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Değerli Meslektaşlarım,

28 Kasım 2019 bilimsel toplantımızı Persembe günü İzmir Hilton Oteli’nde gerçekleştireceğiz.
Katılım ve katkılarınız için siz sayın meslektaşlarıma şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum.

7 Kasım  toplantılarımıza yüksek düzeyde katılım da göstermiştir ki seçilen konular ve 
konuşmacılar meslekteşlarımızın talepleri doğrultusunda özenle seçilmektedir. Önümüzdeki 
toplantımızda ‘Doğum kontrol yöntemleri, OKS ve OKS kullanımında diğer endikasyonlar ‘ konu 
başlıkları konusunda uzman meslektaşlarımız tarafından anlatılacaktır. Ayrıca ‘ Kime, ne zaman, 
hangi OKS, Deneyimler ne söylüyor ? ‘ konulu panel yapılacaktır.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ü vefatının 81.yılında 10 Kasım 
‘da Saygı ve Rahmetle andık.

24 Kasım Öğretmenler Gününüzü  da kutlar  toplantılarda görüsmek üzere, en derin sevgi ve 
saygılarımızı sunarım.

TJOD İzmir Yönetim Kurulu adına
Prof. Dr.  Erol Tavmergen

Saygı ve Özlemle Anıyoruz...

Prof. Dr. Erol Tavmergen
TJOD İzmir YK adına

1881- 193

8

TJOD İzmir Yönetim Kurulu adına
Prof.Dr. Erol Tavmergen

24KASIM
kutlu olsun

ÖĞRETMENLER  GÜNÜNÜZ
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TÜRK JİNEKOLOJİ ve OBSTETRİK DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ 
YÖNETİM KURULU

www.facebook.com/tjo

BAŞKAN

Erol Tavmergen

SEKRETER

A. Özgür Yeniel

SAYMAN

Çetin Aydın

ÜYELER*

Dilek Aslan

Erbil Doğan

Nedim Karadadaş

Emre Okyay

Muza�er Sancı
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* Soyisme göre alfabetik dizilmiştir.
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TJOD İZMİR ŞUBESİ 7 KASIM 2019 TOPLANTISINDAN KARELER...
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Kayıt

 
I. OTURUM
Doğum kontrol yöntemleri, OKS ve OKS
kullanımında diğer endikasyonlar

17:30-18:00 

Oturum Başkanı: Erbil Doğan
TNSA ve WHO verileri ışığında Türkiyede ve
Dünyada aile planlaması
Ferruh Acet
PCOS yönetiminde güncel gelişmeler
Alper Biler
Endometriosis yönetiminde güncel gelişmeler
Aykut Özcan
AUK yönetiminde OKS’nin yeri
Ali Akdemir
Tartışma

18:00-18:15

18:15-18:30

18:30-18:45

18:45-19:00

19:00-19:30

 

TJOD İZMİR KASIM 2019 BÖLGE TOPLANTISI

19:30-20:00 Ara

 
PANEL
Kime, ne zaman, hangi OKS, Deneyimler ne
söylüyor ?

Oturum Başkanı: Ali Baloğlu
Serdar Özşener, Berna Dilbaz

20:00-20:40
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Birleşmiş Milletler dünyadaki nüfus kaynaklı sorunlara dikkat çekmek amacıyla BM Kalkınma Programı'nın 
(UNDP) önerisi ile 1989 yılından beri  11 Temmuz’u Dünya Nüfus Günü olarak kutluyor.  Gün kapsamında her yıl 
belirli bir tema çerçevesinde konferanslar ve etkinlikler düzenlenmekte ve yayınlar yapılmakta , bu kapsamda 
2018 yılının teması ‘aile planlaması bir insan hakkıdır ‘ idi.
1968 Tahran bildirgesi ile çocukların sayısı ve dünyaya getirilme zamanına özgürce ve sorumluluk sahibi bir 
şekilde karar verebilmeleri  ebeveynlerin temel bir insan hakkı olarak tanındı. Bu  hak çiftlerin istedikleri zaman, 
istedikleri aralıkta ve sayıda çocuk sahibi olabilmek için gerekli bilgi, hizmet ve araçlara ulaşabilmesi anlamına 
gelmektedir. 
1968’den bu yana tüm bu uğraşlara ve kaydedilen ilerlemeye rağmen, yüz milyonlarca kadın, erkek ve genç 
insan kendi ailelerini planlama hakkını kullanamamakta olup, 214 milyon kadın hala etkili aile planlaması yön-
temlerine erişme hakkından yoksundur.
Bir kadın ailesini planlayabildiği zaman yaşamını da planlayabilir, eğitimine daha fazla devam edebilir, daha iyi 
işler bulup bu işlere devam edebilir, ailesine, ülkesine ve küresel refaha daha fazla katkıda bulunabilir.
 Maddi açıdan daha iyi durumda olduğu zaman, çocukları daha iyi eğitim alabilir ve elde edilen faydalar gelecek 
nesillere aktarılır.
Aile planlaması hakları kullanıldığı zaman; kadınların doğumlar arasında ara vermelerine olanak sağlanır, bu da 
hem anne hem de çocukların sağlığı için faydalı olmaktadır.  Çok erken veya çok geç gebelik ve çocuk doğur-
madan kaynaklanan ölüm ve engellilik riski azalır, hane nüfusu arttıkça belirginleşen yoksulluk sorunu ile daha 
etkin mücadele edilir.
Gebelik ve doğuma bağlı komplikasyonlar gelişmekte olan ülkelerde 15-19 yaş arası kızlar arasında bir numaralı 
öldürücü faktördür, dolayısıyla bilgiye ve doğum kontrol yöntemlerine ulaşmak gençlerin yaşamını koruyabil-
mektedir. Ne kadar çok bilgi sahibi olurlarsa, geleceklerini planlayabilmek için daha iyi seçeneklere sahip 
olmaktadırlar.
Tüm bu bilgiler ışığında, aile planlaması hakkı sağlık, eğitim ve insana yaraşır bir yaşama ulaşma hakları da dahil 
başka hakların kullanılmasına imkan tanır. Aile planlamasına yönelik bilgilendirilmiş haklara dayalı bir yaklaşım 
gebelikte anne ölümü ve hastalıklarıyla mücadele etmek için maliyet açısından en etkili müdahaledir.  Aile 
planlaması da dahil üreme sağlığı hizmetlerini evrensel düzeyde temin etmek bir ülkenin yoksulluğu azaltma 
ve küresel gelişim hede�erine ulaşmaya yönelik kaydedeceği ilerlemeyi hızlandırabilir. 
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) bu kapsamda  2017 yılında 27 milyon kullanıcıya ulaşarak 
  • 13.5 milyon istenmeyen gebelik
  • 32,000 gebelikte anne ölümü
  • 207,000 çocuk ölümü
  •  4.1 milyon güvensiz kürtajı engellemeye imkan tanıdı.
Aile planlaması hizmetlerine yetersiz erişim gelişmekte olan ülkelerde 1 yıl içinde 89 milyon istenmeyen gebe-
lik ve 48 milyon düşük olarak karşımıza çıkmaktadır.
Modern aile planlaması yöntemleri; kadının tüplerinin bağlanması, erkeğin kanallarının bağlanması, hap, rahim 
içi araç (RİA), enjeksiyon, deri altı implantları, kondom, kadın kondomu, diyafram ve acil korunma hapını içerirk-
en geleneksel yöntemler; tehlikesiz günler ve geri çekme olarak tanımlanmaktadır. 

TNSA ve WHO verileri ışığında Türkiye’de ve Dünyada aile planlaması

Dr. Ferruh Acet TNSA ve WHO verileri ışığında Türkiye’de
ve Dünyada aile planlaması YAZDI....
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2019 yılı araştırmalarına göre dünyada 1,9 milyar 15-49 yaş arası reproduktif yaşta kadın yaşamakta ve bunların 
yaklaşık 1,1 milyarı aile planlamasına ihtiyaç duymakta ve bu popülasyondan 842 milyonu (%44) modern yön-
temler kullanmakta.
Dünya genelinde en çok tercih edilen yöntem kadın sterilazisyonudur.  2019 yılında , dünya çapında üreme 
çağındaki kadınların  %23,7'si – yani 219 milyon kadın - kadın sterilizasyonu yöntemini kullanmış. Sırasıyla en 
çok tercih edilen diğer 3 yöntem, erkek kondomu (189 milyon), RİA (159 milyon) ve hap (151 milyon) olarak 
gözükmektedir.  Kullanıcıların %45,2 si kısa etkili yöntemleri tercih ederken %46.1 uzun etkili yöntemler tercih 
etmişler.
Gelişmişlik düzeyi yüksek bölgelerden Kuzey Amerika ve Avrupa da oral kontrasepti�er ve kondom en çok 
tercih edilen yöntemlerdir.
1994-2019 arası yöntem kullanımındaki tercih değişimlerine bakacak olursak; kadın sterilizasyonu prevelansı 
sadece kuzey ve orta asya da artış gösterirken genel anlamda  ha�f bir düşme gözlenmektedir. (13,7             11,5) 
Son 25 yıllık süreçte oral kontraseptif , rahim içi araç , geri çekme ve planlı tarihlerde ilişki yöntemleri rölatif 
olarak stabil seyretmektedir. Erkek kondom kullanım sıklığı ise yaklaşık 2 katına çıkmıştır.
Hap, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, dünya genelinde 27 ülkede üreme çağındaki kadınların % 20'sinden 
fazlası tarafından kullanılmaktadır.
Kadın ve erkek sterilizasyonu, RİA ve implant gibi kalıcı ve uzun etkili yöntem kullanımı  Asya, Latin Amerika ve 
Karayipler'de diğer bölgelere göre daha yaygındır. Bu yöntemler, 20 ülkede kontraseptif kullanımının yüzde 
50'sinden fazlasını oluşturuyor. Avrupa’daki ülkelerin çoğunluğu ve Kuzey Amerika çoğunlukla kısa etkili 
doğum kontrol yöntemleri kullanılmaktadır.
Genel olarak, hap, enjektabl yöntemler ve erkek kondomu gibi kısa etkili yöntemler, 125 ülkede  tüm doğum 
kontrol yöntemlerinin yarısından fazlasını oluşturur.
Erkeklerin doğrudan katılımını gerektiren kontraseptif yöntemler - erkek sterilizasyonu, erkek kondomu - kon-
trasepti�n yüzde 27,4'ünü oluşturur. Bu yöntemlerin en yüksek payını % 36,5 ile Avrupa ve Kuzey Amerika 
almaktadır.
Evli olan üreme çağındaki (15-49 yaş)  kadınların %50'sine yakını  kadın sterilizasyonu (%25,5) ve RİA başta  
olmak üzere (%19,4) kalıcı ve uzun etkili yöntemler tercih etmektedirler. 143 milyon evli olmayan kullanıcıların 
sadece %22,8'i kalıcı ve uzun etkili yöntemlere güveniyor (bu yöntemlerin çoğu eskiden evli) kadınlar) ve en 
yaygın kullanılan yöntemler erkek kondomu (%33,1) ve hap (%26,1) olduğu görülmektedir.
Türkiye’nin Nüfus Dinamikleri
Türkiye doğurganlığın yenilenme seviyesinin biraz üzerinde durağanlaştığı, bebek ve çocuk ölümlerinin binde 
15 düzeyine düştüğü, doğumda yaşam beklentisinin 75 yaş civarında olduğu, iç ve dış göç hareketlerinin 
yoğun olarak yaşandığı 80.8 milyonluk bir ülkedir. Yaklaşık  5 milyon yabancının da bu nüfusa ilave olarak 
ülkemizde yaşadığı tahmin edilmektedir. Bu çerçevede halen ülkemizde yaşayan insan sayısı 85 milyonun üzer-
indedir.
On beş yaş altı çocukların sayısı tüm nüfusun %25’ini oluştururken, adölesanlar (10-19) tüm nüfusun %16’sını 
oluşturmaktadır. Nüfusun %10’u ise 65 yaş veya üzerindedir.
2023 yılında 86 milyon 907 bin 367 kişiye, 2040 yılında ise 100 milyon 331 bin 233 kişiye ulaşması beklenmekte-
dir. Nüfusumuz 2069 yılına kadar artarak 107 milyon 664 bin 79 kişiyle en yüksek değerine ulaşacaktır.
Doğurganlığın en yüksek olduğu yaş grubu  son 5 yılda 20-24’ten  25-29’a kaymıştır.
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Gelişmişlik düzeyi yüksek ülkeler ile kabaca bir değerlendirme yapılacak olursa ülkemizde herhangi bir yöntem 
kullanımı %75 ile dünya ortalaması ile benzer oranlarda iken modern yöntem kullanımında daha gerideyiz. 
Karşılanamayan ihtiyaç oranı son 5 yılda iki katına çıkarak %12 seviyesinde görülmektedir. 
görülmektedir. 
Türkiye’de gebeliği önleyici yöntem bilgisi yaygın olup, evli kadınların neredeyse tamamı (%99,5) en az bir 
gebeliği önleyici yöntem bilmektedir. En çok bilinen yöntemler;  hap, rahim içi araç , tüplerin bağlanması ve 
kondom iken en az bilinen yöntem nispeten daha yeni olan vaginal halka olduğu görülmektedir. Geri çekme 
yötemi Türkiye'de en yaygın kullanılan yöntem olmasına karşın, tüm kadınların %70'i; halen evli kadınların ise, 
%86'sı bu yöntemi duyduklarını beyan etmişlerdir. Yaş, yaşanılan bölge ve eğitim düzeyinin yöntem bilgisine 
herhangi bir etkisi gözlenmemiştir.
Halen evli kadınların %90’ı, tüm kadınların %63’ü herhangi bir zamanda en az bir kez aile planlaması yöntemi 
kullanmış ve evli kadınlar arasında en çok kullanılmış olan yöntem %57,8 ile geri çekme iken en çok tercih 
edilen modern yöntemler; erkek kondomu (%49), RİA (%35) ve haptır (%30)
Yaş gruplarına göre bakıldığında, sonuçlar hem tüm kadınlar hem de halen evli kadınlar için yaşla yöntem 
kullanımı arasında pozitif ilişki olduğunu göstermektedir. Beklenildiği gibi, yöntem kullanımı hem tüm kadın-
larda hem de halen evli kadınlarda yaşın artmasıyla artmaktadır.
Gebeliği önleyici yöntem kullanımındaki yaygınlık oranı, 15-49 yaş arasındaki halen evli kadınlarda %70’tir.
Bu kadınların %49'u modern yöntemleri; %21'i ise geleneksel yöntemleri kullanmaktadır. Aile planlaması yön-
teminin kullanımı evli kadınların yaşı ile birlikte artmaktadır. Halen evli kadınlar arasında geri çekme en sık 
kullanılan yöntemdir (%20), bunu erkek kondomu (%19) ve RİA (%14) izlemektedir. Gebeliği önleyici yöntem 
kullanımında 1988-1998 dönemindeki 10 yıl içinde önemli bir değişiklik olmamıştır. 1998 yılından sonra, gebe-
liği önleyici yöntem kullanımı önemli ölçüde artarak
2013 yılında %74'e ulaşmıştır. Ancak, halen herhangi bir gebeliği önleyici yöntem kullanan 15-49 yaş arası evli 
kadınların oranı, 2013-2018 döneminde %74’den %70'e düşmüştür. Modern yöntem kullanımı, son 30 yıllık 
dönemde sürekli olarak artarak 1988-2018 döneminde %31'den %49'a yükselmiştir. Modern yöntemlerin 
kullanımındaki artışa paralel olarak, geleneksel yöntem kullanımı 1988-2018 döneminde %32'den %21'e 
düşmüştür. Türkiye'de geleneksel yöntemlerin kullanımındaki azalma, modern yöntemlerin kullanımındaki 
sınırlı artışla tela� edilemediğinden, gebeliği önleyici yöntem kullanmayanların oranı, 2013-2018 döneminde 
%27'den %30'a yükselmiştir. Son 5 yıllık süreçte daha önceden en çok kullanılan yöntem olan RİA nın yerini 
kondom kullanımı almıştır. Geri  çekme yönteminin kullanım oranı, son 30 yıllık dönemde ilk kez, 2013-2018 
döneminde %26'dan %20'ye gerilemiştir.
Modern yöntem kullanımı yaşayan çocuk sayısının artmasıyla artmaktadır. Beş veya daha fazla çocuğu olan 
halen evli kadınların %57’si gebeliği önleyici yöntem kullanırken, bu oranın hiç yaşayan çocuğu olmayan kadın-
larda %16 olduğu görülmektedir.
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 Modern yöntem kullanım oranı, kentsel alanlarda yaşayan kadınlarda kırsal alanlarda yaşayanlara göre daha 
yüksektir (sırası ile %50 ve %45). Bu fark, kentsel alanlarda prezervatif yönteminin kullanımının kırsal alanlara 
göre daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır (sırası ile %21 ve %14). Kırsal alanlarda geleneksel yöntem 
kullanım oranı, özellikle geri çekme yönteminin kullanım oranının daha yaygın olması nedeniyle, daha yüksek-
tir (kırsal alanlarda %26; kentsel alanlarda %19).
Modern yöntem kullanım oranı bölgelere göre, Ortadoğu Anadolu’da %40 ile Orta Anadolu’da %55 arasında 
değişiklik göstermektedir.
Modern yöntem kullanımı, okula gitmemiş veya ilkokulu bitirmemiş kadınlar arasında (%40) en düşük seviyede 
iken, düzenli bir artış göstermese de, eğitimle birlikte artarak lise veya üzeri eğitimi olan kadınlarda %52’ye 
yükselmektedir. Geleneksel yöntemlerin kullanım oranı, lise veya yüksek eğitim görmüş kadınlar (%19) ile daha 
düşük eğitim seviyesine sahip kadınlar (%22) arasında önemli farklılıklar göstermektedir. En düşük (%39) ve 
düşük (%46) refah düzeyindeki hanelerde yaşayan kadınlar arasında modern yöntem kullanımı en yüksek refah 
düzeyindeki hanelerde yaşayan kadınlara (%58) göre daha düşüktür.
Tüp ligasyonu en sık 30-34 yaş aralığında gerçekleştirilmekte olup ortanca yaş 32’dir.
Gebe kalınabilecek döneme ait doğru yanıtı ancak popülasyonun %27 si doğru yanıt verebilmiştir.
Gebeliği önleyici yöntemin elde edildiği kaynaklar incelenecek olursa modern yöntem kullanıcılarının %52’si 
kullandıkları yöntemi kamu sektöründen temin etmektedir. Bu oran, 2013 TNSA’da %56’dır.
2013 TNSA’ya kıyasla (%37) 2018 TNSA’da özel sektör, kullanıcıların %36’sına modern yöntem sağlamaktadır. 
Özel sektörde eczaneler (%22) bu hizmetin çoğunu karşılamaktadır. Market, dükkan gibi diğer yerler 
kullanıcıların %13’üne modern yöntem sağlamaktadır.
Yöntem bırakma hızı, kullanım kalitesini ölçen önemli bir göstergedir. En yaygın kullanılan üç yöntem olan geri 
çekme, erkek kondomu ve RİA’daki yöntem bırakma hızları sırasıyla %31, %29 ve %12’dir.
1993-2013 döneminde karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı sürekli olarak azalmıştır. Ancak, karşılanmamış 
aile planlaması ihtiyacı 2013-201 döneminde %6’dan %12’ye yükselmiştir. (Şekil 7.6). Bu artış son beş yılda 
gebeliği önleyici yöntem kullanımındaki azalışa atfedilebilir. Karşılanmamış ihtiyaçtaki artış karşılanmış talepte 
azalma etkisi yaratmış ve karşılanmış talep 2013-2018 döneminde %93’ten %86’ya düşmüştür.
Halen yöntem kullanmayan kadınların %38 yöntem başlayacağını belirtirken %58 başlamayacağını belirtmişir.



TJOD İZMİR ŞUBESİ 

E - BÜLTEN

KA
SIM

 2019

TÜRK JİNEKOLOJİ ve OBSTETRİK DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ www.tjod.org10

Kayıt

 
I. OTURUM
Obstetrik hemoraji yönetimi

17:30-18:00 

Oturum Başkanı: Teksin Çırpan
Obstetrik hemoraji nedenleri, öngörü ve
hazırlık
Egemen Ertaş
Obstetrik Hemoraji: Cerrah tarafı
Ateş Karateke
Obstetrik hemoraji: Anestezi tarafı
Semra Karaman 
Obstetrik hemoraji geçirmiş olgularda
dokümentasyon, lohusalık sürecinin yönetimi
Erkan Çağlıyan
Tartışma

18:00-18:15

18:15-18:30

18:30-18:45

18:45-19:00

19:00-19:30

 

 

Fahri Şahin, Özgür Yeniel

20:00-20:40

TJOD İZMİR ARALIK 2019 BÖLGE TOPLANTISI

19:30-20:00 Ara

PANEL
Edinsel hemo�li 


