
Karşılanmamış aile planlaması ihtiyacını herkes için sıfıra indirmek Sürdürülebilir

Kalkınma Amaçlarının (SKA) ana hedeflerinden (TÜİK, 2020) ve Uluslararası Nüfus ve

Kalkınma Konferansı’nın 25.yılında (ICPD+25) düzenlenen Nairobi Zirvesinin temel

kararlarından biridir (ICPD25, 2019). Aile planlaması ihtiyacını özelikle modern yöntemlerle

karşılamak önceki yıllarda da uluslararası hedefler arasında yer almıştır. 2012 Londra Aile

Planlaması Zirvesinde, 2020 yılına kadar üreme çağındaki 120 milyon kadına daha gebeliği

önleyici modern yöntemlerin sağlanması hedeflenmiştir (Moazzam vd, 2013).

Güncel araştırmalar Londra Aile Planlaması Zirvesi hedefinin yakalanamadığını,

SKA ve ICPD+25’in karşılanmamış aile planlamasının ortadan kaldırılması hedefi

için eylem planlarının gerekli olduğunu göstermektedir.

Küresel Durum

Covid-19 salgınına yönelik alınan tedbirlerin dolaylı bir sonucu aile planlaması hizmeti

sunumunun ve bireylerin hizmete erişiminin zorlaşmasıdır. Güncel çalışmalar modern

yöntem arzının yüzde 10 civarında azaldığını ve bu durumun dünya genelinde 49 milyon

kadının daha karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı olması anlamına geldiğini

göstermektedir (Riley vd, 2020).
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Farklı demografik özellikleri ve farklı ihtiyaçları olan tüm kadınlara erişilebilir, ulaşılabilir ve yeterli üreme
sağlığı ve cinsel sağlık hizmetleri sunmak için karşılanmamış aile planlaması ihtiyacının büyüklüğünü ve
ihtiyaç sahiplerinin özelliklerini sürekli olarak izlemek gereklidir. Beş yılda bir düzenli olarak yapılan
Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları (TNSA) karşılanmamış aile planlaması ihtiyacındaki değişimi ve
ihtiyaç sahibi kadınların sosyo-demografik özelliklerini takip edebilmemize olanak sağlamaktadır. 2018
TNSA Türkiye genelini temsil etmesinin yanı sıra Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyeli göçmenleri
temsil eden ayrı bir örneklem de içermektedir (HÜNEE, 2019a ve b).

Türkiye’de karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı modern yöntem kullanımındaki sürekli artış sayesinde
1993 yılından 2013 yılına kadar düzenli olarak azalarak %15’ten %6’ya düşmüştür (HÜNEE, 2019a). Ancak
2018 TNSA’nın güncel bulguları karşılanmamış aile planlaması ihtiyacının beklenmedik bir şekilde
artarak %12’ye çıktığını ortaya çıkarmıştır. Bu araştırma ayrıca Türkiye’de yaşayan Suriyeli göçmen
kadınların %21’inin karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı olduğunu göstermiştir (HÜNEE, 2019b).

Karşılanmamış aile planlaması ihtiyacını ortadan kaldırmaya yönelik küresel hedefe karşın 2013-2018
yılları arasında, bu ihtiyaç, Türkiye genelinde artarak iki katına çıkmıştır. Aile planlamasında
karşılanmamış ihtiyaçtaki toplam artışın yanı sıra hizmet planlamasında yeni bir grup olan Türkiye’de
yaşayan Suriyeli göçmen kadınlar arasında büyük bir karşılanmamış ihtiyaç vardır. Araştıma sonrasındaki
dönemde Covid-19 salgını nedeni ile kadınların sağlık hizmetlerine erişiminin azalmış olması,
karşılanmamış aile planlaması ihtiyacının bu rakamların da üzerinde olduğunu düşündürmektedir.

Türkiye’de zaman içinde değişim

Veri gereksinimi

Türkiye’de risk
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Aile planlaması ihtiyacı ile kullanımı arasındaki farkı inceleyen ilk çalışmalar 1960’larda başlamış, karşılanmamış

aile planlaması ihtiyacı kavramı ilk kez 70’lerin sonunda Westoff (1978) tarafından kullanılmıştır. Karşılanmamış aile

planlaması ihtiyacının büyüklüğü bir dizi algoritma ile hesaplanmaktadır. Bu algoritma, 90’lı yıllar boyunca yapılan

bazı düzeltmelerle geliştirilmiş (Westoff ve Bankole, 1995) ve 2012 yılında güncel hesaplama biçimi

benimsenmiştir (Bradley vd, 2012). Karşılanmamış ihtiyacın hesaplanmasında temel yaklaşım önce gebelik riski

altında olan kadınları belirlemek (evli ya da cinsel olarak aktif), daha sonra bu kadınlar arasında gebeliği önleyici

yöntem kullanmayanları tespit etmektir. Bu kadınların bir bölümü gebe ya da gebelik sonrası geçici kısırlık

dönemindedir. Gebe olmayan ya da gebelik sonrası geçici kısırlık döneminde olmayan kadınlar arasında gebe

kalması mümkün olmayan kısır kadınlar ihtiyacı olmayan bir grup olarak ayrılmaktadır. Doğurgan kadınların bir

daha gebe kalmak isteyip istememeleri ve isteyenlerin iki yıl içerisinde gebe kalmak isteyip istemedikleri

incelenmekte, gebe ya da gebelik sonrası geçici kısırlık döneminde olan kadınların son gebeliklerinin planlanma

durumu kontrol edilmektedir.

Bu akış içerisinde, aile planlaması yöntemi kullanmayıp, gebelik riski altında olan ancak bir daha hiç gebe kalmak

istemeyen kadınlar doğumlarına son vermek, yöntem kullanmayıp gebelik riski altında olan ancak gebe kalmak

için iki yıldan daha uzun süre beklemek isteyen kadınlar ise doğumların arasını açmak için gerekli aile planlaması

ihtiyacı karşılanmamış olarak adlandırılmaktadır.

Doğumları sonlandırma ya da arasını açma ihtiyacına göre karşılanmamış aile planlaması göstergesinin

hesaplanma yöntemi Şekil 1’de sunulmaktadır. Ayrıca, gebe ya da gebelik sonrası geçici kısırlık döneminde olan

kadınların bu gebeliklerini planlama durumlarına bakılmaktadır.

Başka çocuk sahibi olmak istemediği halde gebe kalmış olan kadınlar doğumlarına son vermek için gerekli aile

planlaması ihtiyacı karşılanmamış ve gebe kaldığı tarihten iki ya da daha uzun bir süre sonra gebe kalmayı istemiş

olan kadınlar ise olarakdoğumların arasını açmak için gerekli aile planlaması ihtiyacı karşılanmamış

gruplandırılmaktadır.

Türkiye genelinde evli kadınların %30’u gebeliği önleyici herhangi bir yöntem kullanmamaktadır. Bu kadınlar

gebelik ya da gebelik sonrası geçici kısırlık döneminde olup olmamalarına, doğurgan olup olmamalarına ve gebe

kalmak isteyip istememelerine göre ayrıştırıldıklarında %3,9’unun ve %7,6’sınındoğumların arasını açmak

doğumlarına son vermek için olmak üzere toplam %11,5’inin karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı içinde

olduğunu görmekteyiz (Şekil 1).

Karşılanmamış

Aile Planlaması İhtiyacının

Büyüklüğü ve İhtiyacın Niteliği

Nasıl hesaplanır?

Farklı ihtiyaçlar: Doğumlara son vermek-doğumların arasını açmak

Türkiye genelinde kadınların %3,9’unun doğumların

arasını açmak için doğumlarına son vermek için, %7,6’sının

olmak üzere toplam %11,5'inin  karşılanmamış

aile planlaması ihtiyacı vardır.
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*Doğurgan olup, başka çocuk isteyip istememe konusunda kararsız olanlar ile çocuk sahibi olmak isteyip zamanı konusunda kararsız olanlar doğumların arasını
açmak için gerekli aile planlaması ihtiyacı karşılanmamış gruba dahil edilmiştir.

Gebe ya da gebelik sonrası geçici

kısırlık döneminde

Gebe değil ya da gebelik sonrası

geçici kısırlık döneminde değil

Yöntem Kullanmayan Evli Kadınlar %30,2

Şekil 1. Karşılanmamış aile planlaması algoritması, Türkiye, 2018 TNSA

Karşılanmamış Aile Planlaması İhtiyacı %11,5

İstenmiş

gebelik/doğum

Doğurgan

Ara vermek için

Daha sonra istiyor*

Daha sonra istenmiş

gebelik/doğum

Doğurgan değil

(kısır/menopozda)

Son vermek için

İstemiyor Hemen istiyor

Ara vermek için

İstenmemiş

gebelik/doğum

Ara vermek için

Son vermek için

Son vermek için
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%22,7%7,5

%5,4 %1,1 %0,9

%1,1 %0,9

%17,2 %5,5

%2,8 %6,7 %7,7

%2,8 %6,7

%3,9 %7,6



Karşılanmamış Aile Planlaması

İhtiyacının Zaman İçerisinde Değişimi

Kadınların bir bölümü ise gebe kalmamak için geleneksel bir yöntem kullandıklarını ancak aslında modern bir

yöntemle korunmayı tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Hizmet sunumunda talebi değerlendirmek ve taleple

uyumlu planlamalar yapmak çok önemlidir. Özellikle Türkiye gibi geleneksel yöntem kullanımının yaygın olduğu

ülkeler için modern yönteme yönelik karşılanmamış aile planlaması ihtiyacının belirlenmesi hizmet

planlamasında önemli bir bilgidir.

Bir başka ihtiyaç: Karşılanmamış modern yöntem ihtiyacı

Karşılanmamış aile planlaması ihtiyacının büyüklüğü güncel ve yakın gelecekteki doğurganlık tercihleri ile yöntem

kullanımı arasındaki uyumsuzluğun bir sonucudur. Doğurganlığına son vermek ya da sınırlandırmak istediği

halde yöntem kullanmayan bireylerin ihtiyacı karşılanmamış durumdadır. Türkiye’de yöntem kullanımı,

özelikle de modern yöntem kullanımı düzenli olarak artmıştır. Modern yöntem kullanımındaki artışın

sonucu olarak 1993 yılından 2013 yılına kadar karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı olan kadınların payı

%15’ten yaklaşık üçte birine %6’ya gerilemiştir. Ne var ki bu durum yakın zamanda değişmiştir; 2018

TNSA sonuçlarının ortaya koyduğu ihtiyaç açığı yaklaşık 20 yıl önceki yüksek seviyeleri işaret etmektedir

(Şekil 2).

Karşılanmamış aile planlamasındaki artış hem doğumların arasını açmak hem de doğumları sonlandırmak için

duyulan ihtiyaçta gözlenmektedir. Ancak doğurganlığı sonlandırmak için karşınlanmamış aile planlaması

ihtiyacı olan kadınların yüzdesindeki artış daha belirgindir. 2013 yılında kadınların %3,3’ü doğurganlıklarını

sonlandırmak için karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı içerisindeyken (HÜNEE, 2014) aynı durum 2018 yılında

kadınların %7,6’sı için geçerlidir.

Şekil 2. Karşılanmamış aile planlaması ihtiyacının zaman içindeki değişimi

15-49 yaş grubundaki karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı içinde olan halen evli kadınların araştırma yıllarına göre yüzdesi

15
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10 8

6

12

1993-TNSA 1998-TNSA 2003-TNSA 2013-TNSA2008-TNSA 2018-TNSA

2013'ten sonraki 5 yılda evli kadınlar arasında aile planlaması ihtiyacı iki kat artmıştır.

2018 yılındaki evli kadın sayısı ve ihtiyaç düzeyi dikkate alındığında yaklaşık 600 bin

kadının doğumların arasını açmak için, 1 milyon kadının ise doğumlarını sonlandırmak

için aile planlaması ihtiyacı vardır.

Türkiye genelinde kadınların

%3,9’unun karşılanmamış modern

yöntem kullanma ihtiyacı vardır.
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Farklı Sosyo-Demografik Gruplardaki

Kadınların Karşılanmamış Aile Planlaması İhtiyacı

Türkiye genelindeki karşılanmamış aile planlaması ihtiyacını bilmenin yanı sıra farklı sosyo demografik

özeliklerdeki kadınların ihtiyaç düzeylerini bilmek önemlidir. Aile planlaması ihtiyacına yönelik bu politika

özetinde üç temel özellik seçilmiştir: Yaş, doğum sayısı ve eğitim düzeyi. Seçilmiş üç temel özellik üzerinden

yapılan karşılaştırma ile son 5 yıllık dönemde gözlemlenen büyük artışın işaret ettiği grubu ya da grupları tespit

etmek amaçlanmaktadır.

Yaşa göre karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı

35 yaş altı ve 35 yaş üstü kadınlar arasında karşılanmamış aile planlaması ihtiyacının son 5 yıl içindeki değişimi

karşılaştırıldığında hem 35 yaş öncesi hem de 35 yaş sonrası kadınlar arasında karşılanmamış ihtiyacın arttığı

ancak 35 yaş üzeri grupta artışın daha belirgin olduğu görülmektedir (Şekil 3). Yaşın artması ile birlikte

kadınların daha büyük bir bölümü istenilen çocuk sayısına ulaşmış olmaktadır. Bu nedenle de 35 yaş üzerindeki

kadınlar arasında karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı daha çok doğurganlığı sonlandırmaya yöneliktir. Bu

durum özellikle 35 yaş üzerindeki kadınlara yönelik aile planlaması hizmetlerine ağırlık verilmesi gerekliliğine

işaret etmektedir.

Şekil 3. Yaşa göre karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı, 2013 TNSA ve 2018 TNSA
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Şekil 4. Doğum sayısına (parite) göre karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı, 2013 TNSA ve 2018 TNSA

Doğum sayısına göre karşılanmamış ihtiyaç

Yenilenme hızı dikkate alınarak 2 ve daha az doğum yapmış (2. gebelik dahil) kadınlar ile 3 ve daha fazla doğum

yapmış olan (3. gebelik dahil) kadınların karşılanmamış aile planlaması ihtiyaçlarında son 5 yıl içinde gözlemlenen

değişim karşılaştırılmıştır (Şekil 4). Her iki grupta da toplam karşılanmamış ihtiyaç yaklaşık iki katına çıkmıştır.

Doğum sayısına ve ihtiyaç türüne göre değişimin dikkate değer bir bulgusu, 2 ve daha az doğum yapan

kadınların doğurganlığı sonlandırmaya yönelik ihtiyacının diğer gruplara göre daha büyük oranda

artmasıdır.
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Türkiye’de geçici koruma altında olan Suriyeli nüfus içinde üreme çağında olan yaklaşık

135 bin kadının karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı vardır. Üreme çağındaki Suriyeli

kadınların 61 bini doğumlarının arasını açmak için, 74 bini doğumlarını sonlandırmak

için karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı vardır.

%
2013 2013 20132018 2018 2018

İlkokul /ortaokul Lise/üzeri

Ara vermek

Son vermek

Eğitime göre karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı

Farklı eğitim düzeylerinde yer alan kadınların karşılanmamış aile planlaması ihtiyacındaki değişim

karşılaştırıldığında gözlemlenen ilk önemli bulgu karşılanmamış ihtiyaçtaki artışın bir gruba özgü olmadığı, bu

ihtiyacın her grupta hemen hemen iki katına çıkmış olduğudur. Ancak bu artış hiç eğitim almamış ya da ilkokulu

tamamlamamış kadınlar ile daha uzun süre eğitim almış kadınlar arasındaki karşılanmamış ihtiyaç farkını belirgin

hale getirmiştir. Eğitim konusunda dezavantajlı her beş kadından birinin karşılanmamış aile planlaması

ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacın büyük kısmı doğurganlığı sonlandırmaya yöneliktir. Hizmete erişimde en avantajlı

olmasını beklediğimiz eğitimli kadınların karşılanmamış aile planlamasındaki mevcut ihtiyacı, eğitimsiz kadınların

5 yıl önceki karşılanmamış ihtiyacı ile benzer seviyededir. Türkiye genelinde üreme çağındaki kadınların yaklaşık

yarısını ilkokul ve ortaokul mezunu kadınlar oluşturmaktadır. Özellikle bu gruptaki karşılanmamış hizmet

ihtiyacındaki artışı sadece yüzde olarak değil sayısal karşılık olarak da değerlendirmek yararlı olacaktır.

Suriyeli Göçmen Kadınların Karşılanmamış

Aile Planlaması İhtiyacı

Farklı ihtiyaçlar: Doğumlara son vermek-doğumların arasını açmak

Türkiye’de yaşayan üreme çağındaki evli Suriyeli göçmen kadınların %57’si gebeliği önleyici herhangi bir yöntem

kullanmamaktadır (Şekil 6). Doğurganlığın yüksek olduğu bir grup olması nedeni ile yöntem kullanmayanların

yaklaşık yarısı gebe ya da gebelik sonrası geçici kısırlık dönemindeki kadınlardır.

Kadınlar gebelik ya da gebelik sonrası geçici kısırlık döneminde olup olmamalarına, doğurgan olup olmamalarına

ve gebe kalmak isteyip istememelerine göre ayrıştırıldıklarında %9,5’unun doğumların arasını açmak için ve

%11,4’ünün doğumlarına son vermek için olmak üzere toplam %20,8’inin karşılanmamış aile planlaması

ihtiyacı olduğunu görmekteyiz.

Şekil 5. Eğitime göre karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı, 2013 TNSA ve 2018 TNSA
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Yöntem Kullanmayan Evli Kadınlar %56,9

Gebe ya da gebelik sonrası geçici

kısırlık döneminde

Gebe değil ya da gebelik sonrası

geçici kısırlık döneminde değil

Karşılanmamış Aile Planlaması İhtiyacı %20,8

%26,5 %30,4

İstenmiş

gebelik/doğum

Doğurgan

Ara vermek için

Daha sonra istiyor*

Daha sonra istenmiş

gebelik/doğum

Doğurgan değil

(kısır/menopozda)

Son vermek için

İstemiyor Hemen istiyor

Ara vermek için

İstenmemiş

gebelik/doğum

Ara vermek için

%19,6 %2,8 %4,1

%2,8

Son vermek için

%4,1

Son vermek için

%27,6 %2,9

%6,7 %7,3 %13,6

%6,7 %7,3

%9,5 %11,4

*Doğurgan olup, başka çocuk isteyip istememe konusunda kararsız olanlar ile çocuk sahibi olmak isteyip zamanı konusunda kararsız olanlar doğumların arasını
açmak için gerekli aile planlaması ihtiyacı karşılanmamış gruba dahil edilmiştir.

Şekil 6. Türkiye yaşayan Suriyeli kadınların karşılanmamış aile planlaması algoritması, 2018-TNSA Suriyeli Göçmen Örneklemi

Bir başka ihtiyaç: Karşılanmamış modern yöntem ihtiyacı:

Suriyeli kadınlar arasında geleneksel yöntem kullanımı Türkiye geneline göre daha yaygındır. Kadınların %43’ü

gebe kalmamak için geleneksel yöntemler ile korunmaktadır; bu kadınların yarısı başka bir yöntem kullanmak

istediğini belirtmiştir. Geleneksel yöntem kullanan ancak modern bir yöntemle korunmayı isteyen kadınlara

odaklanıldığında üreme çağındaki evli kadınların %2,6’sının karşılanmamış modern yöntem kullanma

ihtiyacının olduğu görülmektedir.
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%

%

Suriyeli kadınlar, Türkiye genelindeki karşılanmamış aile planlaması ihtiyacının iki katı civarı bir yüzde ile dikkati

çekmektedir. Geneldeki yüksek ihtiyacın yanı sıra yaş, parite ve eğitime bağlı olarak karşılanmamış aile planlaması

ihyitacı olan kadın yüzdesi daha da artabilmektedir.

Farklı Sosyo-Demografik Gruplardaki Suriyeli

Kadınların Karşılanmamış Aile Planlaması İhtiyacı

Yaşla birlikte karşılanmamış ihtiyacı olan kadınların yüzdesi artmaktadır. 35 yaş ve üzerindeki her dört Suriyeli

kadından birinin karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı vardır. Yaşla birlikte öne çıkan bir farklılaşma da

ihtiyacın niteliğine ilişkindir. 35 yaşın altındaki kadınlar daha çok doğurganlıklarına ara vermek isterken, 35 yaş ve

üzeri kadınlar doğurganlıklarını sonlandırmak istemektedir (Şekil 7).

Yaşa göre karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı

Şekil 7. Yaşa göre karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı,

2018-TNSA Suriyeli Göçmen Örneklemi
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Doğum sayısının artması toplam karşılanmamış aile planlaması ihtiyacını küçük bir yüzde ile artırmıştır (Şekli 8).

Parite ile ilgili önemli farklılaşma ihtiyacın türüne yöneliktir. İki ya da daha az (2. gebelik dahil) doğum yapmış

kadınlar daha çok (%13,4) doğurganlıklarını ertelemek isterken; 3 ya da daha fazla doğum yapmış kadınlar

(3. gebelik dahil) daha çok (%16,7) doğurganlıklarını sonlandırmak istemektedir.

Doğum sayısına göre karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı

Şekil 8. Doğum sayısına göre karşılanmamış aile planlaması

ihtiyacı, 2018-TNSA Suriyeli Göçmen Örneklemi
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Eğitim farkı karşılanmamış ihtiyacın büyüklüğünde önemli bir değişime neden olmamıştır (Şekil 9). Tüm eğitim

gruplarındaki kadınlar için karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı %20’nin üzerindedir. Dikkat çeken tek farklılaşma

hiç eğitim almamış ya da ilkokulu tamamlamamış kadınların doğurganlıklarını sonlandırma ihtiyacının

eğitimli kadınlara göre daha fazla olmasıdır.

Şekil 9. Eğitime göre karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı, 2018-TNSA Suriyeli Göçmen Örneklemi
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Aile planlaması hizmetlerinin planlanması açısından önemli bir bilgi, yöntem kullanmayan bireylerin gelecekte

yöntem kullanmaya yönelik tutumlarıdır.

Gelecekte Aile Planlaması Yöntemi

Kullanma Talebi ve Yöntem Tercihi

Üreme çağındaki evli Suriyeli kadınların %57’si herhangi bir yöntem kullanmamaktadır. Bu gruptaki kadınların

yarısına yakını gelecekte yöntem kullanmayı istediğini belirtmiştir. Tercih edilen yöntemlerin başında rahim içi araç

gelmektedir.

Türkiye genelinde kadınların yöntem talebi

Suriyeli kadınların yöntem talebi

Türkiye genelinde üreme çağındaki evli kadınların %30’u herhangi bir yöntem kullanmamaktadır. Bu gruptaki

kadınların yarısına yakını gelecekte yöntem kullanmayı istediğini belirtmiştir. Tercih edilen yöntemlerin başında

rahim içi araç (RİA) ve kondom gelmektedir.

Şekil 10. Gebeliği önleyici yöntem kullanmayan kadınların gelecekte yöntem kullanma isteği, 2018 TNSA (Türkiye geneli)

Şekil 11. Gebeliği önleyici yöntem kullanmayan Suriyeli kadınların gelecekte yöntem kullanma isteği, 2018 TNSA Suriyeli Göçmen Örneklemi
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*Diğer modern yöntemler arasında hap, iğne, diyafram, tüp ligasyon, vazektomi ve implant bulunmaktadır.
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için öncelikli grupları işaret etmektedir.
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Kaynaklar

Türkiye genelinde için karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı olan kadınlarındoğurganlığı sonlandırmak

yüzdesindeki artış daha belirgindir. Bu durum gebeliği önleyici yöntemlere ihtiyacıuzun süre etkili

öne çıkarmaktadır.

Özellikle 35 yaşın üzerinde ve daha fazla doğum yapmak istemeyen kadınlar arasında karşılanmamış
aile planlaması ihtiyacı olanlar artmıştır.

Karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı çok çocuklu kadınlara özgü değildir. İki ve daha az doğum yapmış
kadınlar arasında karşılanmamış ihtiyaç diğer gruplara göre daha fazla artmıştır.

Eğitim konusunda dezavantajlı her beş kadından birinin karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı vardır.
Ancak eğitimli kadınlar arasında da karşılanmamış aile planlaması ihtiyacının artmış olması hizmet arzının
gözden geçirilmesinin önemini düşündürmektedir.

Geleneksel yöntem kullanan kadınlar arasında modern yöntem kullanmak isteyenler vardır. Evrensel olarak
desteklenen hedefi dikkate alınarak hiçbir kadını arkada bırakmadan her kadına yöntemlerbilinçli yöntem seçimi

hakkında bilgi alabileceği ve tercih ettiği yönteme erişebileceği bir hizmet sunumu modeline ihtiyaç vardır.

Suriyeli göçmen kadınlar arasında karşılanmamış aile planlaması hizmeti Türkiye genelinin iki katı düzeyindedir
ve yaklaşık 135.000 kadına karşılık gelmektedir. Göçmen sağlığı merkezlerinde aile planlaması hizmetlerinin
güçlendirilmesi önemlidir.

Suriyeli kadınlar arasında hizmet ihtiyacı daha çok geleneksel yöntemlerle karşılanmaktadır. Modern gebeliği
önleyici yöntemler konusunda sağlık kuruluşlarında bilgi verilerek temelinde modernbilinçli yöntem seçimi

yöntem kullanımının yaygınlaştırılması desteklenmelidir.

Covid-19 salgınına bağlı olarak aile planlaması hizmetleri sunumunda ve bireylerin sağlık hizmeti talebinde
aksaklıklar ortaya çıkmaktadır. Aile planlaması hizmetlerine ihtiyaç her koşulda devam etmekte olduğundan
kesintisiz erişim de şarttır.


