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Yönetici özeti

Oral kontraseptifler
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Örneklem

• NUTS12 bölgesinde 
yaşayan,

• 18 - 45 yaş arasında,

Bu çalışma;

• A - B - C1 - C2 SES 
grubunda,

• Aktif cinsel hayatı olan 
680 kadın ile 
gerçekleştirilmiştir.
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Metodoloji

Bu rapor:
• Yüzyüze CAPI araştırma tekniği ile
• Ortalama 35 dakikada
• Türkiye temsili 12 ilden katılımcılar ile
• Ekim - Kasım 2018’de gerçekleştirilmiştir.
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Özet

Araştırma dizaynı

• Bayer, oral kontraseptif pazarını anlamak için bu araştırmayı gerçekleştirmek istedi. Ipsos olarak, bu pazarı iyi anlamak adına;

Kontraseptiflere yaklaşım, değişik metodlara yaklaşım, ertesi gün hapı kullananların motivasyonu, doğum kontroldeki 

motivasyonlar ve bariyerler, bilgi kaynakları gibi başlıklar altında araştırmamızı dizayn ettik. Bu dizaynı en uygun şekilde 

uygulamak için de; Türkiye örneklemi (NUTS12) olacak şekilde, A - B - C1 – C2 SES gruplarından, düzenli bir cinsel hayatı olan 

(ayda en az 1 kez cinsel ilişkiye giren) 18 - 45 yaş arası kadınlar ile 817 adet görüşme gerçekleştirdik (680 TR temsili, 137 boost 

anket)

Genel yaklaşım

• Katılımcıların oral kontraseptifler hakkında hisleri genelde olumlu, bu konuyu konuşmaktan pek çekinmiyorlar. (Gençler biraz 

daha fazla çekiniyorlar) 

• Katılımcıların yarısı oral kontraseptifler hakkında son derece bilgili. %34’ü ise kendini kafası karışık ve tercih yapmakta 

zorlanıyor olarak tanımlarken, %14’ü de pek bir bilgisi olmadığını belirtti.

• Katılımcıların %55’i son 5 yılda oral kontraseptif kullandığını belirtti. Bu kullanımların %85’i doğum kontrol amaçlı iken, %15’i de 

tedavi amaçlı.

Farkındalık & 
kullanım

• Kontraseptif yöntemlerinden en çok bilineni doğum kontrol hapları (%43 ilk akla gelme oranı) bunu erkek kondomları takip 

ediyor.

• Hedef kitlemizde bugüne kadar en çok kullanılan yöntem doğum kontrol hapları, ve bu oran C1+C2 SES gruplarında anlamlı 

olarak daha fazla. Doğum kontrol haplarından memnuniyet ortalaması ise 3,6 /5. Oral kontraseptifler genelde kolay bir yöntem 

olduğu için, ve de daha güvenli ve etkili olduğu için tercih ediliyor. 

• Oral kontraseptifleri bırakanlar, doktoru istediği için veya kendi kararları doğrultusunda bırakıyorlar. Katılımcıların yarısından 

fazlası, oral kontraseptiflerin aynı zamanda tedavi için de kullanıldığını bilmiyor. Farkında olanlar ise bunların adet düzensizliğini 

gidermede ve hormon tedavilerinde kullanıldığını biliyorlar.

• Kullanılmaya başlanması önerisi ise hem aile hekimlerinin, hem de jinekologların %50sinden geliyor. Hekim önerilerin %85’i 

doğum kontrol amaçlı iken %15’inin tedavi amaçlı olduğu belirtiliyor. Katılımcıların 4/5’i bu konuyu doktorlarına açmakta sıkıntı 

görmüyor.
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Özet

Bilgi kaynakları
• Bu konu ile ilgili en çok tercih edilen bilgi kaynağı jinekologlar. Bunu aile hekimleri takip ediyor. Bu iki seçenek, aynı zamanda en 

çok güvenilen seçenekler olarak öne çıkıyor. «Bunların arasından doğum kontrol hapını kullanmaya başlamanız üzerinde en etkili 

olan hangisiydi?»  sorusunu sorduğumuzda ise %51 ile jinekologların çok etkili olduğunu görüyoruz.

Ertesi gün hapları

• Katılımcıların %20si son 5 yılda ertesi gün hapı kullanmış. Son1 yılda ortalama 5-6 kez kullanılan bu haplarda, %85 gibi bir 

çoğunluk alışverişini kendi yapıyor, ve bu kişilerin %66’sı da her zaman aynı eczaneden alışveriş yapıyor.

• Kullananların %89’u cinsel ilişkiden sonra kullanmaya karar verirken, genelde bu da acil durumlarda kullanıldığını gösteriyor. 

Ertesi gün hapları kesin çözüm gibi görüldüğü için, genel olarak algısı olumsuz değil. 

• Kullanıcıların %85’i kullanım sonrası doktora gitmediklerini belirtiyorlar
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DOĞUM KONTROL HAKKINDAKİ GÜNCEL DURUM
TOPLAM KIRILIM

Kaynak: A3

• Katılımcıların yarısı, doğum kontrolü hakkında bilgi sahibi.

14%

34%
52%

Pek bir bilgim yok

Kafam biraz karışık ve hangisinin en iyi
olacağını bilemiyorum

Gayet iyi biliyorum

TOPLAM
680
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DOĞUM KONTROLÜ - ŞUANA KADARKİ KULLANIM

Source: S2

Toplam
679
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DOĞUM KONTROLÜ - ŞUANKİ KULLANIM

Source: S3
Toplam
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6% 32% 55% 8%

Kadınların %63’ü, doğum kontrol yöntemi olarak 

oral kontraseptif kullanabileceğini söylüyor.*
*Daha önce oral kontraseptif kullananıp şu anda kullanmayan kadınlara soruldu.

Okuyacağım doğum kontrol (korunma) yöntemlerini ileride kullanmayı düşünüp düşünmediğinizi söyler misiniz? 

Kesinlikle 
düşünmem

Düşünmem Düşünürüm
Kesinlikle 

düşünürüm

(n:117)

Source: S12, DK3
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• Kullanmama kararı alan kadınları %44’ü, 

hekim yönlendirmesi sonucu bu kararı 
almış.*

Source: S11

*Geçmişte oral kontraseptif kullanmış ama şu anda kullanmayan kadınlara soruldu.
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Kadın doğum uzmanı tavsiye ederse kullanmaya 

başlarım diyenlerin oranı: %44.*

*Şu anda oral kontraseptif kullanmayan kadınlara soruldu.

Source: S15
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• Kadınların %68’i doğum kontrol 

haplarını aynı eczaneden alıyor.* 

Source: DK9

* Oral kontraseptif kullanan ve bunları eczaneden alan kadınlara sorulmuştur.
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• Kadınların %71’i, yan etki yaşarsam 

hekimime başvururum dedi.*

*Son 5 yılda oral kontraseptif kullanan kadınlara soruldu

Source: K17
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• Bakırlı spiral kullanan 
kadınların %72’si memnun değil ve 
bir daha kullanmayı düşünmüyor.*

• Kadınların bakırlı spiral 
kullanımını en önemli bırakma sebebi 
rahatsız edici olması.*

*Geçmişte kullanıp şuan kullanmayan kadınlara sorulduSource: S12 & S20
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• Son 5 yılda, her 5 kadından biri, ertesi gün hapı kullanmıştır.

Source: S20 * Tüm katılımcı kadınlara sorulmuştur.
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Ertesi gün hapı kullanan kadınların;

16%

%16’sı rutin 
kontrasepsiyon 
yöntemi olarak

9%

%9’u her ay

50%

%50’si senede 3 kez veya 
daha fazla kullanıyor

Source: S20a

* Son 5 yılda ertesi gün hapı kullandığını belirten kadınlara sorulmuştur.
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Halihazırda doğum kontrol hapı kullananların %95’i, eskiden 

kullanıp şuan kullanmayanların ise %98’i; eski ve yeni nesil doğum 

kontrol hapları arasındaki farkı bilmiyor.*
* Oral kontraseptifler hakkındaki bilgilerini yüksek gören (4+5/5) kadınlara sorulmuştur.

Source: DK15 & DK16
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• Kadınlar IPSOS tarafından 2018’de 
yapılan bir arastırmaya göre; Hekim, 

Eczacı, Arkadaş tavsiyesine güveniyor.

Source: B2a

* Doğum kontrol haplarını krounma yöntemi olarak bilen  kadınlara sorulmuştur.
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KİMLER ÖNERİYOR?

Kaynak: B6a, B7a

• Doğum kontrol hapını kullanmaya karar verirken en etkili kaynak %77 sağlık meslek mensuplarıdır.

Toplam
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51%

19%
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Internet

Önerenler En güvenilir

*Şu anda oral kontraseptif kullanan kadınlara soruldu.
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