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11 TEMMUZ DÜNYA NÜFUS GÜNÜ 
 

Neden Dünya Nüfus Günü? 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNFPA-United Nations Development Program) Yönetim Kurulu 
1989 yılında acil ve önemli olabilecek nüfus sorunlarına dikkat çekmek amacıyla 11 Temmuz gününü 
DÜNYA NÜFUS GÜNÜ olarak belirlemiştir. Her yıl acil ve önemli bir nüfus sorunu; o yılın temel konusu 
olarak saptanarak, nüfusla ilgili konularda farkındalık yaratılmaktadır.1 

Dünya Nüfus Günü kapsamında önceki yıllarda yoksulluk, çocuk yaş gebelikleri, hızlı nüfus artışı gibi farklı 
konulara dikkat çekilirken, 2017 yılı için Dünya Nüfus Gününün konusu “Aile Planlaması: güçlenmiş 
bireyler ve gelişmiş uluslar’’ olarak belirlenmiştir. Zira, güvenli ve gönüllü aile planlaması bir insan hakkı 
olup; cinsiyetler arasında eşitliğin sağlanması, kadının konumunun güçlendirilmesi ve yoksulluğun 
azaltılmasında anahtar işlevi görmektedir.1 

Dünya’da ve Türkiye’de Nüfus 

Nüfus, toplumun ihtiyaçlarının belirlenmesi, ileriye yönelik politika ve planların oluşturulması ve 
uygulamaların değerlendirilmesinde; hem coğrafi dağılımıyla, hem de sayısal, yapısal, sosyal, ekonomik ve 
kültürel özellikleriyle temel rol oynamaktadır.2 

Günümüzde Dünya nüfusu yaklaşık olarak 7,5 milyardır ve günde yaklaşık 235 binden fazla doğum 
olmaktadır. Dünya nüfus artışının %97’sinden fazlası; kaynakları kıt, beşeri sermayeye yeterli pay 
ayıramayan, ekonomik gücü oldukça kırılgan gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanmaktadır.3 

Türkiye’nin nüfusu 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 79 milyon 814 bin 871 kişi olup; nüfus yavaş da olsa 
artmaktadır. 2015’te binde 13,4 olan yıllık nüfus artış hızı; 2016 da binde 13,5’e çıkmıştır. Yani, bir önceki 
yıla göre nüfus; 2016 yılında 1 milyon 73 bin 818 kişi artmıştır.4 Ortalama yaşam süresi uzamakta (2015’te 
doğuşta beklenen yaşam süresi ortalama 78 yıl), belde ve köylerde yaşayanların payı ise giderek 
azalmaktadır (2016’da %7,7).4 

Bir kadının doğurgan çağı olan 15-49 yaş arasında doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden 
toplam doğurganlık hızı 2,10’dur. Yani Türkiye’de bir kadın ortalama 2,10 çocuk doğurmakta olup, 
doğurganlık nüfusun yenilenme düzeyinin üstündedir.4 

Nüfusumuz yaş dağılımı, eğitim ve istihdam açısından incelendiğinde; yeterli eğitim alabilme ve iş bulma 
sorunu açıkça görülmektedir. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Mart 
döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 619 bin kişi artarak 3 milyon 642 bin kişiye, işsizlik oranı ise 1,6 
puanlık artış ile %11,7’e çıkmıştır. Yükseköğretimde net okullaşma oranı 2015/16 öğretim yılında %40,9 
olup, okullaşmada artışa rağmen gençlerde işsizlik de artmıştır. İşsizlik bu yaş grubunda 2015 yılında %18,5 
iken 2016 yılında %19,6’a çıkmıştır. Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; ne eğitimde ne 
istihdamda olan gençlerin payı 2016 yılında %24’tür. Bu oran, genç erkeklerde %14,6, genç kadınlarda ise 
%33,5’dir.4 Ayrıca temel eğitim ile ilgili sorunlar, okul, derslik ve öğretmen sayısındaki yetersizliğin yanı 
sıra, kız çocuklarının yeterli eğitim alamaması da nüfusun niteliğini olumsuz yönde etkilemektedir. 
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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı  (OECD-Organization of Economic Cooperation and Development) 
tarafından finanse edilen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA-The Programme for 
International Student Assessment) 2015 araştırması sonuçları Türkiye’nin her alanda diğer gelişmiş 
ülkelerin oldukça gerisinde kaldığını göstermektedir.5 

Türkiye’de 2014 yılında hanehalkı ortalama büyüklüğü 3,6 kişidir. Ancak, hanehalklarının %22,4'ü 
yoksuldur. Bağımlı çocuğu (25 yaşından küçük, ekonomik açıdan pasif ve ebeveynlerinden en az biri ile 
yaşayan kişiler) olan hanehalklarının yoksulluk oranı (%27,2), bağımlı çocuğu olmayan hanehalklarının 
yoksulluk oranından (%7,7) yaklaşık 3,5 kat fazladır. İki yetişkinli, üç ya da daha fazla bağımlı çocuğu olan 
hanehalklarının yoksulluk oranı 2013 yılı için %49,6’dır. Bir başka deyişle, hanehalkı büyüdükçe, hane 
halkında çalışmayanlar arttıkça yoksulluk ve işsizlik de artmaktadır.4 

Toplumdaki eşitsizliğin bir göstergesi olan gelir dağılımında da olumsuz yönde değişim vardır. 2015 yılında 
en üst gelir grubundaki %20’lik nüfusun toplam ulusal gelirden aldığı pay %46,5’e çıkarken, en alt gelir 
grubundaki %20’lik nüfusun payı %6,1’e düşmüş, nüfusun %14,7’si yoksulluk sınırının altında kalmıştır. 
Taksit ödemeleri veya borçları olanların toplam nüfus içindeki payı %67,9, maddi yoksulluk yaşayanların 
payı ise %30,3’e çıkmıştır. Bir başka deyişle, nüfusumuzun yaklaşık üçte biri finansal sıkıntıdadır.4 

Genç nüfusa daha nitelikli eğitim ve iş olanağı sunamayan, böylelikle kalkınmada önemli bir engelle 
karşılaşan ülkemizde, doğurganlığın artışına yönelik özel çaba göstermenin yararı tartışmalıdır. 

Neden Aile Planlaması? 

Aile planlaması temel insan hakkı olup,1 bireylerin istedikleri zamanda ve istedikleri sayıda çocuk sahibi 
olabilmeleri anlamına gelir. Çiftlerin ekonomik olanaklarına, kişisel isteklerine göre, çocuk sayısına ve 
doğum aralıklarına karar verebilmelerini kapsar. Bunun için de devletin gerekli koşulları ve hizmetin 
sunulmasını sağlayıcı ortamı yaratması gerekmektedir.6 

Aile planlaması ile gereken hizmetin varlığı ve ulaşılabilirliği sağlanır, bireyler gebeliği önleyici yöntemler 
konusunda eğitilir ve sonuçta kişiler kendi iradeleri ile istedikleri sayıda ve zamanda çocuk sahibi 
olabilirler.6 Böylece, annenin doğum için en uygun yaşta olması (genç yaş ve geç yaş gebelikleri risklidir) ve 
iki gebelik arasında yeterli zaman aralığını vermesi, fazla doğumların önlenmesi, anne ve bebek sağlığının 
korunması, yüksek riskli veya istenmeyen gebelikler ile anne ve bebek ölümlerinin önlenmesi mümkün 
olur. Ülkemizde hala önlenebilir nedenlere bağlı olarak bebekler ölmekte ve anneler gebelik ve doğumla 
ilgili sorunlara bağlı olarak yaşamlarını yitirmektedir. Ayrıca, çocuk sahibi olmak isteyenlere tıbbi yardımın 
da sağlanması gereklidir. 

Bilgisizlik, hizmet sunan birimlere erişememek, eş veya toplum desteğinin olmaması gibi pek çok 
nedenden dolayı halen Dünya’da çoğunluğu yoksul ülkelerde yaşayan 225 milyon kadın, gebelik 
istememesine rağmen güvenli-etkili aile planlaması yöntemi kullanamamaktadır.6 
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Aile planlaması yöntemleri uygun kullanıldığında; istenmeyen gebelikleri, kürtajları, gebeliğe bağlı 
oluşacak anne ve bebekteki sakatlık ve ölümleri azaltmaktadır. Ayrıca; kadın ve erkek kondomları doğru ve 
sürekli kullanılması halinde sadece istenmeyen gebelikleri değil, HIV dahil cinsel yolla bulaşan hastalıkları 
da önlemektedir. Dünya genelinde gebe kalmak istememesine rağmen hiç aile planlaması yöntemi 
kullanmayan yahut geleneksel yöntem kullanan kadınlar; modern yöntem kullanabilselerdi 24 milyon 
kürtaj (14 milyonu sağlıksız, güvensiz koşullarda gerçekleştirilen), 6 milyon istenmeyen düşük, 70 bin anne 
ölümü, 500 bin bebek ölümü engellenebilecekti.1 

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması-2013 verilerine göre, ülkemizde halen evli olan kadınların %47’si 
modern bir yöntem kullanırken; %26’sı geleneksel bir yöntem kullanmaktadır. Bir başka deyişle, gebelik 
riski altında olanların yarısı etkili bir yöntem kullanmamaktadır. Bu araştırma, kadınlara göre ortalama 
ideal çocuk sayısı 2,7 iken; kadınların ortalama 3,03 çocuk doğurduğunu göstermiştir. Aradaki fark 
kadınların eğitim ve refah düzeyinin düşüşüyle artmaktadır.7 

Aile planlaması hizmetlerini düzenleyen 2827 sayılı yasa 1965 yılında yürürlüğe girmiş8 ve 1983 yılında bazı 
eklemeler yapılmıştır.9 Böylece Türkiye’de hem devlet hem de özel sektör tarafından aile planlaması 
danışmanlık hizmetleri ve yöntemleri bu konuda eğitim almış sağlık personeli tarafından her basamakta 
verilmektedir.9 Aile Sağlığı Merkezleri, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri ile birinci 
basamakta bu hizmetler halka ulaştırılmaktadır. Ev ziyaretlerinde ebe ve hemşireler aile planlaması 
hizmetlerinin kullanımı konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Hastanelerde de bu 
hizmete ulaşmak mümkündür. Eczanelerden de da bazı gebeliği önleyici yöntemler (kondom, oral 
kontraseptif ilaçlar, spermisit) alınabilmektedir.10 

Sonuç Olarak 

Aile planlaması; cinsiyet eşitliği, kadının güçlendirilmesi ve yoksulluğun azaltılmasında kilit rol 
oynamaktadır. Bireylerin çocuk sahibi olup olmamayı planlayabilmelerini, istenmeyen gebelikler nedeni ile 
kadınların eğitim ve iş yaşamlarının sonlanmasını engellediğinden kadının sosyal ve ekonomik açıdan 
güçlenmesine, böylece toplumsal cinsiyet eşitliğine de önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.1  

Daha iyi eğitim ve beceriye sahip toplumların kalkınma ve büyümeleri de daha hızlı ve kolaydır. Nitekim 
günümüz gelişmiş ülkelerinde nüfus artışı yavaşlamış veya durmuş olmasına rağmen büyümeleri ileri 
teknoloji üretip, kullanabilmeleri sayesinde mümkün olabilmektedir. 
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