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:

1. Mevcut durumun değerlendirilmesi
2. Nüfus projeksiyonlarının revize edilme sebepleri
3. Sorunlarımız
4. Nüfus projeksiyonu hedeflerimiz
5. Kullanılacak varsayımların ve çalışmanın yol haritasının belirlenmesi

Toplantı Demografi İstatistikleri Daire Başkanı Sn. Dr. Şebnem BEŞE CANPOLAT'ın başkanlığında, “Nüfus
Projeksiyonları Revizyon Çalışmaları” başlığı ile Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü
akademisyenlerinin, Kalkınma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı personeli ile Örnekleme ve Analiz Teknikleri Daire
Başkanı ve Sosyal Sektör İstatistikleri Daire Başkanlığı'nın katılımıyla yukarıdaki gündem maddelerinin
görüşülmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantıda aşağıda belirtilen hususlara yer verilmiştir.
Görüşülen Konular :
1- Toplantının başlangıcında Nüfus ve Göç İstatistikleri Grup Sorumlusu Sayın Metin AYTAÇ
tarafından bir sunum gerçekleştirilmiş, nüfus projeksiyonlarının ileriye dönük revizyonlarının
hangi durumlarda yapıldığına, revizyona neden ihtiyaç duyulduğuna, karşılaşılan sorunlara,
gelecekteki hedeflere ve taslak yol haritasına dair bilgi verilmiştir.
a. Nüfus projeksiyonlarının üretilmesinde kullanılacak olan temel yıl nüfusu, doğurganlık,
ölümlülük, iç göç ve uluslararası göç konusundaki mevcut veri kaynakları ve bu
kaynaklarda yaşanan sorunlar ve iyileşmelerden bahsedilmiştir.
b. Çalışma sürecinde göç, ölümlülük ve doğurganlık varsayımlarının geliştirilmesi
çalışmalarında karşılaşılacak temel sorunlara değinilmiştir.
c. Projeksiyonların üretilmesinde kullanılan kuşak bileşen yönteminden, il düzeyinde
yapılacak çalışmalardan, yeni yapılacak olan projeksiyonlarda hangi bilgilerin
üretilmesinin hedeflendiğinden bahsedilmiştir. Türkiye genelinde ve il düzeyinde
üretilecek olan yeni projeksiyonlarda :
i. Türkiye geneli için 2016-2075 dönemine ait tek yaş, cinsiyet ve demografik
göstergeler detayında,
ii. 2016-2025 dönemi için ise İl düzeyinde bilgilerin üretilmesi hedeflerinden
bahsedilmiştir.
d. Ayrıca, yapılacak olan yeni çalışmadaki yeniliklerden, özellikle de birim tarafından
geliştirilen MS-EXCEL hesaplama şablonunun kullanılacağından bahsedilmiştir.
e. Çalışmanın yol haritasının belirlenmesi adına oluşturulan alt çalışma gruplarının
(Doğurganlık, ölümlülük, göç) oluşturulan ilk taslak listelerinde hangi temsilcilerin yer
aldığı belirtilmiş olup, bu çalışma gruplarına başka kurumlardan da katılım
sağlanabileceğine dair görüşler bildirilmiştir.
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2- Sayın Dr. Şebnem BEŞE CANPOLAT tarafından bazı illerde yaşanan yapay nüfus hareketliliğinden
bahsedilmiş olup bu iller için farklı bir yaklaşım geliştirilebileceği belirtilmiştir.
3- Sayın Prof.Dr. İsmet KOÇ tarafından çeşitli katkılar sunularak bazı noktalara vurgu yapılmıştır:
a. Doğumdaki geç kayıtlanmadan dolayı doğum için özel bir çalışma gerekebileceği,
b. Doğurganlığın, özellikle yaşa özel doğurganlık hızı düzeyindeki örüntü analizleri ile
çalışılması, geçmişten gelerek örüntünün nasıl geliştiğinin görülmesi gerektiği, yaşa özel
doğurganlık hızlarının daha sık değiştirildiği bir projeksiyon modelinin daha uygun
olduğunu,
c. Doğurganlık konusunda son zamanlarda politika değişkenlikleri olduğu, doğurganlık
göstergelerinde hem idari kayıtlar, hem de Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013
(TNSA-2013)düzeyinde artış eğilimi görüldüğü,
d. Göç konusunun en zorlayıcı konu olarak öne çıktığı ve bu hususta Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü'nden (GİGM) bir katılımcı ile Hacettepe Üniversitesinden Sayın Murat
Erdoğan'ın çalışma grubuna katılarak katkı verebileceği,
e. Bebek ölümlerinde neonatal (erken yenidoğan) ve post-neonatal (geç yenidoğan)
ölümleri arasındaki farklılaşmaların idari kayıtların yanı sıra TNSA-2013 raporundan da
yola çıkılarak gözlenmesi ve nedenlerinin incelenmesi gerektiği belirtilmiştir.
4- Sayın Murat ALTINSOY yeni projeksiyonlarda senaryolara yer verilip verilmeyeceğini, çalışma
takviminin daha öne çekilip çekilemeyeceğini sormuş, projeksiyonların açıklanması planlanan
tarihle yeni Kalkınma Planı'nın hazırlık sürecinin aynı tarihlere denk gelmesinin kendileri
açısından olumlu olduğunu belirtmiştir. Sn. Dr. Şebnem BEŞE CANPOLAT tarafından, senaryolar
düzeyinde çalışmaların yapılacağı, nüfus projeksiyonların yayımlanma tarihinin ise en erken
Ekim ayı başına alınabileceği belirtilmiştir.
5- Kurum temsilcileri tarafından doğum, ölüm, göç konularındaki temel sorunların
çözümlenmesine yönelik Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü ve AFAD'dan çalışma gruplarına katılımcı davet edilip edilmeyeceği sorulmuştur. Bu
önerileri kabul edilmiştir.
Alınan Kararlar:
1- Çalışma Gruplarına GİGM, NVİGM ve AFAD’dan katılımcıların davet edilmesine,
2- Çalışma Gruplarının toplantı tarihlerinin netleştirilerek katılımcılara bildirilmesine,
DEİD tarafından çeşitli teknik ön hazırlıklar yapılarak analizlerin çalışma grubu toplantılarında
sunulmasına
karar verilmiştir.

EK: Katılımcı Listesi (1 sayfa)

2

