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ÖNSÖZ 

Devlet Planlama Teşkilatfmn Kuruluş ve Görevleri Hakkında 540 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname, iktisadi ve sosyal sektörlerde uzmanlık alanları 
ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler geliştirmek ve 
önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Planlama Teşkilatı'na, Kalkınma Planı 
çalışmalarında yardımcı olmak, plan hazırlıklarına daha geniş çevrenin 
katkısını sağlamak ve ülkemizin bütün olanaklarını değerlendirmek üzere 
sürekli ve geçici özel ihtisas komisyonlarının kurulacağı hükmünü getirmektedir. 

Başbakanlığın 1.4.1993 tarih ve 93/7 sayılı Genelgesi uyarınca kurulan 
Özel ihtisas Komisyonlarının hazırladığı raporlar, 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
hazırlık çalışmalarına ışık tutacak ve toplumun çeşitli kesimlerinin görüşlerini 
Plan metnine yansıtacaktır. Komisyonlar çalışmalarını, sözkonusu Başbakanlık 
Genelgesi, 29.9.1961 tarih ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulmuş olan tüzük ve Teşkilatımız tarafından hazırlanan Yedinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu genel çerçevelerini 
dikkate alarak yapmışlardır. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile istikrar içinde büyümenin 
sağlanması, sanayileşmenin başarılması, uluslararası ticaretteki payımızın 
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam verimliliğin 
arttırılması, sanayi ve hizmetler ağırlıklı bir istihdam yapısına ulaşılması, 
işsizliğin azaltılması, sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi, sosyal 
güvenliğin yaygınlaştırılması, sonuç olarak refahın arttırılması ve 
yaygınlaştırılması hedeflenmekte, yirmibirinci yüzyılda dünya ile bütünleşme 
amaçlanmaktadır. 

Ülkemizi 2000'li yıllara taşıyacak ve önemli bir dönemi kapsayacak olan 7. 
Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarına toplumun tüm kesimlerinin katkısı, özel 
ihtisas komisyonları kurularak sağlanmıştır. Planların demokratik katılımcı 
niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonları çalışmalarının dünya ile 
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancımla, konularında 
ülkemizin en yetkili kişileri olan Komisyon Başkan ve Üyelerine, çalışmalara 
yaptıkları katkıları nedeniyle teşekkür eder, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı'nın ülkemize hayırlı olmasını dilerim. 

Necati ÖZFIRAT 
Müsteşar 
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GİRİŞ 

Nüfus verilerinin gelişme ve organize toplumsal yaşam ile 
ilişkileri her geçen gündaha fazla takdir edilmektedir. Eskiden 
salt ekonomik gelişme açısından ele alman nüfus olgusu, bugün 
artık toplumsal yaşamın bütün yönleri ile ilişkili, temel bir 
konuma yükselmiştir. Dünyanın her tarafında nüfus ve ilgili 
politikalar, kalkınma çabaları içinde daha belirgin ve etkin yer 
almağa başlamıştır/* Bu durum söz konusu verilerin sadece içerik 
olarak öneminden değil, aynı zamanda, nüfus verilerinin somut ve 
ölçülebilir olmasından ve içerdiği hata miktarları açısından 
diğer ekonomik verilere göre çok daha kesin sonuçlar vermesinden 
kaynaklanmaktadır. 

Günümüzde birçok ülke politik platformlarda devletin rolünü 
yeniden tanımlamaktadır. Bu tanımlar içerisinde devlet 
büro&ra&inİKİn. küçültülmesi, kamu iktisadi teşebbüslerinin özel 
sektöre devredilmesi ve karar sürecinde adem-i merkeziyetçilik 
yolunda görülen gelişmeler, bundan böyle hem nüfus faktörlerini, 
hem âe nüfus programlarım etkilemeye devam edecektir. /Bu 
yaklaşım içerisinde tanımlanan yaşam kal.itesinin 
iyileştirilmesine yönelik politikalar, harekete geçirildiğinde 
ortaya çıkan hareket pfiSBİarımn, genellikle, nüfus politikaları 
habeket piânlâgrıraa dönâşafekfcedir.Bu gerçekten hareketle. Özel 
İhtisas KomisyonuaiBz, VŞJBeş yıllık Kalkınma Planında nüfus 
konularını aşağıda açıklanan genel çerçeve içerisinde ele 
almaştır ve aile planlaması kanupuna ağırlık vererek ve nüfus 
yapısının incelenmesi ile birlikte ele alınmasını uygun 
görmüştür. 

/tarkiye nüfusu, yirminci yüzyılda boyutları ve yapısı 
itibariyle ,r demografik geçiş süreci" içerisinde bir 
transformasyon geçirmiştir. Ülkedeki demografik değişmeler, ilk 
olarak, yirminci asrın başlarında hissedilmeye başlanmıştır. 
Önceleri oldukçayavaş olan bu değişmeler, zamanla hız kazanarak 
bugünkü durun&ına gelmiştir. Bugün artık, kültürü çok eskilere 
dayanan hoplurıumızda, yeni bir ■ demografik çehre söz konusudur./ 
Türkiye demograf yas ı konusunda X9-6Q'lı ve 1970' li yıllarda 
Çaplanan atasal konferanslarda yapılan uluslararası 
karşılaştırmalar, çoğunlukla, gelişmekte olan ülkeler bağlamında 
olmuştur. Bu donemdeki tartışsalar gelişmekte olan ülkelerdeki 
hızlara benzer, ancak bunlardan küçük farklılıklar gösteren 
olgular üzerise yöğualaşteştır. Günümüzde ise mevcut veri 
kaynakları, Türkiye’nin, gelişmekte olan toplumlardan ziyade 
gelişen toplamlara benzemekte o&âUğtmu ifade etmektedir. Üçüncü 
Sin yılın eşiğinde, Türkiye, ciddi demografik değişimlerin 
etkisi altında»bul utmaktadır. / Asrımızın ilk yarısında, nispeten 
düşük olan nüfus artış hızları, ikinci yarının ilk on yılında, 
birden çok yüksek hızlara yükselmiştir. Bu hızlar öyle hızlardır 
ki, toplam nüfusu 25 yıldan daha az zamanda iki katma 
çıkartmaktadır. Son üç "on yılda", nüfus artış hızları yüzde iki 
ile ikibuçuk arasında değişen osilasyonlar göstermiştir. / Ancak, 
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1990'lı yıllara girerken, nüfus artışında yapısal bir azalma 
eğilimi sözkonusudur. Ancak, gerek nüfus gerekse coğrafik alan 
olarak büyük bir ülke olan Türkiye'de mutlak bir homojenlikten 
bahsetmek mümkün değildir. Dahili farklılıkların olması 
kaçınılmazdır. Bu bakımdan bir çok yörede ve nüfusun birçok alt 
kesiminde hala az gelişmiş toplumlara özgü demografik yapıya 
rastlamak mümkündür. Demografik verilerde çok ciddi gelişmeler 
gözlenmekle birlikte, yakın tarihimizdeki süreç sonucunda oluşan 
mevcut nüfus yapısının adalet, eğitim, kültür tüketimi ve ter<ör 
gibi değişik alanlarda ve pekçok konularda olumsuz etkileri 
maalesef devam etmektedir./ 

* 1960'lı yıllara gelinceye kadar Türkiye'deki nüfus gündemi, 
esas itibariyle, ekonomik konum ve yorumlar üzerinde yoğunlaşmış 
ve bu çerçevede "yüksek doğurganlık" etken bir kavram olarsık 
gündeme hakim olmuştur. Nüfusun bölgesel dağılımı, yapısal 
dağılımı hatta, mortalite gibi diğer konular, sadece tali 
alanlarda dikkati çekmiştir. Kadının statüsü, toplumda sulh, 
düzen ve güvenlik gibi konular gündemde yer almamıştır. Yüksesk 
ekonomik kalkınma hızları, hükümetlerin temel amaçları olarak 
görülmüş ve bu çerçevede nüfus problemlerinden kaynaklanan 
baskıların, hızlı ekonomik kalkınma ile azalacağı varsayılmıştır. 
Planlı döneme girilmesinden hemen sonra, nüfus problemlerinin 
ekonomik kalkınma içerisindeki önemi konusunda bir konsensüs 
gelişmiştir. Nüfus faktörleri, ekonomik kalkınma çabalarının 
ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmiştir. Ekonomik kalkınma 
çabaları ile nüfus faktörleri arasındaki karşılıklı etkileşim, 
gittikçe belirginleşmiş ve nüfuskonularındaki bilinçlenme her 
zamankinden daha yaygın hale gelmiştir. Nihayet, ekonomik 
kalkınma yanında sosyal kalkınma kavramları da, kalkınma planları 
ve diğer kalkınma çabaları arasında hakettiği yeri almıştır. Bu 
konuda bundan sonraki gelişmelerin, "nüfusun büyüklüğünün ve 
yapısının, enerji, finans, imalat gibi ekonomik sektörler 
üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılması ve değerlendirilmesi" 
şeklinde olması beklenmektedir.; 

1994-1999 yıllarını kapsayan kalkınma planının iyi 
hazırlanabilmesi için bilinmesi gereken konulardan birisi de 
nüfusun yapısı ve bu yapının ilgili sektörlerle olanilişkisidir. 
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında bu konuda her zamankinden 
daha titiz olmak zorunluluğu vardır. Zira, Türkiye son yirmi- 
otuz yılda diğer sosyal ve ekonomik alanlarda olduğu gibi, nüfus 
alanında da ciddi değişimler geçirmiştir. Nüfus ile ilgili 
gerçekler ve rakamlar değişmiştir. Kalkınma planının bu 
değişiklikler dikkate alınarak hazırlanması gereklidir. 

Planlama ile nüfus olgusu dünya düzeyinde takdir 
edilmektedir. Nüfus ile planlama arasındaki ilişki bugün her on 
yılda bir tekrarlanan uluslararası nüfus konferanslarında ele 
alınmaktadır. Bu konferansların ilki 1954 yılında Roma'da 
yapılmıştır. Roma konferansını takiben, 1964 Yılında Belgrad'da, 
1974 yılında Bükreş'te, 1984 yılında Meksika'da tekrarlanan bu 
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konferanslar, 1994 yılında Kahire1 de yapılacaktır. Bu 
konferanslar değişik ülkelerin nüfus konusunda ne derece ciddi 
olduklarını gösteren bir dokümandır. Bu konferanslar, aynı 
zamanda, nüfus konusundaki temaların nasıl değiştiğini göstermek 
bakımından da ilginçtir. Bu konferansların içeriklerinin gözden 
geçirilmesi, nüfus konusunda bakış açılarının ve vurguların nasıl 
değiştiğini gösterecektir. Bu değişiklikleri şöyle özetlemek 
mümkündür: 19501li yıllarda temel konu aşırı doğurganlık ve buna 
bağlı olarak nüfus artışıdır. Nüfus artışının ekonomik gelişmeyi 
nasıl engellediği gündemi işgal etmektedir. Bunun yanında küçük 
de olsa bir grup, nüfus artışının, ekonomik gelişmeye olumlu 
etkisi olduğunu savunmakta ve bu katkıyı vurgulamaktadır. 
1960'lı yıllar, nüfus artışının mortalite ile ilişkisinin 
tartışrrıa platformuna taşındığı yıllardır. Sağlık konuları ön 
plana çıkmaya başlamıştır. Nüfus artışının temel etmeni olarak, 
ölümlerin azaldığı görülmektedir. 1970'li yıllar, nüfusun 
yapısının, özellikle yaş yapısının ön plana çıktığı yıllardır. 
1980'li yıllar, göç, mülteci ve toplumsal barış konularının 
gündemde etkinlik kazandığı yıllardır. 1990'lı yıllar, aile ve 
kadının statüsünün nüfus konularının önemli bir faktörü olarak 

görülmeye başlandığı yıllardır. Kadının statüsü nüfus olgularını 
hem etkileyen, hem de bunlardan etkilenen bir faktör olarak nüfus 
politikalarında görülmeye başlanmıştır. 

Günümüzde kalkınma planlarının nüfus ile ilgili bölümleri 
hazırlanırken, şu genel konulara özel dikkat gösterilmesi son 
derece yararlı olacaktır: 

Nüfus Politikalarının oluşturulmasında, Yirminci Asrın son 
on yılındaki mevcut ve gelişen şartlar dikkate alınmalıdır. 
Bunun için öncelikle mevcut toplumsal davranış kalıplarının 
tesbitine ve önümüzdeki dönemlerdeki değişme dinamiklerinin 
belirlenmesine ihtiyaç vardır. 

Nüfus çalışmaları değişik alanlarla (sosyal, ekonomik, 
sağlık, kültürel, dini ve diğer boyutlar) iç içeliği dolayısıyla 
disiplinlerarası yaklaşımı gerekli kılmaktadır. Bu yüzden, 
bunlara dayandırılacak politikaların da aynı özelliği taşıması 
kaçınılmaz olmaktadır. Diğer özel ihtisas komisyonları bu 
konuları yeterli şekilde ele almalıdır. 

Türkiye'de sosyal yapının sahip olduğu çeşitlilik ve 
zenginlik gözönünde tutularak, nüfus politikalarında ve nüfusa 
ilişkin alanlardaki çalışmalarda hedef kitleye uygun, yeknesak 
olmayan ve farklı amaçlara göre (aile, kadın, erkek, genç, 
yetişkin) tasarlanmış yaklaşımların tercih edilmesi, istenen 
doğru sonuçların elde edilmesi açısından önem taşımaktadır. Tek 
tür yaklaşımlar yeterli olmayacaktır. 

r 

Nüfus meselesinin önemli konularından biri olan doğum 
kontrolü uygulamaları Anayasamızın 41'inci maddesi hükümleri 
altında devletçe teşvik edilmektedir. Ancak,bu teşvik şimdiye 
dek resmi devlet kuruluşlarının (Sağlık Bakanlığı, SSK gibi) 



teşviki şeklinde olmuştur. Devlet sektörü yanında özel sektör 
yeteri kadar teşvik görmemiştir. İhmal edilmiştir. Halbuki, 
nüfus meselesini çözümlemiş toplumlarda bu hizmetler devlet 
sektöründen çok özel sektörce verilmektedir. Problemin nihai 
çözümünde hizmeti götürme yükü özel sektördedir. Bu bakımdan 
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, aile planlaması hizmetleri 
ile özel sektör bağlantısı iyi kurulmalı ve güçlendirilmelidir. 

Kalkınma planları yönlendirici ve tavsiye özelliğini taşıyan 
politikaları ve ilkeleri içermektedir. Ancak, nüfus konusundaki 
hedeflerin de iyi tanımlanmış, gerçekçi ve hizmetlere özgü olarak 
belirtilmesi gerekmektedir. Kalkınma planlarındaki önerilerin 
yerine getirilebilmesi ve izlenmesi için, o döneme ait uygulama 
(aktivite) planlarının icracı sektör tarafından yapılması 
planlarda bir ilke olarak yer almalıdır. Bu nedtenle toplumun 
özelliklerini ve ihtiyaçlarını analiz edilerek hazırlanan hizmet 
modellerinin uygulamaya konulması hedeflere ulaşmada temel 
politika olmalıdır. 
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I. MEVCUT DURUM 

A. Türkiye'de Nüfusa İlişkin Bilgi Toplama Çalışmaları ve 
Veri Standartları 

Ülkemizde nüfusa ilişkin bilgi toplama çalışmalarını üç 
grupta toplayabiliriz: 

a- Nüfus sayımları, 
b- Nüfus kayıtları (kütükler) ve yaşam istatistikleri 
c- Nüfus araştırmaları. 

Bunların amaç ve kapsamları ise şöyledir; 

Nüfus Sayımları: Günümüzdeki anlayışa göre sayımların iki temel 
amacı vardır. İlk amaç, nüfusun kesit çalışma olarak veya 
referans tarihi itibariyla cinsiyet, yaş, medeni durum, din, dil, 
doğurganlık, meslek, eğitim gibi temel niteliklere göre yapısını 
öğrenmektir. Bunlar zorunlu bilgilerdir. İkinci amaç nüfusun 
nitelik ve nicelik açısından zaman içindeki gelişimini 
izlemektir. Nüfus sayımları kapsam olarak tüm nüfusu içermek 
zorundadır. Ülkemizde "de facto" tekniği ile yapılan sayımların 
ilki 1927'de, İkincisi 1935'de ve sonra her beş yılda bir 
yapılmıştır. Sonuncusu 1990'da yapılan GNS, bundan sonra her on 
yılda bir yapılacaktır. 

Nüfus Kayıtları ve Yaşamsal İstatistikler: Kayıtlar, nüfusun 
tüm yasal işlemlere dayanak olacak kayıtlarının il ve ilçe 
düzeyindeki nüfus kütüklerinde toplanmasını amaç edinir. Nüfus 
kütüklerinin oluşturulmasında kamu ve kişi açısından hizmet 
götürme, hizmete katılma ve yararlanma ilkesi ağır basmaktadır. 
Bu ilke doğrultusunda çağdaş yönetimlerde nüfusun tüm 
dinamiklerini zaman içindeki gelişimini eksiksiz ve yansız olarak 
toplama işlemini kamu üstlenmiştir. Oluşturulan kütükler, nüfusun 
geçmiş dönemlerdeki ve günümüzdeki yapısını göstermesi açısından 
temel kaynak niteliğindedir. Yaşamsal istatistiklerin 
derlenmesinde ise ilgili kuruluşların kendi hizmetlerini 
değerlendirmek ve yönlendirmek amacı yatmaktadır. Bu içerikte her 
örgüt, kendi hizmet eleştirisini yapabilme ve gelecek için 
politika oluşturmayı amaçlar. 

Nüfus Araştırmaları: Bu çalışmalar, 

1) nüfus ve sağlık vb. demografik yapıyı değerlendirmeyi, 
2) ekonomik büyüme-nüfus ilşkilerini açıklamayı, 
3) nüfus kayıtlarının eksikliklerini bir dereceye kadar 

tamamlamayı amaçlar. Kapsam olarak tüm nüfus yerine örnekle 
seçilmiş kitle göstergesi nüfus üzerinde çalışır. 

Kitle göstergesi olarak seçilen örnek hanehalklarmda 
yaşayan nüfustan hareket edilerek elde edilen sonuçlar, örnek 
planı çerçevesinde örnek çekim olasılıkları dikkate alınarak 
ağırlıklandırılır. Ağırlıklandırma sonucunda elde edilen 
tahminler, kitle (toplam nüfus) göstergesidir. Ayrıca elde 
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edilen tahminlere ilişkin standart hata, alt sınır, üst sınır ve 
değişim katsayıları tahminlerin güvenirlik göstergeleri olarak 
hesaplanır. 

Nüfusa ilişkin çalışmaların verileri aşağıdaki nedenlerden 
ötürü önem kazanmaktadır. 

1), Yasa koyucu ve yöneticilerin güncel sonuçlara olan 
gereksinimleri, 

2) Planlama açısından değişik sektörlere ilişkin 
çözümleyici öneriler için nüfus yapısını oluşturan üç temel 
öğenin (doğum, ölüm, göç) gelişiminin ve etkisinin bilinmesi, 
zorunluğu, 

3J- Bilimsel açıdan, verilerin değerlendirilmesinde, yeni 
teknik geliştirilmesi ve bunların sonuçlarından kuramsal bilgi 
birikimine katkıda bulunmak. 

Yasa koyucu ve yöneticiler, özellikle nüfus sayımlarının 
sonuçlarının bir an önce kullanılır hale gelmesini isterler. 
Çünkü ülkemizde uygulanması sayım sonuçlarına dayanan yasa sayısı 
elliden fazladır. Yönetim için uygulamalar en son sayım 
sonuçlarına dayandırılmaktadır. Eğer sayım sonuçları hemen 
verilirse uygulama buna göre, değilse bir önceki sayım 
sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu uygulama özünde bir çelişki 
taşımaktadır. Çünkü sayım sonuçları bir günlük durumu 
yansıtırken, uygulamalar sürekli değişen toplum yapımıza 
yöneliktir. Yerel yönetimlerin kamu gelirlerinden yararlanmaları 
konusundaki örnek bunun çarpıklığını ortaya koymaktadır. Bu 
konudaki ikinci örnek seçimlerle ilgilidir. Yasaya göre seçim 
bölgelerinin, gerek yerel yönetim gerekse ulusal meclis için 
çıkaracağı üye sayısı nüfusları ile doğru orantılıdır. Sayım 
tekniği gereği, sayım günü ilde bulunan nüfus sayılmaktadır. Eğer 
bir il sayım günü çeşitli nedenlerle fazla nüfus misafir etmiş 
ise, bu ilin yerel ve ulusal meclis üye sayısı fazla olmaktadır. 
Buna karşılık salt o dönemde nüfusu hareketli olaniller ise daha 
az sayıda üye ile yetinmek zorunda kalmaktadır. Seçim yılları, 
sayım yıllarından uzaklaştıkça (özellikle sayımların bundan sonra 
arasının açılması halinde) bu kez göç alan illerin aleyhine bir 
durum oluşacaktır. Bu durumda ülkemizde eskiden beri görülen 
seçim bölgeleri nüfusu ile seçmen sayısı ve üye sayıları 
arasındaki ilişki önemli ölçüde farklılaşacaktır. Bu durum özünde 
demokrasiye aykırıdır. Çünkü eşitliksistemi adına sırf iyi veri 
toplayamamaktan ötürü farklı ağırlıklar daha başlangıçta 
konmaktadır. 

Yasa koyucu, uygulanabilir veri bulamadığı zaman anlık 
çözümleri yasalaştırılabilmektedir. Örneğin, kayıt sisteminin iyi 
işlememesinden ötürü seçmen kütüklerinin oluşturulması için yeni 
bir örgütlenmeye gidilmektedir. Bu yeni örgütlenme modeline 
biçimsel açıdan karşı çıkılmasa da, uygulamanın öz ve yansızlık 
açısından ise eleştirilecek yönleri vardır. Günümüzde halihazır 
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tekniğe (de facto) göre sayım yapmak ve kişilerin seçim öncesi 
birgün evde tutulmaması daha çağdaş bir tercih olarak kabul 
edilebilir. Nüfus sayımlarında bile eleştiri alan bu teknikle 
çalışmada ısrarı anlamak güçtür. Kaldı ki ülkemizde nüfusun hızla 
artması ve yer değiştirmesinden ötürü seçmen kütükleri ile sayım 
sonuçları arasında geçmiş 15 yıllık veriler analiz edildiğinde 
anlamlı tutarsızlıklar oluşmaktadır. 

Nüfus sayım ve araştırmalarının sonuçları büyük ölçekte 
planlama çalışmalarında kullanılmaktadır. Ancak nüfus 
sayımlarının sonuçları uzun zamanda alındığı için, planlama 
çalışmalarında bir dönem önceki sayım sonuçlarından yararlanma 
zorunluluğu doğmaktadır. 

Ülkemizdeki bilimsel ve teknolojik potansiyel yeterli 
düzeydedir. Günümüzde nüfus sayımları ve araştırmalarının 
verilerini değerlendiren bir dizi özgün çalışmaya sahibiz. Fakat 
elimizdeki verilerden daha çok yararlanılabilir. 

Bilimsel açıdan en büyük eksikliğimiz bu çalışmaların 
verileri arasındaki bütünlüğü kuramamamızdır. Başka bir 
anlatımla, sayım ve araştırma verileri birlikte ele alınarak, 
zaman serisi ve kesit analizi değerlendirmesi yapılmamıştır. Bu 
tür bir yaklaşımın yararlarına gelince: i) Kullandığımız 
verilerin güvenilirliği tartışılabilir, ii) Doğum, ölüm, göç ve 
nüfusun mekansal dağılımı için kesit ve zaman dizisi için 
bulacağımız sonuçlar bilgi birikimi ve geleceğe ilişkin 
tahminlerde temel veri olacaktır. iii) Bulunan hız ve oranların, 
dönemin sosyal, ekonomik ve çevresel faktörleri ile olan 
ilşkisinin açıklanması, bilgilerin planlama ve uygulayıcı 
kuruluşların çalışmalarında veri olarak kullanımı ülkemiz 
açısından ufuk genişlemesini sağlayacaktır. 

Türkiye'de nüfus konusunda bilginin türüne ve gerekliliğine 
göre yönetimde değişik örgütlenmeler oluşmuştur. Bunu veri kabul 
ettiğimizde gelecekte de doğabilecek gereksinimler için yeni 
düzenleme ve örgütlenme olasılığı yüksektir. Benzer bir olgu 
araştırmalarda kendini göstermektedir. Örneğin, 1988 ve 1989 
yıllarında ulusal düzeyde yapılan iki araştırmaya sahibiz. Bu 
iki araştırmanın bazı bulguları da çelişmektedir. Bu durum çok 
sayıda dağınık veri derleme çalışması yerine genel kabul görecek 
bir ulusal örneklemin oluşturulması gereğini işaret etmektedir. 
Öncelikle aynı konuda veya konu ile ilgili diğer alanlarda 
derlenen bilgilerin tahmin düzeylerinin aynı olmasında yarar 
görülmektedir. Tahmin düzeylerinin aynı olması için bölge, kır, 
kent tanımlarının çakışması gereklidir. Aynı ya da benzer 
konularda yapılan araştırmalarda kullanılan tanımların 
(hanehalkı, hanehalkı üyesi, meslek vb.) aynı olması 
karşılaştırmalara olanak sağlayacaktır. Tanımsal birliktelik 
sağlandıktan sonra ortaya çıkan farklılıklar varyans, değişim 
katsayısı ve cevap güvenirliği araştırmaları sonuçları ile analiz 
edilebilir. 
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Çağdaş yönetimler, sorunları bütüncül bir dünya görüşü 
içinde ele alırlar. Böyle bir yaklaşım, sorunların belirgin 
dünya görüşü içinde çözümünü sağlarken, yönetimin sorunlara hakim 
olmasını ve ekonomide kıt olan kaynakların daha akılcı 
kullanımını-dağıtımını sağlar. 

Bütüncül yaklaşım, felsefi tutarlılık içinde soruna 
yaklaşırken,kendine gerekli olan teknikleri geliştirir ya da bu 
tür yöntem anlayışının bulduğu teknikleri kendi ülkesinde 
uyarlamaya çalışır. Yöntem ile teknik arasındaki ilişki böylesi 
bir çalışmayı zorunlu kılar. Ayrımlaşmacı durumda ise felsefi 
bütünlük ve yöntem anlayışı olmadığı için, sorunların çözümünde 
değişik teknikler kullanılabilir. Ancak bu teknikler 
kullanılırken bunları birleştirmenin sorun olacağı düşünülmez. 
Türkiye'de ayrımlaşmacı yaklaşımla veri derlenmesinden doğan 
sorunlar ciddi olarak tartışılmamıştır. İkinci olarak aynı 
tekniğin kullanımında bile bilgiyi işlerken yapılan düzeltmeler 
ve hatalar açıklanmalıdır. Çalışmaların tümünde bilginin 
üretilmesinin her aşamasında kalitenin ölçülüp analiz edilerek 
kullanıcıya duyurulmasında yarar vardır. Örneğin, Nüfus 
Sayımlarındaki hata kaynaklarının ölçümü amacıyla 1990 Genel 
Nüfus Sayımı Cevap Güvenirliği Araştırması gerçekleştirilerek 
yayın halinde sunulmuştur. Amaç, nüfus sayımında cevaplayıcıdan 
gelen hatayı ölçmektir. 

B. Nüfus Büyüklüğü ve Artış Hızı 

1990 yılında yapılan Genel Nüfus Sayımında (GNS) Türkiye 
nüfusu 56 473 035 kişi olarak saptanmıştır. 

TABLO:1- TÜRKİYE 1 DE GENEL NUFUS SAYIMLARI VE SONUÇLARI 

Yıllar 
Toplam 

Nüfus 
Şehir 

Nüfusu 
Köy 

Nüfusu 

Yerleşim Yerine 
Göre Oranlar 

Şehir Köy 

1927 13648270 3305879 10342391 24.22 75.78 
1935 16158018 3802642 12355376 23 . 53 76 .47 
1940 17820950 4346249 13474701 24.39 75.61 
1945 18790174 4687102 14103072 24 . 94 75.06 
1950 20947188 5244337 15702851 25 . 04 74 . 96 
1955 24064763 6927343 17137420 2 8.79 71.21 
1960 27754820 8859731 18895089 31.92 68 . 08 
1965 31391421 10805817 20585604 34 .42 65 . 58 
1970 35605176 13691101 21914075 38 .45 61.55 
1975 40347719 16869068 23478651 41.81 58 .19 
1980 44736957 19645007 25091950 43 . 91 56 .09 
1985 50664458 26865757 23798701 53 . 03 46 . 97 
1990 56473035 33326351 23146684 59 . 01 40 . 99 

Kaynak: DİE, 1990 Genel Nüfus Sayımı. 
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DPT'rtin yaptığı projeksiyonlara göre yedinci beş yıllık plan 
dönemi içinde doğal nüfus artış hızında gözlenen azalma 
eğiliminin devam edeceği, ancak 2000 yılına kadar artış hızının 
binde yirminin altına düşmeyeceği öngörülmektedir (Kocaman, 1989: 
10). 1991 de gözden geçirilerek düzeltilen projeksiyonlara göre, 
1995'de nüfusun 62 870 000 olacağı tahmin edilmiştir (DPT, 1993: 
3). Bu tahmin, nüfusun göçe kapalı olduğu taktirde ulaşacağı 
büyüklüğü göstermektedir. 

Türkiye, halen altmış milyonu aşmış nüfusu ile komşuları 
arasında, Rusya Federasyonu ve İran'dan sonra üçüncü büyük 
ülkedir (U.N. 1992: 138). Bölgede nüfusu orta derecede hızlı 1 
artan bir ülke konumundadır: Doğu ve Güney komşuları olan İran, 
Irak ve Suriye'de nüfus artış hızı, Türkiye'den daha yüksek olup, 
yılda yüzde üçün üstündedir. Batı'daki komşularının nüfus artış 
hızı ise yüzde sıfır civarındadır (U.N. 1992: 115). 

TABLO:2- TÜRKİYE NÜFUS BÜYÜKLÜĞÜ VE YILLIK 
ARTIŞ HIZI 

Yıl 
Nüfus 

Büyüklüğü 
Sayımlararası 

Artış Hızı 

1985a 50664500 
2 .17 

1990a 56473035 

2.15 
1995b 62870300 

2.03 
2000c 69741200 

Kaynak: a. DİE, 1985 ve 1990 Sayımı; 
b. DPT, 1993:3, c. Kocaman, 1989:14. 

1. Doğurganlık 

Türkiye'de İkinci Dünya savaşından bu yana çok yavaş da olsa 
bir düşme eğilimi çinde olan doğurganlık, henüz "düşük j 
doğurganlık" diye adlandırılan düzeye inmemiştir. 1989'da yapılan/ 
Türkiye Nüfus Araştırmasına göre Toplam Doğurganlık Hızı (TDH) 
3.39 çocuktur (DİE - 1989). Aynı tarihler için, Devlet Planlama 
Teşkilatı'nın Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı için yapılan 
nüfus tahminlerinde daha yavaş bir azalma öngörülmüş ve TDH'm 
2000 yılına kadar ancak üç çocuğun altına düşeceği ve yenilenme 
düzeyi olan 2.10 çocuğa 2015-2020 döneminde ulaşabileceği 
varsayılmıştır. 1990 GNS sonuçları da dikkate alınarak yapılacak 
olan yeni tahminlere göre TDH'nın biraz daha hızlı bir düşüş 
göstereceği beklenmektedir. 

Doğurganlıktaki düşüşün, ailelerin gebeliği önleyici ve 
sonlandırıcı yöntemlerden artan oranda yararlanmalarından ileri 
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geldiği gözlenmektedir. Ancak, ailelerin en az yarısı 
istediklerinden daha fazla sayıda çocuk sahibi olduklarını beyan 
etmektedir. Bu bulgu, ailelerin doğurganlık niyetlerinin bugünkü 
doğurganlık örüntülerinden düşük olduğunu göstermektedir. Son 
dönemde ilk evlenme yaşlarının yükselmesi de doğurganlığı azaltan 
bir etken olmuştur. Hiç evlenmeyenlerin de hesaplamalara’ dahil 
edildiği ortalama ilk evlenme yaşı 1955'de en düşük düzeye 
ulaştıktan sonra, yeniden artmaya başlamıştır. Ortalama ilk 
evlenme yaşları için yapılan tahminler, 1975'de erkekler için 
23.6, kadınlar için 20.4'den, 1985 sayımında erkek ve kadınlar 
için sırasıyla 24.6 ve 21.5'e yükselmiştir (Özbay, 1992). 1989'da 
yapılan Türkiye Nüfus Araştırmasında, ilk evlenme yaşlarındaki 
artışların kırsal kesimde daha yüksek olduğu bulunmuştur (DİE, 
1991). 

Bölgesel ve kır/kent doğurganlık farklılıkları zaman içinde 
azalmakla birlikte, hala önemini korumaktadır (DPT, 1993, Tablo- 
3). Örneğin, 1989 Türkiye Nüfus Araştırmasına göre Toplam 
Doğurganlık Hızı Batı Anadolu'da 2.64 iken, Doğu Anadolu'da 5.65 
çocuktur. Diğer bölgelerdeki değerler bu iki bölge ortalamaları 
arasındadır. Bu hızlar, İç Anadolu Bölgesi için 3.07, Karadeniz 
bölgesi için 3.48 ve Akdeniz Bölgesi için ise 2.02 çocuktur. 
Türkiye için Toplam Doğurganlık Hızı ise 3.39 çocuktur. 

Göçlerle nüfus kırdan kente, doğudan batıya doğru 
kaymaktadır. Kentsel kesimde ve batı illerinde oturanlar daha az 
sayıda çocuk sahibi olmayı tercih etmektedirler. Dolayısıyla göç 
edenler ya baştan az çocuklu olmayı isteyenlerdir, ya da Batı 
Anadolu'ya (kentlere) geldikten sonra doğurganlık 
alışkanlıklarını değiştirmişlerdir. DPT'nin bulgularına göre 
1980-85 döneminde göç edenlerin doğurganlığı göç ettikleri 
yerlere ve Türkiye geneline göre daha düşüktür (Kocaman & 
Bayazıt, 1993:37). Doğurganlıklarını kenttekilere göre daha az 
denetleyen Doğu Anadolu ya da kırsal kesim kökenli göçmenlerin 
varlığı, doğurganlıkta kentsel kesimde ve Batı Anadolu'da 
gözlenen düşüşün yavaşlamasına yol açmaktadır. Bununla birlikte, 
kırsal kesimde ve doğu illerinde oturanlar da geçmişe göre daha 
az çocuk istemekte ve daha az doğurmaktadır. 

2. Ölümlülük 

1989'da Türkiye'de doğuştaki yaşam umudu erkeklerde 63,26, 
kadınlarda 66,01yaştır (DİE, 1991). DPT bu sayıların 1995-2000 
döneminde erkekler için 66,69, kadınlar için ise 72,24 yaş 
olacağını öngörmektedir (DPT, 1993) . 

Bilindiği gibi Türkiye'de bebek ve çocuk ölümlülüğü, 
yetişkin ölümlülüğünden daha yüksek bir düzeyde seyretmektedir. 
Aradaki fark henüz kapanmamıştır. 1989'da bebek ölüm hızı hala 
bin doğumda 62,3 ölüm gibi çok yüksek bir sayıdır. 1990-95 
döneminde bebek ölüm hızının binde 51.3 olacağı tahmin edilmekte 
olup, 2000 yılına kadar bu hızın binde 40'm altına düşürülmesi 
hedeflenmektedir. 



TABLO-3: DEMOGRAFİK GÖSTERGELER 

YILLAR 

K.D. 
HIZI 

Binde) 

K.Ö. 
HIZI 

(Binde) 

 y  
BE.ÖL. 

HIZI 
(Binde) 

 V 
TOP.D. 

HIZI 

1935-40 45 . 6 31.4 273 6 . 66 
1940-45 43 .1 33 . 9 306 6.55 
1945-50 45 . 9 27.0 263 6.85 

1950-55 48.2 23 . 5 235 6.85 

1955-60 46 . 8 19.8 206 6.54 

1960-65 42.9 16 .4 185 6.19 
1965-70 39.0 13.5 158 5.31 
1970-75 34.5 11.6 140 4.66 
1975-80 32 .2 10 . 0 111 4 .33 
1980-85 30.8 9 . 0 82 . 9 4 . 05 
1985-90 (1) 29 . 9 7 . 8 65.2 3 . 76 
1989* 27.7 7 . 8 59.3 3 .39 

(1) TAHMİN 
* DİE 1989 Türkiye Nüfus Araştırması 
KAYNAK: DPT, T.KOCAMAN'm çalışmaları 

3. Kentleşme ve İç Göçler 

1990 GNS’na göre nüfusun yüzde 59.0'u kentsel yerleşmelerde 
yaşamaktadır. Bu oran 1985 için 53.0'dır. 19801lerden itibaren 
Türkiye kentsel nüfusu çoğunlukta olan bir.ülke haline gelmiştir. 
Nüfusun kent ağırlıklı olması sosyal yapıda da önemli 
değişmelerin olduğunu göstermektedir. 1990'larda kırsal kesimde 
yaşayan nüfus da yaşam beklentileri açısından daha çok kente 
yönelmiştir. Ulaştırma ve iletişim teknolojilerinin 
yaygınlaşması bu beklentileri hem beslemekte, hem de 
gerçekleşmesini mümkün kılmaktadır. Dolayısıyla, konuyu salt 
nüfus kompozisyonu olarak değil, bu kompozisyona nedenolan ve bu 
kompozisyonun yarattığı sosyal yapı olarak ele almak 
gerekmektedir. 

1985-90 döneminde nüfus artış hızı Türkiye genelinde yüzde 
2.17 iken, kentsel kesimde binde 43,10, kırsal kesimde ise binde 
-5,56 olarak gerçekleşmiştir (Tablo 2). Aradaki fark ancak 
kır/kent göçü ile açıklanabilir. 

Türkiye'de iç göçleri sadece kır-kent göçü ve kentleşme 
kavramı çerçevesinde ele almamak gerekmektedir. Zira, kentsel 
yerleşmeler, özellikle büyük kentler, 1965 den sonra başlayan ve 
giderek hızlanan bir oranda diğer kentsel yerleşmelerden de göç 
almaktadır. Kentlerarası göç, temelde bölgesel sosyal ve 
ekonomik dengesizliklerden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, Güneydoğu 
Anadolu'daki güvenlik sorunu da göçü körüklemektedir. 
Dolayısıyla, nüfus genelde kentleşirken aynı zamanda doğu 
illerinden batıya doğru kaymaktadır. 
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TABLO:4 - KIRSAL VE KENTSEL KESİMDE YILLIK NÜFUS 
ARTIŞ HIZI (BİNDE) 

1980-1985 1985-1990 

TOPLAM KENT KIR TOPLAM KENT KIR 

TÜRKİYE T 
E 
K 

24, 88 
24,65 
25,13 

62, 61 
62, 08 
63,18 

-10,58 
-12,66 

-8, 57 

21, 71 
21, 65 
21,77 

43, 10 
41, 57 
44, 75 

-5, 56 
-5,24 
-5,86 

ANKARA T 29,38 40,18 -15,74 21, 28 24, 31 1, 00 
E 29,87 39,70 -13,78 19, 82 22,14 3,52 
K 28, 85 40, 71 -17,62 22, 82 26,64 -1,44 

İSTANBUL T 41, 76 129,56 -374,24 44,78 38, 87 135,45 
E 40, 66 129,44 -367,42 44,44 38,18 135,34 
K 42, 96 129,69 -382,23 45,14 39, 62 135,58 

İZMİR T 31, 83 106,15 -114,73 30,14 34, 03 15, 95 
E 31, 82 108,29 -120,05 28, 21 31,56 15, 75 
K 31, 85 103,85 -109,12 32,17 36, 67 16,15 

Kaynak: DİE, Nüfus Sayımları ve basılmamış tablolar. 
*€> 

1985-90 döneminde kent nüfusu artış hızı göreli olarak 
yavaşlamıştır. Bununla birlikte, Türkiye'de kent nüfusu artış 
hızının hala çok yüksek olmasında göçlerin etkisi büyüktür. 
Türkiye'de tarımda çalışanların oldukça yüksek olduğu göz önünde 
tutulursa, kent nüfusunun gelecekte de hızla artmaya devam etmesi 
beklenmelidir. 

Büyük kentlere göçün yapısında bazı değişmeler de 
gözlenmektedir: artık bazı büyük kentlerin çevresi 
merkezlerinden daha fazla oranda göç almaktadır. Örneğin, nüfus 
artış hızı İstanbul'da kentsel yerleşmelerde binde 39.62 iken, 
İstanbul'un kırsal kesiminde binde 135.45'e çıkabilmektedir 
(Tablo-4). Aynı durum İzmir için de geçerlidir. Bu nedenle, 
anakent belediye sınırlarını sık sık genişletmek gerekmektedir. 
Tablo-4'de 1980-85 döneminde İstanbul ve İzmir illerinde gözüken 
negatif artış hızı değerleri sınır değişiklikleri ile ilgilidir. 
Öte yandan, köy/bucak merkezi olarak gözüktüğü halde büyük kentin 
bir parçası olan yerleşmelerin sayıca artması, istatiksel olarak 
kır/kent faklılaşmasını azaltan bir başka faktör olmaktadır. 

Nüfus grupları itibarı ile yerleşim yerlerinin nüfusu ele 
alınacak olursa; 1955 yılından, 1990 yılına kadar 2000'den az 
nüfuslu yerlerin toplam nüfustaki payı yüzde 66'dan, yüzde 30'a 
kadar düşmüş, 500001 ve daha fazla nüfuslu yerlerin payı yüzde 
5'den, yüzde 24'e yükselmiştir. Diğer nüfus gruplarında ise en 
fazla artış 25001 ve daha fazla nüfuslu yerlerde görülmüştür 
(Tablo-5). 



TABLO :5- NÜFUS GRUPLARINA VE SAYIM YILLARINA GÖRE NÜFUS (000) 

Nüfus grup. 1955 "o 1965 O, 1975 % 1985 O, 1990 % 

- 2000 15888 66 17946 57 17827 44 18106 36 16747 30 
2001 - 5000 1757 7 2669 9 4028 10 4401 9 5246 9 
5001 - 10000 944 4 1433 5 1786 4 2267 4 2675 5 
10001- 25000 1298 5 1879 6 2887 7 3330 7 3853 7 
25001-100000 1693 7 2755 9 5012 12 5770 11 7235 13 
100001-500000 1166 5 2060 7 4380 11 6307 12 7213 13 
500001+ 1269 5 2649 8 4428 11 10483 21 13504 24 
TOPLAM 24065 100 31391 100 40384 100 50664 100 56473 100 

Kaynak: DİE. 

1935 Yılından günümüze kentleşme hızı, en son kent tanımı ve 
kentli nüfusun yıllık artış hızı olarak ele alınıp 
değerlendirildiğinde ortalama %4.97 olarak belirlenmiştir. 

Nüfus grupları itibarı ile yerleşim yerleri incelendiğinde 
1955 yılından 1990 yılma kadar, nüfusu 2 000 ve daha az olan 
yerleşim yerleri sayısı 34 446'dan, 34 420'e düşmüştür. 500 001 
ve daha fazla nüfuslu yerleşim yerleri sayısı 4'den, 16.5 kat 
artarak 66'ya yükselmiştir. 25 000 - 100 000 arası nüfuslu 
yerleşim yerleri sayısı da 4.07 kat artarak, 38'den 155'e 
yükselmiştir (Tablo-6). 

TABLO:6-SAYIM YILLARI VE NÜFUS GRUPLARINA GÖRE 
YERLEŞİM YERİ SAYISI 

Nüfus grup. 1965 1975 1985 1990 

0 - 2000 34905 34720 34423 34420 
2001 - 5000 948 1424 1512 1817 
5001 - 10000 206 267 333 398 

10001 - 25000 123 194 222 257 
25001 -100000 63 110 124 155 
100001-500000 11 32 45 66 

500001+ 3 6 8 7 

TOPLAM 36259 36753 36667 37120 

Kaynak: DİE. 

Nüfus grubu 2000 ve altında olan yerleşim yerlerinde nüfus 
artış hızı 1955 yılında 1.22 iken bu hız 1990 yılı için -1.56 
olarak gerçekleşmiştir. 10 001-25 000 nüfus gurubu için bu hız 
1.52'den 2.92'ye ulaşmış ve 25 001 ve daha fazla nüfus gurupları 
için de 3.16'dan,4.29'a yükselmiştir (Tablo-7). 
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TABLO-7: NÜFUS GRUPLARI VE SAYIM YILLARINA GÖRE NÜFUS VE 

NÜFUS ARTIŞ HIZI (000) 

Nüfus Grup. 

(45-55) 

1955 % 

(55-65) 

1965 % 

(65-75) 

1975 % 

(75-85) 

1985 

(85-90) 

% 1990 % 

0-2000 15888 1.22 17946 1.67 17827 1.22 18106 I o o 16747 -1.56 

2001-5000 1757 2.78 2669 4.22 4028 4.18 4401 4.12 5246 3.51 

5001-10000 994 0.42 1433 3.84 1786 3.66 2267 3.2 2675 3.31 

10001-25000 1298 1.52 1879 1.8 2887 3.7 3330 4.29 3853 2.92 

25001 + 4128 3.16 7464 5.41 13820 5.92 22560 6.16 27952 4.29 

TOPLAM 24065 1.53 31390 2.49 40348 2.66 50664 2.51 56473 2.17 

Kaynak: D.İ.E. 

4. Dış Göçler 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde Türkiye komşu 
ülkelerden göç alabilir. Bu nedenle nüfus artış hızında 
öngörülmeyen artışlar olabilir. Bir süredir dağılan Sovyetler 
Birliğinde kurulan Cumhuriyetlerdeki ve bazı komşu ülkelerdeki 
siyasal ve ekonomik istikrarsızlık ve bu ülkelerin Türkiye'ye 
atfettikleri değerler nedeni ile bu ülkelerden Türkiye'ye göç 
akımları olmaktadır. Ayrıca Türkiye'den Suudi Arabistan, Rusya 
Federasyonu ve Türk Cumhuriyetlerine çalışmaya gidenler de 
vardır. Bunun yanında Avrupa'da, özellikle Almanya'da çalışan 
Türk işçi ailelerinin bir bölümü kesin dönüş yapmaktadır. Bu göç 
hareketlerinin net sonucunun nüfusu artıran bir etki yapacağı, 
yani gelenlerin gidenlerden daha fazla olacağı beklenmektedir. 
DPT Nüfus Özel ihtisas Komisyonu Ön Raporunda da 1985-90 
döneminde yurt dışında bulunan vatandandaşlarımızdaki artışın 256 
bin kişi dolayında iken, aynı dönem içinde yurt dışından gelen 
göçmenlerin kabaca 300 bin kadar olduğu belirtilmektedir (DPT, 
1993: 9). Bu eğilimin Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde 
de devam etmesi beklenmektedir. Öte yandan, dış geç 
hareketlerinin doğurganlık ve ölümlülük eğilimlerini değiştirecek 
nitelikte olmayacağı düşünülmektedir. Ancak kentsel kesimde dış 
göçlerle genç yetişkin nüfusun oranında bir artış da 
beklenebilir. 

5. Hanehalkı Büyüklüğü 

Türkiye'de ortalama hanehalkı büyüklüğü 1975'den bu yana 
belli bir azalma eğilimi göstermektedir (Tablo-8). Toplam nüfusa 
göre elde edilen ortalama hanehalkı büyüklüğü, 1975'de 5.78'den, 
1990'da 5.05 kişiye düşmüştür. 
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TABLO :8 - ORTALAMA HANEHALKI BÜYÜKLÜĞÜ 

Yıl 

Ortalama Hanehalkı Büyüklüğü 

Toplam 
Nüfusa Göre 

Hanehalkı 
Nüfusuna Göre 

1975 5.78 _ 

1980 5.25 5.32 
1985 5.21 5.22 
1990 5 . 05 4 . 97 

Kaynak: DİE, Basılmamış Tablolar. 

1990 GNS'dan elde edilen verilerde hanehalkı büyüklüklerinin 
önemli olmayan miktarlarda azaldığını göstermektedir (Tablo-9). 
Ortalama hanehalkı büyüklüğü özellikle kırsal kesimde hem 
doğurganlığın gerilemesinden, hem de göçler nedeni ile düşmeye 
başlamıştır. Büyük kentlerde ortalama hanehalkınm küçülmesi, 
aile üyelerinin refah arttıkça daha küçük birimlerde; yaşamayı 
tercih etmelerinden de kaynaklanmaktadır. 

TABLO:9- KIRSAL-KENTSEL KESİMDE ORTALAMA HANEHALKI BÜYÜKLÜĞÜ 

TOPLAM 

1985 

KENT KIR TOPLAM 
1990 

KENT KIR 

TÜRKİYE 5.22 4 . 63 5. 99 4 . 97 
ANKARA 4 . 61 4 .40 5 . 88 4.23 4.11 5.22 
İSTANBUL 4 .25 4 .23 4.66 4 .14 4.09 4 . 80 

IZMIR 4 . 00 3.96 4.13 3 . 86 3 .83 3 . 98 

Kaynak: DİE, Nüfus Sayımları ve Basılmamış Tablolar. 

S.Nüfusun Yaş ve Cinsiyet Yapısı 

Türkiye genç nüfus yapısına sahip bir ülkedir. Nüfusun yüzde 
37'si 15 yaşının altındadır. 1985 GNS sonuçları ve 1990-2000 
yıllarını kapsayan DPT projeksiyonlarından elde edilen yaş 
dağılımı Tablo-10'da gösterilmektedir. Buna göre, Türkiye'de 
nüfusun yaş yapısında bir değişme beklenilmektedir. Doğurganlığın 
azalması ve ölüm düzeyinin düşmesi ile ilgili olan bu değişme 
eğilimi, genç yaşlardaki nüfusun oranında azalma, yaşlı nüfusun 
oranında artma biçiminde belirecektir. Bu, üzerinde önemle 
durulması gereken bir değişimdir. Tablo-10'da, 2000 yılma 
kadarki bu dönem içinde yaş yapısındaki bu değişim gösterilmeye 
çalışılmıştır. Ayrıca, gelecekte değişecek yaş yapısına uygun 
politika kararlarını da bugünden almak için değişimin 
gerektirdiklerini tartışmak yerinde olur. 
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TABLO :10- NÜFUSUN YAŞ VE CİNSİYET YAPISI 1985-2000 

Yaş Grubu 0-14 15-64 65 + Toplam 

1985 
Erkek 
Kadın 

38 .18 
36 . 99 

58 . 09 
58.32 

3 . 73 
4 .69 

100.00 

100.00 

1990 
Erkek 
Kadın 

36 .14 
35.43 

60 . 06 
59.93 

3 . 76 
4 . 64 

100.00 
100.00 

1995 
Erkek 
Kadın 

34 .45 
33 . 82 

61.34 
61.05 

4.21 

5 .13 

100.00 

100.00 

2000 
Erkek 
Kadın 

34 .41 
33 .78 

60 . 83 

60.44 
4 . 76 
5.78 

100.00 

100.00 

Kaynak: 1985 Nüfus Sayımı; Kocaman, 1989. 
Not: 1990-2000 yıllarına ait sayılar projeksiyonlardır. 

Türkiye'de 1985'de 25.51 olan ağırlıklı ortalama yaş 1990'da 
26.43'e yükselmiştir. Medyan yaştaki artış daha da belirgindir: 
medyan yaş 1985'de 20.91 iken 1990'da 22.21 yaşa yükselmiştir 
(Tablo-11). Doğurganlığın azalması nüfusun yaşlanmasına, 
dolayısıyla ağırlıklı ortalama ve medyan yaşın yükselmesine neden 
olmaktadır. Kadınlar daha uzun yaşadıkları için ortalama ve 
medyan yaşları erkeklere göre biraz daha yüksek olmaktadır. 
Ayrıca yetişkin yaşlardaki göçün fazla olması ortalama yaşı göç 
alan kentsel yerleşmelerde daha da yükselmektedir. 

TABLO:11- NÜFUSUN AĞIRLIKLI ORTALAMA YAŞ, MEDYAN YAŞ VE 
CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMI 

Ağırlıkl ı Ortalama . Yaş Medyan Yaş 

Yıllar Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın 

1985 
1990 

25, 51 
26,43 

25, 10 
26, 02 

25, 93 
26, 86 

20,91 20,58 
22,21 21,88 

21, 24 
22,55 

Kaynak: DİE, Basılmamış tablolar. 

Yaşa göre bağımlılık oranındaki azalma 1990 GNS verilerinde 
de devam etmektedir. 1990'da toplam yaş bağımlılık oranı yüzde 
64,68 olarak bulunmuştur (Tablo-12). Yirmi yıl önce bu oran 85.85 
idi. 
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TABLO:12- YAŞA GÖRE BAĞIMLILIK ORANI 1970-90 (YÜZDE) 

Toplam yaş 65+ yaş 0-14 yaş 
bağımlılık bağımlılık bağımlılık 

Yıl oranı oranı oranı 

1970 85, 85 8,17 77, 68 
1975 82, 33 8,39 73, 94 
1980 78, 12 8, 45 69, 67 
1985 71, 81 7, 22 64, 59 
1990 64, 68 7, 06 57, 62 

Kaynak: DİE, Basılmamış Tablolar. 

7. Yaş Dağılımındaki Farklılaşmalar 

Bölgelere ve kır/kent ayırımına göre yaş dağılımındaki 
farklılaşma önemli boyuttadır. Planda özellikle buna dikkat 
edilmesi gerekmektedir. 1990 GNS sonuçlarına göre üç büyük ildeki 
nüfus yapısındaki değişim diğer bölgelere göre daha önce başlamış 
ve daha hızlı gelişmiş olduğundan sorunun boyutlarını göstermesi 
açısından üzerinde durulmalıdır (Tablo-13 ve 14). 

Bölgelere göre temel yaş gruplarına bakıldığındai 
doğurganlığın ve ölümlülüğün daha düşük olduğu, genç ve yetişkin 
göçü alan Batı Anadolu bölgesi ile genellikle' göç veren, 
doğurganlığı ve ölümlülüğü yüksek olan Doğu Anadolu bölgesi 
arasında çok önemli farklar bulunmaktadır (Tablo-15 ve 16) . 

TABLO:13- ÜÇ BÜYÜK İLDE YAŞ DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞMELER 
1985-90 (YÜZDE) 

Ankara 
Yaş grubu 0-14 15-64 65 + Bilinm. Toplam 

1985 
Erkek 
Kadın 

33 .41 
33 .45 

63 . 60 
62 . 64 

2 . 81 
3 . 74 

0 .18 
0 .17 

100 . 00 
100 . 00 

1990 
Erkek 
Kadın 

30 .23 
30 . 06 

66 . 67 

65 . 77 

3 . 04 

4 .13 

0 . 06 

0 . 04 
100.00 
100.00 

İstanbul 
Yaş grubu 0-14 15-64 65 + Bilinm. Toplam 

1985 
Erkek 
Kadın 

31.07 
31.59 

65 . 57 
63 .55 

3 .10 
4 . 67 

0 . 26 
0.19 

100.00 
100 . 00 

1990 
Erkek 
Kadın 

29 . 55 
29 . 85 

67.23 
65 .49 

3 .11 
4 . 57 

0 .11 
0 . 09 

100 . 00 
100.00 
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TABLO:13- ÜÇ BÜYÜK İLDE YAŞ DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞMELER 
1985-90 (YÜZDE) (DEVAMI) 

İzmir 
Yaş grubu 0-14 15-64 65 + Bilinm. Toplam 

1985 
Erkek 29.39 66.42 4 . 00 0 .19 100.00 
Kadın 29.97 64 .22 5.65 0 .16 100 .00 

1990 
Erkek 28 .13 67 .43 4.35 0 .09 100.00 
Kadın 28 . 08 66 . 02 5.83 0 . 07 100.00 

Kaynak: DİE, Nüfus sayımları. 

TABLO:14- ÜÇ BÜYÜK KENTTE* YAŞ DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞMELER 
1985-90 (YÜZDE) 

Ankara 
Yaş grubu 0-14 15-64 65 + Bilinm. Toplam 

1985 
Erkek 
Kadın 

32.51 
32.85 

64 . 95 

63 . 55 

2.35 

3.42 
0.19 
0.18 

100 . 00 

100.00 

1990 
Erkek 
Kadın 

29.82 

29.74 

67.45 
66.38 

2 . 67 

3 . 84 

0 . 06 

0 . 04 

100.00 

100.00 

İstanbul 
Yaş grubu 0-14 15-64 65 + Bilinm. Toplam 

1985 
Erkek 
Kadın 

31.20 
31.55 

65.50 
63.65 

3 . 04 
4 . 61 

0.26 
0 .19 

100 .00 
100.00 

1990 
Erkek 
Kadın 

29.43 
29.48 

67.36 
65.83 

3 .10 
4 . 61 

0.11 
0.08 

100 .00 
100.00 

İzmir 
Yaş grubu 0-14 15-64 65 + Bilinm. Toplam 

1985 
Erkek 
Kadın 

29.25 
29 . 95 

66 . 93 
64 . 65 

3 . 62 
5.23 

0.20 
0.17 

100 .00 
100.00 

1990 
Erkek 
Kadın 

28 .05 
28 .01 

67.84 

66.45 

4 . 02 

5.47 
0 . 09 
0 . 07 

100.00 
100.00 

Kaynak: DİE, Nüfus Sayımları. 
* Kent: Büyük şehir belediye sınırları olarak kabul edilmiştir. 
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TABLO:15- BÖLGELERE VE CİNSİYETE GÖRE TEMEL YAŞ GRUPLARI 
(YÜZDE) 

Bölgeler 0-14 15-64 65 + Toplam 

Batı Anadolu 
Erkek 
Kadın 

30, 94 
31, 26 

65, 06 
63,15 

4, 00 
5,59 

100,00 
100,00 

Karadeniz 
Erkek 
Kadın 

39,40 
38, 56 

57, 29 
57, 16 

3,31 
4, 28 

100,00 
100,00 

İç Anadolu 
Erkek 
Kadın 

37, 67 
35, 99 

58,40 
59, 43 

3, 93 
4, 58 

100,00 
100,00 

Akdeniz 
Erkek 
Kadın 

39, 93 
36, 92 

55, 37 
57, 42 

4,70 
5, 66 

100,00 
100,00 

Doğu Anadolu 
Erkek 
Kadın 

48, 05 
45, 69 

49, 11 
51, 13 

2, 84 
3,18 

100,00 
100,00 

Kaynak: DİE, 1985 Nüfus Sayımı. 

Batı Anadolu: Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, 
Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Sakarya, 
Tekirdağ 

Akdeniz: Adana, Antalya, Burdur, Gaziantep, Hatay, İsparta, İçel, 
Muğla 

İç Anadolu: Afyon, Ankara, Bilecik, Bolu, Çankırı, Çorum, 
Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, 
Tokat, Uşak, Yozgat, Kırıkkale, Karaman, Aksaray 

Karadeniz: Amasya, Artvin, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, 
Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak 

Doğu Anadolu: Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, 
Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, 
Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Siirt, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, 
Van, Bayburt, Batman, Şırnak 

8.Okul Çağı Nüfusu 

Yaş yapısındaki bu değişme eğilimi özellikle eğitim, 
istihdam, sağlık, savunma planlaması açısından son derece 
önemlidir. Örneğin, okul çağı nüfusunun 1985-90arasmdaki 
değişimi incelendiğinde ilkokul çağı nüfusta hafif bir azalmanın, 
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buna karşılık orta ve yüksek öğrenim çağ nüfusunda bir artmanın 
başladığını görmek mümkün olmaktadır (Tablo-16). Eğitim 
yatırımlarının nüfusun değişen yapısına göre yeniden planlanması, 
özellikle büyük kentlerde yüksek öğrenim olanaklarının 
artırılması gereği ortaya çıkmaktadır. 

TABLO :16- TÜRKİYE'DE VE BÜYÜK KENTLERDE NÜFUSUN SEÇİLMİŞ 
YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI (YÜZDE) 

1985 1990 

Yaşlar Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın 

Türkiye 

0-5 
6-11 
12-14 
15-17 

18-21 

28 .43 
29.26 
13.87 

12.61 
15.82 

28.45 
29.38 
14 .05 

12.51 
15.60 

28 .41 
2 9.14 
13 . 68 

12 . 72 
16.06 

25.95 
29 . 94 
14 .40 

13 . 60 
16 .31 

26.00 
29.86 

14 .53 

13 .55 
16 . 06 

25.89 
29.62 
14 .25 
14 .25 
16 . 58 

TOPLAM 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.00 . 00 

Ankara 

0-5 
6-11 
12-14 

15-17 
18-21 

25.78 
27.58 
13 . 50 

13 . 51 
19 . 63 

25.29 
27.11 

13 .49 
13 .66 
20.45 

26.31 
28.09 

13 .52 

13 .36 
18.73 

23 .70 
27.36 
13 . 92 

14 . 04 
20 . 98 

23.16 
26 . 76 

13 . 87 
14 . 23 
21.98 

24 .30 

28 . 01 

13 . 97 
13.84 
19 . 88 

TOPLAM 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

İstanbul 

0-5 
6-11 
12-14 
15-17 

18-21 

26.33 
28.20 
13 . 68 
13.56 

18 .23 

25.55 
27.54 
13 .86 
14 .43 

18 . 62 

27.19 
28.94 
13 .48 
12.59 

17.80 

24.12 
28 . 05 
14.26 
14 . 84 

18.73 

23 .54 
27.41 
14 .44 
15 . 90 

18.71 

24 .76 
28.75 
14 . 07 
13 . 66 

18 .76 

TOPLAM 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100 . 00 

İzmir 

0-5 

6-11 

12-14 
15-17 
18-21 

25.36 

28 . 09 
13 . 57 
13 .50 
19.48 

24 . 67 

27 .40 
13 .36 
13 .61 
20 . 96 

26 .13 

28 . 84 
13 . 81 
13.38 

17.85 

23 .37 

28 . 05 

14 . 64 
14 .69 

19.26 

22 . 95 

27.52 
14 .48 
14 . 96 

20 . 09 

23 . 82 

28 . 63 

14 . 81 
14 .40 

18 .35 

TOPLAM 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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TABLO:17- KIRSAL VE KENTSEL KESİMDE NÜFUSUN SEÇİLMİŞ YAŞ 
GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI (YÜZDE) 

1985 1990 

Yaşlar Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın 

Kırsal 

0-5 30 . 06 31.22 28.92 27.73 28.90 26.60 
6-11 30 . 04 31.16 28 . 95 30.70 31.86 29 . 58 
12-14 13 . 92 14 . 13 13 . 72 14 .18 14.26 14 .10 
15-17 12.33 11.76 12 . 88 13.19 12 . 54 13 . 82 
18-21 13 .65 11.73 15.52 14 .20 12 .44 15 . 90 

TOPLAM 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Kentsel 

0-5 26 .87 25 . 98 27 . 87 24 . 63 24 . 00 25 .38 
6-11 28 . 52 27.79 29.33 24 . 04 28 .49 29.65 
12-14 13 . 82 13 . 99 13 . 64 14.56 14 . 72 14 .33 
15-17 12 . 89 13 .19 12.55 13 . 90 14 .25 13 .53 
18-21 17 . 90 19.05 16 . 61 17.87 18 .54 17.11 

TOPLAM 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

C. Sosyo-Ekonomik Kalkınma ve Nüfus 

Kalkınma bireyin ve toplumun refah düzeyinde bir yükselmeyi, 
yaşam koşullarında genel bir iyileşmeyi ifade eden bir kavramdır. 
Sosyo-ekonomik kalkınmaile nüfus arasında yakın ilişkiler 
mevcuttur. Nihai amacı bireyin refahını yükseltmek olan kalkınma/ 
aynı zamanda toplumun beşeri sermaye birikimine de sıkı sıkıya 
bağlıdır. Bu bakımdan nüfus, sosyal ve ekonomik kalkınmanın hem 
varlık nedeni hem de bu gelişmeden etkilenen bir faktör 
durumundadır. 

Kalkınma ile nüfus arasındaki ilişkiler uzun zamandan beri 
bilim adamlarmcairdelenmiş, bazı bilim adamları nüfusu 
kalkınmanın bir gereği olarak alırlarken, bazıları da aşırı nüfus 
artışının kalkınmayı engelleyici yönüne dikkat çekmişlerdir. 
Kanımızca bu zıtlık konunun yanlızca arz veya talep yönüyle 
değerlendirilmesinden kaynaklanmaktadır. Oysa nüfus, yani beşeri 
sermaye, hem üretimin vazgeçilmez birunsuru hem de bu üretime 
olan talebin kendisidir. Bu yüzden konunun her iki yönüyle 
birlikte değerlendirilmesi gereklidir. 

Ülkelerin sorunları benzer olmakla birlikte, ülkeler 
arasındaki gelirleri, sosyo-ekonomik yapıları, kültürel değerleri 
arasındaki farklılıklar problemin niteliğini ve niceliğini 
özellikle gelişmekte olanlar açısından daha farklı hale 
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getirmetedir. Temelde sorun, ekonomik kalkınma çabalarının 
getirdiği zorluklar, amaç ise refahın artırılması ve adil bir 
şekilde paylaşımıdır. Bu yönde gelişmekte olan ülkelerde hızlı 
nüfus artışı kalkınma çabalarına önemli bir engel 
oluşturmaktadır. Bu toplumlarda hızlı nüfus artışı ve nisbeten 
zayıf gelişme hızı istihdam sorununun temel iki boyutunu ortaya 
çıkarmaktadır. Yapılması gereken, gelişme hızını uzun dönemde 
nüfus artış hızından yüksek düzeyde gerçekleştirmeyi sağlamaktır. 
Türkiye'de planlı kalkınma dönemini kapsayan 1963-92 yılları 
arasında nüfusun yıllık ortalama büyüme hızı yüzde 2.4 iken, aynı 
dönemde ekonominin yıllık ortalama büyüme hızı yüzde 5.2'dir. 

Gelişmiş ülkelerdeki düşük nüfus artış hızı, bu ülke 
ekonomilerinde arz ve talebi canlı tutmak için yeterli 
olabilirken, gelişmekte olan ülkelerde üretim artışı çeşitli 
yetersizlikler nedeniyle sınırlı olduğu için, bu ülkelerin genel 
özelliklerinden olan hızlı nüfus artış hızı talebin buna uygun 
biçimde artmasına yol açmaz. Üstelik bu ülkelerde yüksek nüfus 
artışı genç, yani tüketici özelliği baskın nüfusun hızla 
artmasına, dolayısıyla büyük ölçüde kamu eliyle sağlanması 
gereken eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlere olan talebin 
yükselmesine yol açmaktadır. Bu ise gittikçe dahafazla kaynağın 
üretken yatırımlardan bu alanlara aktarılmasına neden olabilir. 
Dolayısıyla hızlı nüfus artışı gelişmekte olan ülkelerin 
kalkınmalarını baskı altında tutmaktadır. 

195011i yıllar ile bugün karşılaştırıldığında Türkiye'nin 
sosyo- ekonomik yapısında hızlı bir değişim sürecinin yaşandığı, 
refah düzeyinde önemli iyileşmelerin sağlandığı görülmektedir. Bu 
durum, Türkiye'de uzun dönemde büyüme hızlarının, yüksek nüfus 
artışının olumsuzluklarını giderecek düzeyde 
gerçekleştirilebileceğini göstermektedir. Ekonominin iç 
dinamiğinin geçmiş yıllara göre arttığı, tarım kesiminin üretim 
içindeki ayının azaldığı, üretimin miktar, çeşitlilik ve nitelik 
olarak zaman içinde zenginleştiği gözlenmektedir. Ancak hızlı 
nüfus artışı bireylerin ülke kaynaklarından daha fazla pay 
alabilmesini, ekonominin değişim sürecinin daha hızlı olarak 
gerçekleştirilmesini belirli ölçülerde engellemektedir. Bugün 
ülkemizde hızlı nüfus artışının neden olduğu ciddi problemler 
bulunmaktadır. Eğitimin nicelik ve niteliğindeki yetersizlikler, 
sağlık, çevre, işsizlik, istihdamın niteliğindeki olumsuzluklar, 
çarpık kentleşme, ülke kaynaklarının daha farklı alanlara 
yönelmesine engel olma gibi nüfus artış hızının dolaylı veya 
dolaysız etkilediği sorunlar vardır. 

1.Okuma-Yazma ve Eğitim 

1990'da toplam okur yazarlık oranı yüzde 80.46'ya 
yükselmiştir (Tablo-18) . Çeşitli düzeylerde eğitim alanların 
oranlarında da belirli artışlar kaydedilmiştir. Ancak 1985-90 
döneminde nüfusun genel eğitim düzeyindeki artışlar yeterli 
düzeye çıkarılamadığı gibi, erkek-kadm arasındaki eğitim 
farklılığı da kapatılamamıştır. 

18 



Okur yazarlık oranlarının Ankara, İstanbul ve İzmir'de 
artışları yavaş olmuştur.1990'da hala üç büyük ilde okuma yazma 
bilmeyen kadınların oranı yüzde 15'den fazladır. İzmir'in 
köylerinde bu oran yüzde 28.81'e, Ankara'nın köylerinde ise yüzde 
27.27'ye çıkmaktadır. Kadınların okur-yazarlıkları, üzerinde 
ayrıca önemle durulması gereken bir konudur. 

1985 Genel Nüfus Sayımına göre ilkokul bitirenler arasında 
kırsal/kentsel yerleşme farkı önemsizdir. Fark diğer eğitim 
kurumlarmda ciddi biçimde açılmaktadır. Örneğin, orta ve dengi 
okul mezunları, kentlerde, köylere kıyasla üç kat daha fazladır. 
Lise ve dengi okul mezunları arasında bu fark beş katına, yüksek 
okul mezunları arasında da beş kattan fazlasına çıkmaktadır. 
Bununla birlikte kentsel kesimde oturanlar arasında bile yüksek 
öğrenim görmüş kişilerin oranı çok düşüktür. 1985'de kentsel 
kesimde 19 yaşın üzerindeki nüfusun yalnızca yüzde 5.41'i yüksek 
okul mezunudur. Yüksek okul mezunları arasında cinsiyete göre 
dağılım, belirgin bir biçimde erkeklerden yanadır. 

TABLO :18 - OKUR-YAZARLIK VE EĞİTİM (YÜZDE) 

1985 1990 

Okur-yazar 
Erkek 
Kadın 

86,35 
68, 02 

88, 78 
71, 95 

^0 

Okur-yazarlarm 
Bitirdikleri Okullar 

Bir Okul Bitirmemiş 
Erkek 
Kadın 

21, 84 
18,41 

26, 53 
21, 62 

* \ 
İlkokul 
Erkek 
Kadın 

55, 12 
57, 94 

55, 26 
59, 96 

* 

Orta Okul ve Dengi 
Erkek 
Kadın 

9,80 
6,60 

10, 84 
7, 57 % 

Lise ve Dengi 
Erkek 
Kadın 

9,46 
7,27 

10, 74 
8, 28 

\ 

Yüksek okul + 
Erkek 
Kadın 

3,78 
1, 66 

4, 75 
2, 57 

% 

Kaynak: DİE, Basılmamış tablolar. 6 ve Yukarı yaştaki nüfus. 
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En yüksek oranda eğitilmiş kişilerin bulunduğu il 
Ankara'dır. Ankara'nın kentsel kesiminde 1985'de yüksek okul 
mezunlarının oranı 9.60 idi. 1990 da bu oran 11.751 e_çıkmıştır. 
Buna karşılık 1990 yılında bile yüksek okul mezunları İstanbul ve 
İzmir'de yüzde sekiz civarındadır. 

Okullaşma oranları açısından da Ankara Türkiye'nin en iyi 
durumda olan ilidir. Ankara'da orta okula devam eden öğrenciler 
çağ nüfusunun yüzde 90'nm üzerindedir. Liseye devam edenler çağ 
nüfusunun yüzde 70'i, yüksek okula gidenler ise çağ nüfusunun 
yüzde 35'ini oluşturmaktadır. 

2. İstihdam 

İstihdam edilenlerin sayısında ve niteliğinde yıllar 
içerisinde önemli iyileşmeler görülmesine karşılık, istihdamın 
yapısı endüstrileşmiş ülkeler ile az gelişmiş ülkeler arasındaki 
bir yerde bulunmaktadır. Türkiye'de görece yüksek işgücüne 
katılma ve istihdam oranları AT ülkelerine benziyor gibi 
gözükmesine karşın, ücretli kesimin istihdam içindeki oranının 
düşük, kendi hesabına çalışanların ve ücretsizıaile işçilerinin 
önemli bir paya sahip olduğu belirlenmektedir. İstihdamın yüzde 
48 (DİE, Nisan 1993, Geçici Sonuç) ile tarımda çalışıyor olması, 
ülkemizin endüstrileşmiş ülkelerin istihdam yapısından farklı 
olduğunu da göstermektedir. 

Tarım sektörünün istihdam içindeki ağırlığının fazla olması, 
istihdamın verimlilik düzeyinin düşük kalmasının en büyük 
nedenlerinden biridir. İmalat sanayinde verimlilik düzeyi tarım 
kesiminden beş kat daha fazladır. Tarım kesiminde verimliliğin 
çok düşük ve diğer sektörlerin tarımdaki işgücü arzını 
karşılayacak büyüklükte olmamasına bağlı olarak, tarımda işgücü 
arzı fazlalığı ciddi boyutlardadır. Tarım ve tarım dışı sektörler 
arasında önemli verimlilik farkları bulunması, bu iki sektördeki 
işgücü piyasalarının da farklı niteliklere sahip olduğunu 
göstermektedir. Tarım dışı sektörler içinde marjinal kesimin 
önemli bir paya sahip olması da verimlilik düzeyinde önemli 
farklar yaratmaktadır. Bu nedenler ile, Türkiye'de işgücü 
piyasalarının türdeş bir yapıda şekillenmediği, parçalı bir 
nitelikte olduğu görülmektedir. 

Günümüzde üretim teknolojilerindeki değişim, işgücü 
talebinin biçiminde değişime neden olmaktadır. İşgücünün 
niteliksel yapısının göstergelerinden en önemlisi eğitim 
düzeyidir. DİE'nin 1990 yılı sonuçlarına göre işgücünün %14.6'sı 
okur-yazar olmayan, %8.1' i okur-yazar olup ilkokul mezunu 
olmayan, %56.3'ü ilkokul, %7.2'si ortaokul ve lise,% 4.6'sı 
yüksek okul mezunu olduğu görülmektedir. 

Türkiye sanayileşme süreçinde gösterdiği başarılara bağlı 
olarak istihdamın miktar ve niteliğinde de iyileşmeler 
sağlanacaktır. Katma değer oranı yüksek, bilgi ve teknoloji 
ağırlıklı üretim süreçlerinde girişilecek yeni çabalarda ise daha 
nitelikli, eğitimli bir emek gerekecektir. Bu nitelikteki emek 
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gelecekte ülke için önemli bir kaynak olacaktır. Türkiye 
nüfusunun önemli bir oranının genç olması nitelikli insangücü 
oluşturmada ülkeye önemli bir fırsat vermektedir. Ancak nitelikli 
emeğin yaratılmasında eğitim unsuruna sadece teknik bilgiyi 
böylece verimliliği arttıracak bir anlayış ile değil, bireyleri 
çok yönlü ve derinliğine düşünebilen, yaratıcılık yönü gelişkin 
kişiler yetiştirme bakışı ile ele almak gerekmektedir. Bu, 
girişimci ve yaratıcılığı olan kuşaklar yetiştirmek içinde 
zorunlu görülmelidir. 

Nüfus artış hızının yüksek olması, işgücü arzının verimli 
alanlarda istihdam edilememesine ve işgücü arz fazlasının 
doğmasına kaynaklık etmektedir. Yılda yüzde 1.5 oranında artış 
gösteren sivil işgücü arzı ve toplam işgücü içinde yüksek bir 
paya sahip olan tarım sektöründe istihdamın durağanlığı, sorunun 
yükünü hızlı şehirleşmeye paralel olarak giderek tarım dışı 
sektörlere ve sanayi üzerine kaydırmaktadır. Hızlı nüfus 
artışının istihdam üzerinde yarattığı sorunlardan-^bırTiıT de, 
aktif nüfus yaş ortalaması ile nüfusun yaş ortalaması arasındaki 
farkı arttırmasıdır. Bunun sonucu olarak aktif nüfusun iş 
tecrübesi, deneyim düzeyi azalmakta, işgücünün nitelik düzeyi 
düşmektekdir. 1980 yılında nüfusun yaş ortalaması 26 iken bu 
rakam 1989 yılında 22'ye inmiş, aktif nüfusun yaş ortalaması ise 
32'den 33'e yükselmiştir. Aynı dönemde, gelişmiş ülkelerde bu 
rakamlar daha yüksek ve birbirlerine yakın seviyeler de 
oluşmuştur. 

TABLO:19 - NÜFUSUN SON HAFTADA TUTTUĞU İŞ (12 VE DAHA 
YUKARI YAŞTAKİ FAAL NÜFUS) 

Türkiye Ankara İstanbul İzmir 
Son Haf. İş 1985 1990 1985 1990 1985 1990 1985 1990 
İlmi-tekn. 4 . 92 5.48 10.32 12 . 64 8 .58 8 .79 7.10 7.31 

Üst yönet. 0 . 82 1. 01 2 .11 2 „ 83 2.49 2 . 91 1.36 1.40 

İdari per. 3 .56 4 .10 10 . 89 11.54 7.54 7 . 63 4 . 97 5 . 58 

Ticaret 4 . 76 5 . 60 6.54 7.92 12.43 13 .48 7.48 8.38 

Hizm.İşi. 5.41 6 .12 9.69 10 . 50 10 .14 9 . 83 7 . 64 7 . 97 

Tarım 58.71 53 .58 24 . 51 16 . 91 4 . 95 4.90 33 . 65 30 . 53 

Tarım dışı 21. 79 24 .09 28.30 30.23 46 .89 46 .28 32 . 53 33.15 

İşsiz 0 . 03 0 . 02 7 . 65 7.43 6 . 99 6 .19 5.27 5 . 67 

TOPLAM 100 100 100 100 100 100 100 100 

Kaynak: DİE, Basılmamış Tablolar. 
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İktisaden faal olan nüfus 1955 yılında tarım sektörü için 
yüzde 77 iken bu oran 1990 yılında yüzde 50'ye düşmüştür. Aynı 
yıllar arasında sanayinin payı yüzde 8'den yüzde 19'a, 
hizmetlerin payı da yüzde 91 dan yüzde 31'e yükselmiştir (Tablo- 
20) . 

TABLO:20- NÜFUSUN SON HAFTA İÇİNDE İKTİSADEN FAAL OLMA 
DURUMU 

1955(1) "o 1965(1) O, 
0 1975 (2) -o 1985 (2) "o 1990 (2)* 'O 

TOP.12205272 100 13557860 100 17383828 100 20556786 100 18887371 100 

TAR. 9446102 77 9750269 72 11694513 67 12118533 59 9532408 50 

SAN. 1005442 8 1425046 11 2121564 12 3096265 15 3502886 19 

HIZ. 1027044 9 1514505 11 3336414 19 5235067 25 5852077 31 

BİL. 726684 6 868040 6 231337 2 106921 1 - -

(1) 15 ve Daha Yukarı Yaştaki Nüfus 
(2) 12 ve Daha Yukarı Yaştaki Nüfus 
* 1990 Nisan İşgücü Anketi Sonuçlarına Göre 
Kaynak: DİE. 

Çalışan kişi başına Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) tarımda, 
1975 yılında 1237 Dolar iken 1990 yılında 2848 Dolar ile, genel 
çalışan kişi başına GSMH'dan düşük olmuştur. Çalışan kişi başına 
GSMH sanayi ve hizmet sektörlerinde aynı dönemler için sıra ile, 
557 Dolardan 12841 Dolara, 11730 Dolardan 26531 Dolara 
yükselmiştir (Tablo-21). 

TABLO:21-ÇALIŞAN NÜFUS BAşINA SEKTÖRLER İTİBARİYLE 
GSMH (DOLAR) 

Çal. Kiş. 
Çal.Kiş.Baş. 
Yıllar 

Çal.Kiş.Baş. 
Çal.Kiş.Baş. 
Baş. GSMH 

Tarım 
GSMH 

Sanayi 
GSMH 

Hizmet 
GSMH 

1975 2682 1237 557 11730 

1985 3311 1059 7061 12295 

1990* 7666 2848 12841 26531 

* Ekim 1990, Hanehalkı İşgücü Anketi 
Sonuçlarına Göre. 

Kaynak: DİE. 

Tarımın ekonomideki rolü sanayileşme ve kalkınma sürecindeki 
iyileşmelere bağlı olarak azalmakla birlikte başta sınai olmak 
üzere yatırım miktarlarında gerek sürekliliğin sağlanmaması 
gerekse tarımsal yapıyı hızla değiştirecek yatırım miktarlarının 
yeterli düzeye ulaştırılamaması, bugün hala tarım kesimindeki 
işgücüfazlasmın tarımdışı kesimlerce istihdam edilememesine 
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neden olmaktadır. Bu nedenle, Türkiye'de istihdamdaki temel 
sorun, yeterince sanayileşememe ve hızlı nüfus artışı sonucu 
oluşan emek arzı fazlasıdır. Gelecek açısından iç göçün büyük 
hacimde olması ve informal sektörün istihdam içinde büyük bir yer 
tutması da bu temel sorunun yan sonuçları itibariyle büyük önem 
taşımaktadır. 

İşgücü fazlası ve tarım ve tarım dışı sektörlerde 
verimliliğin oluşmasında temel nedeni oluşturan hızlı nüfus 
artışını azaltmaya yönelik tedbirlerin hızlandırılarak 
sürdürülmesi gerekmektedir. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu istatistiklerine göre, 1992 ylında 
Kuruma iş isteğiyle 814 544 kişi müracaat etmiş ve 297 765'i işe 
yerleştirilmiştir. Geçen yıldan devredenlerle birlikte Kurum 
kanalıyla iş arayanların toplamı 2102615'dir (Tablo-22). 

TABLO:22- 1988 - 1992 YILLARI İTİBARİYLE 
İ.İ.B. KURUMUNA KAYITLI OLAN 
AÇIK İŞSİZLER 

Yıllar İşsizler 
Yüzde 
Oranı İndeks 

1988 1162548 _ 100 
1989 1009840 -13 87 
1990 896132 -11 76 
1991 825567 -7 69 
1992 814544 -1 68 

Kaynak: İ.İ.B.K. 

Ekim 1992 Hanehalkı İşgücü Anketi geçici sonuçlarına göre, 
58 090 274 olan toplam nüfusun 40 439 964'ü 12 yaş ve daha 
yukarısını teşkil etmektedir. İşgücünekatılma oranı yüzde 52.4 ve 
işgücü 21 184 813 tür. Toplam istihdam ise 1526501'i eksik 
istihdam olmak üzere 195280091 dur. Bu yapıda işsiz sayısı 1 656 
304 ve işsizlik oranı yüzde 7.8 dir. Bu oran kentsel yerlerde 
yüzde 11.7 ile 1 107 066, kırsal yerlerde yüzde 4.7 ile 549 283 
tür. Kadınlar, işsizlik oranı açısından kırsal kesimde azaltıcı 
rol oynarken kentsel yerlerde artırıcı bir etki yapmaktadır 
(Tablo-23). Kentsel kesimlerde işsizlik oranının kırsal 
kesimlere göre yüksek oluşunda, kentlerde kadın nüfusun işgücüne 
katılım oranının düşük olmasının rolü vardır. 
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TABLO:23- SİVİL NÜFUSUN İŞGÜCÜ DURUMU (000) 

Yıl Ay İşgücü 
Toplam 
İstihd. 

Eksik 
İstihd. 

Ek. İst. 
Oranı (%) 

İşsiz 
Sayısı 

İşsizlik 
Oranı (%) 

1990 Nisan 20549 18718 1159 5.6 1831 8 . 9 
1990 Ekim 21146 19574 1446 6.8 1572 7.4 
1991 Nisan 21045 19492 1488 7.1 1553 7.4 
1991 Ekim 20731 19016 1337 6.4 1714 8 . 3 

1992 Nisan 20847 19172 1637 7 . 9 1675 8.0 
1992 Ekim 21184 19528 1526 7.2 1656 7.8 

Kaynak: Ekim 1992 Hanehalkı İşgücü Anketi Geçici Sonuçları. 

D. Nüfus ve Çevre 

Konu çevre açısından ele alındığında ise, insan 
ihtiyaçlarını karşılayan mal ve hizmet üretimi için gerekli hava, 
su, ve doğal kaynakları çevreden alıp kullandıktan sonra, çevre 
tarafından emilmek üzere atık denilen bazı maddeler ile kirli 
hava ve kirli suyu çevreye bırakması nedeniyle nüfus artışının 
kontrol edilebilmesi önem taşıyacaktır. 

İnsanoğlu yaşamını sürdürebilmek için çevresinde barınacak 
bir alanı, ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmet üretimini 
gerçekleştirmek üzere gerekli doğal kaynakları, havayı, suyu ve 
atıkların emilmesini ister. İnsan ihtiyaçlarını karşılayan mal 
ve hizmet üretimi için gerekli hava, su ve doğal kaynakları 
çevreden alıp kullandıktan sonra çevreye, çevre tarafından 
emilmek üzere atık denilen bazı maddeler ile kirli hava ve kirli 

suyu bırakır. 

İnsanoğlunun giderilmesi gereken ihtiyaçları, bir yandan 
nüfus artışı ile artan nüfus, öte yandan iktisadi gelişme ile 
artan insan ihtiyaçları sonucunda giderek artmaktadır. 

Nüfus artışına bağlı olarak artan nüfusun beslenme, giyinme, 
konut, sağlık veeğitim gibi temel ihtiyaçlarını giderebilmek ve 
artan işgücü arzına istihdam olanakları yaratabilmek, kıt 
kaynaklar kullanılarak gerçekleştirilen üretimden elde edilen 
gelirin bir kısmının tasarruf edilip konut, sağlık ve eğitim 
yatırımları ile istihdam yaratıcı üretken yatırımlara 
yöneltilmesini gerektirir. Nüfus artışı devam ettiği sürece 
insanoğlunun en temel ihtiyaçlarının giderilebilmesi doğal 
kaynakların hızının artmasını gerektirir. Nüfus artışı, basit ve 
kabaca kişi başına mal ve hizmet üretimi artışı olarak 
tanımlanabilen iktisadi gelişme ile birlikte gerçekleştiğinde 
doğal kaynak kullanım hızının daha da artması gerekeceği açıktır. 

Dünyamız ile sınırlı bir doğal çevrenin insan nüfusunu 
"taşıma kapasitesi"nin bir sınırının olacağı açıktır. O halde 
dünya ile sınırlı doğal çevrenin insan nüfusunu taşıma kapasitesi 
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nüfus açısından belirli bir durgun durumu gerektirir. Coğrafi 
alan ya da doğal çevre dünya ile sınırlı varsayılırsa nüfus 
artışının sonsuza kadar devam edemeyeceği ve dünyanın taşıma 
kapasitesi sınırında durması gerektiği açıktır. 

Zaman içinde gerçekleştirilen teknolojik gelişme azalan 
verim yerine artan verimini gözlenmesine yol aşabilmiştir. 
Ayrıca, teknolojik gelişme, azalan ve kıtlaşan doğal kaynaklar 
yerine yenilerinin ve daha önce kullanılmayan doğal kaynakların 
kullanılmasını mümkün duruma getirmiştir. Özellikle piyasa 
ekonomilerine daya'lı modern endüstriyel toplumlar doğal 
kaynakları kullanma açısından oldukça geniş bir seçme imkanına 
sahip olmayı teknolojik gelişme ve fiyat mekanizması ile bugüne 
kadar yaratabilmişlerdir. Bu bakımdan nüfus artışının azalması 
veya durması durumunda iktisadi gelişmenin doğal kaynaklar engeli 
ile enazmdan yakın gelecekte karşılaşmayacağı söylenebilir. 

İkiyüz yıl kadar önce başlayan sanayi devrimi ile hızlanan 
iktisadi gelişme ve artan nüfus artış hızı insanın içinde 
yaşadığı doğal çevreyi kullanabilme imkanlarını genişletmiştir, 
insanoğlu nüfus artışı ve iktisadi gelişme sonucu giderek artan 
ihtiyaçlarını karşılamak için doğal kaynaklar üzerinde yarattığı 
baskıyı, temiz hava ve temiz su üzerinde de yaratmaya başlamıştır 
İhtiyaçlarımızı karşılayan mal ve hizmet üretimi için temiz su 
çevreden alınıp^ kullanılmakta ve çevreye kirli su 
bırakılmaktadır. Öte yandan üretim süreci sonunda bazen doğrudan 
doğruya, bazen dolaylı olarak havaya bırakılan artık veya atıklar 
havanın kirlenmesine yol açmaktadır. 

Genel olarak gelişmekte olan ülkelerin ve özel olarak 
Türkiye'nin hızlı bir kentleşme sorunuyla karşı karşıya olduğu 
açıktır. Hızlı kentleşme ile birlikte kentlerde daha yoğun bir 
çevre kirlenmesi olayı ortaya çıkmıştır. Hızla büyüyen kentlerde 
sağlıklı yaşam için gerekli olan temiz suyu sağlamak, temiz 
havanın kirlenmesini önlemek kentsel yönetimlerin gücünü aşan 
finansman kaynaklarına sahip olmayı gerektirmiştir. Öte yandan 
sağlıklı bir yaşam için gerekli olan sağlık hizmetleri ile 
kanalizasyon hizmetlerini karşılamakta güçlük çeken büyük 
kentler, sağlıksız bir çevrenin yarattığı hastalıklar ile karşı 
karşıya kalabilmektedirler. 

Büyük kentlerde yoğunlaşan sınai kuruluşlar, bu kentlerdeki 
hava ve su kirlenmesini, gürültü ve sınai atıkların artmasını 
hızlandırmış ve sağlıksız bir çevrenin oluşmasına yol açmışlardır 

Kentlerin hızlı bir biçimde büyümesi kentsel gelişmenin 
kontrol edilmesini zorlaştırmıştır. Kontrolsüz kentsel büyüme 
dolayısıyla konut, su, kanalizasyon, ulaşım, okul ve sağlık 
hizmetlerinin sağlanması daha pahalı olmuştur. Büyük 
kentlerimizin ulaşım yetersizliği, konut sorunu, temiz içme suyu 
yetersizliği, kanalizasyon yetersizliği ile karşı karşıya 
bulunduğu bir gerçektir. Kentlerin ısıtılmasında kullanılan 
yakıtlar ile ulaşım araçlarının havaya bıraktıkları atıklar ve 

25 



sınai kuruluşların kentler içinde bulunması dolayısıyla ortaya 
çıkan atıklar kentlerin doğal çevresini bozan ve kentsel çevre 
kirlenmesini tahammül edilemez boyutlara ulaştıran faktörler 
olmuştur. 

Doğal çevremiz ve doğal kaynaklarımız dünya ile sınırlı 
kaldığı sürece nüfus artışının sonsuza kadar devam edemeyeceği ve 
dünyanın taşıma kapasitesi sınırında durması gerektiği 
bilinmektedir. Gelişmiş ülkelerin bir çoğunda nüfus artışının 
durduğuna dair işaretler görülmektedir. Gelişmekte olan 
ülkelerde de nüfus artış hızının azalmaya başladığı 
gözlenmektedir. Ancak, gelişmekte olan ülkelerde nüfus artış 
hızının daha hızlı bir biçimde azalması, nüfus artışının doğal 
kaynak kullanımı ile doğal çevre üzerinde yarattığı olumsuz 
etkilerin giderilmesini kolaylaştıracağı söylenebilir. 

Nüfus artışı ve iktisadi gelişme sonucu artan çevre 
kirlenmesinin azaltılması ve kabul edilebilir düzeylere 
indirilebilmesi için uluslararası bir işbirliğinin gerekli olduğu 
kabul edilmelidir. 

Nüfus artış hızının yüksek olduğu az gelişmiş ülkelerdeki 
hızlı kentleşmenin yarattığı çevre kirlenmesi sorunlarını 
azaltmak için nüfus artış hızının azaltılması, nüfus artış 
hızının azalması kentleşme hızını azalttığı ölçüde, hem çevre 
korunmasına ve hem de daha sağlıklı bir iktisadi gelişmenin 
sağlanmasına yardımcı olacaktır. 

Yüksek nüfus artışı karşısında doğal kaynakların etkin 
kullanımı ve dünya çevresinin korunması, yoksulluğu azaltmak, 
insanın yaşam şartlarını iyileştirmek, bütün hayatın bağlı olduğu 
biyolojik sistemleri korumak ve sürdürülebilir kalkınmayı 
başarmak için gereklidir. 

II. ÇEVRE ÜLKELERDE NÜFUS 

Eski Sovyetler Birliğinin dağılması ile Türkiye etrafında 
yeni cumhuriyetler ortaya çıkmıştır. Ayrıca Türkiye ile sınırı 
olmayan Türk Cumhuriyetlerindeki nüfus hareketlerinin de, Türkiye 
açısından önemi tartışılamaz. Bununla birlikte bu ülkelere ait 
nüfus ve nüfusla ilgili verilerin istenen doğrulukta 
bulunabildiği de söylenemez. Bu çalışmada kullanılan veriler "UN 
World Population Prospects: The 1992 Revision-Annex Tables" ve 
"IMF Country Reports" isimli yayınlardan derlenmiştir. Çalışmada 
İran, Irak, Suriye, Bulgaristan, Yunanistan, Ermenistan, 
Azerbaycan,Beyaz Rusya, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Moldava Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Tacikistan, Türkmenistan, 
Ukrayna ve Özbekistan ele alınmıştır. Projeksiyonlarda birçck 
varsayım denenmiş, sonuçta aşağıdaki üç varsayımda karar 
kılınmıştır: 
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i) Nüfus artış hızlarının şu andaki durumunu koruyarak 2 010 
yılına kadar değişmeyeceği, 

ii) Nüfusun artış hızının her 5 yılda % 0.1 oranında artış 
göstereceği, 

iii) Nüfus artış hızının her beş yılda % 0.1 oranında azalış 
göstereceği (sadece beş ülke için). 

1985-90 yılları ortalamalarına bakıldığında Bulgaristan, 
Yunanistan, Ermenistan,Beyaz Rusya, Gürcistan, Rusya Federasyonu, 
Kazakistan ve Ukraynada yıllık nüfus artış hızları %1'in altında 
seyretmektedir. Bu ülkelerde nüfusun daha da yavaş artacağını 
varsaymadık. Hatta artış göstereceğini düşündük. 

TABLO:24- ÇEVRE ÜLKELERDE NÜFUS VE PROJEKSİYONLAR 
(Günümüzdeki Nüfus Artış Hızları İle) 

Ülkeler 1992 r 1990 1995 2000 2005 2010 

İran 65 . 96 0.0350 61.50 73 .26 87.27 103.96 123.85 
Irak 20 . 62 0.0330 19.30 22 . 76 26.85 31.66 37.34 

Suriye 14 .29 0.0360 13 .30 15.92 19.06 22.82 27.32 
Bulgaristan 8.92 0.0010 8 . 90 8 . 94 8.99 9.03 9.08 
Yunanistan 10.28 0.0040 10.20 10.41 10.62 10.83 11.05 
Ermenistan 3 .330 0.0002 3.30 3.30 3.30 3.31 3.31 
Azerbaycan 7.37 0.0120 7.20 7.65 8.12 8.62 9.15 

Gürcistan 5.40 0.0002 5.40 5.41 5 .41 5.42 5 .42 
Kazakistan 17.22 0.0094 16.90 17.71 18.57 19.46 20 .40 
Kırgızistan 4 .60 0.0223 4.40 4.92 5 . 50 6.15 6.87 
Moldova 4.39 0.0080 4.32 4.50 4 . 68 4 . 87 5.07 

Rusya 149.69 0.0040 148.50 151.50 154.56 157.68 160.87 
Tacikistan 5 . 62 0.0290 5.30 6.13 7.08 8 .19 9 .47 

Türkmenistan 4 . 00 0.0260 3.80 4.33 4 . 93 5.61 6.39 

Ukrayna 53 .49 0.0170 51.70 56.29 61.28 66.72 72.64 
Özbekistan 22 . 53 0.0280 21.30 24.50 28 .18 32 .42 37.29 
Beyaz Rusya 10 .31 0.0005 10.30 10.33 10.35 10 .38 10 .40 

Türkiye 59.58 0.0220 56 . 06 62 . 58 69 . 85 77.98 87.04 
Ürdün 3 . 64 0.0410 3 .35 4 .12 5 . 05 6.20 7.61 
Suudi Ar. 5.27 0.0300 4 . 96 5 . 77 6 . 70 7.78 9 . 04 
İsrail 5.24 0.0150 5 .09 5.48 5 . 91 6.37 6.86 

Mısır 55 . 98 0.0250 53.25 60.34 68 .37 67 .48 87.79 

Romanya 23 .33 0.0300 21. 97 25 . 53 29 . 66 34 .46 40.03 
KKTC 0.18 0.0130 0 .17 0 .18 0.20 0.21 0.22 

TOPLAM 484.41 529.28 580.64 639 . 63 707.47 

Kaynak : M. Fisunoğlu, Çukurova Üniversitesi, Basılmamış Çalışma 
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Buna karşılık; İran, Irak, Suriye, Azerbaycan, Özbekistan, 
Tacikistan ve Türkmenistan yüzde 1'in üzerinde yıllık nüfus artış 
hızlarına sahiptir. Özellikle Özbekistan yüzde 2.8; Tacikistan 
yüzde 2.9; İran yüzde 3.5, Irak yüzde 3.3 ve Suriye yüzde 3.6'İlk 
hızlarla dikkati çekmektedir. Böylece İran, Irak ve Suriye 2010 
yılında bugünkü nüfuslarının iki katına ulaşarak, bölgede önemli, 
bir nüfus yoğunluğu oluşturacaklardır. Bölgemizin en kalabalık 
ülkelesi olan Rusya Federasyonu ise; düşük nüfus artış hızı 
nedeni ile, çok fazla artan bir nüfusa sahip olmasa da en 
kalabalık ülke olma özelliğini koruyacaktır. 

Kadm-erkek oranları, bütün ülkelerde % 50-% 50 oranından 
birkaç puanlık sapmalar göstermektedir. Bu oranlarda ve bunlara 
ek olarak toplam doğurganlık, doğuşta yaşam umudu, bebek ölüm 
hızları, kentleşme oranı gibi konularda bir değişiklik 
olmayacağını varsaymaktan öte bilgi sahibi olunamamıştır. Ayrıca, 
özellikle, Türk Cumhuriyetleri içinde yer alan diğer Rus etnik 
grupların nüfus artış hızlarında değişiklik olmayacağı 
varsayılmıştır. 

Kullandığımız varsayımlara göre elde edilen sonuçlar ekteki 
tablodadır. Burada 1990, 1995, 2000, 2005 ve 2010 yıllarındaki 
toplam nüfuslar verilmektedir. 

TABLO:25- ÇEVRE ÜLKELERDE TOPLAM NÜFUS TAHMİNLERİ 
Nüfus artış hızının 

değişmediği varsayım 
(milyon kişi) 

Nüfus artış hızının 
her 5 yılda % 0.1 
arttığı varsayımı 

1990 400.0 400.0 
1995 434 .4 436 .1 
2000 474 .3 480.4 
2005 514 . 7 536 . 8 
2010 564 .1 608.6 

Kaynak : M. Fisunoğlu, Çukurova Üniversitesi, 
Basılmamış Çalışma 

Bu varsayımlara göre, Türkiye hariç, Bölgemizin 1990 nüfusu 
400 milyondur.148.5 milyon nüfusu ile Rusya Federasyonu ve 61,5 
milyon nüfusu ile İran; Bölgemizin en kalabalık ülkeleridir. 2010 
yılında Rusya Federasyonu 160.2 veya 172.8 milyon kişiye 
ulaşırken; İran ise 124 veya 133.7 milyon kişiye ulaşacaktır. 
Rusya, 1990 yılında bölge nüfusunun yüzde 37'sine sahip olup, bu 
oran her iki varsayıma göre 2010 yılında yüzde 28'e gerilerken; 
İran, yüzde 15 oranından yüzde 22'ye yükselecektir. Özellikle 
İran'ın nüfusundaki hızlı artışla nüfusun yaşam kalitesi 
arasındaki değişimi dikkatle izlemek gerekir. Yani önümüzdeki 20 
yılda (1990-2010) nüfusu iki kat artacak olan bu ülkeler (Suriye 
ve Irak), ekonomide yeterli hızla büyüyüp yaşam kalitesini 
yükseltebilecekler midir, İstihdam, eğitim, sağlık ve çevre gibi 
konularda hangi gelişmeyi gösterebileceklerdir? 
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İncelediğimiz ülke nüfuslarının Bölge nüfusları içindeki 
oranları tabloda_ verilmiştir. Tablodan görüldüğü gibi bu 
ülkelerden sadece İran, Irak ve Suriye'nin nüfuslarının payında 
önemli sayılabilecek artışlar olacaktır. Diğer ülkeler ya 
paylarını koruyabilecekler, ya da küçük bir oranda düşüş ve/veya 
artışlar göstereceklerdir. Önemli sayılabilecek düşüşlerden 
birisini de Rusya Federasyonu gösterecektir. 

TABLO:26- BÖLGE ÜLKELERİNİN, TOPLAM BÖLGE NÜFUSU 
İÇİNDEKİ PAYLARI (YÜZDE) 

1990 1995 2000 2005 2010 

Kazakistan 4.0 4.0 3.9 3.8 3.6 

Gürcistan 1.3 1.2 1.1 1. 0 0 . 9 

Ermenistan 0.8 0 . 7 0.7 0.075 0.6 

Özbekistan 5.3 5.5 6 . 0 6 . 0 6.6 

Kırgızistan 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 

B.Rusya 2.5 2.3 2.2 2.1 2 . 0 

Tacikistan 1.3 1.3 1.5 1.6 1. 7 

İran 15.0 16.5 18 . 6 20 . 0 22 . 0 

Irak 4.7 5 .1 5.7 6.1 6 . 6 

Suriye 3.2 3 . 6 4.0 4.4 4.8 

Bulgaristan 2.2 2.0 1. 9 1.8 1.6 

Yunanistan 2.5 2.3 2.2 2 .1 1.9 

Azerbaycan 1.8 1.7 1. 7 1. 7 1.6 

Türkmenistan 0 . 9 0 . 9 1.0 1.0 1.0 

Rusya Federas . 36.4 34.2 32 . 5 30 . 6 28.4 

Ukrayna 13 .1 12 . 9 13 .1 13 .1 13.1 

Kaynak: U. N. World Population Prospects. The 1992 
Revision. Annex Tables. Medium Projections. 
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TABLO:27- ÇALIŞMADA KULLANILAN NÜFUS VE ARTIŞ 
HIZLARININ İLK YILDAKİ DURUMU 

Nüfus(milyon) 
(1990) % Artış 

Kazakistan 16 . 9 0 . 94 
Gürcistan 5.4 0.02 
Ermenistan 3.3 0.02 

Özbekistan 21.3 2 . 8 

Kırgızistan 4.4 2.2 

B. Rusya 10.3 0.05 

Tacikistan 5.3 2 . 9 
İran 61.5 3.5 
Irak 19.3 3.3 

Suriye 13 .3 3 . 6 

Bulgaristan 8 . 9 0.1 

Yunanistan 10.2 0.4 

Azerbaycan 7.2 1.2 
Türkmenistan 3 . 8 2.6 
Rusya Federas. 148.5 0.4 

Ukrayna 51.7 1.7 

Kaynak:"IMF Country Reports" ve "UN World 
Population Prospects: The 1992 Revision, 
Annex Tables" 

III.SORUNLAR VE ÖNERİLER 

Ekonomik büyüme ile nüfus arasındaki ilişki, kamu 
yöneticilerinin, planlamacıların ve bilim çevrelerinin ilgisini 
çeken konular arasındadır. Ne var ki bu gün sahip olduğumuz 
bilgiler ve kuramsal görüşler, ekonomik büyüme-nüfus ilişkisinin 
tüm yönlerini açıklamaktan uzaktır. Bu nedenle günümüzde göçlerle 
vedoğurganlığm ekonomik yönüyle ilgili genel kabul gören 
kuramlara ulaşılamamıştır. Nüfusun kendi dinamikleri (doğum, ölüm 
ve göç) ile ilgili olayların sağlıklı biçimde saptanamaması ilk 
olarak kuram geliştirmeye engel olurken, ikinci olarak bilginin 
analizinde doğrudan tekniklerden çok dolaylı tahmin tekniklerinin 
geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. 

Kaba çizgileri ile sorun ülkemiz için de geçerlidir. 
Nüfusumuzun mekansal konumu, yapısı ve artış hızı ile niteliğine 
ilişkin bilgiler yeterli biçimde üretilmemektedir. Üretilen 
bilgilerin analizi yeterli düzeyde yapılmamaktadır. 

Bunun sonucu olarak, olası sosyal ve ekonomik buhranların 
nasıl önlenebileceğine ilişkin ya da kentsel istihdam-işsizlik 
sorunlarını bütüncül bir şekilde çözümleyecek politikalar için 
gerekli dinamik nüfus verileri yoktur. 
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Ekonomik büyüme-nüfus ilişkisinde nüfusun nicelik, nitelik 
ve konumuna ilişkin tartışmayı başlatmak ve belirli bir düzeyde 
sürdürmek yoğun çabalar gerektirir. Çünkü bu tür bir tartışmanın 
verileri ancak ulusal düzeyde yapılan sayım, kayıt ve ulusal 
örnekleme dayalı araştırmalardan sağlanabilir. Tartışmanın 
sonuçları ise, planlama çalışmalarında, kamu ve özel kesim 
hizmetlerinde tutarlı, yansız ve doğru karar üretmemizi sağlar. 
Sonuçların güvenirliği, bilimsel bilgi birikimine ve kuramsal 
bütünlüğe ulaşmamızı kolaylaştırır. 

Sosyal araştırma verilerinin kullanılabilir olması için, 
verilerin nitelik ve nicelik açısından yeterli olması ön 
koşuldur. Başka bir anlatımla, araştırma ölçmek istediği konuyu 
yansız ve güvenilir bir biçimde saptayabilmelidir. Daha önce 
belirtilen kaynaklar içinde örneklediğimiz nicel açıdan verilerin 
kullanabilirliği tartışma konusu^olan çalışmalar, nüfus kayıtları 
ve hayati istatistiklerdir. Ölüm, doğum ve diğer yaşamsal 
olaylar hakkında vatandaşın Nüfus Müdürlüklerine başvurusu 
halinde bu hususlar nüfus kütüklerine işlenir. Kütük kayıtlarında 
esas olan, olayın olduğu yer değil, ailenin nüfus kütüğünün 
bulunduğu yerdir. Kütük bilgilerinin merkezi olarak 
değerlendirilmesi amaçlanarak, İçişleri Bakanlığı, Vatandaşlık 
Genel Müdürlüğü tarafından da kayıt tutulmakdır. Ancak, bu 
kayıtlar (MERNİS) henüz yayınlanmamıştır. İçeriği tartışma 
konusudur, tümü ile bilgisayara aktarılamamıştır. 

Nüfus sayımlarında yöntem değiştirilse bile buna temel! 
teşkil eden numaralama çalışmaları ve buna yönelik formlarım 
Coğrafi Bilgi Sistemi çerçevesinde bilgisayarla değerlendirilecek] 
şekilde, yani formlara aktarılarak güncel takibi yönünde yeni bir 
sistem kurulmalıdır. İl idari yetkililerince Nüfus Sayımı 
Organizasyonunun, bu yapı kullanılarak eksik sayıma meydan 
vermeyecek şekilde yapılması sağlanmalıdır. 

Ölüm istatistikleri, il ve ilçe merkezlerinde olan 
ölümlerin, ölümün olduğu kurum ve beİediye hekimlerince (ev 
ölümleri) Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile İstatistik Bölge 
Müdürlüğüne iletilmesi ile tutulur. Bu bilgiler, DİE tarafından 
yıllık olarak yayınlanmaktadır. Bu sistemde, veri toplama 
aşamasında kayıplar olduğu bilinmektedir. Veri _ iletişim 
sisteminin iyileştirilmesi için çaba gösterilmelidir. İl ve ilçe 
merkezlerindeki ölenlere ilişkin bilginin, DİE'ne doğrudan 
mezarlıklardan (belediye aracılığı ile) gönderilmesinin bu 
kayıpları azaltacağı öngörülmektedir. Ayrıca, hastanelerde olan 
ölümler de, Sağlık Bakanlığı tarafından yıllık hastane 
istatistikleri olarak yayınlanmaktadır. İl ve ilçe merkezinde 
olan ölümlere ilişkin DİE istatistikleri ile tümü il ve ilçelerde 
yer alan hastanelerde olan ölümlere ilişkin istatistikler 
arasında önemli farklılıklar vardır. Bu nedenle kullanımları 
sınırlıdır. Köylerde olan ölümlere ilişkin yayınlanan bilgi 
yoktur. Köy sağlık ocağı veya sağlık evinde kaydı tutulan 
ölümlerin eksikliğini gidererek hayata geçirilip yayınlanması 
üzerinde çalışmaların yaygınlaştırılması gerekir. Doğum 
istatistikleri de tutulmamaktadır. Bu durumun da düzeltilmesi 
gerekmektedir. 
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Nüfus sayımları ve araştırmalarının verileri ise yoğun 
biçimde kullanılmaktadır. Ne varki iki kaynağın bulguları aynı 
nüfus üzerinde çalışmalarına karşın bulgularda belli bir örüntü 
göstermekten uzaktır. Söz konusu farklılık araştırmacıların 
farklı yorumlara ulaşmalarına neden olmaktadır. 

Ülkemizde nüfusa ilişkin veri toplama çalışmalarının 
bütünlük içinde ele alınmasının büyük yararları olacaktır. Bunu 
sağlayabilmek için kamu ve özel kesimden oluşacak ve 
koordinasyonla görevlendirilecek bir kurulun oluşturulması 
gerekir. Bu kurul aşağıdaki konularda yol gösterici olmalıdır. 

a - Nüfus sayımlarının süresi tekniği ve kapsamı üzerinde 
çalışmalar yapılmalı. Sayımların bilgi birikimleri arasında 
kopukluk getirmeyecek biçimde tekniği ve içeriği değişebilir. 
Küçük ölçekte yapılacak deneme sayımları ile iki tekniğin 
masrafları karşılaştırılarak, karar kısa sürede 
oluşturulabilir. Sayıma katılım ve katkı açısından yasal 
düzenleme yeniden gözden geçirilerek yerel yönetimlerin katkısı 
artırılmalıdır. Böylece fazla ve eksik bildirim sorunları 
kökten çözüme kavuşur. 

b - Ülkemizde kayıt sistemi ile toplanan verilerin yönetim 
ve demografi açısından eksikliği açıktır. Sistemin düzeltilmesi 
için gerekli çabalar yapılırken, aynı şekilde tek amaçlı Seçmen 
Kütükleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Mevcut kayıt sisteminin 
(MERNİS) başarısı henüz görülmemiştir. Sistemin bilgi girişi 
açısından yasal düzenlemeden başka bir yeniliği yoktur. Bu 
nedenle tüm yerleşmelerde hayati olayların toplanma ve kayda 
geçirilmesi konusunda kısa sürede alan çalışmalarına dayalı 
bir sistem geliştirilmesi kaçınılmazdır. Yaşamsal kayıtlarda 
Yerel Yönetimlerin yetki ve sorumlulukları artırılmalıdır. Bu 
sistemin kısa sürede tüm ülkeyi kapsaması halinde sayımlarla 
işbirliğini sağlamak kolaylaşacaktır. Böylece tek amaçlı 
bilgi toplama yerine çok amaçlı bilgi toplama değişik 
çalışmalar için yararlı sonuçlar doğuracaktır. 

c - Bu iki çalışmanın sonuçlarından oluşturulacak ve her yıl 
yeniden düzenlenece ulusal örneklem sistemi master plan 
çerçevesinde geliştirilmelidir. Sistemin başlangıç çalışmalarının 
pahalı olduğu açıktır. Hatta her yıl yeniden gözden geçirilmesi 
pahayı daha da artıracaktır. Ne var ki, ülke düzeyinde tüm 
araştırmaların bu örneklemden değişik boyutlarda yararlanması 
sürecinde bu çalışmaların katkısı ile paha azalacaktır. Buna 
karşılık ülkemizde kesit ve zaman dizisi boyutunda yapılacak 
araştırmaların geçerlik ve güvenirlik sorunu büyük çapta 
çözümlenecektir. Böylesi bir çalışma gelişmekte olan özel kesim 
kamuoyu ve pazar araştırmaları ile televizyon izleme 
araştırmalarına da kaynaklık edebilir. 

d - Nüfus araştırmaları, sayım arasında kalan yıllarda, 
periyodik bir yapıda, bu örneklemden yararlanarak, nüfusun 
sosyal, demografik niteliklerine ilişkin sorular aynı kalmak 
koşulu ile ülkemizin gereksinim duyduğu alanlarda yapılabilir. 
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Söz gelimi, sayım dönemleri arasında belli aralıklarla ulusal ve 
bölgesel düzeyde şu araştırmalar yapılabilir. 

- İnsangücü çözümlemesi, işgücü, işsizlik ve bağımlılık 
oranlarının bulunması, işgücündeki yenilenme, işgücüne 
katılma ve çocuk işçilerin riskleri, 

- İç göçlerin nedeni (özellikle güvenlik konusunda bir 
araştırma hemen yapılmalıdır), hızı ve kentlileşme ve 
kentleşme sorunlarının irdelenmesi, 

- Doğurganlık ve doğurganlık davranışlarındaki farklılıklar 
ile bunları etkileyen nedenlerin saptanması, aile 
planlamasındaki gelenekselden-modernleşmeye geçişin 
önündeki engeller ve sorunlar araştırılmalı, 

- Bebek, çocuk, yetişkin ve anne ölümlerinin hızı, nedeni ve 
bunların fiziksel kültürel çevreden etkileniş biçimleri, 

- İsteyerek düşük konusundaki tutum, davranış ve 
uygulamaların örüntüsünün zaman içindeki değişimi, 

- Milli gelir, gelirin sosyal sınıf ve tabakalar arasındaki 
bölüşümü ve bölüşümündeki farklılıklar ile tüketim 
kalıplarının saptanması, 

- Konut sorunu, geliştirilecek ve yeniden kurulacak yerleşim 
alanlarının belirlenmesi, kişilerin beklentilerinin ve 
katkılarının ne olabileceği saptanmalı ve böylece kıyı, 
göl ve dağ evi şeklindeki yatırımların böylece daha iyi 
biçimde yönlendirilmesi vs. 

Bütün bu araştırmalarda tekrarın önlenmesi, bilgi iletişimi, 
yukarıdaki kurul tarafından sağlanabilir. Kurul yalnızca 
görüş belirtmek, iletişimi sağlamak ve devlet katkısının 
gereksinim duyulan araştırmalara aktarılmasını önermekle yükümlü 
olmalıdır. 

e -Bilgi toplamada bütünlük, ülkemiz için hem teknoloji dış 
alımmda hem de insangücü kullanımında savurganlığı önleyecektir. 
Buna karşın değişik kişi ve kuruluşların araştırma 
tasarımlarına göre örnek seçiminde çokluk getirecektir. Kişi 
ve kuruluşların bilimsel çalışmaları tekrardan aranırken, 
örneklem sorununun hızla çözülmesi ve düzgün bir çerçeveden 
yararlanmadan ötürü hız kazanacaktır. Ayrıca ele alınan temel 
değişkenlerin değişik araştırma boyutunda karşılaştırabilirle 
olanağı başta sözünü ettiğimiz bilgi birikimi ve kuramsal katkıyı 
hızlandıracaktır. 

f -Sayım, kayıt ve araştırma üçlüsünün verilerinin geçerliği 
ve güvenirliği ancak bütüncül bir yaklaşım sonucu 
tartışılabilir. Aksi durumda günümüzde olduğu gibi ulusal ve 
uluslararası yayım ve tartışmalarda nüfus dinamiklerine ilişkin 
değişik hız ve oranlar ortaya çıkmaktadır. Bu veri karmaşası 
içinde ne planlamacı ve yönetici doğru karar alıp kesin sonuca 
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ulaşabilir ne de bilimci belirli bir örüntü saptayıp kurama 
katkıda bulunabilir. Verilerin kapsama yöntemi dikkatle 
değerlendirilmelidir. Ortaya çıkan farklar konusu 
yorumlanmalıdır. 

Cumhuriyetin kurulmasından başlayarak 1980 lere kadar, 
Türkiye'de büyük kentlerle ilgili analizlerde üç büyük kent 
bir arada ele alınmıştır. Ankara, İstanbul ve İzmir, 1950 lerde 
başlayan kır-kent göçünden en fazla etkilenen ve benzer 
artışlarla nüfuslarını bir milyonun üzerine çıkartan ilk üç büyük 
kenttir. 1990'ların nüfus yapısının diğer önemli bir özelliği 
artık yalnızca bu üç kenti birarada ele almanın uygun 
olmayacağıyeni bir yapılaşmanın ortaya çıkmasıdır. Bu yapılaşmada 
iki önemli hususa dikkat etmek gerekmektedir. İlki İstanbul'un 
diğer büyük kentlerden önemli ölçüde farklılaşarak daha hızlı 
gelişmesidir: İstanbul kent nüfusu 1995'de sekiz milyonu 
aşacaktır. Değişimin bir diğer özelliği ise Ankara ve İzmir 
ile kıyaslanabilir büyüklükte Adana ve Bursa gibi farklı bölgesel 
merkezlerin oluşmasıdır: 1995 de Adana ve Bursa bir milyonu aşmış 
olacak, Ankara ve İzmir ise üç milyona yakın bir nüfusu 
barındıracaktır. Dolayısıyla artık üç büyük kenti bir arada 
toplayarak yapılan guruplamalar çok anlamlı olmayacaktır. 
Bunun yerine bölge merkezleri kavramını geliştirmek yerinde 
olabilir. Özetle, yedinci beş yıllık kalkınma planı döneminde 
kır-kent ve üç büyük kent gibi alt gruplamalar önemini 
yitirirken, bölgesel gruplamalar ye bölge merkezlerinin ayrıca 
ele alınması yerinde olacaktır. İstanbul bir bölge olarak ve 
ayrıntılı bir biçimde incelenmelidir. 

Türkiye oldukça büyük ve hızla artan bir ülkedir. Nüfus 
büyüklüğü dikkate alındığında, artış hızının yavaşlatılması, 
sosyal ve ekonomik koşulların iyileştirilmesine katkıda 
bulunacağı gibi çocuk ve kadın sağlığı açısından da olumlu 
katkıları olacağı gerekçesi ile önerilmektedir. 

Nüfus artışının azaltılmasında hala yüksek bir düzeyde 
seyreden doğurganlığın düşürülmesi en başta gelen önlem olarak 
akla gelmektedir. Doğurganlıkta uzun bir süredir yavaş ta olsa 
bir azalma vardır. Bu azalma, ilk evlenme yaşlarının gecikmesi 
ile son dönemde biraz daha hızlanmıştır. Doğurganlıktaki 
azalmanın hızını daha da artırmak için gerekli önlemlerin 
alınmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

Doğurganlığın dışında, nüfus artışını plan döneminde 
yükseltici olabilecek yurt dışından gelen göçlere karşı dikkatli 
olmak ve ciddi bir göç politikası takip ederek çok sayıda: 
göçmenin Türkiye'ye gelmesini denetlemek de gerekmektedir. 

Yedinci Plan döneminde sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi 
ve yaygınlaştırılması, özellikle yüksek anne, bebek ve çocuk 
ölümlülüğü nedeni ile Nüfus Komisyonu tarafından da önerilmesinin 
yerinde olacağı düşünülmüştür. 
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Bölgelerarası eşitsizliklerin önemli boyutlarda olduğunu 
gözlemleyen Komisyonumuz, bu eşitsizliklerin ortadan kaldırılması 
için gerekli önlemlerin alınmasını önermektedir. Bu 
eşitsizlikler nüfus hareketlerinin bazı yörelerde çok 
yoğunlaşması nedeni ile çeşitli sorunlara yol açarken, diğer bazı 
yörelerde de azalması sonucu yine sorunlar doğurmaktadır. 

Ayrıca, nüfus hareketleri ve doğal artış hızının değişmesi, 
nüfusun yaş ve cinsiyet yapısını değiştirmiştir. Türkiye giderek 
genç nüfus olma özelliğini yitirmekte ve yaşlı nüfus olma 
özelliğini kazanmaktadır. Bu değişim süreci içinde özellikle 
genç yetişkinlerin oranı artmaktadır. Bu durum, lise, yüksek 
eğitim hizmetleri ve iş olanaklarının artırılmasını; askerlik 
çağı nüfusunun ve seçmen nüfusu oranlarının ise, yeni 
düzenlemeler yapılmasını gerektirmektedir. Büyük kentlerde ve 
Batıda iç göçlerle genç yetişkin oranlarının artma eğilimi daha 
da hızlanmaktadır. Dolayısıyla, buralarda gerekli önlemlerin 
alınması önemli gözükmektedir. 

İstatistiksel çalışmalarda kır-kent ve üç büyük kent gibi 
alt gruplamalar önemini yitirirken, bölgesel gruplamalar ve bölge 
merkezlerinin ayrıca ele alınması yerinde olacaktır. 

Nüfus artış hızları bölgelere göre tesbit edilmeli ve ona 
göre geliştirilen projeler acilen uygulamaya konulmalıdır. 

Genel Nüfus Sayımı sonuçlarının daha kısa zaman alınarak 
ilgili kuruluşlara ve kişilere zamanında ulaştırılması için 
gerekli düzenlemenin ve koordinasyonun yapılmalıdır. 

Türkiye'de nüfus istatistikleri toplayan, değerlendiren ve 
araştıran kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanmalı ve 
sayıları artırılmalıdır. 
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IV. MEVCUT DURUM VE SORUNLAR 

A. Politikalar 

Planlı kalkınma döneminin başladığı 1960'lı yıllarda 
ülkemizde, önceki yıllardan farklı bir nüfus politikası 
uygulanmaya başlanmıştır. 

Bu yıllardan itibaren Türkiye 'de nüfus sorunları tartışmaya 
açılmış ve bu tartışmalar sonucu T.B.M.M. 1nin 10.4.1965 
tarihinde kabul ettiği 557 sayılı Nüfus Planlaması Kanunu ile 
kişilerin istediği zaman ve istedikleri sayıda çocuk sahibi olma 
özgürlüğü tanınmıştır. Bu yasada, aile planlamasıyla ilgili 
toplumun bilgilendirilmesi ve eğitimi, geriye dönebilen 
kontraseptif yöntemlerin uygulanması serbest bırakılmış, 
isteyerek düşük (kürtaj) ve cerrahi sterilizasyona ise sadece 
tıbbi nedenlerin varlığında izin verilmiştir. 

557 Sayılı Yasa ile 1965 yılından bu yana yürütülen aile 
planlaması çalışmalarının sürekliliği ve etkililiği zaman zaman 
değişiklikler göstermiştir. 1961 'den bugüne kadar uygulamaya 
konulan 5 yıllık kalkınma planlarında nüfus politikalarıyla 
ilgili çok değişik görüşler yer almıştır. 

İlk üç planda hızlı nüfus artışının ekonomik kalkınma 
üzerindeki etkileri belirtilmiş ve bu etkileri ortadan kaldırarak 
ekonomik kalkınmanın sağlanması için çözüm yolları aranmış ve 
nüfus planlaması ekonomik bir refah aracı olarak düşünülmüştür. 

Dördüncü, beşinci ve altıncı beş yıllık kalkınma planlarında 
ise ekonomik kalkınma yerine, ana-çocuk sağlığı ve aile 
planlaması hizmetlerinin temel sağlık hizmetleri ile birlikte 
götürülmesine önem verilerek, konu tamamen sağlık açısından ele 
alınmıştır. 

Ayrıca 1982 Anayasası bir reform anlayışı ile 41. maddede 
nüfus politikasına bir açıklık kazandırmıştır. Ailenin korunması 
başlığı altında Anayasa'nm 41. maddesinde; ailenin Türk 
toplumunun temeli olduğu belirtilmektedir. "Devlet ailenin huzur 
ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile 
planlamasının öğretilmesi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli 
tedbirleri alır, teşkilatı kurar " diyerek, konunun anayasal bir 
hak olduğunu ve ne kadar önem taşıdığını açıkça ortaya 
koymaktadır. 

Kalkınma planları çerçevesinde 1965 yılından beri ailelerin 
kendi istek ve iradeleri esas alınarak götürülen hizmetlerin 
sonucu, aile planlamasından yararlananların sayısında büyük 
artışlar kaydedilmiştir. Bu artışlara rağmen istenen sonuca 
ulaşıldığı söylenemez. Bu nedenle yaklaşık 30 yıldır uygulanan 
yasanın güncelleştirilmesi, gebeliği önleyici yöntemlerin ülke 
düzeyinde yaygınlaştırılması ve istenmeyen gebeliklerin sağlıklı 
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bir biçimde sonlandırılabilmesi için 1983 yılında yasada 
değişiklik yapılarak daha kapsamlı ve daha liberal hale 
getirilmiştir. 

2827 sayılı bu yeni yasanın getirdiği yenilikler: 

- Etkili aile planlaması yöntemlerinin uygulanmasında kurs 
görmüş ebe ve hemşirelerden de yararlanılması, 

- Aile planlaması yöntemi olarak kadında ve erkekde istek 
üzerine sterilizasyon uygulanması, 

- Gebeliklerin 10 haftaya kadar istek üzerine 
sonlandırılması, 

- Erken dönemde menstürüel regülasyon (MR) yöntemi ile 
gebeliğin sonlandırılmasında, uzman hekim denetiminde kurs 
görmüş pratisyen hekimlerden de yararlanılması, 

- Aile planlaması hizmetleri için sektörlerarası işbirliğinin 
arttırıİmasıdır. 

B.Göstergeler 

Türkiye'de ölümlülükteki hızlı düşmeye karşın 
doğurganlıkta yavaş düşme izlenmektedir. (Tablo 28). 

Tablo:28- Türkiye'de Yıllara göre Kaba Doğum Hızı, 
Kaba Ölüm Hızı ve Toplam Doğurganlık Hızı 

Yıllar 

Kaba 

Doğum 
Hızı 

(Binde) 

Kaba 
Ölüm 
Hızı 

(Binde) 

Toplam 
Doğurganlık 
Hızı (Bir 
kadına 

düşen) 

1960-1965 42 . 9 16.4 6 .19 

1965-1970 39.0 13 . 5 5.31 

1970-1975 34 . 5 11.6 4 .66 
1975-1980 32.2 10 . 0 4.33 

1980-1985 30 . 8 9 . 0 4 . 05 
1989* 29.0 7.0 3.39 

Kaynak: DPT, Sn.T.KOCAMAN'm çalışmaları 
* DİE 1989 Türkiye Nüfus Araştırması 

Yıllara göre toplumun aile planlaması yöntemlerini bilme 
oranları artmış olmasına rağmen araştırmalar, toplumun yöntemlere 
ilişkin yanlış ve eksik bilgisinin yaygın olduğunu 
göstermektedir. Örneğin; hapların kansere neden olması, rahim içi 
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aracının mideye kaçabileceği, vazektominin cinsel iktidarsızlığa, 
yol açacağı, tüplerin bağlanmasının adetleri keseceği gibi yanlış 
bilgiler toplumda hala yaygındır (Tablo 29). 

Türkiye 'de halen ailelerin % 62.6 'sı gebelikten korunma 
yöntemi kullanmalarına rağmen bunun % 34.5 'i etkili yöntem 
kullanmaktadır. Bunun sonucu olarak isteyerek yapılan düşükler de 
oldukça yaygındır (Tablo 30). Ülkemizde 100 canlı doğuma karşılık 
35 isteyerek düşük yapılmakta olup, aile planlamasında 
karşılanamayan gereksinim ise % 48.3 gibi çok yüksektir. 

Tablo :29- Yıllara göre Aile Planlaması Yöntemleri ile İlgili 
Toplumun Bilgilendirilmesi (%) 

Bilinen Yöntem 1978 1983 1988 1993 * 

Hiç birini bilmeyenler 11.7 6.3 1.8 0.9 
Herhangi bir yöntem bilen 88 .6 93.7 98.3 99 .1 
Modern Yöntem bilen 86.2 90.8 97.5 98 . 6 

Hap 81 85 94 95.7 

Rahim İçi Araç 68 75 94 97.1 
Kondom 52 55 76 80.8 
Tüplerin Bağlanması 39 28 65 75.6 
Vazektomi 9 19 28 35.1 

Kaynak: HÜNEE-Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları 

♦Sağlık Bakanlığı HÜNEE 1993 Türkiye Demografik ve Sağlık 
Araştırması ön sonuçları (Baz 
alınmıştır.) 

olarak halen evli kadınlar 

Tablo:30- Yıllara göre Aile Planlaması Yöntemi : Kullanma ] Durumu(%) 

1963 1978 1983 1988 1993* 

Toplam Kullananlar 22 . 0 50 . 0 61.1 63 .4 62.6 
Rahim İçi Araç - 4 . 0 8 . 9 14 .0 18 .8 
Hap 1.0 8 . 0 9.0 6.2 4 . 9 
Kondom 4.3 4 . 0 4 . 9 7.2 6.6 

Cerrahi Sterilizasyon -

- 0 .1 1. 8 2 . 9 

Geri Çekme 10.4 22 . 0 30 .1 25.7 26 . 2 
Diğer 12 . 0 12 .1 8.6 8.5 3.2 
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Tablo:30- Yıllara göre Aile Planlaması Yöntemi 
Kullanma Durumu(%) (DEVAMI) 

1963 1978 1983 1938 1993* 

Toplam Etkili Yöntem. 5.3 18 . 0 27.2 31.0 34 . 5 

Toplam Etkisiz Yönt. 22 .4 32 . 0 34.2 32 .3 28.1 

Aile Planlanışında Kar¬ 
şılanamayan Gereksinim * * — - 49 . 7 48.3 — -k k k 

isteyerek Düşük 7.6 16 . 8 19 . 0 23 . 6 

Kaynak: HÜNEE-Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları 
* Sağlık Bakanlığı, HÜNEE: 1993 Türkiye Demografik ve Sağlık 

Araştırması ön sonuçları (Baz olarak halen evli kadınlar 
alınmıştır.) 

** Artık çocuk istemediği veya gebe kalmayı geciktirmek istediği 
halde hiç yöntem kullanmayanlarla etkisiz yöntem kullananla¬ 
rın toplam oranı 

*** Sonuçlar analiz safhasındadır. 

Türkiye'deki üreme dönemindeki halen evli kadınların % 
69,8'i artık çocuk istememektedir. Tablo 31.'de evli kadınların 
başka çocuk isteme durumları yaşayan çocuk sayısına göre 
irdelenmektedir. Çocuk istemeyenlerin büyük çoğunluğunu 2 ve daha 
fazla yaşayan çocukları olanlar teşkil etmektedir. Nitekim 2 ve 
daha fazla çocuğu olanların yüzde 80.9'u daha fazla çocuk 
istememektedir. 

Tablo:31- Yaşayan Çocuk Sayısına göre Evli Kadınların Çocuk 
İsteme Durumu (%) 

Yaşayan Çocuk Sa. Çocuk İstiyor Çocuk İstemiyor Emin Değil 

0 86 .4 2 . 0 0 . 0 

1 71.5 20 . 8 4 . 6 
2 12 . 6 80 . 9 3.2 

3 4.7 90.5 1.5 

4 2 .1 91.2 0.6 
5 2 . 0 92 . 9 0 . 0 
6 + 2.4 91.2 0 . 0 

Kaynak: 1993 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 

Komisyon üyelerinden Sn.Doç.Dr.Ayşen BULUT, doğumların ne 
kadarının 3.4.5. yaşayan çocuk doğumu, ne kadarının 1 yaşını ve 2 
yaşını doldurmamış kardeşi var bilgilerinin rapora eklenmesini 
istemiştir. 1988 verilerinden bu tür bir analiz yerine 1993 
araştırma verilerinin belirlenmesi ve bu konuda çalışma yapılması 
gerekli görülmüştür. 

Sonuç olarak Türkiye 'de aileler çocuk sayısını kısıtlamak 
istemekte ve bunun için de yöntem kullanmaktadırlar. Ancak sorun 
olan etkisiz yöntemlerin yaygın olarak kullanılmasıdır. 
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Türkiye 'de illere göre 15-49 yaşdaki evlenmiş kadınların 5 
ve daha fazla çocuk doğurma yüzdeleri incelendiğinde; Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgesinde % 53, Batı Anadolu illerinde ise % 
24.8 olduğu görülmektedir (1989 DİE Türkiye Nüfus Araştırması). 

Bölgelere göre son yılki doğumların 35 yaşdan sonra olma 
yüzdesi incelendiğinde de Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde % 
17 olmasına karşılık, Batı illerinde bu oran % 6'dır (DİE 1989 
Türkiye Nüfus Araştırması). Türkiye ortalaması olan oran % 
10'dur. 

Tüm bu sonuçlar, Türkiye'de doğurganlık ve riskli 
gebeliklerin sık görüldüğünü ve bölgesel farklılıkların olduğunu 
göstermekte, hizmetlerin buna göre götürülmesi gereğini ortaya 
koymaktadır. 

Her 3 doğuma karşılık 1 isteyerek düşük olması yanında her 3 
doğumdan biri planlanmamış gebelik sonucu oluşmaktadır (1988 
HÜNEE). Benzer bir sonuç 1993 araştırmasından elde edilmektedir. 
Planlanmamış ve istenmemiş gebelik sonucu olan doğumlar toplamın 
yüzde 32,4'ünü teşkil etmektedir. Planlanmamış gebelikler ve 
doğumlar Türkiye'de ailelerin aile planlaması konusunda 
bilinçlenmesinden çok bunu sağlamada yani hizmette yetersizliği 
göstermektedir. Yalnızca bu planlanmamış gebelikler (ve doğumlar) 
önlenince doğurganlık 1/3 oranında azalabileceği 
varsayılmaktadır. Hizmetin yaygınlığı yanında uygunluğu 
(özellikle doğum ve düşük sonu programların öncelik taşıması, 
değişik hizmet modelleri gibi) ve kalitesi (çok seçenek sunma, 
doğru ve ayrıntılı bilgilendirme, personelin bilgili ve teknik 
olarak yeterli olması, vakaları izlemesi gibi anahtar öğeler) 
çözüm bekleyen önemli odak noktalarıdır. 

Tablo:32- Türkiye 'de Anne ve Çocuk Sağlığı İle İlgili 
Göstergeler 

Toplam Nüfus (1990) 
15 Yaş Altı Nüfus (Çocuk) (1990) 
15-49 Yaş Grubu Kadın Nüfusu (Anne) (1990) 
BebekÖlüm Hızı (0-1 yaş) (1993) 
Anne Ölüm Hızı (1982)(Yüzbin Canlı Doğumda) 
Doğum Öncesi Bakım Alan Gebe Oranı (1993) 
Sağlıklı Doğum Oranı (1993) 
Ev Doğumu Oranı (1993) 
Sağlıksız Doğum Oranı (1993) 
Gebelikte Anemi (Kansızlık) Oranı (1977) 

56 milyon 
21 milyon (% 38) 
13 milyon (% 24) 
52.6 (Binde) 

132 

62.3 (%) 
76 (%) 
40.2 (%) 
24 (%) 
50 (%) 

Kaynaklar: DİE Nüfus Sayımı 1990, 1988 Türkiye Nüfus ve Sağlık 
Araştırması, Ulusal beslenme Sağlık ve Besin 
Tüketimi Araştırma Raporu 1977, Sağlık Bakanlığı- 
HÜNEE Türkiye Demografi ve Sağlık Araştırması, 1993. 
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Türkiye 'de anne ve çocuk sağlığı ile ilgili göstergeler bu 
grubun sağlık düzeyinin oldukça düşük olduğunu göstermektedir. Bu 
açıdan da aile planlaması hizmetlerine ağırlık ve öncelik 
verilmesi, riskli gebeliklerin aile planlaması hizmetleri ile 
önlenerek ana çocuk sağlığı düzeyinin yükseltilmesi ayrı bir önem 
kazanmaktadır. 

C. Hizmet Sunmada Örgütlenme Modeli 

Ana ve çocuk sağlığı hizmetleri, dolayısıyla aile 
planlaması hizmetleri 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha yasası ile 
Sağlık Bakanlığına verilmiştir. 665 sayılı yasayla kurulan Ana 
ve Çocuk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile 557 sayılı yasayla kurulan 
Nüfus Planlaması Genel Müdürlüğü 1982 yılında birleştirilmiştir. 
Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, AÇSAP 
hizmetlerinin ülke düzeyinde planlanması, mevcut sorunların 
ortaya konulması, bu sorunlara yönelik özel proğramlarm 
yürütülmesi, değerlendirilmesi ve denetiminden sorumludur. 

Sağlık sektörünün doğrudan sorumlu olduğu aile planlaması 
hizmetlerinde, yani toplumun üreme sağlığı ve kontraseptiflerle 
ilgili bilgilendirilmesi ve klinik hizmet verilmesinde Sağlık 
Bakanlığı dışında Üniversitelerin, Sosyal Sigortalar Kurumunun, 
1580 sayılı yasa ile yerel yönetimlerin, özel hekimlerin, çeşitli 
yasal düzenlemelerle de diğer kamu kurum ve kuruluşları ile 
gönüllü kuruluşlarında da çeşitli örgütlenme modelleri ile bu 
hizmeti sunmakta ya da katkıda bulunmakta önemli bir yerleri ve 
rolleri vardır. 

C.1. Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Örgütü 

Sağlık Bakanlığı merkez düzeyinde, aile planlaması hizmetinin 
verilmesinde, pekçok genel müdürlüğün rolu vardır. (Şekil 1 ve 
2) Ana ve çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü 'nün 
temel görevi ise konu ile ilgili sorunları belirlemek, bunlara 
uygun proğramlar planlamak, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, 
sektör içi ve sektörler arası işbirliği ve koordinasyonu 
sağlamaktır. Bu sistemde, aile planlamasında bilgilendirme, 
eğitim, danışmanlık ve klinik uygulamalar, il düzeyinde Sağlık 
Müdürlüklerine bağlı sağlık, birimlerince verilmektedir. En uç 
birim olan sağlık evlerinde ve bağlı oldukları sağlık ocaklarında 
rahim içi araç, hap ve kondom sağlanmakta hastanelerdeki aile 
planlaması kliniklerinde ise RİA, hap ve kondom dışında cerrahi 
sterilizasyon (tüpligasyonu, Vazektomi) ve gebeliğin 
sonlandırılması hizmetleri de verilmektedir. Ana Çocuk Sağlığı ve 
Aile Planlaması Merkezlerinde ise, kentsel alanlarda ve gecekondu 
bölgelerinde nüfus yoğunluğu fazla olan yörelerde, kadın 
hastalıkları ve doğum uzmanları, aile hekimliği uzmanı ile 
birlikte aile planlamasında özel eğitilmiş pratisyen hekim ve 
diğer personel tarafından RİA uygulamaları, hap ve kondom 
dağıtımı yapılmaktadır. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması 
Merkezlerinin diğer birinci basamak sağlık kuruluşlarından farkı, 
konu ile ilgili daha fazla eğitilmiş ve uzmanlaşmış bir kadro ile 
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özellikle kadınların daha rahatlıkla başvurup hizmet 
alabildikleri birimler olmasıdır. Şöyleki; 1992 yılında tüm 
ülkede yapılan RİA uygulamalarının % 50'si sayıları 261 olan Ana 
Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerince yapılmıştır. Oysa 
tüm ülke düzeyinde 11 382 Sağlık Evi, 4057 Sağlık Ocağı ve 634 
Devlet Hastanesi mevcuttur. Ancak bu birimlerin hepsi aile 
planlaması hizmeti sunmamaktadır. Sağlık evleri ve sağlık 
ocaklarında aile planlaması hizmetlerinin rutin olarak 
sunulamamasında temel neden, eğitilmiş personel eksikliği iken 
hastanelerde neden bu hizmete öncelik verilmemesidir. 1992 
yılında yapılan bir değerlendirmeye göre mevcut hastanelerin 
sadece 178 sinde aktif olarak aile planlaması hizmeti 
verilmektedir. Aile planlaması hizmeti sunmada kamu sektörünün 
rolü daha ağırlıklıdır. Örneğin 1993 Türkiye Nüfus ve Sağlık 
Araştırmasına göre tüm modern yöntemlerin % 54.8'i kamu 
sektörünce verilmiştir. Uygulanan RİA'larm% 70.9'u da kamu 
sektöründe uygulanmıştır. 
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Şekil 1. Aile Planlamasında Klinik Hizmeti Sunmada Örgütlenme Modeli Sağlık Bakanlığı Sistemi 

AÇSAP Merkezi Devlet Hastanesi Sağlık Ocağı 



Şekil 2. Aile Planlaması Hizmeti Veren Diğer Kuruluşlar 

ÇALIŞMA VE SOSYAL 
GÜVENLİK BAKANLIĞI YÖK 

SSK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜNİVERSİTELER 

SSK HASTANELERİ TIP FAKÜLTELERİ 
HASTANELERİ 

DİĞER KAMU 

KURULUŞLARI DİĞER SEKTÖRLER 

HASTANELER ÖZEL HEKİMLER 
YEREL YÖNETİMLER 

GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR 



C. 2 . Sosyal Sigortalar Kurumu 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal 
Sigortalar Genel Müdürlüğü sosyal güvenlik hizmetlerinin yanında 
mevcut hastane ve poliklinikleri ile yaklaşık 22 milyon insana 
sağlık hizmeti götürürken son yıllarda mevcut 100 hastanesinin 
yaklaşık 42'sinde açmış olduğu aile planlaması kliniklerinde de 
ana ve çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini de vermeye 
başlamıştır. 

C.3. Üniversiteler 

Üniversitelerin Tıp Fakültelerinde Halk Sağlığı, Kadın 
hastalıkları ve Doğum, gibi ana bilim dalı ve kliniklerinde aile 
planlaması alanında eğitim, araştırma ve klinik hizmetleri 
sunulmaktadır. 

C. 4 . Kamu İktisadi Kurumlan 

Yarı resmi ya da resmi KİT lere ait poliklinik ve 
hastanelerde AP hizmetleri sürdürülmektedir. 

C.5. Özel Hekimler 

Aile planlaması hizmetlerinin sunumunda özel hekimlerin de 
önemli rolü vardır. Örneğin Sağlık Bakanlığı 1993 Türkiye 
Araştırması ön sonuçlarına göre, RİA kullananların % 24 'ü bu 
hizmeti özel hekimlerden almaktadır. 

C.6. Yerel Yönetimler 

Gerek 1580 sayılı yasa ve gerekse 1593 sayılı yasa uyarınca 
Belediyeler, özellikle Büyükşehir Belediyeleri ile İl Yerel 
Yönetimleri bünyesinde kurulan Hastanelerin AP Klinikleri, Belde 
Sağlık Evlerindeki AP hizmetleri ve Aile ve Nüfus Planlaması 
Danışma servisleriyle hizmet boşluğunu doldurma çabalarını 
göstermektedir. 

C.7. Aile Planlaması Hizmeti Veren Kamu Dışı Özel Kuruluşlar 
(NGO) 

Aile Planlaması konusunda SB lığı ile işbirliği yapan ulusal 
hükümet dışı kuruluşlar arasında; 

- Türkiye Aile Planlaması Derneği 
- Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı 
- Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanitma Vakfı 
- İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı 
- Üniversiteli Kadınlar Derneği 
- Türkiye Kalkınma Vakfı 
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- Türkiye Çevre Sorunları Vakfı 
- Türkiye Yardımsevenler Derneği 
- Türkiye Kızılay Derneği 
- Türkiye Ana Çocuk Sağlığı Vakfı 
- Türk Kadınlar Konseyi Derneği 
- Lions ve Rotary Derneği 
- Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 
- Jinekoloji Dernekleri 

Uluslararası düzeyde ise; 

- Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) 
- Dünya Sağlık örgütü (WHO) 
- Japon Uluslar Arası İşbirliği Kuruluşu 
- UNICEF 

- UNESCO 
- GTZ 
- USAID finansmanı ile çalışan kuruluşlar (CEDPA, Pathfinder 

Fund, AVSC, SEAT, JHPIEGO, FHTP v.b. ) sayılabilinir. 

D. Kaynaklar 

D.l. Sağlık Birimleri 

Sağlık Bakanlığına yapılan bildirimlere göre 1993 yılı 
içersinde Sağlık Bakanlığına bağlı 261 Ana Çocuk Sağlığı ve Aile 
Planlaması Merkezinin tamamında, 4057 Sağlık Ocağından 3351 'inde 
ve 634 Devlet Hastanesinden 178 'inde aile planlaması hizmetleri 
verilmektedir. 

SSK hastanelerinden 42'sinde, diğer kamu kuruluşlarına 
ait 79 sağlık kuruluşunda, 8 Üniversite hastanesinde de bu hizmet 
verilmektedir. 

D.2. İnsangücü (Nitel ve Nicel Yapısı) 

Sağlık Bakanlığı bünyesinde standart kadroya göre 
illerdeki her Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezinde 2 
Çocuk Hastalıkları Uzmanı, 2 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, 
2 Aile Hekimliği Uzmanı, 4 Pratisyen Hekim, 1 Diş Hekimi, 1 
Diyetisyen ve yeterli sayıda diğer sağlık personeli ve idari 
personel olması gerekmesine rağmen özellikle uzman hekim 
eksikliği mevcuttur. (Tablo 33.) 
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Tablo:33- 261 AÇSAP Merkezinde Mevcut Personel Durumu 
(1993) 

Personel Standart Kadro Mevcut 
Unvanı Sayısı Personel Doluluk 

Sayı Oran (%) 

Çocuk Hast. Uzmanı 411 127 30 
Kadın Hast. Doğ.Uzm. 411 105 25 
Aile Hekimliği Uzm. 411 82 20 

Pratisyen Hekim 524 936 178 

Diş Hekimi 149 142 95 

Diyetisyen 149 9 6 

Hemşire-Ebe 2132 1865 87 
Sağlık Teknisyeni 524 55 10 
Tıbbi Teknolog 262 23 9 

Memur 1197 392 33 
Hizmetli 935 410 44 

Şöför 261 148 56 

Türkiye 'de hem tıp fakültelerinden mezun hekimler. hem de 
sağlık meslek liselerinden mezun ebe-hemşireler mezun 

olduklarında aile planlaması uygulamaları için yeterli bilgi ve 
beceriye sahip olmadıklarından bu eksiklik Sağlık Bakanlığının 
düzenlediği hizmet içi eğitim proğramları ile giderilmektedir. 
Eğitimler halen mevcut 52 Eğitim Merkezinde yürütülmekte ve 
eğitim sonrası eğitilenler Sağlık Bakanlığı tarafından 
sertifikalandırılmaktadır. Bugüne kadar 3898 hekim ve 5991 ebe bu 
eğitim proğramlarına katılmıştır. 

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık birimlerinde, aile planlaması 
hizmeti vermek için nicelik yönünden fazla sorun yoktur. Temel 
sorun bu hizmeti vermesi gereken sağlık personelinin konu ile 
ilgili eğitim eksikliğidir. 

Diğer örgütlerdeki insan gücü konusunda kapsamlı bir kaynak 
araştırılmasına gidilmemiştir. 

D.3. Bütçe 

Sağlık Bakanlığı bütçesinin genel bütçe içindeki oranı 
yıllara göre incelendiğinde 6. planlı döneme kadar % 2.80 oranını 
korurken 6. dönemde bu oran % 4.5 lara çıkmıştır. Buna karşılık 
ilgili Genel Müdürlük bütçesinin bakanlık bütçesi içersindeki 
oranı düşüş göstermektedir. (Tablo 34) Ancak ülke çapında 
yürütülen ana çocuk sağlığı ve aile planlaması çalışmalarında 
Sağlık Bakanlığı, ulusal kuruluşlar yanında Birleşmiş 
Milletler1in ilgili kuruluşları ile de (Dünya Sağlık Teşkilatı, 
UNİCEF, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu gibi) yakın işbirliği 
yapmakta, maddi ve teknik destek sağlamaktadır. 
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Tablo:34- Sağlık Bakanlığının Genel Bütçedeki ve Ana Çocuk 
Sağlığı Genel Müdürlüğünün Bakanlık Bütçesindeki 
Payı (1982-1993), Milyon Tl. 

YILLAR (%) 
SAĞLIK 

BÜTÇESİ 
BAKANLIĞI 

ORANI (%) 
AÇSAP GENEL 

BÜTÇESİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 

ORANI 

1982 50.098 2.81 1.839 3.67 
1983 75.226 2 . 93 2 . 681 3 .56 
1984 100.106 3 .11 2 .140 2 .13 
1985 137.462 2.53 3 . 908 2 . 84 
1986 193.763 2 . 72 7 .177 3 .70 
1987 307.420 2 .80 7 . 874 2 .58 

1988 565.090 2.72 15.454 2.73 

1989 898.995 2 . 74 29.163 3 .24 

1990 2.633.217 4 .11 47 . 637 1.80 
1991 4.433.762 4 .21 95.890 2.16 
1992 9.780.005 4 .71 245.135 2.50 

1993 18.073.981 4.53 431.380 2 .43 

Kuşkusuz diğer genel müdürlüklerin de yatırım ve lojistik 
destek olarak aile planlaması için harcamaları mevcuttur. 

D.4. Lojistik Destek 

Ülkemizde aile planlamsı uygulama hizmetlerinde kullanılmakta 
olan kontraseptif metodlar (Hap, RİA ve Kondomlar); 

- Bağış yolu ile 
- İthal Yolu ile 
- Yurt içinde üretilerek (Ağızdan alman haplar) 

sağlanmaktadır. Sağlık Bakanlığı ve bazı kuruluşlar bağış yolu 
ile gelen kontraseptifleri aile planlaması programlarının 
yürütüldüğü sağlık kuruluşlarına dağıtmaktadırlar. 

İthal yolu ile gelen kontraseptifler ile yurt içinde 
üretilenler ise eczanelerde halka satılmaktadır. 

Ülkemizde bir yıl içinde tüketilen-dağıtılan kontraseptif 
miktarı; 

- Kondom : 

* Bağış olarak ortalama yılda 15-20 milyon adet 
* İthaİ olarak yılda 50 milyon adet dolayında 

- RİA : 

* Bağış olarak ortalama yılda 400 bin dolayında 
* ithal olarak 50-60 bin adet dolayında 
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- Ağızdan alınan Hap 

* Bağış olarak 1 milyon kutu dolayında 
* Ülkede üretilen 4-5 milyon kutudur. 

Aile planlanmasında kontrasptif sağlanması bugünkü koşullarda 
dışa bağımlılığını sürdürmektedir. Bu da gümrük mevzuat 
sorunlarını da beraberinde getirmektedir. 

Eğitim araç ve gereçleri; Bakanlık bünyesinde kurulan 
basımevi, Fotoğraf, Slayt ve video stüdyosu etkili olarak 
çalışmaktadır. AÇSAP Genel Müdürlüğü için bu konuda yapılanlara 
ait bir kaç rakam şöyledir. 1992 yılına ait 128.800 afiş, 
2.617.500 broşür, 861.365 kitap, 696 video program seti, 34.445 
fotoğraf, 14.580 slayt üretilmiştir. 

E. Nüfus ve Kalkınma 

Nüfusun büyüklüğü ve yapısı, kalkınma planlarının üzerine 
bina edildiği temel bilgi kaynağını teşkil etmektedir. Nüfus, 
gelir ile birlikte bir ekonomide mal ve hizmetlere olan talebin 
kompozisyonunu ve miktarını belirler. Gene nüfusun büyüklüğü 
bilgi, beceri düzeyi, üretim sisteminin temel girdisini 
oluşturur. 

Gelişen bir ekonomide nüfus ve nüfusun sosyo-ekonomik 
özellikleri kaynakların sosyal ve ekonomik sektörler arasındaki 
dağılımını büyük ölçüde etkiler; kaynakların bu şekilde 
dağılımıda ekonominin büyüme hızını, istihdam düzeyini, sektörel 
üretim artış oranları ile ihracat ve ithalat oranlarını etkiler. 

Nüfusu ekzojen bir faktör olarak alma eğilimi, özellikle 
1950 ve 1960'larda revaç bulan kalkınma stratejilerindeki 
yaklaşımda görülmektedir. Bu yaklaşımlar, çoklukla kalkınmanın 
hızlanması için daha çok sanayiye yatırım yapılmasını ve sadece 
kişi başına toplam gelir artışını hedeflemekte, gelirin bölgeler 
ve kişiler arasındaki dağılımı koşullarını gözardı etmektedir. 
Kuşkusuz bu yaklaşımlarda uluslararası kuruluşların o dönemdeki 
gelişmekte olan ülkelerde gözlenen hızlı nüfus artışından 
ürkmlerinin ve ne pahasına olursa olsun bu hızları aşağı çekme 
gayreti içine girmelerinin payı da vardı. Bu durum, hemen ilave 
edilen nüfusla kalkınma arasındaki karşılıklı ilişkinin ya da 
etkileşimin anlaşılmasını geciktirmiş ve olayın yalnızca aile 
planlaması olarak ele alınması gibi sakıncalı bir durum 
yaratmıştır. 

Bu konudaki kavramların ve yaklaşımların değişmesi 1974 te 
Bükreş'te toplanan Dünya Nüfus Konferansı 1 rıda olmuştur. 
Hükümetler düzeyindeki bu ilk önemli toplantıdaki tartışmalarda 
ve kabul edilen Dünya Nüfus Hareket Planında çok açık olarak 
nüfus dinamikleri kalkınma faktörleri arasındaki karşılıklı 
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ilişkilere ve etkileşimlere dikkat çekilmiştir. Bükreş 
Konferansı, nüfus politikalarının, özellikle doğurganlığı 
azaltıcı ve nüfus artış hızını yavaşlatıcı polikitalarınm ancak 
yoğun kalkınma çabaları ile birlikte uygulanabilirse sorunun 
çözümüne önemli katkılarda bulunacağını ortaya koymuştur. Bu 
husus, 1984 Meksika Dünya Nüfus Konferansında artık tartışılmadan 
kabul edilen bir gerçek haline gelmiştir. 

Nüfus, politika ve programlarının kalkınma stratejisi ile 
bütünleşmesi ancak nüfusun planlama süreci içinde herhangi diğer 
bir ekonomik sektör gibi, ayrı bir sektör olarak ele alınması ile 
mümkün olacaktır. Başka bir ifade ile nüfus, kalkınma planlarının 
endojen bir sektörü olacaktır. Bazı ülkelerde düşük doğurganlık 
bir problem olabilirken bazılarında yüksek doğurganlık mevcut 
kaynakları zorlayacaktır. Gene bazı ülkelerde yöresel olarak kötü 
dağılım bir problem olabilir. 

Böylece kalkınma stratejileri önceden olduğu gibi kişi 
başına gelir artışını hedeflemek yerine, nüfusun genel refah 
düzeyini artırma hedefine dönüşecektir. 

Türkiye dünyanın en kalabalık 20 ülkesinden biridir. Nüfus 
artış hızı % 2.2 ile gelişmiş ülkelerin ve hatta dünya nüfus 
artış hızı ortalamasının (%1.7) üstündedir. Avrupa ülkeleri 
arasında nüfus artış hızı en yüksek olan ülkedir. Ülke nüfusu 
1990 yılında 56.5 milyon iken 1995 yılında ise 62.8 milyon olarak 
tahmin edilmektedir. 

1993 yılında Türkiye, ülke geliri bakımından dünyanın en 
zengin 28. ülkesi durumundadır. Ülke gelirinin nüfusa bölünmesi 
ile elde edilen kişi başına gelir açısından yapılan sıralamada 
ise 53. sırayı almaktadır. 

Ekonomik büyüme hızı önemli ölçüde "modern" sektörün hızına 
bağlı iken, nüfus artış hızı "geleneksel" sektörde görülen yüksek 
doğum oranlarına bağlı olarak artmaktadır. Örneğin; 45-49 yaşa 
ulaşmış kadınların doğurduğu canlı çocuk sayısı göz önüne 
alındığında, batı bölgelerinde yaklaşık 4 çocuğa karşılık (3.99), 
doğu bölgelerinde 8.3 çocuk doğmaktadır. Çocukların fazla olması, 
çalışanlara bağımlı olanların da fazla olması demektir. 

Türkiye gibi nüfus artış hızının % 2.2 olduğu bir ülkede 
sermaye hasıla katsayısı 3 ise, gayri safi milli hasılanın i 
7.5'i konut, sağlık ve eğitim gibi demografik yatırımlara 
ayrılmakta böylece ekonomik büyümeyi sağlayacak yatırımların üçte 
bir kadarı üretken olmayan yatırımlara gitmektedir. 

Yatırımların bir bölümü demografik yatırımlara ayrılınca 
ekonomik büyüme hızı azalmakta buda istihdam artış hızını 
yavaşlatmaktadır. 

1960-1990 yılları arasında yılda yaklaşık % 2.5 civarında 
artan nüfusun 2000 yılma kadar, işgücü arzını iyimser bir 
tahminle % 2 civarında artıracağı kabul edilirse 1980 yılında 
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17.8 milyon olan iş gücünün 2000 yılında 26.6 milyona çıkacağı 
hesaplanmaktadır. Buna karşılık % 6'lık bir gelir artışının 
istihdamda yılda ortalama % 1.5 civarında bir artış yaratacağı 
varsayılırsa, 1980 yılında 17.2 milyon kişi olan istihdam, 2000 
yılında 23.2 milyona ulaşacaktır. 

2000 yılına kadar 8.8 milyon kişiye yeni istihdam imkanı 
bulmak gerekirken ancak 6 milyon kişi istihdam edilebilecektir. 
Başka bir deyişle, yeni iş arayan her 100 kişiden ancak 68'ine iş 
imkanı sağlanabilecektir. Böylece 2000 yılında açık işsiz 
sayısına, 2.8 milyon yeni işsiz eklenecektir. Bu durum, 1960-1990 
yılları arasındaki nüfus artış hızının yüksek olmasının bir 
sonucudur. 

F. Nüfus-Sağlık-Kalkmma 

Aşırı doğurganlık ana ve çocuk sağlığını olumsuz etkileyen 
önemli öğelerden biridir. 

Araştırmalar ailede çocuk sayısı arttıkça ve doğum aralığı 
azaldıkça çocuk ölümleri artmakta, çocukların hastalanma oranları 
yükselmekte, beslenme durumu bozulmakta çocukların zekâ 
gelişmelerinin gerilediğini göstermektedir. 

Çocuk istemeyen kadınlarda, aşırı doğurganlığın olumsuz 
etkilerinden biri de isteyerek çocuk düşürmedir. Uygun olmayan 
koşullarda çocuk düşürme kadın ölümleri ve jinekolojik 
hastalıkların önemli nedenlerindendir. 

Aşırı doğurganlığın aile üzerindeki etkisi çok çocuklu olma 
ve neden olduğu hastalık ve ölüm riskleri, ülke düzeyindeki 
sonucu da nüfusun hızlı artışıdır. Bu nedenle aşırı doğurganlık 
doğrudan ve dolaylı olarak sağlığı etkiler. Daha iyi beslenme, 
daha iyi giyinebilme, daha iyi konutta oturabilme ve çocuklarını 
daha iyi okutma az çocuklu ailelerde daha çok mümkün olmaktadır. 
Ekonomik güç ile sağlık arasında genel bir ilişki vardır. 

Bir toplumda sağlık hizmetleri düzeyi, sağlık insan gücü ve 
kuruluşunun nitelik ve niceliğine bağlıdır. Sağlık hizmetlerini 
geliştirmek için kişi başına düşen nitelikli sağlık personeli ve 
uygun nitelikteki sağlık kuruluşu sayılarını artırmak esastır. 
Aşırı nüfus artışı, az gelişmiş ülkelerde bu oranların halk 
yararına değişmesi için yapılan çabaların verimini büyük ölçüde 
düşürmektedir. 

Gelişmiş ülkelerde ana sağlığı ile ilgili göstergeler 
yerleşim yerinin özelliği, bölgeler ve sosyo-ekonomik düzeyi 
farklı gruplar arasında çok fazla farklılık göstermediği halde, 
ülkemizde kır/gecekondu/kent, bölgeler arası sosyo-ekonomik 
düzeyler arası farklılık çok belirgindir. Ana Sağlığı ve Aile 
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Planlaması hizmeti verecek personelin dağılımı dengesizdir. Aşırı 
doğurganlığın yüksek olduğu bölgeler, hizmete ulaşmada güçlüğü 
olan kırsal alanlar, doğurganlık davranışları henüz değişmemiş 
olan büyük kentlerin gecekondu bölgeleridir. 

Son yıllardaki başka ülkelere göç etme olgusu, nüfus 
baskısını önleyecek önemli bir etken değildir. 

İletişimin gelişmesi ülke içinde hareketliliği de 
getirmiştir. Büyük insan kitleleri bir başka yerdeki ekonomik 
refahın artmasına doğal bir tepki olarak harekete geçmektedir. 
Yeni bir olay da " ekolojik göçmenler " in çevre yönünden bozulan 
bölgelerden kaçışıdır. 

Nüfus politikaları, geniş ulusal demografik amaçlar ve diğer 
sosyo-ekonomik amaçlarla ilişkili olarak izlenmelidir. 

1. Sosyal ve Kültürel Faktörler doğurganlığı etkileyen diğer 
unsurların önünde gelir. Bunlar arasında en önemlisi kadınların 
aile içinde, ekonomide ve genel olarak toplumda oynadığı roldür. 

- Kadınların ev ve tarım dışında istihdam imkânı arttıkça, 

- Eğitim görme imkânı arttıkça, 

- Evlilik yaşı yükseldikçe, doğum oranı da azalmaktadır. 

0 halde, doğum oranını azaltacak politikalar, yalnız 
ekonomik özendiricileri ve caydırıcıları içermekle kalmamalı aynı 
zamanda kadının statüsünü iyileştirmeye çalışmalıdır. 

2. Ekonomik Faktörler; Gelir düzeyi ile nüfus artışı 
arasında belirli bir ilişki vardır. Gelir, istihdam ve sosyal 
güvenlik açısından gelir düzeyi düşük aileler, çocukların önce 
çalışmasına, sonra yaşlı anne babalara bakmasına ihtiyaç 
duyarlar. 

- Çocuk işçiler için asgari çalışma yaşı ile ilgili yasalar 
çıkarıp uygulamak. 

- Kamu finansmanı ile sosyal güvenlik sağlamak gibi 
tedbirler doğum oranını etkiler. 

3. Kamu Sağlığının İyileştirilmesi ve Çocuk Beslenme 
Programları: Çocuk ölümlerini aşağı çeker. Çocuk ölümlerine karşı 
bir sigorta olarak "fazla" çocuğa ihtiyaç duymazlar. Bu da doğum 
oranlarının düşmesine yol açar. 

4. Yararların Eşit Olarak Paylaşılması: Bütün bu 
programların doğum oranlarını düşürebilmesi, ancak yararlar 
çoğunluk tarafından paylaşılıyor ise mümkündür ve sağlık, eğitim, 
kırsal kalkınma programları ile başarılı biçimde birleştirilir 
ise aile planlaması konusunda yatırımların etkililiği yükselir. 
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G. Nüfus Eğitimi-Aile Planlaması-Kadınm Statüsü 

Nüfus, insan yaşamının düzeyini iyileştirmeyi amaçlayan 
gelişme sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak bireyleri aileleri 
ve ülkeleri en fazla meşgul eden konulardan biridir. 

Nüfus eğitimi; ülke kalkınmasında refahın yükseltilmesi ve iş 
gücüne aktif katılımın gerçekleştirilmesi için bireyin eğitiminin 
sağlanması ve nüfus planlaması eğitimi olmak üzere başlıca iki 
temel hareket noktasına dayanmaktadır. İlki örgün ve yaygın 
eğitim programları içinde verilmektedir. 

Nüfus politikaları ve buna paralel olarak nüfus eğitiminden 
söz edildiğinde; nüfus artış hızını etkileyen doğurganlık 
davranışlarının değiştirilmesinde; kadının statüsünü belirleyen 
eğitim, sağlık, kadının çalışması, karar mekanizmalarına katılımı 
gibi olgularla nüfus dinamikleri arasındaki ilişki gündeme 
gelmektedir. 

Türk kadınlarının toplumsal statüsünü köklü biçimde 
değiştirmek ve onları sorumlu, kendine güvenen bir vatandaş 
haline getirmek, Türkiye Cumhuriyeti1nin kurucusu Atatürk'ün 
başlıca uğraşlarından biri olmuştur. Atatürk, cinsiyetler 
arasında tam bir eşitlik öğrenim alanında eşit olanaklar ve ömür 
boyunca tek taraflı bir bağımlılığa dayanmayan ilkelere gönülden 
bağlanmıştır. 

Ülke genelinde ve günümüzde kadının statüsüne kağıt üzerinde 
değişiklikler getirilmiş, başka bir deyişle kadın hakları ve 
statüsü geneksel değerlere, ataerkil ilişkilere ve toplumsal 
süreçlere yenik düşmüştür. Bu durum böylece sürdüğü takdirde; 
kadınlarımız için eşit öğrenim hakkından ve iş olanaklarından söz 
edilmesi mümkün olmayacaktır. Zira halen kırsal kesimde kız 
çocukları erkek çocuklarına oranla daha az temel eğitim 
kurumlarına devam etmekte veya erken yaşta okulu bırakmak zorunda 
kalmaktadırlar. Bu ise erken yaşta evlilik ve doğurganlık 
oranındaki artışı beraberinde getirmektedir. Bunlara bağlantılı 
olarak sağlık sorunları, beslenme gibi problemler kadını dört bir 
yandan kuşatmaktadır. 

Türkiye 'de çalışan kadınların % 80 'i tarım sektöründedir. 
Ancak bu katılım, yaptığı işin para karşılığı olmadan, aile 
içinde, aile işçisi olarak çalışma şeklindedir. Ülkemizde çalışan 
kadınların sadece % 7 'si endüstri sektöründe, % 13 'ü ise hizmet 
sektöründedir. Kadınlar için marjinalliğin en genel sonucu, 
ekonomik faaliyetlere katılma yolu ile sağlayabilecekleri 
yararlardan yoksun kalmaları ve toplumsal statülerini bu yolla 
arttıramamalarıdır. Kadınların çalışma yaşamındaki 
marjinallikleri, annelik ve ev kadınlığı imajını pekiştirmekte ve 
geliştirmektedir. Aynı zamanda bu imaj, yüklendiği sorumluluklar, 
kadınların çalışma yaşamına girişlerini sınırlandırmaktadır. 
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Kadın işgücünün marjinallikten çıkması, bir takım sosyo¬ 
ekonomik faktörlerin birlikte etkileşimi ile ancak 
gerçekleşebilecektir. Toplumda kadının statüsünün 
yükseltilebilmesi ve genel davranış değişikliğinin sağlanması 
için eğitimi ve iş bulma olanakları konusunda kadının lehine bazı 
reformlar yapılmalıdır. 

H. Yürütülmekte Olan Aile Planlaması Programları 

Ülkemizde aile planlaması konusunda pekçok çalışma çeşitli 
kuruluşlar tarafından yapılmış ve yapılmaktadır. Bunlardan bazı 
örnekler aşağıda sunulmuştur. 

H.1. Sağlık Bakanlığınca Yürütülmekte Olan Programlar 

Yaklaşık 34 milyon anne ve çocuğun sağlık sorunlarını ortaya 
koymak, bu sorunları gündemde tutmak ve çözüm getirmek için 
sektöriçi ve sektörler arası işbirliğini sağlamakla görevli olan 
Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlamsı Genel 
Müdürlüğü ; 

- Rutin verilen ana çocuk sağlığı hizmetlerini güçlendirici 
çalışmalar yaptığı gibi 

- Özel proğramlar da yürütmektedir. 

Rutin verilen ana çocuk sağlığı ve aile planlaması 
hizmetlerini güçlendirmek için: 

- ülkenin gereksinimi olan tüm kontraseptif yöntemleri temin 
edip aile planlaması hizmeti veren sağlık birimlerine 
dağıtımlarını yapmaktadır, 

- Aile planlaması hizmeti verecek uzman hekim, pratisyen 
hekim ve ebe-hemşirenin mezuniyet sonrası aile planlanışında 
hizmet içi eğitimini yürütmektedir. 

- Mevcut 261 ana çocuk sağlığı merkezi ile ana çocuk sağlığı 
ve aile planlaması hizmetlerini yürütmektedir. 

- Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmeti veren diğer 
birimlere (sağlık evleri, sağlık ocakları ve hastanelerin 
AP kliniklerine) araç gereç desteği sağlamaktadır. 

Yürütmekte olduğu özel proğramlar: 

56 



A. Çocuk sağlığı konusunda 

- Akut Solunum Yolu Enfeksiyonlarının kontrolü (33 ilde) 

- İshalli hastalıkların kontrolü (76 ilde), 

- Anne sütünün teşviki (76 ilde), 

- Büyüme gelişmenin izlenmesi (76 ilde), 

- Yeni doğanların fenilketonüri ve hipotroidi yönünden 
taranması (76 ilde), 

- Çocuk sağlığı konusunda Temel Sağlık Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün sorumluluğunda da genişletilmiş 
bağışıklama programı yürütülmektedir (76 ilde). 

B. Aile Planlaması konusunda 

- Aile planlaması eğitimlerinin güçlenmesi ve 
standardizasyonu (15 merkezde), 

- Yönetim informasyon ve lojistik sisteminin 
geliştirilmesi (8 ilde), 

- Laparaskopi bakım projesi (60 ilde), 

- Aile planlamasında danışmanlık (7 ilde), 

- Kalıcı ve uzun etkili kontraseptif programı (3 ilde), 

- Tıp fakültelerinde eğitim programına aile planlaması 
konusunun entegrasyonu (8 üniversitede), 

C. Ana ve çocuk sağlığında 

- Kalkınmada ikinci derecede öncelikli illerde ana çocuk 
sağlığı ve aile planlamsı hizmetlerini güçlendirme (11 
ilde), 

- Bilgilendirme, eğitim iletişim desteği (16 ilde), 

- Gecekondularda sağlıklı yaşam (2 ilde), 

- Metropol ve gecekondu bölgelerinde ana çocuk sağlığı 
ve aile planlamsı hizmetlerinin etkililiğini ve 
ulaşılabilirliğinin arttırılması (4 ilde), 

- Güvenli annelik (4 ilde), 

- Eğitim araçları üretimi ve iletişimin merkezini 
geliştirme proğramlarıdır (2 ilde). 
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Bu hizmetlerin yürütülmesinde bazı özel komisyon ve kurullar 
kurularak çalıştırılmaktadır. Bunlar: 

- Sektörler Arası Çocuk Kurulu, 
- Sağlık Programları Koordinasyon komitesi, 
- Nüfus Planlamsı Danışma Kurulu, 
- İnvitro Fertilizasyon-Embiryo Transferi Bilim Kurulu, 
- Bilimsel Komisyon (aile planlamasında kullanılacak, 

ilaç ve araç niteliğini tespit etmektedir) 

Ülkemizdeki ana çocuk sağlığı düzeyini daha hızlı 
iyileştirmek ve aile planlamsı hizmetlerini daha etkili hale 
getirmek için 1993 yılı Sağlık Bakanlığı tarafından "Türkiye Ana 
Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Yılı" olarak ilan edilmiş ve 
yukarıda sözü edilen tüm programlara özel bir hız verilmiş ve 
güvenli annelik, uzun etkili kontraseptifler gibi yeni programlar 
da bu yıl başlatılmıştır. Ayrıca 1993 Türkiye Demografi ve Sağlık 
Araştırması tüm ülkeyi temsil eden örneklem üzerinde, Sağlık 
Bakanlığı ve HÜNEE tarafından 1993 yılı içerisinde 
gerçekleştirilmiştir. 

Hizmet sunmada yönetim eksikliği önemli bir sorundur. 
Özellikle il düzeyinde sağlık alanında en önemli yönetici olan 
sağlık müdürünün gereken formasyonu almaması, politik kararlarla 
sık yer değiştirmeleri, asil olmayıp vekil olarak istihdam 
edilmeleri hizmetleri son derecede olumsuz etkilemektedir. Ayrıca 
diğer personelin sık yer değiştirmesi de önemli bir sorundur. 

H.2. Sosyal Sigortalar Kurumunca Yürütülen Aile Planlaması 
Programları 

Sosyal Sigortalar Kurumu, Türkiye 'de nüfusun 1/3 'üne 
sağlık hizmeti vermektedir. Ancak verilen hizmetler tedavi 
hizmeti niteliğinde olup, koruyucu hizmetler SSK kuruluşlarınca 
görevlerinin dışında tutulmaktadır. Oysa çağdaş sağlık hizmeti 
anlayışında koruyucu hizmetler sağlık hizmeti dışında 
tutulamayacağı gibi aksine daha da öncelik verilmesi gereken 
hizmetlerdir. Çünkü kişilerin sağlıklarını korumaları için hizmet 
almaları anayasal haklarıdır. 

Nüfusun 1/3'üne sağlık hizmeti vermek durumunda olan SSK 
kuruluşlarının uygulamalardaki bu eksikliği, özellikle aile 
planlaması ve bağışıklama gibi çok önemli koruyucu hizmetlerden 
toplumun yararlanabilmesinde önemli engeldir. 

Sevindiricidir ki son yıllarda kurum tarafından çeşitli 
anlaşmalarla yürütülen aile planlaması programları 
başlatılmıştır. Bunlar ; 
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2.1. SSK/ SEATS Aile Planlaması projesi : 

Proje iki yıllık olup ABD Uluslararası Yardım Teşkilatı 
(USAID) tarafından finanse edilmektedir. Amacı, SSK'nın yaklaşık 
100 sağlık kuruluşunda aile planlaması hizmetlerini 
yaygınlaştırma ve teknik yönden desteklemek ve hizmetin devam 
ettirilmesini sağlayacak sistemi ve yönetimi kurmaktır. 

Proje, işçilerin ve ailelerinin aile planlaması konusunda 
eğitilmesini de esas almaktadır. 

Haziran 1992'de başlatılan proje faaliyetleri çerçevesinde; 
42 SSK hastanesinde hizmet başlatılmış, 4 hastane ve Aile 
Planlaması Eğitim Merkezleri kurulmuş ve eğitimlere 
başlanılmıştır. Malzeme stok, tedarik, bilgi kayıt ve iletişim 
sistemi kurulmuş, istenmeyen gebeliklerin önlenmesiyle SSK'nın ne 
gibi bir tasarruf sağlayacağının belirlenmesi amacıyla, 
Türkiye'de ilk defa Maliyet /Tasarruf-Cost/Saving çalışması 
yapılmıştır. 

İşçilerin eğitimi amacıyla da 3 çeşit afiş ve 7 çeşit broşür 
bastırılmıştır. 

2.2. SSK/AVSC (Uluslararası Gönüllü Cerrahi Kontrasepsiyon 
Derneği) Projesi 

Bu proje, SSK tarafından sunulan kalıcı ve uzun etkili 
kontraseptif hizmetlerin kalitesini ve ulaşılabilirliğini 
artırmayı amaçlamaktadır. Bu amaca, teknik yardım sağlanarak 
eğitim desteklenerek ve hizmeti yayarak ulaşılacaktır. Bu 
projenin sonunda, kadın sterilizasyonun hastanede yatmayı 
gerektirmeyen bir işlem olarak sunulması, vazektomi ve postpartum 
RİA uygulanması işlemleri için ülke içinde eğitim programları 
başlatılacak; 37 SSK biriminde kadın sterilizasyonu rutin olarak 
sunulacak; 10 SSK biriminde bistürisiz (noscalpel) vazektomi 
(NSV) hizmeti sunulacak; 14 SSK biriminde postpartum 
kontrasepsiyon yöntemleri sunulacak; uzun süreli hormonal 
yöntemler SSK hizmet şebekesinde tanıtılacak; 100 SSK görevlisi 
bilgi ve eğitim/danışmanlık becerileri konusunda eğitilecektir. 

2.3. SSK/Pathfinder International Gönüllü Vazektomi Uygulama 
Çalışmaları. 

Çalışmanın amacı, istediği çocuk sayısına erişmiş, çocuk 
istemeyen çiftlere, etkili ve güvenli bir yöntem olan vazektomi 
hizmeti vermektir. Pathfinder, ilk defa İnsan Kaynağını 
Geliştirme Vakfı kanalı ile 1989'da Ankara Dışkapı Hastanesinde 
vazektomi faaliyetini başlatmış, bistürisiz (noscalpel) vazektomi 
tekniğinin Türkiye'ye getirilmesi amacı ile 4 uzmanın Bangkog'da 
eğitilmelerini sağlamıştır. Bu hekimler de bu konuda 19 hekim 
eğitmişlerdir. 
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Projenin temel yaklaşımı, polikliniklerde danışmanlık, 
üroloji kliniklerinde de vazektomi hizmetinin verilmesidir. 
Danışmanlık hizmetleri özel eğitilmiş psikologlarca 
verilmektedir. Vazektominin halka tanıtılması amacıyla 3 video 
film, 2 çeşit afiş ve 3 çeşit broşür geliştirilmiştir. 

Faaliyetlerin ele alınmasından günümüze kadar 15.000 kişi 
eğitilmiş, 8000'i aşkın erkek ve kadına danışmanlık hizmeti 
verilmiş ve 1200'e yakın vazektomi yapılmıştır. 

H.3. Milli Eğitim Bakanlığı 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1993 yılında yoğunlaşan 
aile planlamasına yönelik faaliyetler aşağıda özetlenmektedir. 

1) Ortaokul, lise ve dengi okulların Fen Bilgisi, Sağlık 
Bilgisi, Fen Bilimleri ve Biyoloji derslerinin öğretim 
programları ve ders kitapları bir komisyon tarafından incelenerek 
bu derslerin öğretim programlarına aile planlaması, sağlıklı 
üreme, akraba evliliği, AIDS konularında ilave yapılması gereken 
hususlar tespit edilmiştir. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı bu 
konudaki çalışmalar devam etmektedir. 

2) Aile Planlaması konusunda toplumun bilgilendirilmesi ve 
bilinçlendirilmesi faaliyetlerinde öğretmenlerimizin daha etkin 
rol almalarını sağlamak amacıyla düzenlenen 12 hizmetiçi eğitim 
kursunda, 1025 öğretmene Sağlık Bakanlığı1nca görevlendirilen 
uzmanlar tarafından eğitim verilmiştir. 

3) Milli Eğitim Bakanlığı1na bağlı Sağlık Eğitim 
Merkezlerinde aile planlaması eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin 
verilebilmesi için, 49 doktor ve 49 hemşirenin Sağlık 
Bakanlığı'nca açılan Aile Planlaması Eğitimi Kurslarına 
katılmaları planlanmıştır. 1993 yılında 14 doktor ve 21 hemşire 
bu kurslara alınmış ve kendilerine belge verilmiştir. 

4) Orta dereceli okullarda öğrenim gören yaklaşık 1.450.000 
kız öğrenci ergenlik döneminde karşılaştıkları problemlerinin 
çözümü amacıyla "Değişim, Genç Kızlığa İlk Adım" adıyla özel bir 
eğitim faaliyeti başlatılmıştır. Bu eğitim faaliyetinde aile 
planlaması, üreme sağlığı ve AIDS konularında ders kitaplarında 
verilen bilgilerin dışında, uygun ortamlarda daha ayrıntılı 
bilgiler verilmektedir. Faaliyet, 8 Şubat 1993 tarihinde 
başlatılmış ve 1993 yılı sonuna kadar Ankara, İstanbul, İzmir, 
Aydın, Balıkesir, Kırıkkale, Manisa, Tekirdağ illerinde 341.000 
kız öğrenciye eğitim verilmiştir. 

5) 1992-1993 öğretim yılından itibaren ilkokulların bütün 
sınıflarına "Çevre, Sağlık, Trafik, Okuma" dersi konulmuştur. 

6) AIDS ile Mücadele Derneğiyle işbirliği yapılarak İstanbul 
ve İzmir illerindeki Sağlık Bilgisi, Fen Bilgisi ve Biyoloji 
öğretmenleri için AIDS Eğitim Kursları düzenlenmiştir. 
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H.4. Milli Savunma Bakanlığı 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Aile Planlaması Eğitimi ve 
Uygulamaları 

1. Türk Silahlı Kuvvetlerinde aile planlaması eğitimi ve 
aile planlaması uygulama hizmetlerinin modern tıbbın gereğine ve 
milli bünyemize uygun olarak, devamlı, yeterli, etkin ve ekonomik 
bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Nüfus Planlaması 
Hakkında Kanun ve bu kanuna bağlı tüzük ve yönetmelikler 
doğrultusunda 1988 yılında "TSK Aile Planlaması Eğitimi Uygulama 
Yönergesi" hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. 

2. TSK bünyesinde aile planlaması eğitim hizmetleri, Gülhane 
Askeri Tıp Akademisi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalınca 
belli bir program ve düzen içerisinde yürütülmektedir. 

3. TSK'de Aile Planlaması konusunda ilgili yönerge gereğince 
yaygın ve örgün eğitim programları uygulanmaktadır. 

a. Yaygın Eğitim Programı 

1- Erkek ve kadın üreme organları anatomi ve fizyolojisi 
2- Aile planlamasının gerekliliği ile ana ve çocuk sağlığı 

yönünden önemi 
3- Gebelikten korunma yolları 

4- İslami açıdan aile planlaması 
5- Nüfus planlaması hizmetlerinin nerelerden ve nasıl 

sağlanacağı 

konularını içeren aile planlaması eğitimi verilmektedir. 

b. Örgün Eğitim Programı 

Bu programda askeri öğrencilere verilecek aile planlaması 
konuları, TSK orta öğretim kurumlarından başlamak üzere tüm 
askeri okullar ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi eğitim-öğretim 
programlarında yer almaktadır. 

4. TSK'de aile planlaması ile ilgili yaygın eğitim programı 
özellikle erbaş ve erlerde önem kazanmaktadır. Bu nedenle, tüm 
erbaş ve erlere acemi birliklerinden başlamak üzere terhisine 
kadar geçen süre içinde birlik tabiplerince konu ile ilgili 
periyodik olarak dersler verilmektedir. 

5. Erbaş ve erlerin dışında kalan TSK personelinin Aile 
Planlaması Eğitimi, çevredeki ilgili kuruluşlarlada işbirliği 
yapılarak uzman personelin verdiği konferans ve hizmetiçi eğitim 
programları ile yürütülmektedir. 

6. TSK mensuplarının ailelerine aile planlaması konusunda 
garnizondaki askeri hastanenin kadm-doğum uzmanları tarafından 
yılda asgari bir kere konferans verilmektedir. 
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H.5. Diyanet İşleri Başkanlığı 

1993 yılında; 

- Aile planlaması ve din konusunda daha önce hazırlanmış 
yazılar, fetvalar yeniden gözden geçirilmiş olup bu konudsı 
basılmış olan kitap geliştirilerek tekrar basılacak hale; 
getirilmiştir. 

- Aile planlaması yöntemlerinin İslam dinince desteklendiği 
belirtilerek bu konudaki fetvalar baskıya hazırlanmıştır. 

- 20.000 civarında personel aile planlaması konusunda 
bilgilendirilmiştir. 

- AIDS, organ nakli gibi çeşitli sağlık konularında hutbeler 
okunmuştur. 

- Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ile 
işbirliği yapılarak 1984 yılından 1991 yılma kadar 18.745 din 
adamına aile planlaması konusunda eğitim programı uygulanmıştır. 

- TRT ile işbirliği sürdürülmektedir. 

H.6. Yüksek Öğretim Kurumu 

Yüksek Öğretim Kurumu'nun ilgi alanındaki kurumlarda 
(üniversitelerimizde) 1993 yılında Aile Planlaması konusunda 
yapılan çalışmalarının bir özeti aşağıda verilmiştir. 

I. YÖK daha önceki tarihlerde de olduğu gibi Tıp 
Fakültelerimizin Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalları 
içinde "Aile Planlaması" ünitelerinin açılmasını teşvik 
etmektedir. 

2. YÖK, Tıp Fakültelerimizin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
ve Halk Sağlığı Anabilim Dalları eğitim programları içinde aile 
planlaması ile ilgili konuların özellikle işlenmesini arzu 
etmekte ve bu konudaki gayretleri desteklemeye devam etmektedir. 

3. Nüfus ve nüfusla ilgili konularda lisans üstü eğitim 
vermek ve araştırmalar yapmak üzere kurulmuş tek Enstitü olan 
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü'nün bu yıl içinde 
iki önemli faaliyeti olmuştur. 

a. DPT'nin isteği ve UNFPA'nm desteği ile Hacettepe 
Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü plan hazırlayıcılara ve 
program uygulayıcılara bu konuda kaynak ve yol gösterici 
olabilmesi için bir çalışma yapmıştır. 

b. Sağlık Bakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi Nüfus 
Etüdleri Enstitüsü tarafından 1993 yılında, gerçekleştirilen 
"1993 Türkiye Demografi ve Sağlık Araştırması" ülkede 
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yürütülmekte olan ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması 
faaliyetleri ile ilgili programların değerlendirilmesi, hedef ve 
stratejilerin günümüz koşullarına uygun olarak yeniden 
belirlenmesi için ihtiyaç duyulan ancak rutin bilgi toplama 
sistemi içinde elde edilemeyen demografik ve sağlık ile ilgili 
temel bilgilerin toplanması amacı ile yapılmıştır. 

4. Yukarıda belirtilen çalışmalara ek olarak diğer 
üniversitelerimizin çeşitli fakülteleri tarafından konu ile 
ilgili değişik çalışmaların yapılmış olması sözkonusudur. Ancak, 
YÖK bu konuda herhangi bir bilgi olmadığı ve konuyu sistematik 
olarak takip etmediği için çalışmalara ait bilgi 
verilememektedir. 

H.7. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu 

1993 TRT Genel Yayın Planında "Ailelere Yönelik Programlar" 
başlığı altında 5. ve 7. maddelerde Ana Çocuk Sağlığı ve Aile 
Planlaması konularının ele alınacağı belirtilmiş ve bu çerçevede; 

I. TRT Haber Dairesi Başkanlığınca TRT Haber bültenlerinde 
1993 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığınca bu konuda yapılan 
açıklamalar, Türkiye çapında düzenlenen toplantılar yayınlanmış 
ve Birleşmiş Milletler'in bu konudaki yaymlarıda haber olarak 
değerlendirilmiştir. 

Ayrıca TRT muhabirleri de zaman zaman konuyu çeşitli 
yönleriyle inceliyerek haberler hazırlamış ve yayına verilmiştir. 

2. Yurt dışına yönelik yayın yapan Türkiye'nin Sesi 
Radyosu'nun Türkçe Yayınlarında "Ana Çocuk Sağlığı ve Aile 
Planlaması" konuları kuşak ve canlı yayınlanan programlar olarak 
işlenmiştir. 

3. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması konularına 1993 
yılında Radyo-l'de , Radyo-2'de ve bölgesel yayın ve bölge 
radyolarında yer verilmiştir. 

4. TRT-l'de haftada bir kez yayınlanan "Hanımlar İçin" 
programı ve TRT-GAP da ayda bir kez yayınlanan programlarda aile 
planlaması konusu işlenmiştir. 

5. Bölgesel yayınlar olarak, İzmir Televizyonunda bölgedeki 
Aile Planlaması ve Ana Çocuk Sağlığı konularında ki etkinlikler 
ve çalışmalar duyurulmuştur. 

6. İstanbul Televizyon Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 
programlarla kadın sağlığı, gebelik ve aile planlaması konularına 
yer verilmiştir. 
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H.8. Türkiye Aile Planlaması Derneği (TAPD) 

Ülkedeki aile planlaması faaliyetlerine öncülük eden Türkiye 
Aile Planlaması Derneği 1963 yılında kurulmuştur. Dernek, 557 
sayılı Nüfus Planlaması Kanununun kabulünde büyük rol oynamıştır. 

TAPD, ülkemizde ana çocuk sağlığı, aile planlaması, cinsel 
eğitim, aile-cinsel sağlık, kadın hakları konularında toplumda 
değişen ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alarak değişik hedef 
gruplarına, değişik stratejiler ve hizmet modelleri ile ulaşmayı 
hedeflemektedir. 

Hizmet alanındaki konularda kamuoyu yaratma, bilgilendirme, 
eğitim-iletişim programları öncelikli çalışmalarıdır. Topluma 
dayalı kontraseptif dağıtımı ve model klinikleri ile uygulamalar 
yapmaktadır. 

Halen devam etmekte olan din adamlarının eğitimi, er 
eğitimi, işçi eğitimi, kahvelerde erkek eğitimi programları ile 
birlikte kadınlara ve gençlere yönelik programlar başarı ile 
sürdürülmektedir. 

Dernek halkın, modern yöntemler konusunda bilgilendirilmesi 
ve kullanımı için motivasyonunu artıracak ve hizmetleri ayağır.a 
götürecek yüzyüze temas yaklaşımı ve toplumun katılımını 
sağlayacak çalışma modellerini uygulamaya başlamıştır. Halen üç 
bölge ofisi ve 22 şubesi vardır. 

Yürütülen çalışmalar özetle şunlardır; 

- Ankara, İstanbul, Adana, Mersin illeri gecekondu 
bölgelerinde Kadından Kadına Eğitim ve Kontraseptif Dağıtım 
Projeleri, 

- Aile Danışmanlığı Bürosu, Ankara, İstanbul, Mersin, Adanet, 
Gebze, Balıkesir, 

- 1990 yılında Ankara 'da başlatılan Gençten Gençe Aile 
Sağlığı Eğitim Projesi, 

- 1992 yılında Ankara ve İstanbul illerini, 1993 yılında da 
tüm ülkeyi kapsayacak bir şekilde başlatılan Telefonla 
Danışmanlık Hizmeti, 

- Üst düzey karar organlarının nüfus ve sorunları konusunda 
bilinçlendirilmesine yönelik programlar, 

- Faaliyet alanı ile ilgili çeşitli görsel ve işitsel eğitim 
materyali üretimi, 

- AİDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Cinsel Sağlık 
konularında eğitim programları, 
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- Klinik Çalışmaları; Ankara, Adana, Mersin, İskenderun 

- 143 fabrika sağlık ünitelerine entegre aile planlaması 
uygulamaları, 

- 1992 yılından beri devam etmekte olan HIV/AIDS konusunda 14 
üniversitede gençlerin eğitimi, 

- Menapoz dönemindeki kadınlara yönelik cinsel sağlık 
programlarıdır. 

TAPD 'nin idari ve proje destek giderleri 1964 yılından beri 
üyesi olduğu Uluslararası Aile Planlaması Federasyonu (IPPF) 
tarafından karşılanmaktadır. Her yıl Sağlık Bakanlığı bütçesinden 
temin edilmekte olan yardım genellikle şubelerdeki uygulamalarda 
kullanılmaktadır. Proje bazında yürütülen çalışmalar için UNFPA, 
EC ve GTZ (Alman Teknik İşbirliği) ile işbirliği halindedir. 

H.9. Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı 

İş adamları, üniversite temsilcileri, işçi ve işveren 
kuruluşları başkanları, Odalar Birliği başta olmak üzere, Ziraat 
Odaları, Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanları ve bilim 
adamları tarafından, işadamı Vehbi KOÇ 'un önderliğinde 1985 
yılında kurulmuştur. 

Vakfın amacı; toplumun temeli olan Türk ailesinin istediği 
sayıda ve istediği aralıklarla çocuk sahibi olabilmesi ve doğan 
her çocuğun aile için sevinç kaynağı olması ve yarını güvencede 
olan bir topluma katılmasıdır. Bu hedefe ulaşmak için vakıf; 
ihtiyaç duyan ailelere bilgi ve araç hizmeti götürmeyi 
amaçlamaktadır. 

Çeşitli uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapan vakıf, 
ülke düzeyinde 28 aile planlaması kliniği kurmuş olup, halkın 
eğitimini ve herhangi bir modern yöntem kullanmalarını 
sağlamaktadır. 

Özel sektörle işbirliği yaparak 20 fabrikada aile planlaması 
kliniğini kurmuş ve işçilerin bilgilendirilmesine, yöntem 
uygulamasına çalışmaktadır. Bazı büyük şehirlerin gecekondu 
bölgelerinde de klinikler kurarak çalışmalarını sürdürmektedir. 

Yaklaşık 100.000 mevsimsel çalışan göçer işçiye temel sağlık 
ve aile planlaması hizmeti vermektedir. 

Aile planlamasının en iyi şekilde duyurulması için TV ve 
basın ile çok iyi dialog içinde olan vakıf, düşük doz oral 
kontraseptif ve kondom ile ilgili sosyal pazarlama çalışmalarını 
da sürdürmektedir. 
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H.10. Türkiye Ana Çocuk Sağlığı Vakfı (TAÇSAV) 

TAÇSAV Türkiye' nin ana çocuk sağlığı ve aile planlaması ile 
ilgili sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacı ile 1987 
yılında kurulmuştur. 

TAÇSAV özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ve 
gecekondu yerleşim birimlerinde ana çocuk sağlığı ve aile 
planlamasında geniş kapsamlı hizmetleri gerçekleştirmiştir. 

Vakıfça seçilen iller ve ilçelerde genellikle çocuklar toplu 
olarak sünnet edilmekte, sağlık kontrolleri yapılmakta, çeşitli 
armağanlar dağıtılmakta ve isteyen kadınlara gebeliği önleyici 
yöntemler uygulanmaktadır. Ayrıca sağlık kuruluşlarının ihtiyaç 
duyduğu araç-gereç desteği de sağlanmaktadır. 

H.ll. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı 

1988 yılında toplum kalkınmasının temeli olan insan 
kaynağının verimini ve. niteliğini yükseltmek amacı ile kurulan 
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, hızlı nüfus artışının insan 
kaynağını olumsuz etkilediği ve aile planlamasının kadın ve çocuk 
sağlığının temel öğesi olduğu inancıyla çalışmalarını bu alanda 
yoğunlaştırmıştır. Aile planlaması alanındaki çalışmalarında 
vakıf, eğitim ve hizmetlerde niteliğin yükseltilmesine yönelik 
etkinliklere ağırlık vermektedir. Yeni ve etkili hizmet modelleri 
geliştirilmesi ve hizmet verenlerin eğitimi, özellikle öncelik 
verilen çalışmalar arasındadır. 

Vakıf, aile planlaması hizmeti sunanların aile planlamasına 
yaklaşımları ve bu konuda aldıkları eğitime ilişkin görüşlerini 
saptamak amacı ile yaptığı araştırmalar yanında, aile 
planlamasında yeni gelişmeler konusunda seminerler de 
düzenlemektedir. Ayrıca, tüm dünyada değeri kanıtlanmış bazı 
kitapları tercüme ederek, eğitim ve referans kaynağı olarak 
kullanıma sunmaktadır. Kontraseptif teknolojisindeki son 
gelişmeleri ve Türkiye 'deki aile planlaması konusunda yapılan 
çalışmaları bu alanda hizmet sunanlara iletmek amacı ile iki ayda 
bir yayınladıkları bülten yanında eczacıların ve sağlık ocağı 
hekimlerinin yararlanabilecekleri çeşitli yayınları vardır. 

Bazı gecekondu bölgelerinde yaşayan ailelere, kendi 
aralarından seçilen ve eğitilen kadınlar aracılığı ile aile 
planlaması eğitim ve hizmetlerini ulaştırmak, sağlık 
merkezlerindeki kişilerden yararlanmalarına yardımcı olmak amacı 
ile yürüttükleri topluma dayalı aile planlaması hizmetleri 
yanında, istediği kadar çocuk sahibi olan ailelerin kontraseptif 
yöntem seçeneklerini artırmak amacı ile erkekler için aile 
planlaması hizmetlerini yaygınlaştırmaya ve vazektomi 
uygulamasını tanıtmaya yönelik başarılı çalışmaları vardır. 

66 



H.12. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 

Aileleri ile birlikte 20 milyonluk bir nüfusu temsil eden 
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunca 507 sayılı 
Teşkilat Yasası ve kendisine verilen görevlerin yanı sıra esnaf 
ve sanatkarlarımız ve ailelerine aile planlaması hizmetleri ve 
eğitimi vermeyi amaçlayan çalışmalar da yürütülmektedir. 

Bu çalışmaların ilki, Pathfinder international kuruluşu ile 
Konfederasyon arasında Eskişehir ve Konya illerinde esnaf ve 
sanatkarlar ile eşlerine aile planlaması eğitimi ve hizmeti 
verilmesi amacıyla aralık 1988 'de başlatılan "TESK Mensuplarına 
Aile Planlaması Hizmetlerinin Yayılması Projesi " dir. Bu proje 
31 Temmuz 1990 tarihinde sona ermiş ve bu tarih itibarı ile 
sözkonusu illerde aile planlaması çalışmaları konfederasyonca 
finanse edilerek sürdürülmeye başlanmıştır. 

Projenin başarısı nedeniyle Pathfinder International ile 
yeni bir işbirliği yapılarak Gaziantep ve Diyarbakır illerinde" 
TESK Mensuplarına Aile Planlaması Eğitimi ve Servislerinin 
Genişletilmesi" adı altında yeni bir proje başlatılmıştır. 

Bu çalışmalara ek olarak Artvin, Erzurum, İstanbul 
(Bayrampaşa), Şanlıurfa ve Antalya illeri de proje kapsamına 
alınmıştır. Bu illerimizde de en kısa zamanda hizmet 
verilebilmesi amacıyla çalışmalar hızla sürdürülmektedir. 

Çeşitli dönemlerde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve 
Esnaf ve Odaları Başkanlarına aile planlaması, ana çocuk 
sağlığının önemi v.b. konularda eğitim seminerleri düzenlenmekte, 
böylece oda başkanları, esnaf ve sanatkarlar ile eşlerinin bu 
konuda bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. 

TESK bu çalışmalarında Sağlık Bakanlığı ile sıkı bir 
işbirliği ve Konfederasyon ile Bakanlık arasında imzalanan 
protokollar aracılığı ile Bakanlığın yönlendirici destekleri ve 
denetimi alınmaktadır. 

H.13. Türk Tabipleri Birliği 

1993 yılında Türk Tabipler Birliği tarafından yürütülen 
çalışmalar şu şekilde özetlenebilir. 

- Eğitim materyali üretimi ve üyelere ücretsiz dağıtımı 
yapılmakta. 

- Bilimsel yayımlarda yeni gelişmelere yer verilmekte 
(norplant, depo-provera gibi) 

- Özel sektörde verilen sağlık hizmetlerinin değerlendirmesi 
ve denetlenmesi yapılmakta. 

- Kadın doğum uzmanları, pratisyen hekimlerin aile 
planlamasına katkılarını değerlendirmek, bilgi ve 
becerilerini geliştirmek, kırsal alanda ve kentlerde 
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gecekondu yörelerinde kadın sağlığı ile ilgili mevcut 
sorunları ve olası çözümleri belirlemek amacıyla Bolu, 
Ankara, İstanbul, Adana ve Denizli hekimlerinin katıldığı 
bir workshop düzenlenmiştir. 

I. Sektörler Arası İşbirliği 

557 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkmdaki Kanunun 3. maddesinde 
eğitim, öğretim ve uygulama hizmetlerinin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının koodinatörlüğünde, Milli Savunma, Milli Eğitim ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca birlikte hazırlanarak Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konularak yönetmelik esaslarına göre 
Sağlık Bakanlığınca; Üniversiteler, Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu ile Sosyal güvenlik kurumlan, tüm kamu kurum ve 
kuruluşları kamu kurumu niteliğindeki ilgili meslek kuruluşları 
ve gönüllü kuruluşlarla iş birliği yapılarak yerine getirileceği 
belirtilmektedir. Aynı ilkeler 1983 de kabul edilen 2827 sayılı 
ikinci Nüfus Planlaması Yasasında da benimsenmiştir. 

Nüfus planlaması eğitim, öğretim ve uygulama hizmetlerinin 
Sağlık Bakanlığının koordinatörlüğünde ülke düzeyinde 
yürütülmesini sağlamak amacı ile dört bakanlık tarafından 
hazırlanarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren 
yönetmelik ise; 

1. Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu niteliğindeki ilgili 
meslek kuruluşlarının, özel ve gönüllü kuruluşların yaygın eğitim 
hizmetlerinin yürütülmesinde görev alacağı, 

2. Silahlı Kuvvetlerin, nüfus planlaması eğitimini 
Bakanlıkla işbirliği yaparak kendi kurallarına göre uygulayacağı, 

3. Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun, nüfus planlaması 
eğitim programını Bakanlıkla işbirliği yaparak hazırlayacağı ve 
uygulayacağı, 

4. Orta öğretim kurumlarından başlamak üzere tüm resmi ve 
özel okulların eğitim, öğretim programlarında nüfus planlaması 
konusuna yer verileceği, eğitim kapsamının ve içeriğinin Bakanlık 
ve Milli Eğitim Bakanlıklarınca hazırlanacağı, 

5. Yüksek öğretim kurumlarında yapılacak nüfus planlanması 
eğitim kapsamının Bakanlık ve yüksek öğretim kurumlarınca 
birlikte hazırlanacağı yer almaktadır. 

Görüldüğü gibi 557 sayılı Nüfus Planlaması Hakkmdaki Kanun 
ve daha sonra 1983 yılında revize edilmiş şekli olan 2827 sayılı 
Kanun, sektörler arasında bir nevi görev ayrımı yapmış ve 
sektörlerarası işbirliğini esas kılmıştır. 

Hizmetin bu şekilde sektörlerce yürütülmesi planlandığından 
bakanlık sektörler arası koordinasyonu sağlamak üzere "Nüfus 
Planlaması Danışma Kurulu" nun kurulacağını aynı yönetmelikle 
belirlemiştir. Bu kurulun görevi ise şöyle sıralanmıştır : 
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1. Üye kurum ve kuruluşların dönem raporlarını ve çalışma 
programlarını değerlendirmek, 

2. Strateji tesbiti ve hizmetlerin yürütülmesinde Bakanlığa 
istişari görüş bildirmek, 

3. Yılda bir kez tüm kurum ve kuruluşlarda yürütülen nüfus 
planlaması hizmetlerini rapor halinde yaymlamakdır. 

Nüfus Planlaması Hakkmdaki Kanun ve Yönetmelik Hükümleri 
sektörlerarası iş birliğini emredici niteliktedir. 

1. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere; üniversiteler, 
Türkiye Radyo Televizyon kurumu ve gönüllü kuruluşların 
Kanunun kabul edildiği 1965 yılından bu yana büyük 
çabaları ve çok değerli hizmetleri olmasına karşın Nüfus 
Planlaması Danışma Kuruluna işlerlik 
kazandırılamadığmdan ülke düzeyinde sektörlerarası 
koordinasyon ve iş birliği istenen ölçüde 
sağlanamamıştır. Bu kurulun 1992 yılında işlerlik 
kazanması ülkemizde yirmidört yıllık bir kayıptır. Ancak 
bu kurulun 1993 yılından itibaren fonksiyonel hale 
gelmesi sevindiricidir. 

2. Sağlık Bakanlığı Nüfus Planlaması Danışma Kurulunun 
kurulduğu 1992 yılından önce bu eksiklik Bakanlık 
tarafından nüfus ve aile planlaması konusunda çalışma 
yapan çeşitli sektörleri bir araya getiren toplantılarla 
giderilmeye çalışılmışsa da düzenli ve etkili olmayan bu 
yaklaşım ile amaca ulaşıldığı söylenemez. 

3. Sektörlerarası koordinasyon ve işbirliğinin tam olarak 
sağlanamaması nedeni ile sektörlerin programları belli 
bir global program çerçevesinde ülke ihtiyaçlarının 
önceliklerine yönelik ve birbirini tamamlayacak şekilde 
hazırlanmadığından ülke programının başarısı da 
etkilenmiştir. Deneyimler taraflara aktarılamamış, çok 
fazla emek zaman ve finansman kaybı olmuştur. 

4. Sağlık Bakanlığı aynı nedenlerle diğer kuruluş 
programlarında bir denetim ve yaptırım sağlayamadığından 
hizmet standardını sağlayamamış diğer taraftan 
kuruluşları da yeterince motive edememiştir. 

5. Kanunun kabul edildiği 1965 yılından bu yana Türkiye'de 
hem kamu kuruluşlarına hemde kamu niteliğindeki özel 
kuruluşlar uluslararası kuruluşlarla iş birliğine girmiş 
ve bu kuruluşlardan önemli miktarlarda teknik ve 
finansman yardımı alınmıştır. Ancak Sağlık Bakanlığı 
dışındaki kuruluşlara gelen yardımların tamamının ülke 
ihtiyaçlarının önceliklerine yönelik olduğunu söylemek 
güçtür. 
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6. Uluslararası kuruluşlarla yapılan iş birliğinde 
tarafların yasal düzenlemelerinin ve çalışma 
prensiplerinin farklı olması, onay prosedürünün uzun 
sürmesi finansman gecikmeleri, proje bitiminden sonra 
ortaya çıkan finans sorunları gibi nedenler belirlenen 
diğer sorunlardır. 

Tüm bu eksiklik ve sorunların Nüfus Planlaması Danışma 
Kurulunun işlevini geliştirerek ve tam olarak yapması ile 
giderilebileceği beklenmektedir. 

J. Aile Planlaması İle İlgili Araştırmalar 

Aile Planlaması konusunda değişik sektörler tarafından uzun 
yıllardan beri araştırmalar yapılmaktadır. Bunlar arasında 
üniversiteler, Sağlık Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, 
Devlet İstatistik Enstitüsü, çeşitli dernekler ve vakıflar, 
sosyal sigortalar kurumu, belediyeler sayılabilir. Bu denli geniş 
bir spektrum da ve çok sayıda kuruluşun konu ile ilgili pek çok 
araştırma yapması, aile planlamasına verilen önemin bir 
göstergesi olarak algılanabilir. Toplumun göçler ve iletişim 
olanaklarının artması sonucunda yaşam şeklinin değişmesi aile 
planlaması ile ilgili görüş ve gereksinimlerini de 
değiştirmektedir. Buna paralel olarak teknolojideki gelişmeler 
nedeni ile yöntemler de değişmektedir. Bütün bunlar araştırmalara 
ne denli büyük ihtiyaç olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Başka 
bir deyişle geçmişte konu ile ilgili pek çok araştırma yapılmış 
olması problemin bütün boyutlarının incelendiği anlamına 
gelmemektedir. Aile planlaması ile ilgili araştırmaların da 
dinamik olması ve yeni ihtiyaçlara göre konunun tekrar ele 
alınması gerekmektedir. 

Konu ile ilgili pek çok çalışma yapılmasına karşın bu 
araştırmaların çoğu kez rapor yazımı safhası ile sonuçlanmış 
olduğu kabul edilmekte, ilgili kişilere sonuçlar 
duyurulamamaktadır. Araştırma sonuçlarının duyurulmasındaki 
yetersizliğin diğer bir sonucu da farklı kuruluşların aynı konuda 
değişik kurumlardan sağladıkları mali destekle birbirlerinden 
habersiz benzer çalışmalar sürdürmeleridir. Sonuçta 
araştırmalardan yararlanma çok kısıtlı olmakta, plan 
hazırlayanlar ve uygulayıcılar konulara göre politika 
üretememektedir. 

İstenilen sonucun elde edilebilmesi için araştırmanın tüm 
aşamalarına özen gösterilmesi gerekir. Bunlar sırası ile 
önceliklere ve ihtiyaçlara göre araştırma konusunun seçimi, 
planlanması, uygulanması, analizi ve sonuçların yorumlanmasının 
bilimsel kurallara uygun olması şeklinde sayılabilir. Tabii ki 
uygun bir mali desteğin başlangıçtan itibaren temin edilmiş 
olması şarttır. Bunlara uyulmadan yapılan araştırmaların 
sonuçlarına dayanarak politika ve programlar üretildiğinde 
hizmet, ülkeye yanlış bir görüşe dayanarak sunulduğundan başarı 
şansı ve ihtiyaçların karşılanması mümkün olmayacaktır. 
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Aile Planlaması konusunda VI.Beş Yıllık Plan döneminde 
(1990-94) yürütülen çalışma ve araştırmalar Ek.l'de 
verilmektedir. 

V. ÖNERİLER 

A. Politikalar 

- Ölke düzeyinde Aile Planlaması veya Nüfus planlaması 
politikasının daha net olarak belirlenmesi ve sürekliliğin 
sağlanması. 

- Genel sağlık politikası içinde kadın sağlığı ve aile 
planlamasının önemle üzerinde durulması. 

- Kalkınma planlarında aile planlaması konusunun bağımsız bir 
sektör olarak ele alınması. 

B. Kadının statüsü 

- "Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi 
sözleşmesi" nin hayata geçirilmesi. 

- Doğum izinleri, ücret politikaları ağır ve tehlikeli 
işlerde çalışan kadınların durumlarının iyileştirilmesi 
için yeni yasal düzenlemelerin yapılması. 

- Kadınlara uygun mesleki programların arayışına girmek 
yerine yerleşim bölgesine veya toplumun ihtiyaçları 
paralelinde gelişen iş alanlarına göre mesleki programların 
oluşturulması. 

- Özellikle kırsal kesimdeki kadınların durumunu 
iyileştirmeye yönelik izlenecek politikaların ve 
programların geliştirilmesinde cinsiyete dayalı iş 
bölümünün göz önünde bulundurulması. 

- Kadınların statüsünün en önemli değişkenlerinden iş gücüne 
katılım ve istihdamında eğitimle entegre olan yeni bir 
sistemin temelinin atılması, kadınların önündeki engellerin 
kaldırılması. 

C. Eğitim 

- Aile Planlaması eğitiminin cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin 
Sağlık Bakanlığı'nm Koordinatörlüğünde, Üniversiteler, 
Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Devlet 
Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet 
Bakanlığı ve Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü 
ve diğer ilgili gönüllü kuruluşlar arasında sıkı bir iş 
birliği ve koordinasyonun sağlanması. 
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- Hedef grupların belirlenerek (Erkek-Er-Öğretmen-Din 
Görevlileri- Toplum Liderleri-Adölesan Dönemi-Öncelikli 
Yöreler vb.), bu gruplara özel eğitim programlarının 
geliştirilmesi ve uygulanması. 

- Kitle iletişim araçlarından yeterince yararlanarak "Özel 
Eğitim" 'lerin yapılması. 

- Hizmet içi eğitim programlarının kurumsallaştıracak bir 
plan dahilinde sürekli uygulanması. 

- Eğitim materyalinin geliştirilmesi, güncelleştirilmesi 
kullanım kılavuzunun oluşturulması. 

- Aile Planlaması ve nüfus eğitimi ile ilgili derslerin orta 
eğitimden itibaren müfredat programlarına bağlantılı olarak 
ders kitaplarına konulması. 

- Cinsel eğitimin (aile planlaması, AİDS, sağlıklı üreme, 
ergenlik, akraba evliliği ve benzeri konular) hem erkek hem 
de kız çocuklarına verilmesi. 

- Aile içindeki anne ve babaların özellikle babaların kız 
çocuklarını okutmaları, eğitim kurumlarma göndermeleri 
için özendirici tedbirlerin alınması. 

- Çalışan annelerin çocukları için nitelikli okul öncesi 
kurumların yaygınlaştırılması. 

- Tıp Fakültesi öğrencilerinin aile planlamasında uygulama 
bilgi ve becerisi alarak mezuniyetinin sağlanması, 

- Toplumun aile planlaması konusunda bilgilendirilmesinde 
hedef grup olarak sadece kadınların değil mutlaka 
erkeklerin de hedef grup olarak ele alınması, 

D. Hizmet 

- Aile Planlaması hizmeti verenlere danışmanlık nosyonunun 
kazandırılması, her kademede danışmanlık hizmetinin 
verilmesi. 

- Uluslararası ve Ulusal ilgili kuruluşlarla işbirliği 
yapılarak destek sağlanması. 

- Metropol özelliği olan ve nüfusu her yıl artış gösteren 
illerde birkaç Sağlık Ocağının bağlı bulunacağı, bünyesinde 
laboratuvar ve uzman hekim desteğinin bulunduğu, Kamu 
Sağlığı Merkezlerinde tüm aile planlaması hizmetlerinin 
(RIA, Tüpligasyonu, Vazektomi, Norplant, Enjeksiyon türü ve 
Kürtaj uygulaması gibi) verilebilmesi için gerekli uygulama 
araçları ile donatılması. 
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- Tüm aile planlaması hizmetlerinin ve yöntemlerinin bir 
arada verilebileceği, bir hastane tarafından desteklenen 
ancak fizik ve yönetim açısından bağımsız aile planlaması 
merkezlerinin kurulması. 

- Aile planlaması hizmetlerinin erken post partum postabortus 
dönemde rutin olarak sunulması. 

- Mevcut araştırmaların değerlendirilebilmesi için envanter 
çalışması yapılması. 

- Politika ve stratejilerin belirlenmesi için bölgesel 
farklılıklara yönelik değerlendirmelerin ve gerekiyorsa 
araş- tınmaların yapılması. 

- Ülke çapında yapılacak araştırmalara Sağlık Bakanlığı Ana 
Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü tarafından 
organize edilecek bir AD-HOC komiteden görüş alınarak karar 
verilmesi. 

- Aile planlaması konusunda hizmet sunumu ve kullanımı ile 
ilgili değişik desentralize modellerin incelenmesi 
konusundaki araştırmalara öncelik verilmesi. 

- Hizmet sunmada, özellikle toplumun aile planlaması 
konusunda bilgilendirilmesi ve eğitiminde gönüllü 
kuruluşlarla işbirliği yapılması, topluluğa dayalı AP Eğ.ve 
kontraseptif dağıtım modelinin yaygınlaştırılması. 

E. Yönetim 

- "Nüfus Planlaması Danışma Kurulu" 'nun tüm sektör 
temsilcilerini kapsaması, faaliyetlerine devamlılık 
kazandırılması ve bu alanda hizmet talebi olan kuruluşların 
desteklenmesi. 

- Tüm temel sağlık hizmetlerinde olduğu gibi aile planlaması 
hizmetlerinin de il düzeyinde başarılı verilmesinde kilit 
yönetici personel olan Sağlık Müdürünün, gerekli formasyona 
eğitime sahip, sık değişmeyen, özendirici bir statüye 
kavuşturulması. 

- Aile planlaması hizmeti vermek için eğitilmiş olan 
personelin sık yer değiştirmesinin önlenmesi. 

- Etkili kontraseptif yöntem çeşitlerinin arttırılması. 

- Kontraseptif malzeme üretiminin ya da satın alınmasının 
sağlanabilmesi için bütçeden yeterli ödeneğin ayrılması. 

- Aile planlaması uygulamalarında gönüllü kuruluşların iş 
birliğinin sağlanması. 
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- Özellikle hemşire ve ebe düzeyinde personel sıkıntısı 
nedeniyle hizmet vermede güçlük çeken hastanelerin 
(özellikle SSK hastaneleri) desteklenmesi. 

- Gerektiğinde, Bakanlık dışındaki diğer uygulayıcı 
kuruluşlara malzeme, eğitim ve teknik yardım desteği 
sağlanması. 

- Hizmetle ilgili performans değerlendirilmesi, kalite 
kontrolü ve maliyet çalışmaları yapılması, bu tür 
çalışmaların teşvik edilmesi ve desteklenmesi. 

- Sektörlerin birbirlerinden habersiz olarak aynı programları 
yürütmelerinin önlenmesi, hizmette sektörler arası 
işbirliği çerçevesinde paylaşımının sağlanması, 
standartları ortaya koyarak kişisel inisiyatiflerin 
engellenmesi, uzun vadeli plan, program yapmak amacıyla 
Sağlık Bakanlığı AÇSAP Genel Müdürlüğünün düzenleyeceği ve 
tüm ilgili kuruluş temsilcilerinin katılacağı 5 yıllık 
master planının hazırlanması ve Türkiye'de ana çocuk 
sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin bu master plan 
doğrultusunda yürütülmesi. 
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VI. AKTİVİTE PLANI 

HEDEF I. 

Anne ölüm hızını % 50 oranında azaltmak 

STRATEJİLER 

- Rutin hizmetleri desteklemek 
- Yönetim, programlama, yürütme, denetim, ve izleme 

çalışmalarında etkili multi disipliner yaklaşım ve 
standardizasyon sağlamak. 

- Riskli gruplara ve öncelikli bölgelere yönelik özel program 
lar uygulamak. 

- Toplumu bilinçlendirmek ve katılımı sağlamak. 
. -- Sektörlerarası işbirliği ve koordinasyon sağlamak. 

AKTİVİTELER 

- Ana sağlığına yönelik hizmet veren birimler fizik altyapı 
açısından desteklenecek. 

- Ana sağlığına yönelik hizmet veren personelin mezuniyet 
öncesi eğitimi ana sağlığı sorunları ile ilgili öncelikleri 
içerecek şekilde düzenlenecek. 

- Hizmet içi eğitim programları ile personelin sürekli 
eğitimi sağlanacak. 

- Yürütülen diğer sağlık programları ve rutin hizmetlerin 
içine ana sağlığı ile ilgili uygulamaların entegrasyonu 
sağlanacak. 

- Ana Sağlığı hizmetlerinin ülke çapında standizasyonu 
sağlanacak. 

- Risk gruplarını oluşturan annelere özel programlar 
uygulanacak. 

- Sağlık açısından öncelikli bölgelere özel programlar 
uygulanacak. 

- Toplumun bilinçlendirilmesine yönelik eğitim materyali 
üretilip dağıtılacak. 

- Evlilik öncesi danışmanlık ve sağlıklı annelik konusunda 
eğitim yapılacak. 

- Kalkınmada l.ve 2. Derecede öncelikli illerde Güvenli 
Annelik programı başlatılacak. 

- Nüfus Planlaması Danışma Kurulunun fonksiyonu etkili ve 
sürekli hale getirilecek. 
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HEDEF 2. 

Tüm Gebeleri tesbit etmek ve doğum öncesi bakım almalarını 
sağlamak. 

STRATEJİLER 

- Rutin hizmetleri desteklemek. 
- Sağlık personelinin hizmete adaptasyonunu ve hizmet içi 

eğitimi sağlamak. 
- Toplumuu bilinçlendirmek ve katkı ve katılımını sağlamak. 
- Sektörlerarası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. 

AKTİVİTELER 

- Gebe tesbiti ve izlenmesi için araç-gereç desteği 
sağlanacak. 

- Sürekli hizmet içi eğitim programı düzenlenecek. 
- Halkın sağlık eğitimi için kişisel ve grup eğitimi 

yapılacak. 
- Halk için eğitim materyali üretilip dağıtılacak (Broşür, 

Poster, Video Film). 
- İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlanacak. 
- Toplum katılımını sağlamaya yönelik gönülleri motive ederek 

çalışmalar yapılacak. 
- Personel için eğitim materyali üretilip dağıtılacak. (DÖB, 

Riskli gebelikler vs.ile ilgili resimli rehber) 
- Riskli gebelikler daha sık izlenecek. 
- Gebe izleme ve tesbitlere ait sağlıklı kayıt tutulup 

bildirimi yapılacak. 
- Kitle iletişim araçlarından yararlanılacak. 
- Her İl'de ihtiyaca uygun olarak mevcut Ana Çocuk Sağlığı ve 

Aile Planlama Merkezleri eğitim merkezi haline getirilecek. 
- Doğum öncesi dönemde aile planlaması eğitimleri rutin 

olarak verilecek. 
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HEDEF 3 

Doğumların tümünün sağlıklı şartlarda ve sağlık personeli 
yardımıyla olmasını sağlamak. 

STRATEJİLER 

- Anneliğe hazırlık, sağlıklı doğum ve ana sağlığının 
korunması amacıyla "Güvenli Annelik" kavramının ve 
uygulamasının tüm hizmet birimlerinde yaygınlaşmasını 
sağlamak. 

- Sağlıklı doğum için fizik alt yapı oluşturmak. 
- Sektörlerarası işbirliği ve koordinasyon sağlamak. 
- Sağlık personelinin motivasyonu ve eğitimini sağlamak. 
- Toplumu bilinçlendirmek. 

AKTİVİTELER 

- Doğum hizmeti veren kuruluşlarda sağlıklı doğum için 
gerekli ortam ve araç-gereç sağlanacak. 

- Yeterli sayıda eğitilmiş personel sağlanacak. 
- Hizmette öncelikli bölgelerde özel ve öncelikli programlar 

yürütülecek. 
- Riskli gebelere yönelik özel programlar uygulanacak. 
- Sağlık personelini özendirici ve ödüllendirici düzenlemeler 

getirilecek. 
- Sağlıklı şartlarda doğum için halka propaganda yapılacak, 

eğitim materyali üretilip dağıtılacak. 
- Sağlıklı doğum hizmeti verilmesine yardımcı olmak üzere 

halkın katılımı sağlanacak. 
- Diğer sektörlerle işbirliği yapılacak. 
- Kayıtların ve bildirimlerin düzenli olması sağlanacak. 
- Kitle iletişim araçlarından yararlanılacak. 
- Her İl'de ihtiyaca uygun sayıda Ana Çocuk Sağlığı ve Aile 

Planlaması Merkezi eğitim merkezi haline getirilecek. 
- Her doğum yapan anneye erken postpartum dönemde etkili aile 

planlaması uygulama hizmeti rutin halde verilecek. 
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HEDEF 4 

Gebeliği önleyici etkili yöntem kullanımını % 70'e çıkarmak. 

STRATEJİLER 

- Etkili modern yöntem kullanılmasını artırmak için toplumu 
bilgilendirmek, kamuoyu yaratmak ve hizmetin kalitesini 
artırmak. 

- Hizmetin verildiği birimlere başvuranlara, tüm yöntemler 
hakkında bilgi verilmesi, seçimin bilinçli ve hür irade ile 
yapılması esasını getirmek. 

- Rutin hizmetleri desteklemek. 
- Hedef ve risk gruplarına yönelik özel programlar uygulamak. 
- Toplumun katılımını sağlamak. 
- İlgili sektörlerle işbirliği ve koordinasyonu sağlamak 
- Milli Eğitim, Milli Savunma, Çalışma Bakanlıkları, Diyanet 

İşleri Bakanlığı ve Sendikaların eğitim programlarına aile 
planlaması konusunu entegre etmeyi sağlamak üzere karar 
organlarını konuya motive etmek. 

AKTİVİTELER 

- Etkili kontraseptif çeşitleri artırılacak, ulaşılabilirliği 
sağlanacak. 

- Aile planlaması hizmeti veren kuruluşlara danışmanlık 
hizmeti entegre edilecek. 

- Tüm yöntemlerin uygulandığı bağımsız aile planlaması klinik 
leri kurulacak. 

- Doğumevlerinde ve kadm-doğum kliniği olan tüm Devlet 
Hastanelerinde Aile Planlaması Kliniği açılacak. 

- Aile Planlaması eğitim merkezlerinin standardizasyonu 
sağlanacak. 

- Annelerin doğum sonunda Aile Planlaması yöntemi almaları 
sağlanacak. 

- Düşük sonu aile planlaması yöntemi uygulaması sağlanacak. 
- Sağlık personelinin mezuniyet öncesi eğitiminde aile 

planlaması konusunda yeterli bilgi ve beceri almaları 
sağlanacak. 

- Sağlık personelinin yeterli bilgi-eğitim-iletişim 
bilgilerine sahip olması sağlanacak. 

- Halkın aile Planlaması konusunda bilgilendirilmesi ve 
motivasyonu için eğitim programları uygulanacak ve eğitim 
materyali hazırlanacak. 

- Diğer resmi ve özel kuruluşlarla gönüllü kuruluşların aile 
planlaması konusundaki çalışmaları desteklenecek, 
yönlendirilecek, izlenecek ve değerlendirilecek. 

- Her İl'de ihtiyaca uygun sayıda Ana Çocuk Sağlığı ve Aile 
Planlaması Merkezi eğitim merkezi haline getirilecek. 

- Doğurganlığın yüksek olduğu bölgelere özel Aile Planlaması 
programları hazırlanacak ve uygulanacak. Yoğun nüfus 
barındıran yörelere öncelik verilmeli. 
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- Toplum Liderleri başta olmak üzere Aile Planlaması 
hizmetlerinde halkın katılımı sağlanacak ve topluluğa 
dayalı hizmet modeli yeni yaklaşımlar yaygınlaştırılacak 
(Toplum gönüllüleri eğitilecek) 

- Kitle iletişim araçlarından yararlanılacak. 
- Aile Planlaması konusunda araştırmalar yapılacak. 
- Nüfus Planlaması Danışma Kurulunun işlerliği sağlanacağı 

gibi, kurulda konu ile ilgili her kuruluşun temsilci 
bulundurması sağlanacak. 

- Bilgisayar destekli malzeme, ikmal, tedarik, bilgi, kayıt 
ve iletişim sistemi kurulacak. 

- Hizmetlerle ilgili perfonmans değerlendirmesi, kalite 
kontrolü, kalite güvencesi sağlanacak, maliyet kâr analizi 
yapılacak. 
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HEDEF 5 

Aktif aile planlaması hizmeti veren hizmet birimlerini %10 
oranında artırmak. 

- Devlet bütçesinden Sağlık Bakanlığına ayrılan payı ve dış 
yardımları artırmak. 

- Konunun önemini belirtmek amacı ile parlemento üyelerini 
nüfus ve nüfus sorunları konusunda bilgilendirmek. 

- Mle planlaması hizmeti veren her birimde aile planlaması 
kursu almış en az bir personelin bulundurulmasını 
sağlayacak ketliliği önlenecek. 

- Her Doğumevi ve Kadın Doğum Kliniği olan Devlet 
Hastanesinde bir aile planlaması kliniği açılacak. 
Hizmet- birimlerinde etkili kontraseötif vöntem çeşitleri 

, sağlanacak,. 
- Her îlpde-.ihtiyaca uygun sayıda Ana Çbcuk Sağlığı ve Aile 

Planması Merkezi eğitim merkezi haline- getirilecek. 
- Sağlık müdürlerine gereken formasyon, kazandırılacak ve 

hizmette uattiîl süre kalmalarını sağlayacak koşullar 
siğl&n&cak. 

STRATEJİLER 

AKTİVİTELER 
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HEDEF 6 

Çocuk istemediği halde korunmayanların oranını % 5'e 
düşürmek. 

STRATEJİLER 

- Statüsünü geliştirmek amacı ile kadın, sosyal ve sağlık 
yönü ile tek başına ele alınarak, kalkınma planlarında ayrı 
bir konu olarak ele alınmalı 

AKTİVİTELER 

- Kadın sağlığının mevcut durumu, sorunları, yapılması 
gerekenler ile ilgili olarak karar vericiler ve kamuoyu 
daha çok bilgilendirilecek. 

- Sağlık Bakanlığının Kadın sağlığı ile ilgili hizmet veren 
birimleri kendi aralarında ve diğer sektörlerle daha fazla 
işbirliği yapacak. 

- İllerde Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinin 
sayısı arttırılacak ve bu merkezler aynı zamanda eğiticilik 
niteliği de kazandırılacak. 

- Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması hizmetleri hastane 
hizmetleri ile desteklenecek biçimde sevk zinciri 
kurulacak. 

- Kadın sağlığı açısından Aile Planlaması faaliyetlerinin 
kadın ve erkeklerle birarada yaygınlaştırılması sağlanacak. 

- Gebeliklerin, doğum ve gebelik sonlandırılması hizmeti 
verilen her sağlık kurumunda, bu hizmetlere entegre biçimde 
gebelikten korunma konusunda danışmanlık ve uygulama 
hizmetlerinin verilmesini sağlamak. 
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HEDEF 7 

Aile Planlaması uygulamasında, bölgelerarası farkı % 75 
azaltmak 

STRATEJİLER 

- Ülke kalkınma programlarında ekonomik, sosyal ve kültürel 
açıdan bölgesel farklılıkları azaltmak. 

- Tedbirlerin yer alması için ilgili mercileri motive etmek. 
- Sektörlerarası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. 
- Toplumun bilinçlenmesini sağlamak. 

AKTİVİTELER 

- 5 yıllık master plan hazırlanacak, plan çerçevesinde, 
multi-sektörel işbirliği sağlanacak 

- Aile planlaması hizmeti veren kuruluşların sayısı 
artırılacak. 

- Eğitilmiş personel hareketliliği en aza indirilecek. 
- İl düzeyinde aile planlaması hizmetlerinin etkili biçimde 

verilmesi için yetki ve sorumluluğunu bilen ve kullanabilen 
Sağlık Müdürleri istihdam edilecek. 

- Özel programların uygulanmasında ihtiyacı olan yörelere 
öncelik ve ağırlık verilecek. 

- İhtiyaç olan yörelerde, her il düzeyinde bir veya daha 
fazla Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması merkezine eğitim 
merkezi niteliği kazandırılacak. 
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EK-1 

Aile Planlaması konusunda VI.Beş Yıllık Plan döneminde 
(1990-94) yürütülen çalışma ve araştırmalar. 

- SAĞLIK BAKANLIĞI 

Güvenli Annelik Projesi (1993) 

HNEE ile işbirliği içinde gerçekleştirilen 1993 Türkiye 
Nüfus ve Sağlık Araştırması. 

Kalkınmada Öncelikli 11 il'de Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile 
Planlaması Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi. 

Bilgilendirme-Eğitim-İletişim Desteği Projesi. 

Eğitim Araçları Üretimi ve İletişim Merkezini Geliştirme 
Projesi. 

Gönüllü Cerrahi Sterilizasyon ve Uzun Etkili Hormonal 
Kontroseptiflerin Tanıtımı ve Yaygınlaştırılması Projesi. 

Menstrüel Regülasyon Uygulama Teknikleri Projesi. 

Cinsel Temasla Geçen hastalıkların Teşhis Yöntemlerinin 
Standardizasyonu Projesi. 

Ebelerin Öğrenimleri Sırasında Aile Planlaması Konusunda 
Eğitilmeleri Projesi. 

- TRT Genel Müdürlüğü 

Ana Çocuk Sağlığı Programları Kamuoyu Araştırması (1991) 

- Ankara Büyükşehir Belediyesi 

Ankara Önder Kadınlar Aile Planlaması Projesi 

- SSK Genel Müdürlüğü 

SSK'SEATS Aile Planlaması Projesi 

- Türkiye Aile Planlaması Derneği 

.Yaşlılara Cinsellik Konusunda Danışmanlık (1992) 

.Aile Planlaması ve AIDS Konusunda Telefonla Danışmanlık (1992) 

.Gençler için Aile Planlaması Danışmanlık Merkezi (19929 

.Menopoz Dönemindeki Kadınların Bilgilendirilmesi ve Danışmanlık 

.Adana/Mersin Kadından Kadına Aile Planlaması Topluma Dayalı 
Eğitim Projesi (1993) 
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- Hacettepe Üniversitesi, Nüfus Etüdleri Enstitüsü 

. Gelişmede İkinci Derecede Öncelikli İllerde Ana-Çocuk Sağlığı 
ve Aile Planlaması Hizmetleri Durum Saptama Araştırması (1990) 

. Gelişmede İkinci Derecede Öncelikli İllerde Ana-Çocuk Sağlığı 
ve Aile Planlaması Hizmetleri Durum Saptama Araştırması (1991) 

. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (Sağlık Bakanlığı 
sorumluluğunda yürütülmüştür) 

- İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü 

Şehirlerde Yeni Yerleşim Birimlerinde Verilen AP-AÇS Hizmeti İçin 
Uygun Model Geliştirme Projesi 

HİLMİ/SAMM 
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