulaflan hastal›klara karfl› k›smi koruma sa¤-

layabilir

• Do¤ru ve sürekli kullan›lmad›¤›nda etkisi azal›r. Bir fitil bir

kez boflalmada gelen meniyi etkisiz k›lar.

• Uygulanmas›n› takiben bir saat içinde iliflkide bulunulma-

m›flsa ve iliflki olacaksa bir yenisi konmal›d›r. 

Nas›l uygulanabilir?

• Cinsel iliflkiden 10-20 dakika önce hazneye (döl yoluna)

konur, köpürerek rahim a¤z›n› kapat›r.

• Cinsel iliflkiden 6-8 saat sonraya kadar hazne içinde kalmas›

gerekir.

• Bu sürede banyo yap›labilir. Ancak hazne (döl yolu) y›kan-

mamal›d›r. 

KADINDA TÜPLERIN BA⁄LANMASI

Tüplerin ba¤lanmas› kad›nda do¤urganl›¤›n cerrahi yöntemle kal›c›

olarak sonland›r›lmas›d›r. 

Gebelikten nas›l korur

Tüplerin ba¤lanmas› ile erkek üreme hücresinin (spermin) kad›n yu-

murtas› ile karfl›laflmas› engellenir. 
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Kimler, ne zaman bu yöntemi uygulayabilir? 

• ‹stenilen çocuk say›s›na ulaflt›klar›n› düflünen çiftler

• Yafl ya da sa¤l›k sorunlar› nedeni ile gebe kalmas› sak›ncal›

olan kad›nlar 

• Yöntem için bilinçli ve gönüllü karar veren çiftler 

• Tüplerin ba¤lanmas› sezeryan s›ras›nda, normal do¤um

sonras›nda, düflük sonras›nda ya da kad›n›n hamile olma-

d›¤› herhangi bir zamanda gerçeklefltirilebilir

Yöntemin özellikleri

• En etkili ve kal›c› yöntemdir, baflar›s›zl›k oran› çok düflüktür

(Binde 1)

• Hemen etkilidir

• Yan etkisi yoktur

• Hormonlar›n sal›n›m› ve kan dolafl›m› üzerine herhangi bir

etkisi yoktur, cinsel istekte bir de¤ifliklik olmaz

• Adet düzeni etkilenmez
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Nas›l uygulanabilir?

• Küçük bir cerrahi giriflimdir. Hasta uyutularak ya da kar›n

bölgesinin yerel uyuflturulmas› ile (lokal ya da genel anes-

tezi alt›nda) uygulanabilir. 

• Ayr›ca herhangi bir kar›n ameliyat› s›ras›nda ya da sezeryan

s›ras›nda da uygulanabilir

• ‹fllem sonras›nda kad›n 2-4 saat klinikte gözlem alt›nda tu-

tulur.

ERKEKLER‹N KULLANAB‹LECE⁄‹ YÖNTEMLER 

PREZERVAT‹F (K›l›f, Kondom)

Kauçuktan yap›lm›fl ince bir k›l›ft›r. Cinsel yola bulaflan hastal›k-

lara karfl› da koruma özelli¤i vard›r. Kad›nlar›n kullanaca¤› prezer-

vatifler de bulunmaktad›r. 

Gebelikten nas›l korur?

Prezervatif (Kondom), erkek üreme hücrelerini tafl›yan meninin kad›-

n›n döl yoluna girmesini engeller. Baz› prezervatifler (kondomlar) er-

kek üreme hücrelerini yok edici maddelerle (spermisit) kaplanm›flt›r. 
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Kimler ne zaman bu yöntemi uygulayabilir?

• Hemen bir yönteme gereksinim duyanlar

• Birden fazla cinsel efli olanlar

• Di¤er yöntemleri yan etkileri nedeni ile kullanamayanlar

• Efli emzirenler

• Cinsel yolla bulaflan hastal›k riski alt›nda olanlar 

• Baflka bir yöntemin kullan›m› öncesi ise iyi bir ara yöntemdir

Yöntemin özellikleri

• Do¤ru kullan›ld›¤›nda etkinli¤i %97 dir, do¤ru kullan›lmad›-

¤›nda baflar› oran› azal›r

• Yöntemle ilgili sa¤l›k riski ya da yan etkisi yoktur

• Hemen etkilidir

• Pahal› de¤ildir ve kolay bulunabilir

Nas›l kullan›l›r

• Cinsel iliflkinin bafllar›nda sertleflmifl durumdaki penisin

üzerine geçirilir. Penisin döl yoluna temas›ndan önce tak›l-

mal›d›r

• ‹liflki s›ras›nda prezervatifin (kondom) s›yr›lmamas›na dikkat

edilmelidir. Nadiren de olsa prezervatif y›rt›l›r ya da delinir-

se hamilelikten korumaz

• Y›rt›lma, s›yr›lma gibi durumlarda varsa hemen bir erkek

üreme hücrelerini öldüren fitil vs. (spermisit) kullan›lma-

l› ve 24 saat içinde bir sa¤l›k kurulufluna baflvurulmal›d›r

• Her iliflkide mutlaka yeni bir prezervatif (kondom) kulan›l-

mal›d›r
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ERKEKTE ÜREME KANALLARININ BA⁄LANMASI 

Erke¤in dölleme yetene¤inin cerrahi yöntemle kal›c› olarak

sonland›r›lmas›d›r. 

Gebelikten nas›l korur

Erkek üreme hücreleri

(spermler) hayalarda (testislerde)

üretilir ve sperm kanallar› arac›l›¤›

ile meni keselerine tafl›n›r. Bu ifl-

lem s›ras›nda sperm kanallar› ke-

silir ve ba¤lan›r. Böylece erkek

üreme hücreleri (spermlerin) ge-

çifli engellenmifl olur. 

Kimler, ne zaman bu yöntemi uygulayabilir?

• Bir daha çocuk sahibi olmak istemeyen çiftler için uygun-

dur

• Kal›tsal (irsi) hastal›¤› olan erkekler ya da sa¤l›k sorunlar›

nedeniyle hamile kalmas› riskli ancak yöntem kullanmas›

sak›ncal› olan kad›nlar›n eflleri yapt›rabilir. 



Yöntemin özellikleri

• Etkinli¤i çok yüksektir, (baflar›s›zl›k oran› binde 1’dir)

• Kal›c›d›r

• Kolay ve ucuz bir yöntemdir

• Cinsel fonksiyon, arzu ve heyecanlar›nda de¤ifliklik olmaz

• ‹fllem sonras› meni üretimi devam eder ve cinsel iliflkide

normal boflalma olur

Nas›l Uygulan›r

• Bölgenin uyuflturulmas› (lokal anestezi) ile yap›lan bir ifl-

lemdir.

• Kad›nda tüplerin ba¤lanmas›na k›yasla daha basit ve kolay

bir ifllemdir.

• Hemen etkili de¤ildir, erkek üreme hücreleri boflalma kanalla-

r›ndan tamamen temizlenene kadar gebelikten korunmaya

devam edilmelidir. 

• ‹fllem 10-15 dakika sürer ve hastanede yatmay› gerektirmez 

Özetle

• Bir süre çocuk sahibi olmak istemeyenler (1-2 y›l), gebeli¤i

önleyici haplar›, gebeli¤i önleyici i¤neleri, diyafram, sperm

öldürücüler, prezervatif (k›l›f, kondom) gibi yöntemleri kulla-

nabilir.

• Uzun bir süre çocuk sahibi olmak istemeyenler, gebeli¤i

önleyici haplar›, Rahim içi araçlar› (R‹A) veya gebeli¤i önle-

yici i¤neleri kullanabilir.
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• Bir daha çocuk sahibi olmak istemeyen efller, kad›nda tüp-

lerin veya erkekte kanallar›n ba¤lanmas› yoluna gidebilirler.

• Gebelikten koruyucu yöntem seçiminde efller mutlaka

birlikte karar vermelidir. Bu, yöntemin baflar›l› ve etkili

kullan›m› için flartt›r. 
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Aile Planlamas› ile ilgili hizmet veren kurulufllar: 

• Sa¤l›k ocaklar›

• Sa¤l›k evleri

• Ana-çocuk sa¤l›¤› merkezleri

• Üniversite hastaneleri

• Kamu ve Özel Hastanelerin aile planlamas› klinikleri

• Gönüllü kurulufllar›n(Vak›f-Dernek) Klinikleri
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Yöntemlerin en
iyisi diye bir fley

yoktur, kifliye göre iyi
yöntem vard›r.


