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Dünya nüfusu 2011 yılından itibaren 7 milyar kişiye ulaşmıştır.1 Dünya toplam doğurganlık hızı 50 yıl içinde 
neredeyse yarı yarıya azalmıştır (1950'de kadın başına 5 çocuk, ülkeden ülkeye değişmekle beraber 2010-
2015’te kadın başına 2,5 çocuk). 2  Ancak, 2050 yılında dünya nüfusunun 9 milyara ulaşacağı tahmin 
edilmektedir.1 Nüfus artışının neredeyse tümü insanların ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı az gelişmiş 
ülkelerde gerçekleşmektedir.2 

 
Nüfusun artması birçok ekonomik, politik, çevresel faktörleri değiştirmektedir. Zengin ve yoksul arasındaki 
uçurum derinleşmektedir; 1990 yılından itibaren dünyadaki aç insan sayısı 815 milyondan 925 milyona 
çıkmış, 2010 yılından itibaren küresel ekonomik kriz nedeniyle 44 milyon insan daha yoksulluk sınırı olan 
1,25 ABD dolarının altında yaşamaya başlamıştır.2 Hızla artan nüfusla beraber HIV/AIDS ve diğer çeşitli 
salgın hastalıkların yayılması, sınır ötesi suç, ekonomik bağımlılık, göç, iklim değişikliği gibi var olan sorunlar 
artmaktadır. Aynı zamanda hızla artan nüfus, cinsiyet eşitliği, üreme sağlığı, güvenli annelik, insan hakları 
gibi sosyal konulardaki mevcut sorunları ağırlaştırmaktadır.1 Her geçen gün daha fazla insan güvensiz gıda, 
su kıtlığı ve afetlerle karşı karşıya kalmaktadır.  
 
Bunun yanı sıra, soruna sağlık açısından bakıldığında; dünyada birçok kadın çok erken yaşta veya çok sık 
doğum yapmakta; her 90 saniyede bir kadın gebelik ve doğum nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Dünyada 
215 milyon kadın güvenilir, nitelikli, yeterli aile planlaması hizmetlerine ulaşamamaktadır ve böylece 
istenmeyen gebelik riskiyle karşı karşıya kalmaktadırlar.2 Gelişmiş ülkelerde eşler açısından sahip olunacak 
çocuk sayısı ve çocukların arasındaki yaş farkına karar vermek olağan bir durumdur. Gelişmekte olan 
ülkelerde ise özellikle en yoksulların bu konuda karar verme yetileri az veya ellerindeki olanaklar yetersizdir.3 
Eşler çocuk sahibi olmayı birlikte planladıklarında çocukların bu durumdan hem kısa, hem de uzun vadede 
yarar gördüğü saptanmıştır. Üreme hakkını kullanabilen bir kadın, eğitim hakkı gibi diğer haklarını kolay 
kullanabilmekte, bununla beraber gelir düzeyi yükselmekte, kendisi ve çocukları daha sağlıklı olmakta; evde 
ve toplumda daha fazla karar verme gücüne sahip olmaktadır.  

 
Türkiye nüfusu 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 76 667 864 kişidir.4  Nüfusun 2050 yılında 100 milyona 
ulaşacağı tahmin edilmektedir.5 Yıllık nüfus artış hızı 2012 yılında binde 12 iken, 2013 yılında binde 13,7'ye 
yükselmiştir. Artan nüfusla beraber, kırdan kente göçler artmış; il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin 
oranı Türkiye’nin %91’i haline gelmiştir. Zenginle yoksul arası uçurum artmış; en zengin kesimin geliri en 
yoksul kesimin gelirinin 7,7 katı olmuştur. Nüfusun %15’i yoksulluk sınırının altında kalmıştır. 2013 yılında 
suça sürüklenen çocuk sayısında %14,5 artış olmuştur. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı ise 
2012 yılında %17,5 iken 2013 yılında %18,7 olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizde artan nüfusla beraber çevre 
etkilenmektedir. Karbondioksit eşdeğeri olarak 2012 yılı toplam sera gazı emisyonunun 1990 yılına göre 
%133,4 artış göstererek 439,9 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir.4 

 
Türkiye’de 2008 yılı verilerine göre 15-49 yaş arası evli kadınların gebeliği önleyici yöntem kullanma 
yaygınlığı %73’dür. Bu kadınların % 46’sı modern yöntem kullanırken, %27’si geleneksel yöntemleri 
kullanmaktadır. 15-49 yaş arası evli kadınların %79’unun aile planlaması hizmeti talebi olurken, aile 
planlamasında karşılanamayan gereksinim %6,2’dir. 15-19 yaşındaki kadınlardan oluşan adolesanların 
%6’sında önemli sağlık ve sosyal sorunlara yol açabilen adolesan yaşta gebelikler görülmektedir. Ülkemizde 
her 3 gebelikten 2’si riskli gebelikler şeklindedir.6 
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Dünya Doğum Kontrolü Günü, 2007 yılından bu yana, her yıl 26 Eylül’de kutlanmaktadır. Bu günün amacı; 
doğum kontrolü hakkında toplumun bilincini arttırmak ve gençlerin cinsel ve üreme sağlığı ile ilgili konularda 
bilinçli seçimler yapmalarına yardımcı olmaktır. Bu amaç doğrultusundaki çalışmalar dünyada tüm gebelikler 
planlanmış hale gelene kadar devam edecektir.7 
 
Avrupa Kontrasepsiyon ve Üreme Sağlığı Birliği tarafından, Dünya Doğum Kontrolü Günü kapsamında 
2013-2015 yılı stratejilerinde; “Senin hayatın, senin geleceğin, senin kararın” temasıyla üç ana konu 
üzerinde durulan şemsiye bir kampanya tanımlamaktadır. Yerel ihtiyaçlara göre aşağıda da yer alan bu 
temalardan herhangi birine öncelik verilebileceği belirtilmektedir:  
 
 Bedenini tanı: Ergenlik dönemi boyunca vücutta oluşacak değişiklikleri ve planlanmamış gebeliklerin 

nelere yol açacağını anlamak  
 Seçeneğini tanı: Gençlerin kullanabileceği tüm doğum kontrol yöntemlerini güvenilir, tarafsız bir bilgi 

kaynağından öğrenebilmesi 
 Eşini tanı: Eşlerle doğum kontrolü hakkında konuşabilmeyi ve güvenilir bilgiler eşliğinde güvene dayalı 

bir ilişkiyi nasıl inşa edeceğini öğrenmek.8 
 
Dünya Doğum Kontrolü Günü kapsamında Türkiye’de istenmeyen gebeliklerin, adolesan gebeliklerin ve 
riskli gebeliklerin önlenebilmesi ve karşılanamayan aile planlaması gereksiniminin azaltılması için, aynı 
zamanda temel sağlık hizmetlerinden biri olan kapsamlı aile planlaması hizmetlerine toplumda ihtiyaç duyan 
herkesin ücretsiz bir şekilde ulaşabilmesinin sağlanması gerekir. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
7 [Internet] http://www.your-life.com/en/for-doctors-parents-etc/about-wcd/. . [Internet]  Erişim:22.09.2014. 
8 [Internet] http://www.escrh.eu/WCD. Erişim:22.09.2014. 

http://www.your-life.com/en/for-doctors-parents-etc/about-wcd/
http://www.escrh.eu/WCD

