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I. G İ R İ ş 

Çağımızda tüm dünyada evrensel bir özellik taşıyan nüfus ve 

nüfus artıt?ı, ülkemizde de başta hızlı sayılabilecek bir nüfus artış 

hızı ile birlikte nüfusa ilişkin çeşitli sorunları da beraberinde ge
tirmektedir. 

Her ülkede olduğu gibi ülkemizde de bu sorunları tespit etme- . 

yi ve ÇÖZÜl!llemeyi gerektiren neden, ni.ifusa ilis-kin sorunların toplumu

muzun elwnomik ve sosyal yapısını yakındem ilgilendirmesidir. 

Konunun bu denli önem tasıımasına rağmen i.ilke,:ıizde hükümetle

rin ve siyasal partilerin nüfus ve nüfus ı;>orunlnrının çözümü konula

rında belirgin bir yaklavımlarının olduğunu söylemek güçtür. 

Ülkemizde 1965 yılında çıkartılan bir lcanunla nüfus pl:mlama-

sı hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla SSYD 'na baı:tlı "Nüfus .Plnnlaınası 

Genel l',1üdürlüısü" leurulumsı, daha sonraları ise "Nüfus Planlaması" tanı

mının yerini "Aile 2lanlaması" tanımı almıştır. 

1982 yılında çıkartılan yeni bir kanunla Türkiye'de bu konu

daki hizmetleri yürütme görevi SSYB'nın denetiminde, "Aile Planlaması 

ve Ana Çocuk Sağlı[i;ı Genel L:rüdi.i.rlü[i;ü" ne verilmiştir. 

Bu Genel Müdürlük'çe.yürütülen çalışmalar ise Nüfus (Aile) 

Planlaması Kumpanyası niteliğinden çok, hizmetlerin yn,;rgınlaştırılma

sını amaçlayan kısa süreli uygulamalar olarak 1-::almı~;lardır. 

T:o e~ 
ANADOLU OHiVER'5\1ESf 
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Bu tür çalışmaların son örneğini Mart 1906'da Cumhurbaşkanı

mız Sayın Kenan 1'VREN tarafından başlatılan "Türkiye Çocukları Yagat

ma ve Aile Planlaması Kampanyası" oluşturmaktadır. Ancak çok mütevazi 

kaynaklarla desteklenen ve yeterince örgütlenemeyen bu kampanyanın da 

uygul.::imada yetersiz kalncat';ı açıktır. 

Bu nedenle Türkiye'de Halkla İlişkiler uyr;;ulnmasına ağırlık 

verebilecek bir Nüfus Planlaması Kampanyası 1 nın düzenlenrr,esine ve dü

zenlenecek olan bu kampanyaya ilişkin bir örgütleme ve u.ygulama mode

linin oluşturulmasına ihtiyaç vardır. 

Bu tez çalışması bu ihtiyaca cevap verebilmek amacıyla hazır

lanmıştır. Aras;tırmanın ilk bölümlerinde Nüfus, Nüfus Sorunları ve 

Halkla İligldler ole;uları üzerinde durulmuş, '1.1ür}dye 'de Nüfus ve Aile 

Planlaması uygulamc.ları deE;erlenmiştir. Türkiye'de Aile Planlaması 

Uygulamalarının Halkla İlişkiler Faaliyetleri Açısından İncelendiği 

bölümün sonrasında, Türkiye'de Halkla İlişkiler Açısından Yeni Bir 

Nüfus Planlaması Kampanyasına İlişkin Örgütleme ve Uyı:::ulama Modeli 

Önerisi sunulmuştur. Son bölüm olan Özet ve Sonuç'da ise çalıg:mada 

ulaşılan sonuçların özetine yer verilmiştir. 



II. 

2.1. 

2.1. ı. 

N Ü F U S, 

HA LK LA 

N:Ü F U S S OR U NLAR I 

İ 1 İ ş K İ L E R 

Nüfus Olgusuna Genel Bir Bakış 

Nüfus ve Toplum 

V E 

Geçmişten günümüze insan toplumlarının yapısını iki temel çe

lişki biçimlendirınektedir. Bu çelişkilerden ilki, insanın doğayla olan 

çelişleisi diğeri ise bunun sonucu olarak ortaya çıkan insanın insanla, 

olan çelişkisidir. İnsanın doğayla olan çelişkisi telmolojide, kendi 

arasında olan çelişkisi ise ideolojide anlam kazanmaktadır. Bu iki çe

lişki bir toplumda birbirini sürekli etkileyen ve toplumsal değişmenin 

yönünü ve biçimini belirleyen önemli kavramlardır (1). 

İnsan ömründen uzun yaşayan, göreli bir kararlılığa sahip ve 

kendi kendini devam ettirme özelliğine sahip olarak toplum, kuşkusuz 

bireylerden oluşmaktadır. Bu yüzden insanoğlu tarihsel gelişim süreci 

içersinde nüfus olgusuna gereken önemi vermeyi i~~al etmemiştir. Bel

li bir bölgede, belirli bir anda yaşayan bireylerin oluşturduğu top

lam sayı olarak tanımlanan Nüfus Olgusu (2), insan nüfusunu, büyillclü

ğü, yapısı ve gelişmesi açısından inceleyen Nüfusbilim'in, bir başka 

(1) Emre Kongar, Toplumsal Değişme Kuramıarı ve Türkiye Gerçeği 

(Ankara : Bilgi Yayınları, 1979), s.23. 

(2) Sunday Üner, Nüfusbilim Sözlüğü (Ankara HÜ Yayınları,l972) ,s. ll. 



adıyla Demografi 'nin temel konusudur (J). 

Nüfus olgusu xvııı.nci Yüzyılda diğer sosyal bilimlerin ge

lişmesini hızlandırmakta önemli bir rol oynamış, toplumbilimle çok ya

kın ilişkiler içersinde bulunmuştur. Bunun nedeni, Demografiyle u3ra

şanların nüfus sayımı tahminlerinin sınırını aşıp, nüfus değişiklikle

rinin nedenlerini ve sonuçlarını, incelemeye kalkıştıkları anda top

lumbilimin alanına r:;irmek zorunda kalı:;:ılarıdır. 

Bu yüzden de demografik sonuçların en ilginç olanları, her 

zaman için içinde, toplumbilimin ilgilendiği türden toplumsal faktör

ler bulunanlar olmuştur. Genellikle toplumbilirnde ve diğer sosyal bi

limlerde, nüfus büyillclüğü ve nüfustaki değişmeler, toplumsal yapının 

belirli özelliklerine ya da belirli toplumsal olgulara bağlanmaktadır. 

Toplunısal yapının hem nüfus değişikliklerini etkilediği hem de bu de

ğişikliklerden etkilendiği artık tartışılmaz bir gerçektir. 

Başlangıçta, demografik değişmelerle, savaş arasındaki iliş

kileri inceleyen taplumbilimciler, günümüzde ilgilerini, demografik 

değişmelerle, ekonomik aktivite arasındaki ili~kiler üzerinde yoğunlaş

tırmışlardır.. Malthus'un "Nüfus Üzerinde Deneme" (Essay on Population), 

w. Arthur Lewis'in "Ekonomik Büyüme Teorisi (The The. Theory of Economic 

Growth)" adlı eserleri, nüfus ve toplum arasındaki ilişkileri inceleme

ye yönelik önemli eserlerdir. 1940 ve 1950'lerde batılı\demografi uz

manları ve toplumbilimciler doğum oranlarındaki dü~üşü etkileyen fak

törler üzerinde Çok durmuşlar, iki savaş arası dönemde nüfus artışını 

yavaşlatan, birara durduran ve hatta gerileten bu olguya öncelikle ö

nem vermişlerdir (4). Savaş sonrası yıllarda, toplumların yapılarında 

görülen yoğun teknolojik ve ekonomik gelişmeler "Aile Planlaması" kav

ramını, nüfus planlamasının temel uygulama alanı haline dönü0türmüştür. 

Geçen zaman içersinde doğum kontrolünde yeni yöntemlerin gelişmesi bu 

yöntemleri öğrenenlerin ve bilenlerin sayılarının her geçen gün artma

sı aile planlaması uygulamalarını kolayla(]tırmıştır (5). 

(3) Agk, s.ll. 

(4) Quincy Wright (Çev.: M.S. Sezgin), Dünya Nüfysunun Ekonomik Tarihi 

(İstanbul : Yüksel Yayınları, 1953), s.3~ 

(5) T.B.Bottomore (Çev.: ü.Oskay), Toplumbilim (Ankara 

ları, 1977), s.90. 

Doğan Yayın-
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2.1.2. Nüfus Kurarnları 

Nüfus Kuramları, Nüfus hareketleri ile toplumsal, psikolojik, 

ekonomik, kültürel ve diğer etkenler arasındaki karşılıklı ilişkileri 

açıklamak ve tahmin etmek üzere kurulmuş düşünce sistemleridir (6). 

Eski çağlardan beri filozof' ve düşünürler nüfus sorunları ile ilgilen

mişler, çeşitli nüfus sorunlarını ve diğer olaylarla ilişkilerini ken

di görüşlerine göre açıklamaya çalışmışlardır. Bu düşünce ve açıklama

ların odak noktasını, büYük ölçüde nüfusla ekonomik kaynaklar veya nü

fusla üretim arasındaki ilişkiler oluşturmuştur. Geçmişten günümüze 

kadar geçen süre içersinde ortaya atılan kurarnların başlıcaları şun

lardır : 

• 
2.1.2.1. Thomas Robert :Malth:us'un Nüfus Kuramı 

Bir ingiliz din ve bilim adamı olan Thomas Robert Malthus'un 

gerek demograf'i, gerekse ekonomi alanlarında geniş yankılar uyandıran 

nüfus kuramı, bir toplumda nüfusun geometrik, gıda maddelerindeki üre

tim artışının ise aritmetik bir dizi ile gerçekleşeceği görüşünü sa

vunmaktadır. ~aşadığı dönemin toplumsal koşullarının önemli ölçüde et

kisi altında.kalan Malthus, bu görüşünü matematiksel bir modülle orta

ya koymaya çalışmıştır (7). Malthus'a göre nüfus ve gıda maddelerinde

ki üretim artışı için söz gelişi 1 sayısından hareket edilirse 

Nüfus Artışı : 1,2,4,8,16,32,64,128,256 •••••••••••••••• 

Gıda Maddelerindeki Üretim Artışı : 1,2,3,4,5,6 •••••••••••• şe·klinde 

gerçekleşecektir. Malthus'un tezine göre, iki yüzyil içinde nüfusun 

255 misli artmasına karşılık, gıda maddelerinde i~e ancak 8 misli ar

tış kaydedilecektir. Malthus, bu dengesizliğin ortadan kalkması için 

tek çözüm yolunun evlenmekten vazgeçmek ya da evleTh~eyi geciktirmek 

olduğunu öne sürmekte, nüfus artışının korunma tedbirleri ile önlene

mGyece[tini öne sürmektedir. 

------------------------------------------------
(6) Özer Sarper, Demograf'iye GiriFı (İstanbul : Filiz Kitabevi,l980),s.4. 

(7) ·Thomas Robert rlal thus, An Essay on the Principle of' Population 

(London: Maamillan Co.Ltd.,l926), s.l23. 
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2.1.2.2. Doğumları..n Rasyonelleştirilmesi Kuraını 

Neo-Malthusisanism adını alan ve doğum sınırlamasının modern 

taraftarlarınca ortaya atılan bu kurarn temelde görüşlerini IV:althus 'un 

prensiplerine dayandırmaktadır. Bu kurarn doğum sınırlnmasının, modern 
$' 

bilimlerin önerdiği tedbirlere da;yalı olarak, gebelikten kaçınmak st-

retiyle gerçekleştirilmesini önermektedir (8). i,: 

2.1.2.3. Optimum Nüfus Kuramı 

Bir ekonominin gelişme hızının, milli gelirin ve nüfusun ge

lişme hızına bağlı olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Bu nedenle bir 

toplumda birey başına düşen geliri maksimize edecek nüfus miktarının 

ne olması gerektiği konusundaki çabalara kalkınma literatüründe "Opti

mum Nüfus Kuramları" adı verilir. Bu kurama göre optimum nüfus, belir-

li bir amacı en verimli şekilde gerçekleştirebilecek nüfus miktarıdır (9) 

2.1.2.4. Devresel Gelişim Kuramı 

İtalyan Corrado Gini tarafından ortaya atılan bu kuram, Malt

hus'un kuramıyla uzlaşmayan bir kuramdır. Gini'ye göre nüfusun doğur

ma gücü, bireylerin büyüme gücüne parelel olarak, devresel bir süreç 

izlemekte, yani nüfus kitleleri de bireyler gibi yaşamakta, büyümekte, 

ihtiyarlarnaleta ve arkasından gelen nesille yenilenmektedir (10). 

2.1.3. Nüfus Politikaları 

Nüfus politikaları, genel anlamda nüfusun nicelik ve niteli

ğini etkileyen önlemler programı olarak tanımlanabilir (ll). 

Bir nüfus politikasının uygulama amacı ise, yalnızca doğur

ganlık ve onu etkileyen değişkenlere ilişkin önlemler olmayıp, tüm de

mografik verilerin ele alınıp değerlendirilmesi ve nüfusun istenilen 

(8) Goran Ohlin, Nüfus Kontrolü ve Ekonomik Kalkınma (Ankara HÜ 

Yayınları, 1969), s.7. 

(9) Agk, s. 54. 

(lO) Agk, s. 57. 

(ll) Agk, s.59. 

, >;adolu Üniversitesi 
Merkez Kütüphane 
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amaca göre yönlendirilmesidir. Geçmişten günümüze kadar nüfusla ilgi

li olarak uygulahan politikalar şu ana başlıklar altında toplanabi

lir : 

2.1.3.lo Nüfus Artışını Hızlandımayı Amaçlayan Politikalar 

Nüfus artışını teşvik etmeyi ve nüfusun hacmini genişletmeyi 

amaçlayan politikalara tarihte çeşitli dönemlerde ve ülkelerde sık sık 

rastlanmıştır. Savaş gücünün insan sayısına dayandığı eski dönemlerde 

bazı hükümdar ve sülalerin askeri ve siyasi prestij kazanma arzuları 

ve egemenlik alanlarını genişletme emelleri bu politikanın uygulama 

amacını oluşturmuştur. 

2.1.3.2. Nüfus Artışını Yavaşlatmayı Amaçlayan Politikalar 

Nüfus artışını yavaşlatmayı amaçlayan politikalarda rol oyna

yan önemli falctörler gebeliği ve doğumu önlemeye yönelik alınan tedbir

lerdir. Bugün "Aile Planlaması" adı altında yer alan nüfus artışını 

yavaşlatmayı amaçlayan politikalar evli çiftlerin, çocuk sayısını ai

lenin ekonomik olanaklarına ve kişisel arzularına göre sınırlayabilme

lerini, doğumlar arasında istenilen zaman aralıklarını seçebilmeleri

ni öngörmektedir. 

2.1.3.3. Nüfusun Niteliğini İyileştirmeyi Amaçlayan Politikalar 

Nüfusun niteliğini iyileştirmeyi amaçlayan politikaların te

mel amacı, nitel bakımdan sağlık standartları ve eğitim seviyesi yük

sek, zihni yetenekleri iş-meslek bilgi ve tecrüb~leri üstün bireyler

den oluşan bir nüfus kitlesine sahip olmaktır. Bu uygulamalarda nüfu

sun niteliğini belirten özellikler sağlık standartları, eğitim, iş-mes

lck,bilgi ve tecrübesi olarak sıralanabilir. 

Nüfus Sorunları 

Nüfus sorunu teriminin "bir ülkede nüfusun aşırı bir hızla 

artışını belirlediği" düşünülebilir. Nüfus sorunu, demografik değişme

ler ile sosyal ve ekonomik gelişmeler arasındaki dengesizlik ve bu den

gesizliğin doğurduğu sosyal ve ekonomik sorunların tlli~üdür. Nüfus soru-



nu ülke düzeyinde ele alınabileceği gibi, aile ve kişi düzeyinde de 

ele alınabilir. Kavram bakımından birbirinden {arklı değildir. Söz ge

lişi, kişinin sağlığını korumak için aşırı doğurganlığı önlemek veya 

ailenin refahı için yetiştirebileceği sayıda çocuk sahibi olmasını 

sağlamak ya da bir ülkede aşırı nüfus artışını azaltmak birbirinden 

farklı şeylerdir. Ancak bunlardan birisi amaç olarak alınır ve çözüm

lenebilirse diğerleri de çözümlenmiş olur. Nüfus sorunları makro düzey

de incelendiğinde, bu sorunların ülkelerin demografik değişmeleri ile 

sosyal ve ekonomik gelişmeleri arasındaki dengesizliklerden kaynaklan-

dığı görülür. ( 
Geçmişten günümüze kadar geçen süre içinde nüfus sorunlarına 

bakıldığında Neolitik Çağın başlangıcından, sanayi devrimine kadar her 

uyga;ı:-lıkta üretimin arttırılması ve korunması için en çok gereken şe

yin insan gücü olduğu görülüro Bu nedenle çağlar boyu aileler güçleri

ni, ailelerin büyüklüklerinde, hükümdarlar ise nüfuslarının artışında 

görmüştür. Geçmişte insanoğlu ölümleri kontrol etme olanağı bulamadığı 

için sorunun çözümünü, yüksek doğurganlığı teşvik etmekte aramıştır. 

Toplumlar geleneksellikten çağdaşlığa geçtikçe bu inancın önemini yi

tirdiğini fakat yine de az veya çok her toplumda etkisini sürdürdüğü 

görülür. Günümüzde nüfus sorunlarını incelerken ilk aşamada hızlı nü

fus artışını ele alabiliriz. 
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ÇİZELGE II-1 

DÜNYA NÜFUSU VE YIJJLARA GÖR.ill ARTI;} HIZI ( 1920-1980 ) 

-------------------------------------------~-------------------------
Yıl Nüfus (Milyar olarak) Artış Hızı (%) 

1920 1.86 

1930 2.07 ı.oo 

1940 2.30 1.oo 

1950 2.52 0.90 

1960 3.00 1.80 

1970 J. 61 1.30 

1980 4.02 1.60 

Kaynak : 1980 World Population Date Sheet (New York : Macmilliac. 

Books, 1980), s.23. 

Nüfus sorunlarını çözmeyi amaçlayan nüfus planlaması program

laı"'ının doğurganll-ğı etkilernesi, çeşitli ülkelerde birbirinden farklı

dır. Bu konuda her ülke için geçerli bir genelleme yapılamaz. Ülkeler 

bu bakımdan üç grupta toplanabilir (12). 

Birinci grupta küçük aileyi norm olarak kabul ettikleri hal

de, etkili gebeliği önleyici yöntemleri bilmeyen veya kullanma olana

ğı bulamayan ailelerin çoğunlukta olduğu ülkeler yer almaktadır. Bu 

toplumlarda iyi planl~~ış ve iyi ~ygulanabilecek aile plruılaması 

programları doğurganlık hızını düşürebilir. Çünkü aşırı doğurganlığın 

temel nedeni, sosyo-ekonomik gelişmemişlik değil, etkili aile planla-. " ' 

ması yöntemlerinin bilinmemesi Vf:jya kulln.nılmamasıdır. Bu gruptaki ül-

kelere örnek olarak Türkiye gösterilebilir (lJ). 

İkinci gruRta ekonomik zorunluluk olmadığı halde kültürel ne-
_____________________________ ._ ____ .. _~·· ·--- ... - ....... ._ ·~-----

(12) C.hi. Cippola, The Economic History of World Population (New York: 

Penguiıı Books, 1965), s.l24. 

(13) Nusret Fişek, Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinin Geli~mesini Engel

leyen F~ıktörler (Ankara : TTB Yıllığı, 1970), s.7-15. 
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denlerle çok çocuklu olmayı isteyen ailelerin çoğunlukta olduğu ülke

ler yer almaktadır. Bu tür ülkelerde nüfus planlaması programlarının 

ülkedeki dicer sosyal programlarla birlikte yürütüldUkleri takdirde 

başarılı oldukları gözlenmiştir. 

Üçüncü gruptaki ülkelerde ise ailelerin büyük çoğunluğu işgü

cü gereksinimi ve güvenlik nedeni ile çok çocuklu olmayı istemektedir

ler. Bu ülkelerde sosyo-ekonomik koşulları değiştirmeden.'nüfus planla

ması programlarını bagarıya ulaştırmak olanaksız gibi gözükmektedir. 

Bu bilgiler ışığında günümüz toplumlarında sosyo-ekonomik kalkınmanın 

nüfus sorunlarını çözmede de temel etl-::en oldu[~u gerçeği orta,ya çıkmak

tadır. Ancak nüfus planlaması programlarının .da hiç bir zaman sosyo

ekonomik kalkınma planlarının yerine geçemiyeceğini bilmemiz gerekmek

tedir. Başarı ile yürütülen nüfus planlaması programlarının nüfus ar

tış hızını azaltarak, sosyo-ekonomik kalkınma çabalarının verimini 

arttıracağı açıktır (14). 

Nüfus ile doğal kaynaklar arasındaki ilişkiler konusunda ege

men olan görüş, dünyada doğal kaynakların hemen hemen sınırsız denecek 

kadar geniş olduğu ve nüfus sorununu doğal kaynaklar açısından sorun 

olarak görmemek gerektiği konusıındadır. Doğal kaynak zenginliği görüşü 

Birleşmiş fJilletler'in Bükreş 'te düzenlediği Dünya Nüfus Konferansı 

için hazırlanan "Nüfus, Doğal Kaynaklar ve Çevre" raporunda belirtil

miştir. Bu rapora göre, dünyanın besin üretim kapasitesi 38-48 milyar 

insanı beslayecek ölçüdedir (15)·. 

Nüfus sorununun çeşitli yönleri incelenirken nüfusun niteli

ğinin birinci derecede eği tirnin gelişmesine baf,~lı oldu[i;u görülür. Sa

nayi için yetişmiş insan gücü, tarım için bilgili çiftçi, okullar için 

öğretmen, hastaneler için hekim, sosyo-ekonomik kalkınma için gerekli 

insen gücü, herşeyden önce eğitimdeki başarıya bağlıdır. Nüfus artışı

nın hızlı olduğu ülkelerde, nüfusun eğitim düzeyi, gelişmiş ülkelere 

(14) jean Bourgeois - Pichat, Panulation Growth and Qevoloping 

(New York : l',1acmillian Books, 1978), s.39. 

( 15) Nevzat ~"'ren, Nüfus, Doğal Kaynaklar ve Çevr~_(Birle::ımis Mi~

ler Dünya Ni.ifus Konferans:ı. Çalısmaları), (Ankara : Kavrmn Yayın

ları, 1974), s.63-65. 
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oranla çok düşüktür. Az gelişmiş ülkelerin eğitim di.izeylerini yüksel

tememelerinin çeşitli nedenleri vardır. Bunların arasında aşırı doğur

ganlık nedeni ile öğrenci sayısının hızla artması başta gelir. Son 15 

yılda gelişm:i.ş ülkelerde 5-14 yaş arasındaki eğitim ça~3ındaki çoculcla

rın sayıları, sadece yüzde 10.8 oranında artarken, az gelişmiş ülkeler

de bu oran yüzde 42.4'e kadar yUkselmiçtir (16). 

2.1,5. Nüfus Planlamaları 

Nüfus planlaması genel anlamda, toplumların demografik deği

şimlerden meydana gelen sosyal ve ekonomik sorunların çözümlenebilme

si için alınan önlemler ve uygulanan çabalar bütünüdür. Ancak,.nüfus 

olgusunun çok bileşenli bir yapıya sahip olduğu göz önüne alınırsa, 

nüfus sorununun ülke düzeyinde ele alınabileceği gibi aile ve kişi dü

zeyinde de incelenebileceği görülür. Günümüzde pek çok ülke nüfus plan

laması uygulamalarını, "Aile Planlaması" adı altında tanımlamakta ve 

faaliyetlerini bu yaklaşımla yürütmektedir. Hüfus planlama;Jı uygulama

lamalarını "Aile PlanlamasJ.U boyutunda ele alan yaklaşımlar aile plan

lamasını "Evli çiftlerin, çocuk sayısını ekonomik olanaklarına ve ki

şisel isteklerine göre sınırlamaları, başka bir deyişle doğumlar ara

sında aynı nedenlerle istedikleri aralıkları sağlamaları" olarak ta

nımlanmaktadır (17). 

Ülkemizde ise 2827 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkındaki Kanunun 

2. maddesine göre nüfus planlaması; fertlerin .istedikleri sayıda ve is

tedikleri zaman çocuk sahibi olmaları şeklinde tanımlanmakta ve bu yak

laşımla aynı özellik göstermektedir. Nüfus Planlaması kavramını kişi 

temelinde ele aian yaklaşımlar ise, çalışmalarını "Dojtum Kontrolü", 

"Gebelik Önlenmesi" ve "Nüfus Kontrolü" kavramları üzerinde yoğunlaş

tırmaktadırlar. Bu yaklaşım içinde (18) : 

Doi';um Kontrolü: Gebeliği önleyici tedbirlerle birlikte, bunun dışında

ki kısırlaştırma ve kürtaj gibi yöntemlerin irullanılması, devamlı ya 

(16) Statistical Year Book (New York: Unesco,l974), s.J8. 

(17) Üner, s.21. 

(18) Agk, s.57-58. 
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da geçici olarale cinsel birleşmeden kaçınına. 

Gebeliğin Önlenmesi: Kısırlaştırma dışında, gebelikle sop.uçlanan bü..: 

tün cinsel birleşmelere karşı alınan tedbirlerin tümü. 

Nüfus Kontrolü: Gebelik ve do[~um öncesi tedbirlerle nüfus artışını sı

nırlama, olarak tanımlanmaktadır. 

Geçmişte nüfus planlaması uye;ulamalarında, öncelilde aile ve 

bireye yönelmiş ve bunda da önemli ölçüde başarılar kazanmış olan ge

lişmiş ülkeler bu gün nüfus planlaması uygulamalarında,soruna toplum

sal olarak bakan yaklaşımları tercih etmektedirler. Az gelişmiş ülke

lerde uygulanan nüfus planlaması çalışmalarında ise temel ilgi alanı

nı "aile ve birey" olu:;ıturmaktadır (19). 

2.2. Türkiye'de Nüfus ve Nüfus ~orunları • 
Günümüzde gerek Türkiye'de gerekse dünyada nüfus ve nüfusun 

toplmasal ve ekonomik olaylarla olan ilgisi giderek önem kazanan bir 

konu olarak belirmektedir. Bu nedenle herhangi bir ülkenin nüfus ya

pısı incelenirken, nüfusun toplumsal ve ekonomik sorunlarla olan iliş

kisinin ortaya konulması gerekmektedir. 

Bu gerçeğ.e dayalı olarak Türkiye' de nüfusun yapısını ve te

mel özolliklerini incelemek amacıyla oluoturulan bu bölümde, Türldye 

de nüfus, nüfus sorunları ve ı.:ı;ygulanan nüfus politikaları üzerinde 

durulacaktır. 

2.2.1. Türkiye'de Nüfus 

Türkiye' de, cumhuriyetin barıı;ı ve iç iktidar s :waşımlarına 

yönelik ilk iktidar yılları geride bırakıldıktan sonra, yapılacak eko

nomik ve toplı.ınısal atılıınıara temel olmak üzere 1927 yılında ilk nü~ 

fus sayımı yapılmıştır. 

1927 sayımından sonra, 1935 tarihinden itibaren günümüze ka-

(19) Ohlin, s.23. 

• 

··:Aolu Üni,r:::v~::~;· 
rv·ıerkez Kütüpha 'ı:·~ 
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dar her beş yılda bir nüfus sayınu işlemleri tekrarlanmıştır. Bu sa

yımlarda kullanılan soru kaihdı ve soru tipleri gerek biçim, gerek 

içerik açısından zaman zaman değişmekle beraber, sayım tekniği açısın

dan değişmemiştir. Sayımın yapıldığı yılda ülkedelci "hali hazır nüfus 'ıı" 

tespit amacına yönelik bu tekniğin 1960 'tan önceki :{ıllarda hem uygula

ma hem de sonuçları yönünden önemli bir sakınca doğurmadığı açıktır. 

Ne var ki, 1960'tan sonra yurt dışına yönelik işçi göçünden ötürü TC 

vatandaşlarının eksik sayımı olgusu gündeme gelmiştir • 

. Diğer taraftan, ülkedeki tüm nüfusu bir günde saymak zorunlu

luğu da önemli boyutlara ulaşan eksik saymaların ortaya çıkmasına ne

den olmuştur. Bu iki nedenden ötürü, 1980 sayımında 2-2.5 milyon ki

l}inin sayılmadığı ya da sayım dışı kaldığı tahmin edilmektedir (20). 

' 
ÇİZELGE II-2 

TÜRKİYE 'DE SAYIM YILLARINA GÖRE 'l10.PLA1\I NÜI<'US 

VE 

NÜFUS ARTIŞ HIZI 

Yıl Nüfus (Bin .olarak) Nüfus Artış Hızı (Bip: olarak). 

-----------------------------------------------(_:::_:._'~-'-\S_~!_ ______ _ 
1927 13.648 .,. 

1935 16.158 21.10 

1940 17.821 17.02 

1945 18.790 10.59 

1950 20.947 21.73 

1955 24.065 27.75 

1960 27.755 28.53 

1965 31.391 24.62 

1970 35.605 25.19 

1975 40.348 25.00 

1980. 44.737 ' 20.65 

1985, 50. 664· 24._88 ' 

Kaynak: Türki,ye İstatistik Ceu Yıllığı, (Ankara: DİE Ya,Yınları, 1986), 

s. 11-12. 

( 20) Haluk Cillov, The Structure of the 'l'urkish .tıooulation (Ankara: 

HÜHEE ':ayınları, 1984), s. 70. 
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Çizelgeden de anlaşılacağı gibi geride bıraktığımız elli .yıl 

içiilde (1927-1980) nüfusumuz % 346 oranında artmıştır. Bunun anlamı, 

Türkiye nüfusunun kendini 3,5 kere yenilemesidir. Aynı çizelgeden 

Türkiye'de 1945 yılından sonra büyük bir nüfus patlamasının meydana 

geldiği anlaşılmaktadır. Bu patlamanın nedenlerini nüfus bilimciler 

şöyle özetlemektedirler (21): 

a. 1913-1923 döneminde kırılan genç erkek nüfustan sonraki kuşaldar, 

ancak 1940 yıllarında doğurgan çağa gelmişlerdir. Ne var ki, İkin

ci Dünya Savaşı süresince silah altına al~nan bu yeni doğurgan ku

şak ancak 1945'ten sonra ürünlerini verebilmiştir. 

b. Antibiyotiklerin bulunması, sıtma ile yapılan yo[!;un mücadele gibi 

sai3;lık alanındaki çalışmaların başarılı sonuçlara ulaFlması, genel 

ölüm oranında ciddi boyutlara var?n bir düşüş sa2lamıştır. 

Kuşkusuz bu iki etmenin birlikte v·arlıj:!;ı, nüfusun yıllık ar

tış oranını yükseltmiştir. Sonuçta 1950 1 den sonra sürekli bir biçim 

alan hızlı nüfus artışı, Türkiye'nin ekonomik büyümesinin bireylere 

yansıması açısından da olumsuz etkilerini göstermeye başlamıştır. 

Dolayısıyla 1940'a kadar egemen olan resmi nüfus politikası, 

yerini 11 Yeni-Jiıalthus'culuk 11 diye adlandırabileceğimiz nüfus planlama

sı politikalarına bırakmıştır. Uygulanan bu politika araçlarına rağ

men, en iyimser tahminlere göre 2000 yılına kadar Türki,ye nüfusunun 

artış hızı yılda % 2'nin altına inmeyecektir. Çok kaba bir hesapla 

2000 yılında Türkiye'nin nüfusu 66 milyon 800 bine ulaşacaktır. Bu 

arada yurt dışındaki Türklerin nüfusunun da aynı dönem içersinde 4 · 

milyona ulaşması beklenmelidir •. 

Dünya Baru(ası'nın tahmini projeksiyonlarına göre Türkiye'de 

nüfus artış hızının% l'e düşmesi ancak 2010 yılında gerçekleşecek, 

durağan nüfusa erişilmesi ise 100 milyonluk bir nüfusla ancak 2075 

yılında olanaklı olacaktır (22). 

( 21) Agk, s. 78. 

( 22) Tevfik Çavdar, Türkiye 1 de Nüfus ve Nüfus Sortum (Ankara: Onur 

Yayınları, 1981), s.38-39. 
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Türkiye'de Nüfus Sorunları 

Türkiye'de toplumun yapısındaki en önemli bunalım dinamiği 

hızlı nüfus artışıdır. Hızlı nüfus artıc;ı, nüfusun yapısını gençleş
tirmekte,toplam nüfus içinde küçük yaş grubunun yoğunlu[l:unu arttıra
rak, bağımlı nüfusun oranını yükseltmektedir. 

ÇİZELGE II-3 

TÜRKİYE 'DE NÜ:B'USUN YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAGIIJIMI 

---------------------------------------------------------------------
Yaş Grupları 1970 Sayımı 1975 Sayımı 1980 Sayımı 

---------------------------------------------------------------------
0-4 Yaş 5.255.136 5.701.249 5.884. 984 
5-9 Yaş 5.093.452 5.380.115 5.896.222 
10-14 Yaş 4.529.599 5. 248.839 5. 461.843 
15-19 Yaş 3.694.500 4.264.499 4.877. 556 
20-24 Yaş 2.851. 471 3.532.144 4.144.144 
25-29 Yaş 2.261.612 2. 832. 682 3.370.177 
30-34 Yaş 2.184.359 2.,294. 771 2.719.927 
35-39 Yaş 2. 214.126 2.139.559 2. 279.001 
40-44 Yaş 1.821.018 2.146.199 2.143.556 
45-49 Yaş ı. 208.634 ı. 683.685 2.060.590 
50-54 Yaş 973.205 1.341.677 1.771.036 
55-59 Ygş 937.460 767.148 1.164.762 
60-64 Yaş ı. 006.179 ı. 083.873 796.737 
65 ve + Yaş 1.565.696 1.853. 251 . 2.072.316 
Bilinmeyen 78.028 94.106 
TOPLAM 35.605.176 40.347.719 44o736.957 

---------------------------------------------------------------------
Kaynak : Türki,ye İstatistik Yıllıf'jı (Ankara: DİE Yayınları, 1985), 

s.30-31. 

• 
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Ülkemizde nüfus yapısının hızla gelişmesi ekonomik alanda 

gerçekleştirilebilecek en yüksek üretim faali;y·etinin bile karşılayama

yacağı bir emek arzı fazlalını yaratmaktadır. Bu durum da ülke düzeyin

de nüfusun sektörlere göre dağılımını etkilemekte ve lcişi başına düşen 

gelir düzeyindeki artışı yavaşlatarak, kaynak dağılımını bozmaktır. 

ÇİZELGE II-4 

'l'ÜHKİYE 'DE ÇALIŞAN NÜPUSUN S.illC'.CÖHI,BHE GÖHE DAÖILIJ'JII 

( 1955-1984 ) 

Sektörler 1955 1960 1965 1970 1979 1984 

---------------------------------------------------------------------
Tarım 77.4 74.0 71.4 67.0 G2.5 59.9 

Sanayi 8.1 9.6 10.2 12.1 11.8 12.7 

Hizmetler 14.5 16.4 18.4 20.9 25.7 27.4 

Kaynak : Besinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989) (Ankara: DPT 

Ynyınları, 1905), s. 129. 

Diğer yandan Türkiye'de nüf~sun hızla artışı, ekonomik geliş

me süreci içinde eğitim hizmetlerine olan talebi de doğrudan doğruya 

etkilemektedir. Eğitim hizmetlerinin yalnız hacmi değil, niteliği de 

bu artışın etlciainde kalmakta ve toplumumuzda er;i tim ihtiyaçlarının 

hızla artt.iğı göriilmekt edir. 

ÇİZELGE II-5 

TÜRKİYE' DE RESJ'.'Iİ VE ÖZEL öi}RETİM KURUMLAniNDAKİ öd-R3NCİ SAYISI 

( 1980-1985 ) 

ö~~retim Kurumu Öğrenci Sayısı (Bin olarald 
1980 1985 

' ' ---------------------------------------------------------------------
İlkokul 5.695 6.532 

Ortaokul l.l4B 1.597 

Lise 535 584 

Mesleki ve Teknikokul 520 576 

Fakülte ve Yilksekokul 237 398 

---------------------------------------------------------------------
Kaynak : 'l'ürki,ye İstatistik Cep Yıllı~ı s. 46. 
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Ülkemizde eğitim ihtiyaçlarının tam olarak karşılanamaması, 

eğitim düzeyinin dügmesine ve eğitimin niteliğinin bozulmasına neden 

olmaktadır. Bir ülkede eğitim düzeyinin c'l.üşmes inin ise, o ülkede doğunı 

ve ölüm hızlarını arttıracağı bilinen bir gerçektir. 

ÇİZELGE II-6 

'l'ÜRKİYE 'DE KABA OOGUM VE ÖLÜM HIZL'UU 

(Binde olarak) 

Dönemler Kaba Doğum Hızı Kaba Ölüm Hızı 

1935-1940 51 35 
. 1.940-1945 50 40 

1945-1950 48 28 

1950-1955 46.7 21.1 

1955-1960 45.2 17.9 
1960-1965 41.3 15.3 
1965-1970 40.8 13.5 
1970-1975 34.2 10.1 

1975-1980 32.2 10.0 

Kaynak : Agk, s.39. 

1'ürkiye 1 de hızlı nüfus artışının beraberi~de cetirdiği sorun

lardan bir diğeri de köyden kente göç olgusudur. Ülkemizin ekonomik ve 

toplumsal yapısında meydana gelen değişmalerin bir sonucu olarak orta

ya çıkan ve kentleşme adı verilen bu değişme,belli bir hıza ve derece

ye ulas;tıktan sonra toplumumuzun yapısını ve deC;işme sürecini de etki

lemektedir (2.3). 

----------~---------------------------------------

(2.3) Selçuk Yeles, Kentleşme ve Kentliler.me Sürecince İnsan (Yayınlan

mamıt;ı Lisans Tezi), (Ankara: HÜ SİBP, 1982), s. G4. 



ÇİZELGE II-7 

TiiRKİYE'DE SAYIM YILLARINA GÖRE ŞEHİR VE KÖY NÜFUSLARI 

Sayım Yılı Toplam 

(Bin olarak) 

İl ve İlçe Merkezi 
Nüfus ~~~ 

Eucak ve Köy 
Nüfus % 

18 

---------------------------------------------------------------------
1927 13 648 3 305 24.2 10 342 75.8 

1935 16 158 3 802 23.5 12 355 76.5 

1940 17 820 4 346 24.4 13 471 75.6 

1945 18 790 4 687 24.9 14 103 75.1 

1950 20 947 5 244 25.0 15 702 75.0 

1955 24 064 6 927 28.8 17 137 71.2 

1960 27 754 8 859 31.9 18 895 68.1 

1965 31 39]. 10 805 34.4 20 585 65.6 

1970 35 605 13 601 38.5 21 914 61.5 

1975 40 347 16 869 41.8 23 478 58.2 

1980 44 736 19 645 43.9 25 091 56.1 

Kaynak : Türldye İstatistik Yıllığı s. 34. 

Türkiye'de kentleşme, nüfusun önemli bir kesiminin sa[l;lık hiz

metlerinden yoksun gecekondularda yaşamasına yol açmaktadır. Nüfusun 

bu tür yerlerde kalabalık aile toplululcları halin.de yaşaması bir çok 

sağlık sorununun da dağınasına neden olmaktadır. Ülke genelinde zaten 

yüksek olan doğurganlık ve bebek ölüm hızları bu ~ür bölgelerde gide

rek artmaktadır (24). 

Türkiye'de nüfusun giderek artması, ülke düzeyinde sağlık 

hizmetlerini de olumsuz yönde etkilemekte, bu hizmetlerin yetersiz 

kalmasına ve dengesiz dağılımına neden olmaktadır. 

(24) Ruşen Keleş, Türkiye'de Şehirlesme, Konut ve Gecekondu (İstanbul: 

Gerçek Yayınevi, 1978), s.l21. 



Çİ ZELGE II-8 

IJ.'ÜPJÜYE 1 DE YATAKLI VE YATAKSIZ SAGLIIC KURUILLARI 

Sağlık Kurumu 

Yataklı Sağlık Kurumu 

Hastane 

Sağlık Merkezi 

Yataksız Sağlık Kurumu 

Sağlık Ocağı 

Sağlık Evi 

Dispanser 

Ana Çocuk Sağlığı 

Merkez 

Şube 

( 1985 ) 

Dispanser ve başkanlığı 

GElJEL 'l'OPLAl'.I 

Sayı 

601 

121 

2834 

8266 

336 

45 

84 

68. 

12355 
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-----------------------------~---------------------------------------

Kaynak : Türkiye İstatistik Cep Yıllığı s.40. 

Türkiye'de Kalkınma Planlarında Nüfus J?olitikaları 

'l'ürki:re 1 de niifus politikalarının geçmiş uygulamalarına bakıl

dığında belirgin bir po li tikan:ı.n varlı{tından söz E:!dilemez. Cumhuriyetin 

kurulu.::; unu izleyen yıllarda çıkartılan bazı kanunlar ve T .B.li:I.M' de ya

pılan konuşmalardan nüfus artışını destekleyen bir ef'l;ilimin oldu[~unu 

görmek müıiıkündür. 1960'lı yıllarda Türkiye'de nüfus politikası alanın

da bazı gelit.ımeler olmuştur. Birinci Beş Yıllık Kalkınma ?lanında ye-· 

ni bir nüfus politikasından söz edilmektedir. 1968 yılında uygulaması

na geçilen İkinci Beş Yıllık Kalkınma :?lanında ise, konuya yaklaşım 

açısı değişmekte "nüfus planlaması" deyiminin yerini "aile planlaması" 

deyimi almaktadır. İkinci Plan döneminde konuya bakı~3 açısı değişirken 

aynı za;nanda hükümetlerin konuya olan ilgisinin azaldırtı izlenmektedir. 

1973-1977 döneminde uygulanan Üçüncü Beş Yıllık Kalkın:na Plaııında ise, 
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nüfus konusundaki yaklaııım biraz daha dei';işmekte ve "hızlı nüfus artı

şı" toplumun uzun dönemde çözümlenmesi gereken sorunları arasında ka

bul edilmekte, ancak konuya ili.~kin bir politika vo.va alınan önleme 

rastlanmamaktadır. Söz konusu planda aile planlaması çalışmalarının 

Ana-Çocuk Sai;lığı programını destekleyen bir sağlık hizmeti olarale dü

şünüldüğü Görülmektedir. 

1985-1989 yıllarını kapsayan Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Pla

nında ise, aile planlaması çalışmalarında koruyucu sa[;lık hizmetlerine 

ağırlık verilmesi gerekliliği savunulınaktadır.(25). 

2.3. Halkla İlişkiler 

2.3.1. Halkla İliskilerin Tarihsel Gelisimi 

H3.lkla ilişkiler adı verilen çabalara tarihin ilk dönemlerin

de bile rastlandığı bilinen bir gerçektir. Eski Yunan ve Roma'da çeşit

li konuların bilginler ve filozoflar tarafından halk önünde tartışılma

sı, varılan sonuçların halkı geniş ölçüde etkilemesi, halkın desteğini 

kazarunası ":E1orum11 adı verilen halkla ilişkiler çabasının bir ürünüdür. 

Mı::: ır' da, Mezopotamya'da ve İrı:m' da ,yapılan kaz:ı.lar, zamanın 

yöneticilerini halka tanıtma ve halkın desteğini kazanma amacıyla ya

zılmıg tablotleri ortaya çıkarmıştır. Baskı olanaklarının sınırlı ol

du[;u çağlarda "yüz~rüze ilişkiler" biçiminde görülen halkla ilişkiler 

çabaları, Gutenberg'in l440 1 daki büyük icadından sonra kitle haberleş

ıneni biçimine dönüçmüş ve ,yaygınla~~mı(;tır. Gazete de di{:~imiz ki tl e ha

berleşme aracının gelişmesi, bu yaygınlaşmayı arttırmıştır. 

Daha sonraları radyo, sinema ve televizyon gibi yeni kitle 

haberleşme araçlarının ortaya çıkması ile halkla ili;:;kiler konusunda 

çalışanlar genis olanaklar elde etmişlerdir. Yirminci Yüzyıla kadar 

oldukça rastgele metodlarla yürütülen halkla ilişkiler çalışmaları, 

-----------------------------------------------
(25) Koray Başol, Demografi (İzmir: 9 Eylül Ün. İİJ:>F Yayınları, 1985), 

s. 27. 
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içinde bulıınduğumuz yüzyilda planlaması, araştırması, değerlendirme 

çalışmaları ve kitle haberleşme araçlarının kullanılması ile bilimsel 

bir çalıgma alanı haline gelmiştir. Bu harekette Amerika 'lı lvıJ Lee 

adlı gazeteci modern halkla ilişkilerin babası olarak bilinmektedir. 

1929 yılında A.B.D'deki büyük ekonomik bunalım ve sonrasındaki İkinci 

Dünya Savaşı,Amerika ve Avrupa'da büyük toplumsal yaralar açmı0tır. 

Sava§ sonrasında Avrupa ve Amerika' da altüst olan sosyal ve ekonomik 

düzeni yeniden taparlama çalışmaları, halkla ili~lciler uygulamalarına 

olan ihtiyaçları da arttırmıştır. Bunun sonucu olarak özellikle .1950 

lerden bu yana halkla ilişkiler hızla geliş en bir meslek ~wl u olarak 

ortaya çıkmıştır. 

Halkla ilişkiler konusunda Türkiye'deki çalışmalar 1960 1 lı 

yıllarda baf;?lamış, 1960 askeri harekatından sonra DPl1 'de modern anlam

da ilk halkla ilişkiler ünitesi kurulmu[]tur. 11ürkiye 'ele halkla ilişki

ler eii;itimi ise l966 1 da SBF'ne bağlı BYYO'da birnHalkla İliı;>kiler Bö

li..i.ınü11 kurulmasıyla baglamıs;tır. Ülkemizde henüz sa;;rı1arı az olan halk

la i1ie)kiler uzmanları 1972 yılında ilk defa bir araya gelerek "':[!ürki

ye Hall:la İligkiler Derneği" ni lcurmu:;:larclır. 

2. '3. 2. Halkla İliskilerin Anlamı 

Halkla ilişkiler go~u zaman halkı aydınlatma, bir örgüte iyi 

niyet ve destek sa{llama, halkın zihninde örc;üt hakkınd::ı olumlu bir iz

lenim ve imaj yaratma faaliyeti olarak tanımlanır (26). 

ICaınuoyunu etlülmıw ve ondan etldlenme sürGci olar~~k da tanıın

la.rıabilen halkla ilişkiler, aslında örc;ütle topluLıun kar~ılıklı çıkar

lnrı arasında iki y~nlü bir haberleşme ve bilc;i alışverişinde, bir den

ge scıf:;lnrrıa süreciclir. · Dilimizdeki "Halkla İliskiler" sözü, İngilizce 

"Public Relations" deyiminin çevirisidir. Deyiiade geçen "Public" söz

ci..iğü, kamuya açık bütün bir halk "Relo.tions" sözcüüü ifJo ili::;;kiler an-

( 26) Cemal Liıhçıoğlu, "Halkla İlişlciler ll edir"? İçinde: l~erı;ıani IJaviş 

(der.), Halkla İlbldler (Seçme Yazılar) (Eski;:ehir: Anadolu Ün. AÖJ? 

Yayınları, 1986), s.l4-15. 
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lamına gelmektedir. Uluslararası Halkla İliokiJ.er Enstitüsü ise halk

la ili~ldleri "Örgüt ve halk arasında karsılıldı arılCl§r.ın•rı korumal{ ve 

kurmak için öncede.tı _plnnlanmış sürekli bir çaba" olarak tanımlar ( 27). 

2~ 3. 2. ı. Halkla İlif:~kilerin Temel İlkeleri 

Hnlkla ilişkiler faaliyetlerinde, hor konuda olduL!;u gibi uyul

ması gereken bazı temel ilkeler vardır. Bu konudaki ilkeler şu ana baş

lıklar altında sıralanabilir (28) : 

a. Dürüstlük : Dürüstlük ilkesi, halkla ilitıkiler çalışmalarında, bu 

çabalara halkla ilişldler adının veril e bilmesi ve,ya verilernemesini 

etkileyecek kadar önem taşıyan bir ilkedir. Araştırma, delterlendir

me, yöntem, araç ve mesajların tespit edilmesinde ve planların vy

gulanmasında dürüstliil{ ilkesi en sağlıklı biçimde uygulanmalıdır. 

b. İnandırıcıl:ıJ;: : Halkla ilişkilerde ikinci ilke, mesajların sunulma

sında irıan.dırJ:cı olabilmektir. Du da halkla ilü,ıkiler uzmanının her 

şeyden önce üzerinde çalıştığı konuya kendisinin j.nanmasına ve için

de çalıştı(~ı hedef kitleyi ve onun tUm özelliklerini bilmesine bağ

lıdır. 

Co Yineleme Halkla ilişkilerin etkili ilkelerinden biri de, önemli 

mesajların bir çok kez yinelennıesidir. Böylece hedef kitlenin ko

nuyu bir daha unutamayacak biçimde belleğine yerleqtJ.rilmesi sağ-

lanınış olur. 

2. 3. 2. 2. Halkla İliAkiler ve Kamuoyu 

Halkla ilişkiler kavramını yotGrince anlayabilmek ve halkla 

ilişkiler çalışmalarında başarıya ula.~ abilmek için "Kamuoyu" kavramı

nın açıklığa kavuşturulması gerekir. Kamuoyu (halkoyu, public opinion, 

opiniqion publiqe) çok genel anlamda "Bir p;rup insanın bir sorun kar

şısında takırunış olduğu :fikir ve tutum" olarak tanımlanabilir (29). 

(27) Güngör Önal, Halkla İlişkiler (Bursa: Ynyınları, 1982), 

s.33. 
(28) John Crisford, Public Relations Advanccs (London: Business Books, 

1973), s.3-8. 

(29) Nernıin Abadan Unat, Kamuovu (Ankara: Ankara ün. SD:Li' Yayınları,l968), 

s.49. 



23 

, Olaya sosyolojik açıdan bakan araştırmacılara göre kamuoyu, 

örgütlü grupları temsil edebileceği eibi, kalabalıkları, gazete oku

yucularını, tüketiciler gibi tam anlamıyla örgütlenmemiş grupları da 

temsil edebilir. ' Kamuoyunun oluşumunu geni~ ölçüde etkileyen 

faktörler arasında aile, okul gibi bireyi do{~umdan itibaren etkilerne

ye başlayan kurumlar yer almaktadır (30). 

Kamuoyunu biçimlendiren çevresel etkenler ise, şehirleşme ve 

nüfus artı~} ı, e[~i tim ve öğretim düzeyi, hnbcrler;ıne si:.:;tenılerinin duru

mu, yasal ve siyasal kurumlar olarak sıralanabilir (31). 

2.3.2 • .3. Halkla İlişkiler Kampanyaları 

Başarılı bir halkla ilişkiler kampanyasında izlenecek olan 

yol şu aşamalardan oluşmaktadır (32) : 

a. Bilgi Toplama : Bir halkla ilişkiler kampanyasında rıtılacak ilk a

dım, bilgi toplanmasıdır. Bilgi toplamak ise yoğun bir bilimsel 

araştırınayı gerektirir. Hedef olarak alınacak kitlenin özellikle 

e~ilimleri, düşünceleri, toplumsal ve kültürel yapıları bilinmedik

çe halkla ilişkiler çalışmasının amacına ulaşması rırümlcün deGildir. 

Araştırmada kullanılacak araç ve yöntemlerin cıraç;tırma öncesinde 

belirlenmesinde ve ne kadar güvenilir olduklarının bilinmesinde 

büyük yarar. vardır. Bu araç ve yöntemler, anketler, soru-cevap gö

rüşmeleri, telefonla ya da yüzyüze yapılacak araştırmalar ~labilir. 

Bu araçların uygun ve verimli biçimde kullanılmalarını sac;lamak 

kampanyanın başarılı olmasında büyük önem taşımaktadır. 

b. Planlama : Bilgi toplama aşaması sonrasında elde edilen bilgiler 

değerlenerek, halkla ilişkiler kampanyası planlanır. Planlama aşa

masında, kampanya için düzenlancek bi.itçe, kullanılacak haberleşme 

araçları, personelin nitelik ve nicelikleri ile tanıtma mesajları 

ayrıntılarıyla tespit edilir. 

c. Ön Deneme ve Uygulama : Hazırlanan planın ve özellikle belirlenen 

(30) Walter Lippman, Public Oninion (New York: Pengu.in Books,l946),s.9o 

( 31) Agk, s.l2. 

(32) Önal, s.33. 
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mesajların küçük gruplar üzerinde ön denemeyle sınanması, ortaya 

çıkabilecek aksaklılüarın tespit edilerek düzeltilmesi açısından 

büyük yarar sağlar. Ön denemenin, yapılmasından sonra sıra hazırla

nan planın uygulruunaya başlamasına gelecek~ir. Uygulama aşamasında 

kampanya dikkatle takip edilmeli alesaklıklar anında düzeltilmelidir. 

d. Sonuçların Dei~erlenmesi : Hazırlanan planın uygulanmasıyla birlik

te alınun sonuçları değerleme çalıgmaları cla bt:ı(;;l::ımrılıdır. Bu det~er

leme uygulanmış olan kampanyanın bagarı derecesinin tespit edilmesi

ne de yardımcı olacaktır. 

2.3.2.4. Halkla İlişkiler Kamuanıralarında Kullanılan Araçlar 

Halkla ilişkiler kampanyalarında kullanılabilecek araçları 

şu ana başlıklar altında sınıflandırmamız mUmkündür (33) : 
A. Yazılı Araçlar 

ı. Gazeteler : Halkla ilişkiler kampanynlarında başvurulan araçla

rın başında gazeteler yer almaktadır. Ancak gazetelerden isteni

len şekilde yararlanabilmek için okuyucu kitlesinin özellilderi

nin bilinmesi gereklidir. Gazetelerin içeriklerine e;öre okuyucu

ları da değişmektedir. Bu deği§iklik halkla ilişkiler kampanya

larında son derece önemli yer tutar. 

a. Basın Bildirileri : Gazete yoluyla yürütülecek bir halkla 

ilişkiler programı içinde basın bildirileri önemli bir yer 

tutar. Basın bildirisinin açık, kısa ve anlaşılır olması 

gerekir. 

b. Basın Toplantıları : Basın toplantısı, yazılı ve sözlü ba

sının mensuplarına açık olan ve ki tl e ileti:-1 im arnçlarına 

önemli haberlerin aktarılmak istenildiği bir halkla iliş

kiler yöntemidir. Basın toplantısı, basın konferansı, üre

tilen bir mnlın tanıtımı, bir cösteri .'fa da toplantıya ko

nu olan ünitelerin gazdirilmesi biçiminde olabilir. Basın 

(33) Hetin Kazancı, Halkla İlişkiler Kuramsal ve Uyr;nluınaya İlişkin 

Sorunlar (Aru{ara: Savaş Yayınları, 1902), s.l47-160. 
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toplantısına katılacakların sayısının önceden bilinmesin

de, basın toplantısının tarihi ve saatinin başka önemli 

bir toplumsal olayla aynı gün ve saatlere mümkün olduğu 

kadar getirilmemesine dikkat edilmesinde bü.yük yarar var

dır. Unutmamak gerekir ki basın toplantısının başarısı, 

ilgili konunun yalnızca kitle iletişim araçlarında yer al

masıyla def:;il, kamuoyunda yanin yapması, ilgi görmesiyle 

mümkündür. 

c. Yazılı Basından Yararlanmoda Başvurulan Öteki Yollar : Ge

rek dergi gerekse gazetelerde yer alma, onlar aracılığıy

la kurumun yapı ve fonksiyonlarını tanıtma çeçitli yöntem

lerle sağlanır. Bunların batıında "haber" gelir. Kuruma i

lişkin olaylar ve gelişmeler yazıya ve şekle dönüştürüle

rek gazete ve dergilere ula~tırılır. Gazete ve dergiler

den yararlanmanın bir başka yolu yazı yayınlanınasıdır. 

Bunlar çoğunlukla makale ve fıkra biçiminde olabileceği 

gibi okuyucu mektubu şeklinde de olabilir. Bunların yanı

sıra, röportaj ve fotoğraflardan da halkla ilişkiler kam

panyalarında yararlanılabilir. 

2. Dergiler : Gazetelerin halkla ilişkiler aracı olarak: sahip 

oldukları özelliklerin dergiler için de geçerli olduğu söyle

nebilir. Dergilerin en önemli özellikleri, yöneldikleri belir

li okuyucu kitlelerinin olmasıdır. Bu açıdan dergilere gönde

rilecek konulara özen göstermek gerekmektedir. 

3. Halkla İlişkiler Kampanyalarında Kullanılan Öteki Yazılı Araç

lar : Bir halkla ilişkiler ~ygulamasında hedef kitlenin deği

şik özelliklerine göre, .~,razılı araçlardan yararlanılır. Bu 

araçlar broşürler, bültenler, yıllıklar, el kitapları, afiş

ler ve pankartlar olarak sıralanabilir. 

13. Yayım Araçları : Halkla ilişkiler uygulaınc:ılarında kullanılan ya

yım araçlarının temelde kulağa ve göze hitabeden kitle iletişim 

araçları olduğu bilinen bir gerçektir. Bu araçların yazılı bası

na oranla belirli bazı üstünlükleri bulunmaktadır. Söz gelişi, 

rad,yoyu dinlemek için okur-yazar olmaya gerek yoktur. Bu neden

le herkese yönelebilen bu araçlar özellikle az gelişmiş ülkeler

de iletişim açısından önemli rol oynarlar. 
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ı. Radyo : Günümüzde halkla ilişldler aracı olarak radyo etkili bir 

biçimde kullanılabilmektedir. Radyonun hemen hemen tüm program

larından bu konuda yararlanılabilir. Haber bültenleri, döküman

ter proeraınlar, açık oturumlar, röportajlar hatta kısa anonslar 

halkla ilişkiler· uygulaması içinde kullanılabilir. 

2. Televizyon : Radyoya ek olarak televizyonun söyleneni güçlendir

ınesi, görüntüYü ön plana getirip belirli bir düşünce ve görüş 

oluşturması,onu daha etkili bir araç durumuna Getirmektedir. Te

levizyonda sese ek olarak bir de görüntü gelmektedir. Halkla 

ilişkiler konusunda radyo için söylenenleri televizyon için de 

tekrarlamak mümkündür. Ancak, hemen belirtmek gerekir ki bir ku

ruluşun kendi olanakları ile ve yalnızca halkla ilişkiler amacıy

la program hazırlanması son derece zordur. Kurulu~lar bu konuda 

ya program yapımı için oluşturulmuş özel kuruluşlardan yardım 

istemekte ya da televizyon kurumu ile anlaşıp belirli programla

rın yapımını birlikte gerçekleştirmektedirler. 

3. Film : Halkla ilişkiler alanında öteki araçlar kadar olmamakla 

birlikte kullanılan kitle iletişim araçlarından biri de filmler

dir. Özellikle sinema filmi deyimiyle tanınan konulu filmler ve 

dökümanterler bu aracın yaygın örnekleridir. 

C. :ıi'estivaller : Günümüzde halkla ilişkiler faaliyetlerinde festival

lerden de yararlanılmaktadır. :Pesti valler halkla ilişkiler çalışma

larında iyi bir şekilde düzenlendiklerinde kamuoyumın dikkatini çe

kebilmektedirler. 

D. Yarışmalar : Değişik kesimler ya da kişiler arasında düzenlenen ya

rışmalar ilgiyi konu üzerine çekmek için düşüntilmUg yöntemlerdir. 

E. Toplantılar : Toplantılar halkla ilişkiler çalışmalarında sık sık 

başvurulan yollardan biridir. Toplantılar seminer biçiminde ola

bileceb';i gibi konunun niteliğine r;öre konferans, kar(;lılıklı tartış

ma ve açık oturum şeklinde de ol ab ilir. 

F. Sergiler : Günümüzde giderek geli0en kitle iletişim araçları içer

sinde sergilerin yeri ve önemi giderek azalmaktadır. Halkla ilişki

ler uygulamalarında sergiye .yer verecek kuruluşların sergide anıa

tılmak istenen şeylerin açık ve anlaşılır olmasına dikkat etmeleri 

gerekmektedir. 
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Halkla ilişkiler kampanyaları içersinde kullamlan araçlara 

kugkusuz daha bir çok araç eklenebilir. Söz r;elişi, lcurslar, törenler, 

geziler vb. belirli ortamlarda birer halkla ilişkiler aracı olabilir

ler. Bunlardan hangisinin kullam.laca[i;ını mevcut durum ve halkla iliş
kiler uzmanının yeteneği ve tecrübesi belirleyecektir. 

T; e~ 
ANADOt U O H 1 V ER S 1 T_ E;S l 

MH~F:C"l ldl-cr·~ ... 
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III. T Ü R K İ Y E • D E NÜFUS 
VE AİLE P L A N L A M A S I 

3.1. Türkiye'de Nüfus ve Aile Planlamasına İlif]kin Yasalar 

J. ı. ı. 557 Sayılı Yasa 

lO Nisan 1965 tarihinde uygulanına,ya başlayan 557 Sa,yılı Nü

fus Planlaması Hakkındaki Kanun')ülkemizde nüfus planla::nası konusunda 

atılmış önemli bir adımdır. Söz konusu kanun her ne kadar "Nüfus Plan

laması Hakkındaki Kanun" adını taşımaktaysa da temel hedef' ve felsefe 
"Aile Planlaması" dır. 

Bu yasanın getirdiği en önemli yenilik "Fertlerin istedikle

ri zaman istedikleri sayıda çocuk sahibi olabilmelerini" hükme bağla
masıdır. Diğer yandan bu yasa ile gebeliği önleyi~i ilaç ve araçların 
temin edilmesi, uygulamaların yürütülmesi bir devlet görevi olarak be

nimsenmis; ve bu görevin yerine getirilmesi sorumluluğu SSYB'ye veril
miştir(34). 

557 Sayılı Yasa, genel olarak gebeliğin önlenmesi için ilaç 

ve araç kullanımını yasaklayan bir önceki 7asa maddelerini yürürlük-

------------------------------------------------
(34) Nüfus Planlaması Hakkında Kanun (557 S.K, RG. lO Nisan 1965, 

s. 11976). 



29 

ten kaldırarak, aile planlaması hizmetler:bin yürütülmasini yeniden 

düzenleyen bir yasa olarak tanımlanabilir. Yasanın öngördüğü hizmet

leri ,yürütmek üzere aynı yıl SSYB bi.inyeı:ıinde Türkiye'de ilk kez Hüfus 

Planlaması Genel Müdürlüğü kurulmuş, bu müdürlüf;ün :nerkez ve taşra 

teşkilatı olu0turulınur;;tur. Ancak daha sonr:.üprı Ana Çocuk Sağlığı hiz

metleri ile Aile Planlaması hizmetlerinin birlikte yürütülmesinden do

ğacak yararlar dikkate alınarak Şubat 1982'de bu iki Genel Müdürlük 

"Aile Planlaması-Ana ve Çocuk Sağlığı (APAÇS) Genel Müdürlü[l;ü" adı al

tında birleştirilmiştir. 

Bu yaklaşım ile 557 Sayılı Yasa 'ya dayalı olarak yakla~7ık 20 

yıl kadar yürütülen aile planlaması hizmetlerinde az da olsa belli bir 

açıarnaya varıldığı 1963 yılından bugüne kadar her 5 yıldcı bir yapılan 

doğurganlık araştırması sonuçlarına göre söylenebilir. 

1983 yılında HÜNEE 1 nün yaptı[~ı Do{;urganlık Araf? tırmasının 
1 

bulgularına göre, araştırmanın kapsamına g:Lren evli kadınların ~b 88 

inin gebeliği önleyici herhangi bir yöntemi bildiği, % 50'sinin bu 

yöntemlerden herhangi birini kullandıl;:ları ve kullananların da ~& ıs' 

inin ba0arılı oldukları tesbit edilmi}tir (35). 

Yine <:wnı araştırma sonuçlarına g(Jre nraç;tırmanın kapsnmına 

giren evli ve doğurgan kadınların ~0 57 'sinin daha f:lzla çocuk isteme

dikleri ve istenen çocuk sa.rısının ise 3 olduğu belirlenmi~tir (36). 

557 Sayılı .Yasa' nın uygulandığı dönemde, tıbbi zorunluluk dı

şında dQ~ük yapma ve yaptırma suç olmasına rağmen çocuk düşürme olay

ları her geçen yıl artmış, 1963 yılında her 100 kadından 7, 8 'rnnın is

teyerek düşille yaptığı ve bu oranın 1978'de 16,8 'e, 1983 yılında ise 

20 1ye ulaştığı görülmüştür (37). 

].1.2. 2827 Sayılı Yasa 

557 Sayılı Yasa 'nın belli bir süre sonra u.vr~ulamrı.da yetersiz 

------------------------~-----------------------

(35) 1'ürl:iye Doğurgnnlık Arastırması (Ankara : HÜl'~'J~~ Yayınları,l983), 

s.J6-38. 

(36) Agk, s.40. 

(37) !'/[ehmet r:ıokGr, Nüfus Politikaları (Anb:ır.'ı : DPT 'j'iirldyo'de Planlı 

Dönemde Nüfus ve Aile }'lanlamnsı Çtılıf:maları, 19U3), s. 73. 

-.. ~~ ;~ .. ~~; ~u~~-, __ 
~- ~· d,?.,7 ;~ ~ <: .. \· .. 1 

' ( f, 
A _::'il'· 
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lcalmasıyla SSYB, bu kanunun bazı maddelerinin toplumun ihtiyaçlarına 

g~re yeniden düzenlemesi için bir de~işiklik tasarısı hazırlamı9 ve 

bu tasarı 27 Mayıs 1983 tarihinde 2827 Sayılı "Hüfu:J Planlaması Hak

kındaki Kanun" adıyla ynsalaşmıştır. 

Aile planlaması hizmetlerini geniş kapsamlı olarak ele alan 

2827 Sayılı Yasa ile, anne açısından tıbbi bir sakınca olmaması halin

de istek Uzerine 10 haftaya kadar olan r;ebeliklerin devletin denetimi 
• 

ve g~zetimi altında sonlandırılması hükme ba[~lanmıqtır ( 38). 

Korunma yöntemlerinin başarısızlı(!;ından oluşan gebeliklerin 

sat;lıklı bir biçimde sonlandırılabilmesine imkan sap;layan 2827 Sayılı 

Yasa ile ayrıca,aile planlaması uygulamalarının kırsal alanlarda en 

uç noktalara kadar yaygınlaştırılabilmesi için hekim ve hekim olmayan 

sa~lık personeline (pratisyen hekim, ~be ve hem~irelere) uygulama yet

kisi verilmi\;ıtir. Ülkemiz için gerçek bir reform ni teli[tinde olan bu 

yetkinin yerinde ve zamanında, do[~ru olarnk kullanılabil:nesi için ya

sa eğitimi bir zorunluluk olarak getirmiştir. Ayrıca tüm kamu kuruluş

larının aile planıarnası hizmetlerinde görevlendirilmesi ve aile plan

laması eğitiminin örgUn eğitim l::urumlarına sokulınası 2827 Sayılı Yasa 

ve ekıeriyle getirilen yeniliklerdendir (39). 

Bütün bunlara ilave olarak 2827 Sayılı Yasa ve eklerinin, bü

rokratik forınalitelari azaltarak aile planlaması hizmetlerine yeni dU

zenlemcüerle belli bir disiplin getirmesi, konuyla ilgili olarak atıl

mış önemli adımlardan biridir. 

3.2. Türkiye'de Nüfus ve Aile Planlaması HizmHleri 

_3.2.1. Türkiye 'de Nüfus ve Aile Planlaması Hizmetlerirün Düzenlenmesi 

Türkiye'de nüfus planlaması hizmetleri "509 Sayılı Hüfus Plan

L: .. ması Hizmetlerini Yürütme Yönetmelii~P cere[Çince S~YB içinde Aile 

Planlaması Ana ve Çocuk Sağlığı (APAÇS) Genel M.üd ürliij;ü" tarafından 

yürütülmektedir. Aynı Genel Mi.idürlük, nüfus ve aile planlaması hizmet

lerinin plan ve programlarını yapmak, uygulamuk konuyla ilgili hizmet 

(38) Nüfus Planlaması Hnkkında Kanun (2827 S.K, HG.27 Jdayıs 19E-l3, 

s. 18059). 

(39) Agk, I;;ad.9. 

• 
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veren resmi ve özel kuruluşlara ilaç, araç-gereç, ve bilgi desteği sağ

lam.::ık, bunları de[;erlendirmek ve geni.:;ıleti:rıekle yetkili ve sorumludur( 40). 

Aynı yönetmeliğe göre SSYB nüfus planınması konusunda diğer 

kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere Hüfus Plan

laması Danısma Kurulu' nu kurmakla yükümlüdür. SSJ.'B, diğer kurum ve ku

ruluşların teınsilcil~ri ile Bilimsel Çalışma ~(urulu 'ndan oluşan Nüfus 

Pl~nlaması Danıçma Kurulu : 

a. Nüfus planlaıııası konusunda strateji tes-pit etmek ve hizmetlerin yü

rütülmesi konusunda bakanlığa_görüş bildirmek, 

b. TUm kurum ve ~mrulu::;ılarda yürütülen ni.:fus plunlnmauı çalıı.;ır;ıalnrını 

.:rılda bir kez rapor halinde yayınlamakla görevlidir (41). 

Tiirki:1e 'd.e nii:fus ve aile planlnı<ıaıa lıizınetlerinin taşr~ıda yü

rütülmesinden ise Valiler ve İl Sa[j;lık Müdürleri sorumludur. TJUfus ve 

aile planınması lıizmetlerini il düzeyinde ~rürütıaek ü:;:ere İl Sağlık lVIü

dürlüğü'ne bağlı olarak Aile Planlaması-Ana Çocuk SaC;lığı Şube l':'Iüdür

lükleri kuruJ.n,uştur. İl düze,yinde konuyla ilcili yapılan çalı~maları 

ve bu çalı:;:maları yürüten personelt Valiler ve İl Sac~lık Müdürleri dü

zenli ve sürekli olarak denetlemekle cörevlidirler (42). 

3. 2. 2. Türkiye' de Nüfus ve Aile Planlanıaı:n U:yr;ulmrıa Yerleri 

Türld~re 'de nüfus ve aile planınması uygulc:ı.m::ı yerleri "509 
Sayılı HiLfus Planlaaı.-:1sı Hizmetlerini Yürütme Yönctmelii~i 11 çerçevesin

de belirlenmi§tir. Bu yönetmeliğe göre 11ürldye 1 de konu ile ilgili uy

gulama çalışmaları 

a. Bakaniıkça tespit edilen yataklı tedavi leurumlarında açılan Nüfus 

Pl~nlaması Kliniklerinde, 

b. Aile Planlaması-Ana Çocuk Sağlığı Dis-pnnserlerinde~ 

c. Sağlık Ocaklarında ve 

d. Snl;lık I:.'vlerinde yürütülmektedir (43). 

(40) Nüfus Pl3nlnması Hizmetlerini YUrtitme Yönetmeli~i (509 S.Yön, 

RG • 6 Ek im 198 J , S • 1818 3 ) • 

( 41) Aglc, l'.Tad. 10. 'il'; e. 
ANADOlU ONiVERSfTF.Sf ( 42) Agk, Had. 11-12. MEfC~? ~~;~-:~";.,, 

( 43) Ac;k, Mad.l3. 
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Bu u;<rculnma yerlerinin dır;ıında aynı ,yönetmelir;e r;öre 

n. Yönetmelikte bGlirtilen koqullı.:ırı oa(;Lır:Kılc, nrnç vo r:oreçleri bu

lundurmak kor;ıuluyla özel nıuayenehnnelor gebelit:i c)nleyici ve son

landırJ.cı yönt emleri u,ygulayabiJ ir, 

b. İkiyüz ve daha yulwrı sayıda iG çi ço.lı(;ıtıran res:ni ve özel tüm ku

rum ve kuruluşlarla işyerleri istedikleri takdirde bir "Nüfus Plan

larnusı E(; i tim ve Uygulama Bölümü" açabilirler ( 4,l). 

Yukarıda sıralanan uygulama yerlerinde,nüfus ve aile planla

ması hizmetlerini yürüten personelin görev yetki ve sorumlulukları ise 

"507 Sayılı Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yiirütecek Personelin E[l;iti

mi, Görev Yetki ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik"le belirlen

miştir (45). 

------------------------------------------------
(44) Agk, Mad.l7-18. 

( 45) Hüfus Planlaması Hizmetlerini Yüri.iteco~~]-in ~r;i timi, Görev 

Yetl~i ve Sorumlulukları Hakkında Yönetınelik ( 507 s. Yön, RG. 10 E,ylül 

1983, 8.18161). 
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IV. 1' ü R K İ y E 1 D E A İ L , ... p LA H L A MA i:) I .u 

u V G u L A M A L A R I N I n HA L K I, A J. 

İ L i C! K İ L E R I~ A A L İ y E T L E H İ .ı.,/ 

A ç I s I N DA N İ N c E L 
.,., 
1!. N m E s t 

Ça[;ımızda gün e:eçtikçe gelişen teknoloji ve bunun sonucunda 

da dei:i;işen toplumsal koşullar, günümüz toplumlarını in:3an ve onunla 

ilgili olan gerçekler üzerinde d.urmaya yöneltmiştir. 13u nedenle günü

müzUn gelişmiG toplumlarJ., insan gerçe[';ini yakından ilp:ilendiren nü

fus planlamasJ. kavramı üzerinde dikkatle durmakta ve her geçen gün 

konuyla ileili çalışmalarını yoğunlaştırmaktadJ.rlar. Bu ülkeler, nüfus 

planlaması programlarının uygulanmasında son yıllarda "Halkla İliı:ıld

ler" denilen önemli bir iletişim sistemini gelir;ıtirrrıişler ve bu siste

mi lconu,yla ilgili u,ygulamalard.a önemli bir araç haline dönU:;;türmü:Jler

di:r. ( 4G). 

Bu gerçek ülkemiz açısından da önemlidir. Ama asıl önemli so

rw-ı, bu konuda yeni ve gerçekçi pror;ra:nların hazırl:.:.nmauı ve bu prog

rar:ıle.rın uygulanmasında "Halkla İlişkiler11 i etkili bir araç olarak 

kullanabilmektir. 

'1.1ürki,ye 'de başlangıçta "Nüfus" daha sonraları "A1le Planla

ması" adını alan uygulamalara bakıldı[';ında, bu uygulamaların halkın 

,yönetimden istekleri ile değil, yönetimin onlar adına dü:::;ü.rınıesi ve 

( 46) Hlisnü KjJ~; nicı çi, Ai1e PlilnlGmn.s:!-nr:Lı Kı ı ll ~nıl:ın ~-~~ntr::mlcr ve Bu 

:c<5rıt eıalerdeld Yeni Gelisıneler (Anlu:ıra : HÜ Ya,'{ı:1lnrı, 1982), s. 49. 
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hareket etmesi sonucu c;ündeme geldiP;i görülür. Bu nedenle de bue;üne 

kadnr konuyla ilgili çalışmalar yetersiz ve verimsiz kalmı0tır. 

4. ı. IJ.'ürkiye 1 de Kamu Kuruluşlarının Aile Planlmııasına İlişkin 

Halkla İlişkiler Faaliyetleri 

'l'ürkiye 'de aile planlaması konusundalö u;:r gulamalar, bilindi

f;i gibi "2827 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkındeıki Kamuı" ve "509 Sa,yı

lı Nüfus Planlanıası Hizmetlerini Yürütme Yörıetmelil"';i" çerçevesinde 

sürdürülmektedir. Bu yasa ve yönetınelik u,_yarırıca, Ti.irkiye'de aile plan

laması e.t;i tim-ö[~retim ve uygulama hizmetlerinin ülke ça:ı::ıında yürütül

mesinden ve koordinasyonunun sağlanmasından SSYB sorumludur. Aynı ya

sa ve yönetmelik söz konusu faaliyetlerin yürütülı;1esinde Milli Savun

ma, r.:illi E7;5tirn Gençlik ve Spor, Sosynl G1.i.ven1ik Ibk:cnlıklnrJ.nın ya-

nısıra : 

a. Yülcsek ö(!;retim kurumlarına, 

b. Sosyal Güvenlik kuruınıarına, 

c. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına , 

d. Kamu kurumu ni teliitindeki ilgili meslek kurulw;:larına ve 

e. Özel ve Gönüllü kuruluşlara, görevler vermektedir (47). 

İlgili yasa ve yönetmelikçe kendilerine görev verilen bu ku~ 

rum ve kurtÜUf?ların geçmişten günümüze aile planlaması ile ilgili or

t aya koydukları çalışınalara bakıldı[hnda bu çalıı:;;ma1 nrın bilinçli ve 

programlı bir şekilde dlizenlenmiş, halkla ilişkiler faaliyetlerinden 

çok, y::ısa s::ıvma türünden çalışmalar oldu/lu cözüenir. 

Türkiye 'de siyasal iktidarların sık sık 'de{i;iC:?rnesi ve aile 

planlaması çalıf?malarında .)reterli organizasyonun sa{l;lanamaması bu ku

rum ve kuruluşların konuyla ilgili çalı;:;malarını olumsuz yönde etki

lemi~;tir ( 4l). 

Ülkemizde kamu kuruluşlarının güçlükL3 <lo clsa adına 

halkla ilişkiler diyebilGceğimiz aile planlamasına ilişkin faaliyet-

(47) 507 S.Yön, Mad.2. 

(43) Ali Güre;üç; Aile Planlaması Sorunl::ırı (Ankara 

~i Yuyınlnrı, 1983), s.42. 

jineko1oji Derne-
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lerini sıu ana baglıklar altında topla.·,rarak ele :ı.labil:Lriz : 

a. Aile planlamasını topluma tanı tına faaliyetleri : TU:ddye 'de :<::urtu

luş Sı:ıvaqı'ndan l960 1 lı yıllara kadar uygulanan "Do[turr:anlı[~ı Art

tırıcı lrüfus Politikası" bugün bile genel olarak toplumumuzda yer 

etı:1iş "Qir politika görünümündedir. Bu nedenle bu eski politikanın 

toplumumuz üzerindeki etkisini bir hamlede silerek ,1eni bir nüfus 

palitilensının uygulamaya konulmasında bazı cüçli.ilclerle k::ır:::;ıla::;;ıla

cağı açıktır ( 49). 

Aile planlaması, ailelerin ve bire;srlerin ü:ıtekleri ve insiya

tifleri ile gerçekleşebilecek bir l')rogram aldu[~undan, uygulanması 

öncelikle halkın konuya inanmasına ve desteğine ba[l;lıdır. Aileleri 

ve bireyleri bu konuda ikna etmenin kesin yolu iso aile planlaması

nı topluma tanıtma faaliyetlerinden ceçınektedir. Geçmi:::ten günümü

ze aile planlamasının topluma tanı tılm~ısında kamu lnırulugln.rının 

üzerlerine dü~en görevleri yerine getirdikleri söylenemez. Bu ku

rum ve kuruluşlar böyle bir faali,yette öncelikle ldtle iletişim 

araçlarını kullanınada çok yetersiz kalmışlar, hnlkla ilişkilerde 

temel öce olan iletigimi göz ardı et;nişlerdir. 

b. Aile planlaması konusunda toplumu eğitme faaliyetleri : Türkiye'de 

aile planlaması konusundaki eğitim çalışmaları yaygın, örgün ve 

meslek eğitimi çerçevesinde sürdürülmektedir (50). 

Bu konudaki yaygın eğitim hizmetlerini SSYB, AJ.?AÇS Genel Mü

dürlüı3ü ülke çapında düzenlemek ve yürütmekle görr:ıvlidir. İllerde 

ise bu eğitim hizmetleri Valiler, İl Sn{tlık ve AJ?AÇS Şube r:iüdürlük

leri tarafından yürütülmektedir. 

Aile planlaması konusuudald yaygın eğitim hizmetlerini silah

lı kuvvetler SSYB ile işbirliği yaparak kendi bünyesinde uygula:nak

ta, TR'l' konuyla ilgili e{titim progr~lmlarını yincı SSY.U 'ye danıryarak 

hazırlamakta ve yayınlamaktadır. 

(49) Agk, s.44-45. 

(50) 509 S.Yön, hlad.6. 
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Türkiye 1 de aile planlaması konusundaki halk ef~i timini gei:ıellik

le scıı1lılc personeli üstlenip yürütr:ıektedir. Özellikle sağlık ocat~ı 

ve sağlık evi gibi uç basamakta çalışan ~ersonelin bu konudaki önem

li cörevlerinden birisi toplumun ei;: i tirnidir. 

Bu eğitim çalışmaları uygulamada grup e[.titimi şeklinde yapıl

maktadır. Oysa nüfus sorunlarının çok önemli olduftu Türkiye'de konu 
. ' 

ile ilr:;ili yaygın e/);i tim çalışmalarını sürdürmek sadece SSYB bünyesindt:: 

sağlık personelinin üstlen.ebilece[i;i bir görev de[.tildir. Ba0ta MEGSH 

olmale üzere diğer bakanlık ve kuruluz;ıların yaygın e€;itirnde konuya 

sahip çıkmaları gerekmektedir. 

Kırsal yörelerde, aile planıarnası eğitimi çalışınaları.üda sağ

lık personelinin yörenin toplum liderleri ile ( öi_\retmen, imam, lcöy 

muhtarı) işbirliği yapması toplumu motive edici önemli bir yol ola

rak gözülcmektedir. Nüfusla ilgili olaylarda yetir;ıl:in eği tıninin ha:ı/ 
gi programlar içinde ve nasıl yapılacagı bir devlet politikası ola

rak ele alınarak sistemli bir biçimde hedefler tespit edilerek yürü

tülmelidir. 

Gelicımiş ülkelerin örgün eğitimele özellilde aile planlaması 

konularına uzun süreden beri yer verdikleri bilinmektedir. Halen 

pek çalı: ülkede özel programlar halinde, resmi ilk ve orta eğitim 

programı içine sağlık ve aile planlaması konularının entegre edil

mesi lwnusunda çalı;;malar yapılmaktadır ( 51). 

İsveç'te 1930 yılından beri bu tür pror:raınl:-:ırın ilk ve orta 

e[;itirn kuruluşlarının programları içersinde yer alınasının,üllce nü

fusunun azalmasında etkili olduğu söylenebilir' (52). 

Bu tür programların esas amacı, çocuklarda erken dönemde nü

fus ve nüfus sorunları ile ilgili kavram ve norm geliı;ıtirmek, ka

rar verdirrnek ve ileride bu konuda toplumun liderleri olmnlarını 

sağlamaktır ( 53). 

(51) Robert Wense, Population Educations in the Schools (New York 

New Public Books Ltd., 1968), s. 28-33. 

(52) .A.gk, s.46. 

(53) Agk, s.54. 
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Ül!cemizde ise aile planlaması konusundaki rJrgün eğitim hiz

metlerinin ort n öğretim kurumlarından ba::;ıl:.:ınnrak t (irn resmi ve ö~el 

okulların egitim, ö~retim procrctmlurında yer almnoı cereklili~i 

509 Sayılı Nüfus Planlaması Yönetmeli~i'nde belirtilmektedir (54). 

Konuyla ilgili u.ygulamalara gelince 1l'ürlciye 'de bırakınız aile 

planlama~ı eğitimini, sağlık eğitimine bile gereken önomin. verilme

diği ::ıçıkca görülür. Ortaokul ve linel3rinıizde c;eçtil':inıiz son bir 

kaç yıl içinde eğitim programıarına alınan S ai~ lık Bilgisi dersleri 
yetersizdir. 

Bu nedenlerden dolayı ülkemizde nile plnnlnm::ısı procramları, 

kadınlnrımıza genellikle istemedikleri sayıda çocul:lı:ı.rı olduktan 
sonra ulı:ı.şmaktadır. 

c. Aile planlaması ile ilgili u,ygulama hizmetlerini Jürütme faaliyet

leri : Türkiye' de aile planlanıası konusundaki ıwr;ulnınn hizmetleri 

SSY.B'nın kontrolünde ve koordinatörlügünde diğer kamu kurum ve ku

ruluşl::ırı ile birlikte özel ve gönüllü kuruluı.?ların çabalarıyla sür

dürülmektedir. Ancak, bu hizmetlerin yürütülmesinde temel görev ve 

sorumluluk SSYE 1 na bağlı nüfı:ıs planınması u;>"gular,ıa yerlerinde : 

i Gebeliği önleyici yöntemler hakkında halk ve personel eğitimi-
nin yapılması, 

ii • Gebeliği önleyici yöntemlerden r.erekeriin u,yr;ulanması, 
iii. Acil cluPUi:Jlurda rahim tahlj.,ye::Ji, 

iv • :tsteyen kadın ve erkeğe sterilizı:ı.syon ameliy::ıtlarının yapılması, 
v • Gebeliği önleyici araç ve gereçlerin halka p::ırasız olarak dağı-

tıl:nası, 

vi • Rahim içi araç uygulamalarının halka parasız olarak sunulması 
ve 

vii. Ev ve aile ziyaretleriyle halk e[';itiminin gerçelcleştirilmesi 
şeklinde yürütülmektedir (55). 

SSYB, Ai?AÇ3 Genel I'/lüdürlü[tü klinik ve doktor olmayan bc5lgele-

--------------------------------------------------
(54) 509 S.Y~n., hl0d.7. 

(55) 509 S.Yön., Mad.l3-16. 
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rirnize ula(~ ab ilmele için e[li tim ve tatbikat ekipleri nr'len oJ.w-; an gezici 

elciplerden fa,ydalanmakta, bu ekipler aracılıfhyla :rahim içi araç, hap 

ve kondom dağıtı:ıu çalışmalarını sü:rdürmeldedir. 

ÇİZELGE IV-1 

SSYB, AİLE PL.i\NLA.:.::A.fJI VE A"HA ÇOCUK 3AGIJIGI C ElUL LflU:İRLÜGÜ 

HİA-HAP-KOIJDOM DAGITHü Ç.i\.LI:,~hl.Alı./\.1\.I 

(1965-1984) 

Yıllar ı Jj\.P 

1965 5 193 

1970 57 180 8 417 

1975 47 571 ll 752 4 573 
1980 96 192 89 3[31 64 )68 

1984 162 234 221 331 284 803 

K:::ıynn.k : s~_xp, Aile Planlaması ve Ana Çocuk_ Sai'<~lı[':ı Genel MUdürlü(~ü 

l~::ı_alivet nananı (Anlcara : SEn1J YnyınlnrJ., 1985), s.33. 

4. 2. Türkiye' de Özel KuruluÇ;ıların J\j.J.o P..lnnlnm~-..;nrıa İligl:in 

Halkla İliGkiler Faaliyetleri 

Türki::re 'de özel kuruluşların aile planl<:ıması korıusundr:.ki faa

liyetlere katılmaları, komwla ilgj li yasalar. çerç,evesinde gerçekleşmek

tedir. j~:lovcut .J'aS~Ü:;ır (3ere(;i ()zel kUX'l:l\.1:;: lm~ konuyla j_Jc;iJ.i fnaliyatle

rini SSl13'nın !ı;:oordin.atörlüğünde A.':'AÇS Ue>.1el I~lüc~i.irH.;:::ii ile işbirlil!;i 

i çinde cerQelcle,-;tirmeye zorunludurlar ( 5G). 

Ülkemizde özel kuruluşların aile planlamasına ilişkin faali

yetlerine bakıldı2;ında, bu faaliyetlerin istenilen düzeyde olmad:ı.ı.';ı 

(56) 2827 s.K, mad.2. 
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eörülür. Söz koıtusu lmruluı;ı ların faı:üi:!etlcri ro:::ııni kurum ve leuruluş

ların faaliyetleri yaiıJ.nda çok küçülc bir alanJ. ka~J>3ar:ı,~ktachr. Özel ku

ruluşlar bu hizr:1etleri temelde devletin cörevi olarale r,i'5rrrıelct e ve bu 

yüzden !·~onuyla ile;ili faaliyetlere katılmak istemer:ıektedir. Özel 

kuruluşların k:onuyl::ı ilgili giriptikleri f'aaliyetlerin sayJ.ca azlJ.ğı 

da bu nedenden kaynaklanmaktadır. 

Geçmiçıt en eünümüze özel !<uruluşların komwla ilgili gerçek

le~;! tirdikleri hizmetleri halkla ilişkiler faaliyeti olaral< tanımlamak 

oldukça e;üçtür. Oysa gerçekte özel kuruluoların aile planlaması ile 

ilr:;ili çalışmalara katılabilmeleri için halkla iliokiler nıükenuııel bir 

yoldur. 

Türkiye'de özel kuruluşların aile planlarncısına ilir:ıkin faali

yetlerini şu ana başlıklar altında inceleyebiliriz : 

a. İşyerlerinin nüfus plEmlaması faaliyetleri : Ti..lrldye 'de i:>~ erleri

nin nüfus plualam,w:ı.. hizmetleri "509 Sayılı Nüfus .~jlcmlnrııası Hiz

metlerini Yürütme" yönetmeliğince düzenlenmektedir. Bu yönetnelik

te ikiyüz ve daha yukarı sayıda işçi çalı?.tJ.ran resmi ve özel tüm 

lcurunı ve kuruluşların, iş yerlerinde bir "Nüfus Planlaması Eğitim 

ve Uygulama Bölümü" açtıkları takdirde kendilerine SSYB'nın gerek

li desteği saf.~layacağı hükmü yer almaktadır ( 57). 

Türkiye'de aile planlaması faaliyetlerine bünyelerinde yer 

veren kuruluşlar daha ço.k kamu kuruluşu nit elisindeki işyerleri ol

maktadır. Bugüne kadar işyerlerinde ikiyüzden fazla if]çi çalıgtıran 

özel işyerlerinin bu korıuda gerçekle§tirdikleri u.n~ulamaların sayı-

::;ı irJc yok denecek kade.r azdır. 

İşyerierinde aile planlaması faaliyetlerinin düzenlenmesinde, 

çalır-Hmların b<:ı/3lı bulundukları dernek veya sendikalara önemli eti

revler düşmektedir. Yakın bir geçmişte çeşitli sendikalar değişik 

iş alanlarında toplam 243.000 işçiyi SSl13 ile ortald ar~ a düzenledik

leri e,l!,i tim ve u;{gulamu çalışmeılarJ. arcıcılıi~:ıyla konu haldarıda bil-

(57) 509 S.Yön.,Mad.6. 
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gilendirmiş 1 er dir ( 58) • 

Günümüzde özel ve resmi' kurum ve kurulu::;lcırda çalıf)anl::ı.rın 

aile planınmasının önemini kavramaları t bu ü.ıverlerinde konuyla il

gili faaliyetlerin yo[i;unlaşmasına neden olacaktır. Bu tür fc:ıaliyet

lerin işyerlerinde yo€3;unlaştırılraasında öncelikle görev devlete da

ha sonra da sendika ve işvereniere düşmektedir. 

b. Aile planlamasına yönelik ilaçt araç ve e:;ereç üreten ticari kuruluş

ların faaliyetleri : Türkiye'de SSYJ3 gebelil};i önleyici ilaç ve araç

ları temin veya imal etmeye veya ettirmeye, muhtaç olanlara bu ilaç 

ve araçları parasız veya maliyetinden ucuz fiyatlu verdir:neye, sat

tırmak için tedbir almaya yetkili. tek kurulw:;tur. Bu tür ilaç ve 

araçlnrırı irnal v~ya Türkiye 'ye ithali S~3Y13 'nın iznine ba{;lıdır ( 59). 

Ülkemizde aile planlamaaında kullanılaesk ilaç ve araçların 

niteli[~i~ aralarında tıp fakülteleri u;;retim üyelerinin de bulundu

l:f;u bir komisyonun yazılı görüşü alınarak SSl13 tnrnfından tespit e

diliı•. Bu ilaç araç ve gereçlerin propogandası ise "2827 Sayılı Nü

fus Planlaması Hakkındnki Kanun" hükümlerince yapılır. Bu yasaya 

cr,öre ceboliği önleyici nitelikte oldukları kabul eelilmeyen ilaç ve 

araçlnrı ,yurt içinde imal edenler veya her ne suretle olursa olswı 

dnğıtnnlar veya ticaret maksndıyla yurda sokanlar veya bu maksatla 

bulunduranlar yedi aydan iki yıla lc;1dar hapis ve otuzbin liradan 

yüzellibin liraya kadnr ağır para cez:::ısına çaptırılırlar, imalat 

haneleri kapntııır, ilaç .ve nraçları mUsadere olunur (60). 

Yasaların getirdi~i kısıtlamalar g~z önüne alınırsn koriuyla 

ilgili ilnç, araç ve gereç üreten ticari kurul"U§lnrın fanliyetle

rinin sadece ürettikleri ilaç, nraç ve gereçlerin reklam ve tanı

tım çalışmaları ile sınırlı kaldığını s~ylemek r:ıümkündür. Reklam 

ve tanıtım çnlıomalarının hedef kitlesini ise kQnuyla iJ.c;ili mes

lek grupları oluşturmnkta, geniş halk kitlelerini kapsamnktan çok 

( 58) Türkiye İı:ı çi SendH::aları Konfederasyonu Yıllık J?~.nliyet Raporu 

U\.tıkara TÜRK-İŞ Yayınları, 1984), s. 73. 

(59) 2027 S.K, Mad.J. 

( 60) Aglc, Mad. 7. 
T; t:Joı 
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uzak kalmaktadır. Diğer yandan S8l'J3 ile di[;er kaı:ı.u kurum ve kuru

luşlarının a~le planlamasına ilişkin halkla ili::JI:iler faaliyetle

rinde bu tür ticari kuruluşları dışladıkları bilinen bir gerçektir. 

Halen Türkiye 'de 9 ticari kurulu.:? gebeliC;i önlemeye yönelik 

lG tür ilaç, araç ve gereç üretmektedir (61). 

Bu ticari kuruluşlar yeni üp.:;ttikleri bir mcılın piyasaya ta

nıtımıı1J., öncelikle yazılı basın aracılı:~1. ile duyurmaleta daha son

ra ise hedef kitle olarak tespit edilen ilgili meslek gru9lar1.na 

(doktor, eczac1. vb. ) mamülü ayrıntılı olarak tanıtan broşürler, 

tanıt1.m kitapçıklarl. ve eşantiyon ~rnekler ~~ndArmektedirler. Du 

tür bazı ticari kurulu.5ların piyasnya yeni sundukları bir mamul 

hakkında hedef kitleler için basın toplantılar1. ve seminerler dü

zenledikleri de görülmektedir. 

4. 3. Türkiye • de Gönüllü Kurulu;:;: ların Aile Plnnlar.ıasına İlL~ıkin 

Halkla İlişkiler Faaliyetleri 

Aile planlarnas1.nı, aile düzeyinde ana-babanın arzu ettikleri 

çocuk sayısını, istedikleri sosyal ve pisikolojik lwşullar içinde ger

çekleştirme imkanı yaratmak olarak düTiindüf,ümüzde, aynı zr.ırnnnda onu 

toplumun nüfus yan1.s1.nı olumlu yönde etkileyecek uyarma, bilgi verme, 

hizmet surı.nıa ve gönüllü kat1.lmay1. sa{j;lama gibi progrn:nl:ırdı:ın ve çalış

malardan oluşan bir sistem olarak kabul etmen1iz gerekir. Bu sistemin 

de en önemli dayanağl. halkın eğitimidir. 

Diğer ülkelerde .:n3.pılan çe~ i tli araşt ırm.alar ailelerin bilgi 

edinme ihtiyacı içinde oldukları konunun aile plnnlcunas1. konusu oldu

ğunu ortaya çıkarmıştır. Gene ayn1. konuda yapılan aru~tırmalar aile 

planlamasını bir planlama, düzenleme ve iyileştirme çabası 

olarak görmü.:ı, özellikle gelişmekte olan ülkelerde gönüllü kuruluşla

rın bu tür çabalardaki y•rini önemle vurgulama~lard1.r (62). 

( 61) S3YH, İlaç ve Ecuıcılık Genel Müdürlüğü (Ankara : Eylül 1986). 

( 62) Hindistan' da Aile J?lanlaması Prot:;ramlc:ırına Cl_ene!._l2_~r Bnk1.s 

(Ankar::ı: S3l.13 Yay1.nları, 1966), s.4<.'3-53. 
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Aile planlaması gibi çok nazik bir konuda gönüllü kuruluşla

rın, aileye hizmet vermeyi amaçlayan bir yardımcı olarak ortaya çıkma

ları konuyu aileı1in benimsernesinde önemli bir rol oynayacaktır. 

Bu yaklaşım içersinde devletin ~rerine ailenin karfiısına gönül

lü lcuruluıJların çıkması, ailenin efl;i timinde önemli olan :Iakınla~?nıa ve 

anlaşmayı kolaylaştıracaktır. Gönüllü çalısımalar, çok zaman ve insan 

gücü isteyen, az insana hitabeden ve adım adım ilerleyen ç::üışmalnrdır. 

Ancak gönüllü çalıgmalarla elde edilen başarılar daha kalıcı başarılar

dır (63). 

Gönüllü kurulu~ların di~er çalı]mB alanlarından birisi de, 

tıbbi uygulama hizmetlerinin sağlanmasında danı:;;manlık görevinin yeri

ne getirilmesidir. Aileyi, ana ve çocuk sağlığını korumayı, iyileştir

ıneyi ve geligtirmeyi hedef alarak, gebı:ılikton korunmmıın yollarını ve 

araçlarını tanıtan ve halka bu konuda ne zaman ve nere:re bagvurmaları 

r,erektip:ini gösteren rönüllüler, ynptıklnrı e[~itimin hangi yönde yol 

aldığını da denetlernek zorundadırlar. 

Türkiye'de gönüllü kurulufıların nüfus planlamasına ilişkin 

halkla ilişkiler faaliyetleri yukarıda sıralanan özelliklerden uzak 

gözükmektedir. SSl'B 'nın l;:onuyla ile;il i hizmet vermeyi amaçlayan gö

nüllü kuruluşlarla olan iletişimi istenilen düzeyde de[~ildir. Bu ne

denle gönüllü Jrurulu.şların faaliyetleri yetersiz kalmaktadır. Gö.nüllü 

kuruluşların konuyla ilgili hizmetleri yürütmede karşıla~7tıkları di

[;er bir sorun eğitim eksikliğidir. Gönüllü insan gücü Ç3.lışmalarının 

ba:ılamasından öne e bu insan gücünün S~3l13, Türkiye jinekolo ji Derneği 

ve h2.stnnelerin işbirli,3iyle medikal yönden iyi öir ef,~itime tnbi tu

tulmaları genekmektedir. 

Ülkemizde aile pl5nlamasına yönelik halkla ilişkiler faali

yetlerinde bulunan gönüllü kurulur-?ların en önemlileri arnsı:1da : 

a. Türkiye Aile Sa[Uını ve .Planlaması Vakfı, 

b. Türldye Aile Pl3nlaınası DerneC;i, 

( 63) Temel Sa(;lık Hizmetleri Projesi, Elwnomik_ ve Sçı_syal Grup Ra-ooru 

(Ankara : SSYE Yayınları, 1981), s. 73 • 

./ 
) 
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c. Türkiye jinekoloji Derneği, 

d. 'l'ürk Kadınını Geliştirme ve Güçlendirme Vakfı, 

e. Üniversiteli Kadınlar Birliği, 

f. Türkiye Anneler Birliği, 

g. Türkiye Soroptimist Kadınlar Derneği, 

h. Lions ve Rotary Klüpleri yer almaktadır. 

4. 4. 192:16 Tü.rkiye Çocukları Yaşatma ve Aile Planlaması Kampanyası 

Türkiye 1 de Cumhuriyetin il<'iiıından bugüne kadar geçen süre i

çersinde aile planlamas.ı ve ana çocuk sa[tlığı konusundaki çalışmalar 

25 Mart l9D6 tarihinde Cumhurbaşkanımız Scıyın Kenan .~vrmH 'in baulattı

[i;ı " Türkiye Çocukları Yaşatma ve Aile Planlanası Kampnnyası" ile yeni 

bir boyut kazanmıştır. 

25 Mart 1986 tarihinde konuyla ile;ili olarak SSl'JJ 'da düzenle

nen basın toplantısında SSYB tarafından "Çocuk" ve "Anne Sal};lığı 11 baş

lıkları adı altında on proje halinde yürütülece1:;i if c. de edilen kampan

yada yapılması dü.:~ünülen faaliyetler : 

a. Çocuk büyüine ve p;eliş iminin izlenınesi, 

b. Çocw~ların sağlıklı beslenmesi, 

c. İshalli hastalıkların kontrolü, 

d. Çocukların a.gılanması ve solunum enfek::ıiyonlarının ko:ıtrolü, 

e. Aile planlaması çalışmaları, 

f. Gebeliğin izlenmesi, 

g. Gebe kadınların iyi beslenmesi, 

h. Dobtumların sağlıklı koşullarda yapılması, olar0k sıralanmıştır. 

K~ırıırıan,y<.mın. anıncı çocuk aaj!,lı(~ın.ın iyile:]tir:i.lı:ıe::ıi, u~;ırı do

ğurganlıktarı ~ı:aynalclanan anne ve çocuk ölür.:ılerinin aznltılması ve ço

cuk sahibi olamayan ailelerin modern tıp olanakları ile çocw~ sahibi 

olmnlarının gerçekleştirilmesi olarak belirtilmiştir. 

Yaklaşık iki yıl sürmesi planlanan kampanya süresi boyunca 

yaygın 11 II.slk EU;itimi" çalışmalarının yapılacaff,ı, evlendirme dairele-

rinde aile pl~nlaması yöntemlerini anlatan broşürlerin da~ıtılaca~ı 

ve özellikle yeni evli çiftlerde aile plo.nlaması bili.ncinin 'rerleşti

rilerek r.;enel sağlık seviyesinin yüksel tilece{J;i açıkJ.aıımıt~tır. Basın to1)

lantı:::ıında, kampanyanın hedefleri ise :Jö,;rlc tizetlerımi~~tir : 
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a. Bebek ölüm oranını binde 95'ten binde SO'e düşürmek, 

b. Anne ölüm oranını onbinde 20 1 derı onbinde l5'e düşürmek, 

c. Aile pl~nlaması için etkin yöntem kullanımını yüzde lS'den yüzde 

25'e yükseltmek, 

d. Halka, ücretsiz RİA, kaput ve kontraseptif da~;ıtmal:, 

e. RtA u,_yc;ulamalarında bulunacak et';';itim nerkezlerinLı sayısını 15 'ten 

25'e çıkarmak, 

f. İl merkezlerinde 25 adet APAÇS adaptasyon merkezi açmak. 

Kampanyanın yalnızca doğumların önlenmesi igj.n gerçekleştiril

mediğini belirten APAÇS Genel Müdürlüf~ü 'nce lmmpanya süresince çocukla

rın saltlık beslenmesinin sağlanması için ::mne sütü kullanımının teşvik 

edilee eği, ishalli hastalıkların kontrol edilece[~i ve çocukların aşıy

la koruninası konuları üzerinde durulaca[~ı açıklanmıQtır. 

Konuyla ilgili düzenlenen barnn to~lcıntısındn Birleşmiş Mil

letler Nüfus Pacüi~retleri li'onu Genel Direktcirü Hafael fJAI,AS, 197 4 yı

lından bu .Yana Türkiye 'ye konuyla ilgili olarak her yıl yapılan 3 mil

yon dolarlık :fardımın, baglıyacak kam~!nnya için 200.000 dolar dnha 

arttırıL:ıcağını belirtmiştir. 

Knr.ıpıınya rJi.irc~ünce Si.imnrbnnk i.Jo nn1ar~ı lıp, ii?.ePtnde knmpı;m

ya sloganlarının yer alacağı resimli ti~ört, çarşaf, yastık ve masa 

HrtüsU yaptırılaca~ını belirten yetkililerce 

au 10 milyon çifte nıodern yöntemlerle nile plcınlnm:.:n bilincinin yer

leştirilmesi için halk e[;itiminin de yapl.lacci-;:ı 15r.:c sürülen kampan

yada bu etitirnin nasıl gerçekleştirileceBi, 

b. Kampanya süresince hangi kurum ve kurıüw=üarla ~h :n[;i alanlarda iş

birliği yapılacağı belirtilmemiştir ( GLlr). 

-------------------------------------------------
( 64) "Hedef •.••• Az Çocuk Öz Çocuk , 1986 Çocuklnrı ::.nçatnıa ve Aile 

Planlam:ısı Kampanyası Baı;,1ladı.' 1 Hürriyet Gnzetesi (26 l\Iart 1986)t 

s. l-ll. 



v. T ü R K t y E ' D E HA LK LA İ J, İ (} K İ LER 

A ç I s I H DA N y E N İ B İ R N ü :B' u s 
p LA n LAMA s I K A I" o! p A NYA s I 

Ö R G Ü T L E hl E V E U Y G U L A Ll A 

L'I O D E L İ ö N E R İ s İ 

5.1. Türkiye'de Halkla İlişkiler Açısından Yeni Bir Nüfus 

Planlı:unası Kampanyası Geliştirilmef:ıi Zorunlulu['(u 

'l'ürkiye 1 <le halkla ilişkiler nçı::nndan yeni b:i.r niifus planla

ması kampanynsının eelişti:dlmesini zorunlu kılan nedenler s;ö;yle sıra-

lanabilir (65) : 

a. Ülkemizde başta hızlı bir nüfus artışı olmak üzere, nüfusa ilişkin 

çeşitli sorunlar bulunmaktadır. 

b. Nüfus alanında ülkemizin kargılaotıftı :c;orunlnrın en önemlisi hızlı 

nüfus artışıdır. 

c. Üllce;-;ıizin karsı kar~ıya bulundui'i;u istihdam sorunu, hızlı nüfus ar

tıı::ıı ile yakından ilgilidir. 

d. Nüfusun hızla artmnsı üretilen mal ve hizmetlerin ülke düze;rinde 

da(~ılımını ve tüketimini de olumsuz vcinde etkile::ıektedir. 

-------------~--------------------------------------

(65) Bnran ~'uncer, Dünyada ve Türld:ve'dt? Nufus Sor\l!.!-_lar~. (İstanbul: 

Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans He~reti Yayınları, 1975), 

s.l56-175. 



e. Büyük kentlerin nüfuslarının hızlı bir Qekilde artması (köyden-ken

te göç), bir başka nüfus sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

f. Türkiye' de bugünkü doğurganlık düzeyi ülkenin sa[::lı~dı bir ş ekilde 

kalkınması yönünden sakıncalar do[~uracalc kadar yüksektir. 

g. Konunun bu denli önem tat;ı ımasına ra.(';men Ulke:ırıizde hükümetlerin. ve 

siyasal partilerin nüfus ve nüfus sorunlarının gözümü konularında 

belirgin bir yaklaşımları oldu[J;unu söylemek Güçti..i.r. 

h. Kamuoyunda konunun önemi hakkında yaygın bir kanı ;;1evcut de~ildir. 

ı. Toplumumuzda nüfus ve aile planlanicı.sı c;ibi ::onulm~da devletin bel

li bir tutum almasının bazı olumsuz reaksiyonlnr~:. yol açabileceği 

konusunda oldukça yaygın bir düşünce bulunnınkta, bu nedenle hükü

metler bireylerin ve ailelerin kararlarını etkilerneye çalışır r;ö-

rünmekten çekinmektedirler. 

i. Bugüne kadar devlet, konuyla ilc;i;Li geniş kapsamlı programlar ya

pamamış, çeşitli özendirici tedbirler alarak c;ebeliği önleyici bil

gi ve araçJ.arın mümkün olduğu kadar çok sayıda aileye ulaşmasını 

s n[';l ay ı;unamış tır. 

j. Türkiye 'de bur;üne kadar aile planlanıası konusunda bar:,i1atılan faa

liyetler genelde bir kampanya görünümünd.e olmayıp hizmetlerin y.ay

gınlaştırılması görünümündedir. Bu nellenle de konuyla ilgili çalış

maları.,halka tanıtma faaliyetleri ,yetersiz k<ümı0tır. 

k. Ülkemizde nüfus (aile) olanlaması konusw1daki hizraetlerin yürütüı

nesine ilişkin çıkarılan yasalar zmn,mla yetersiz kalmış, toplumu

muzun bu konuda değişen ihtiyaçlarına cevap veremeınisıtir. 

ı. Nüfus (aile) planlamasına ilişkin c;iriı:;;ilen çab:ünrda yer alan ku

rum ve kuruluşlar arasında başarılı bir organiZElSJonun saülanamarna

sı hizmetlerin halka sunumunu olumsuz ,)'önde etkilemir,:tir. 

m. Bu nedenle [eçmişten r;ünümüze bu konudaki uygularrı.::üarın1 hnlkımızda 

aile planlaması konusunda istenilen _yönde tutur:ı ve davranış deği-

S: ikJ.f[ti yurattı[i;ını söylemek oldukça tr,üçtür. 

n. Her ülh:ede oldu,?j;u gibi ülkemizde de bu sorunları tespit etmeyi ve 

çözUmleıneyi gerektiren neden. nüfusa ilişkin sorunların toplu.ınwnu

zun ekonomik ve sosyal yapısını yakından ilgilendirmesidir. 

Tüm bu ve buna benzer nedenlerden dolayı ülkemizde halkla i-

li:c::kiler açısından geliştirilebilecek ,yeni bir nüfus planıcıması knm

par~'lası.,'l'ürl:iye'de nüfus ve nüfus sorunıcırının çözür:ıii doğrultusunda 



atılacak önemli bir adımı oluşturacaktır. 

5. 2 • Örgütleme lifodeli Önerisi 

..:.5-=•...::2:;..::•:...;1;;;;..•=----....;;Ö..:cn.""'e'""r:...;ilon Örgütleme Modelinin Olusturulmasıncla Dikkat 

Edilen Noktalar 
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'l'ürkiye'de halkla ilişkiler açısından düzenlenecek ,y-e!li bir 

nüfus pl::inla.rnası l:runpan;vasının önerilen bu clr:::;i:itl.cıme modelinin oluş

turulmasında, tm noktalara dikkat edilmi:;:ıtir : 

a. Knmı1nnr:mın yürütülmesi için önerilen örgüt • bj_r amnç olarak değil 

sadece bir araç olarak düşünülmüştür. Amaç toplumun lconıwla ilgili 

ihtiyaçlarını belirlemek, bu ihtiyaçlara kar~nlık vernek ve bu ko

nuda topluma yardımcı olmaktır. 

b. Önerilen örgütün yapısı mümkün olclu[~u ölçülerde bı~si t tutulnuştur. 

c. Örgüt'iin ynpısında yer alan kurum ve kuruluşlar arasındaki koordi

nasyon bir büyüme süreci içersinde cl"l.h;Unülmür:ıtür. 

d. Örgüt içinde yer alan kurum ve kurnluı:üara kampanya faaliyetleri 

süresince düşen görevlerin egit bir da~ıtım esasına göre düzenlen

mesine dikkat edilmiştir. 

e. Örgüt içinde yer alan kurum ve kuruluoların örgüt çalışmalarında 

geniş bir tıekilde temsil edilmelerine imkan sn[1;lnnr,ıı;:ıtır. 

f. Önerilen örgüt'iin toplumdaki ana alt e;ruplnrca beniımıenan ve lmbul 

edilen resmi ve gayri resmi liderleri bünyesine alm8.sına dikkat 

edilmiı,;;tir. 

g. Örgütün amaçlarının ve çalışma ,yöntemlerinin t.apluınca L:olay kabul 

edilebilecek ş ekilde düzenlenı:ıesine özen gösterilcü:]tir. 

h. Örgütün yapısı oluşturulurken, örgütün ortak ço.lı~ıma için biraraya 

getirdiği gruplar arasında doğabil ec el-:: iletiiJ im enrı;ellerinin orta

dan kaldırılınusı amaçlanmıştır. 

ı. Olugturulan Brgüt yapısı içersinde e~itim ve ileti0im ile ilgili 

fa:.üi.:ret gösterecek kurum ve kuruluglara a[';ırlık verilmiştir. 

i. Öner1le11 öre;ütün görevi, karrıp,:.mya süresince kampanyay-a katılan ki-

şi kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyon ve ka,Ynak bütünlü-

günü ı:; nii:laı.1ak, kampanya faali:retlerini di.izenlomok, yürütmek ve de-

netlenek olarak belirlenmigtir. 



5. 2. 2. Önerilen Örgüt r.~odeli 

5.2.2.1. Önerilen Örcüt Modelinin Yapısı 

1'ürki,ye 'de halkla ilj.şkiler nçısındun dü:~enlenecelc bir nüfus 

planL~ması kampanyasının faaliyetlerini düzenıeyecek yürütecek ve de

netleyecek olan bir örgütün, yapısında birbirinden farklı kurum ve ku

ruluşlara yer verece[~i tart ışılmaz bir gerçektir. 

Du nedenle önerilen bu örr,i.i.t modelinin yapısı iuinde kanıpan

yanın runaçlarına uygun olarak : 

a. Toplurnda nüfus (;iile) planlaması konularında, alan aragtırnı::ıları 

yapabilecek ve araştırma sonuçlnrını deF;erleyebilecek, 

b. Topluma nüfus (aile) planlamasının gereklili[':inj_ du,vurnbilecek ve 

bu konudaki tanıtıin faaliyetlerini üstlenebilecek, 

c. Hüfus (aile ) plarılaması konularında toplumu of:';itcbj_lecelc, 

d. Konuyla ilgili uygulama hizmetlerini :rürütebilecek ve 

e. Bütün bu faaliyetlerin li:oordinasyonnnu Ustlencbilecek lo.:;ıı, ku:rum 

ve kuruluşlar yer almaktadır. 

5.2.2.2. Öne ri le n Örgüt lVIodelinin Ya n ı.:~~ nd q_,_:::.'f..::e.:::r--:.A...:J::... ~""ı.n"", ....;·c.:.:C.;;;:i"'"';:;..;.;i'-'''--Y.;;.;. u:;.;.r~--ı.""ı_nı__.v .... e 

Kuruluf;llar 

Türkiye'de halkla ilişkiler açısından düzenlenecek bu nüfus 

plnnlrunası kampanyasının ve kampanyayı y~ütmek için oluşturulan örgü

tün fahri başkanı olarak Cumhurba:::ıkanımız Sayın Kenan EVHEN düşünülmüş

tür. IC:ımpanyanın onur leurulu üyelikleri için ise .: 

a. Bagbalmnımız Sn, 1furp,ut ÖZAL ve aynı zar.1a.nda Türk l\ndınını Güçlen

dirme ve Geli.ştirme Vakfı Genel Bal]knnı olan eşleri Sn. Semra ÖZAL, 

·b. Siyasal p.::ırtilerinıizin liderleri, 

c. Türki,ye Aile Sağlığı ve Planlm~ası Valdı Genel Başkanı Sn. Vehbi 

KOÇ ve isadamlnrımızdnn Sn. Sakıp SABANCI ve e:;ıi 

d. Birleşmi~;; Iülletler lJüfus }<'aaliyetleri 2onu Genel Direktörü Sn. 

Hafael SALAS,öngörülmüşlerdir. 

Kampanyanın yürütülme8i öçin önerilen örf.;ütUn ,yapısında ,yer 

alan kurum ve kuruluşlar ise sırasıyla :-ıunlnrdır : 

" " ~' 
'1 '.' 1 l 
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;:> anyanın t o::ıel sorurnlusudur. Kaınpanfad:ıld temel sö·revi, nüfus (ai

le) plnnla:nası kom:ı.larındaki tanı tım, o?i;i ttm, uyrnlam::ı hizmetleri-

ni kaırqıanyuyc: l(:ıtılnı:ı diüer lciGi, Luruın, l:urıılw:Lırla birlikte yü-

rüt,nolc ve lcaınp::uwailın ülke çapınd:.l koordin:.:\tcirlü:~i:ü i.ir.,ıtlennıektir. 

b. Aile .i?lunLbıa:Jı-Ann ve Çocuk Scı{i:lıii;ı Genel r;;lidLi:rliF;ü : AP.ii.ÇS Genel 

L:üdürHi(';ü lcnnıraıwn süresince SSYTl'na koordinasyon (bsto[~i sa;;lamnk, 

yapılacak hizmetlerin SSYB ile plan ve prograrnını yapmak ve kampan

yada yer alan kişi, kurw11 ve kurulwıl::ıra ilaç, araç, gereç ve bil

gi deste(;i vcrrııelcle görevlidir. 

c. Üniversiteler : Kampanyanın yürütülmesi için olu:ıturulnn bu örgüt 

modelinde üniversitelere önemli görevler di.i[·ımekte~!.j_r. 'Üniversite-

ler kcımpanyi.3. süresince : 

i Konuyln ile;ili cılan aragtırı:mlcırı :;rapmcı}::, 

ii • Araatırma sonucu elde edilen ~;j_lgile:d dc.'::erle:.1ol:, 

iii. Bu bi1p,~Llere dayalı olarak plan ve progrnm c:oli~tirıaek, 

iv • Du ~ünn ve programları uygu1anı<•.Yn koymak, 

v • Knr.rıpan.;u.dn ,;rer aları dil:;er l:::i::)i, ;curıı::ı ve kuı'ılluc:l~:ırla l)irlik-

te tanı tım, e(ti tim ve uygulama çalıcımal arına !uıt ı1mckla görev

li elirler. 

ü. Güni..illü J\uruLı::;lar : ':L'Lirkiye 'de hall:L.ı ili:;;kilor açıuındruı c:Wzenle

necek bir nüfus plc.nlnmGsı kampanyasında gönüllü kurulu~üarın, ko

nuyla ilgili alncalcları görev ve ,y.:1pacnldarı Ç.:llı:>mal:ıı•la 1.:ampanya 

faaliyetlerine önemli ölçüde olu:nlu katkılnrda bulunncaklnrı tartı
~ıılmaz bir gerçektir. 

lJu neclenle kampan.ya faaliyetlerüü yürütc'.iel·: için önerilen bu 

örgütün ynpısı içer:.:ıinde, nüfus (aile) p1anlamaGıün yön·31ik faali

yet [;österen özel, r;önüllü ve uluslo.ra:rnsı !curı.u.1 ve kurnlu~}larn yer 

verilmiştir. Ke1mpcmya süresine e : 

i • Türkiye Aile .sa~1ı~ı ve Planlcı~nsı Vakfı 

ii • Tür~·:iye Aile ::?lo.nlm:1a~n Derne{;;i 

iii. Türk K<:\dınını Geliştirme ve GüçlenelirDe Vakfı 

iv • Ti.irldye jinekoloji Derne(;;i 

vi • TU~~iye Anneler Dirli~i 

vii. Üniversiteli K~dınlar Birli~i 



50 

viii. Lions ve Rotary Klüpleri, gibi gönüllü kuruluşların yanısıra 

uluslararası gönüllü kuruluşların çalışmalarından da yararla
nılacaktır. 

Söz konusu kurum ve kuruluşlar kampanya si.:iresince, tanıtım 

ve uygulama hizmetlerine, kampanyada yer alan diğer kurum ve kuru

luşlarla birlikte katılacaklardır. 

e. ~~Urldyo Rad,'{o 1'0 leviz,yon Kurumu : TH'l' önerilen örr;iit yapısı içer

sinde önemli bir göreve sahiptir. 

TRT kampanya süresince : 

i • Kampanya faaliyetlerini televizyon ve radyo aracılığıyla kamu

oyuna ve basına duyurmak, 

ii • Kon.ı.:ı,yla ilgili radyo ve televizyon programlarının hazırlanma

sı için gerekli çalışmalarda bulunmak, 

iii. Bu programların yayınıanmasını sağlamak, 

iv • Kampanyay,la ilgili eğitim ve tanıtım çalır;malarıru sürdürmek

le görevlendirilmiştir. 

5.2.2 • .3. Önerilen Örgüt Modelinin Çalışma Düzeni 

Türkiye'de halkla ilişkiler açısından düzenlenecek bir nüfus 

planlaması 1-::ampanyası için önerilen bu örgüt mod,elinde yer alan kurum 

ve kurU.luşların,kampanya süresince görev alacakları alanlar ve sürdü

recekleri çalışmalar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

KOORDİHASYON 
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5.3. Uygulama Modeli Önerisi 

H:ı.lkla iJ.if!kilorin başlıca hodef:inin halkı, hiY' baı;_ıkn deyiş

le kamuo,yunu herhangi bir konuda etkilemek, ele alınan lwnucla onun 

desteG;ini ve güvenini kazaıfabilmek oldtıGu düşünülürse, önerilen'bu 

kampanyanın da,Türkiye'de 14-45 yaş sınırları içinde kalan doğurgan

lık çat(.ındalci nüfusu, aile planlaması ve uyr;ulamnları konularında bil

gilendirerek istenilen yönde etkilenıek için hazırlanm+ş,planl~, prog

ramlı ve inandırıcı bir çabalar bütünü olduğu söylenebilir. 

Türkiye'de 14-45 yaş sınırları içinde kalan do[;urganlık ça

ğındaki nüfusa bir başka deyişle hedef kitleye 

a. Nüfus (aile) planlamasının gerekliliği konusunda bilgiler vermek, 

b. Nüfus (aile) planlaması hizmetlerinin aile saf3lıc;ına yapacağı kat

kıları anlatarak, konuyu benimsetmek, 

c. Gebeliği önleyici eticin yöntemlerin neler olduğu konu::ıunda yeterli 

bilgiler vermek, 

d. llüfus (aile) planlaması hizmetlerinin nerelerden ve nasıl sağlana

cağıııı anlatmak, 

e. Nüfus (aile) planlamasında kullanıLm gebeliC;i önleyici yöntemle

rin kullanımlarının yaygınlaştırılınası konusunda hizmet vermek, 

f. Çocuk sahibi olamayan ailelerin konuyla ilgili tedavi hizmetlerin-

den yararlanabilmeleri için bilgi ve hizmet verme, amacıyla 

düzenlenen bu kampanyada,bu amaçlara uygun olarak kampanya faaliyetle

rinin gerçekleştirilmesi için önerilen u;roılama modeli ~,ıu a:Janıalardan 

olu~maktadır : 

i • Araştırma 

ii • Planlama 

iii. Ön Deneme 

iv • Uygulnına 

v • Değerleme 

5."3.1. Arar::tırma 

Başarılı bir halkla ilişkileı' kampanyasının hazıı·lanabilnıesi 

içih 

a. Hedef kitlenin arzu ve ihtiyaçlarının neler oldu2;una, 
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b. Hedef kitlenin arzularıyla uyumlu ınal ve hizmetleri sunabilmek için 

gerekli esasların neler olacağına, 

c. Bu mal veya hizmetleri kullanacak hedef kitlenin satın alma ya da 

kullanma potansiyellerinin ne olduğuna ve 

d. Yerleşim yerlerine ilişkin bilgilere gerek vardır. 

Bu bilgiler ise böyle bir kampanyada ancak ara~1tırına ile sa[~lanabilir. 

Bu nedenle Türkiye'de halkla ilişkiler açısından düzenlenen 

bu kumpanyada , kampanyanın hedef kitlesi olarak tespit edilen 14-45 

yaş sınırları içinde kalan doğurganlık çağındaki nüfusun 

a. Aile, gelir, yaş, cinsiyet, meslek, eğitim ve coğrafi yerleşim böl

gelerine göre demografik özellikleri, 

b. Öğrenme, güdüleme, algılama ve alışkanlıklarinın neler olduğuna 

ilişkin psikolojilc özellikleri, 

c. Kültür, sosyal sınıf, referans grupları, aile ve yakın arkadaşları

nın neler olduğuna ilişkin sosyolojik özellikleri.,konularında bil

gilere ihtiyaç vardır. 

Hedef kitlenin özelliklerine ilişkin bu bilgilerin yanısıra 

kampanya faaliyetlerinin düzenlenmesinde ve yönlendirilmesinde hedef 

kitlenin 

a. Nüfus (aile) planlaması konusunda arzularının neler olduğu, 

b. Hedef kitleye hangi yollarla yaklaşılacağı, 

c. Sunulacak hizmet türleri ve bu hizmetlerden en verimli şekilde na

sıl yararlanacağı, 

d. Sunulacak hizmetler için ne kadar harcama yapılacağı, 

konularında yapılacak bilgi toplayıcı çalışmalar·kampa~~anın araştır-

ma a~amasını oluşturacaktır. 

Kampanyanın bu araştırma aşamasında, kampanyanın örgütsel ya

pısı anlatılırken belirtildiği gibi SSYB, APAÇS Gn I\Td. ve Üniversite

ler görev alacaklardır. 

Planlama 

Türkiye'de halkla ilişkiler açısından düzenlenen bu nüfus 

(aile) planlaması kampanyasının planlama aşamasında : 

a. Kampanya amaçlarının ve stratejilerinin belirlenmesi, 

T; e~ 
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b. Kampanya mesajlarının hazırlanması, 

c. Medya seçimi ve zaman planlaması, 

d. Kampanya bütçesinin hazırlanması, konuları üzerinde durulmuçtur. 

a. Kampanya amaçlarının ve stratejilerinin belirlenmesi. 

Türki,ye ı de halkla iligldler açısından düzenlenen bu nüfus 

(aile) planlaması kampanyasının amaçlerı : 

i • Topluma nüfus (aile) planlamasının gerekliliği konusunda bilgi

ler vermek, 

ii • Nüfus (aile) planlaması hizmetlerinin aile sağlığına ve topluma 

yapacağı olumlu katkıları anlatarak konuyu benimsetmek, 

iii. Gebel;i.ği önleyici etkin yönt erolerin neler olduğu konusunda bil

giler vermek, 

iv • Nüfus (aile) planlaması hizmetlerinin nerelerden ve nasıl sağla

nacağını anlatmak, 

v • Toplumda gebeliği önleyici yöntemlerin kullanımını yaygınlagtır

mak, 

vi • Çocuk sahibi olamayan ailelerin konuyla ilgili tedavi hizmetle

rinden yararlanabilmeleri için bilgi ve hizmet vermek, 

vii •. Toplurıda nüfus (aile) planlaması konusunda olumlu imajlar yarata

nak, bu imajların sürekliliğini sağlamak, olarak belirlenmiştir. 

Türkiye ı de nüfus (aile) planlaması gibi bir l:onuda düzenlene

cek olan bir kampanyada kampaeya faaliyetlerini olumlu ve olumsuz yön

de etkileyebilecek bir çok etken bulunmaktadır. Konu toplumumuzu ve 

toplumumuzdaki aile yapısını çok yakından ilgilendirmektedir. Bu ne

denle konuya yaklaşımda son derece özen göstermek gerekmektedir. 

Toplumda konuyla ilgili bilci yetersizliği sonucu oluşmuş de

ğer yargılarının tutum ve düşüncelerin kampanya amaçları yönünde değiş

tirilmesi gerekmektedir. Bu ise konı.ı,yla ilgili yapılacak eğitim, tanı

tım ve uygulaına faaliyetleriyle gerçekleştirilebilir. Diğer yandan, 

kampanya amaçlarına göre kamuoyuna konu,yla ilgili yeni kazarıdırılan 

tutum ve değerlerin korunması gerekmektedir. 

Önerilen kampanya roadelirlin uygulanınasında geliştirilen stra-

teji 

i Tanıtr:ı.a, 
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ii • Eğitme, 

iii. Uygulamaya katılmaya teşvik, 

iv • TutUndurma, faaliyetlerinden oluşmaktadır. 

b. Kampanya mesajlarının hazırlanması. 

Bir halkla ilişkiler kampanyasında kampanyaya ilişkin oluştu

rulan mesajların amacı, hedef kitleyi kampanyanın amaç'larına doğru ha

rekete geçirmektir. Bu da ilgi yaratarak, anlaşılması kolay, inandırı

cı bilgi vererek sağlanır. 

Türkiye'de halkla ilişkiler açısından düzenlenen bu nüfus (ai

le) planlaması kampanyasında da kampanya mesajlarının 

i • Hedef kitlenin anlayacağı biçimde açık bir dille yazılmasına, 

ii • Hatırlanınası ve anla~ılmasının kolay olacağı bir şekilde düzenlen

mesine, 

iii. Hedef kitlenin alışkanlıklarını dikkate almasına, 

iv • Hedef kitleyi psikolojik yönden etkileyerek, arzu edilen davranış 

değişikliklerini yaratabilmesine, 

v • Tutarlı ve inandırıcı, olmasına özen gösterilmiştir. 

Kampanyaya ilişkin geliştirilen uygulama stratejisine göre, 

kampanyanın tanıtma aşamasında, nüfus (aile) planlamasının ne olduğu, 

gerekliliği ve hedef kitleyi kampanyaya katılmayı teşvik edici,yönde örnek 

leri aşağıda sunulan sloganlar tespit edilmiş ve geli~tirilmiştir. 

"Aile planlaması, sizlerin istediğiniz zaman istediğ~_::~~da çocuk_ 

sahibi olmanız demektir." 

"Aile planlaması, sizin ve ailenizin mutluluğu demektir." 

11Aile planlamas.ı, sizi mutlu edecek sayıda, sizin mutlu e~~~ceği

niz kadar çocuk demektir." 

11Aile planlaması, yarınlarınızın mutluluğudur." 

"Aile planlanıası kampanyasına katılınız." 

Kampanyanın ikinci adımı olan hedef kitleyi eğitme aşamasın

da, hedef kitleyi aile planlaması konusunda eğitmeyi amaçlayan slogan

lar üzerinde durulmuş ilk aşamada tespit edilen slocanlar ; 
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"Aile_planlaması ile çocuk sahibi olmak veya olmamak kendi elinizdedir." 

"Aile planlamas~.t g~beliŞi önleyiciyönt~~erin kullanılmasıyla gerçek

leşir." 

gibi sloganlarla desteklenmiştir. 

Kampanyanın hedef kitleyi aile planlaması yöntemlerini uygu

lamaya ve kullanmaya teşvik etme aşamasında , . hedef kitleyi en ya

kın sağlık kuruluşuna başvurmaya yöneltici : 

"Siz de aile planlaması kampanyasına katılmak için çevrenizdeki en ya

kın sağlık kuruluşuna başvurunuz." 

11 Çevrenizdeki insanları aile planlamasına katılmaya ..!:~y;i~. ?dini,z..!.:~ 

"Çevrenizdeki en yakın sağlık kurumuna başvurduğunuzda,mutlaka size 
-----~---------....------......... ".,,.. .... <...,• ........................ __ . .._.....,..,_., ........ ._ .......... --... .....-·-··-,-.... ,~ .. ,...u.-ı ............... --

uygun bir korunma yönteminin olduğunu göreceksiniz." 

"Size sunulacak hizmetler karşılığı hiç bir ücret ödemeyeceksiniz." 

şeklinde'-: sloganlar tespit edilmiştir. 

Kampanyanın tutundurma aşamasında ise,hedef kitleye uygulanan 

kampanyanın başarı ile gerçekleştiğini vurgulayıcı ve lcampanyaya katı

lanları kutlayıcı yönde: 

"Aile Planlaması Kampa.nyası ile yarının mutlu Türkiye'sine katkılarda 
..,,. .. ,, __ , ___ , __ •·•--•-"''·-...'- ••-•••··'• .. ,.,,,,,.,,, ''···•-••'•.', ..... ,., • ' , ....... ., .. ,., ..... ~.-.......,,.~, .. ,__...,_.,_,,.,,_._ • ..,.u • .M>,..,.__ 

bulunduğunuz için teşekkür ederiz." 

türünde mesaj ve sloganlar iletileoektir. 

c. Medya seçimi ve zaman planlaması. 

Türkiye'de halkla ilişkiler açısınden düzenlenmesi önerilen 

bu nüfus (aile) planlaması kampanyasının 5 yıllık bir süreyi kapsama

sı planlanmıştır. 

i • K~panyaya hazırlık aşaması (1 Ocak - 31 Aralık 1987) : Kampanya

nın bu aşamasında önerilen örgütleme ~odeli çerçevesinde bir ör

gütün oluşturularak , konuyla ilgili araştırma ve planlama faali

yetlerinin başlatılması yer almaktadır. 

ii • Kampanyanın başlatılması (1 Ocak - 31 Aralık 1988) : "TUrki,ye Nü

fus (Aile) Planlaması Kampanyası" 1 Ocak 1988 tarihinde resmen 
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başlntılaç:ak,knmpanyanın bu bölümünde aile planlaması kavramının 

tüm kitle iletişim araçlarından yararlanılarak hedef kitleye ta

nıtım faaliyetleri sürdürülecektir. 

Kampanyanın bu bölümünde,özellikle konunun televizyon aracı

lığıyla etkili bir biçimde sunumuna ve konuyla ilgili televizyon 

programlarının yapımına ve yayınına aüırlık verilecektir. 

Televizyon aracılığıyla hedef kitle ile kurulan bu ilk iliş

ki yazılı ve sözlü basının da devreye sokulma~ıyla pekiştirile

cek,toplumda konuyla ilgili bir kamuoyu grubu yaratılacaktır. 

iii. Hedef kitleyi nüfus (aile) planlaması konusunda eğitme çalışmala

rı (1 Ocak - 31 Aralık 1989) : Kampanyanın bu diliminde hedef kit

leye nüfus (aile) planlaması konusunda eğitici bilgiler verilecek

tir. Kampanya amaçlarına uygun olarak geliştirilen,yaygın eğitim 

programları kampanyanın örgütsel yapısı içinde yer alan kurum ve 

kuruluşlarca yüzyüze eğitim uygulamalarıyla gerçekleştirilecektir. 

Bu aşamada gönüllü kuruluşların fa::ıliyetleri kampanyada a{!:ırlık 

kazanacaktır. 

Konuyla ilgili olarak hazırlanmış eğitici nitelikteki çeşit

li programlar televizyon aracılığıyla hedef kitleye ulaştırıla

cak, üniversitelerin yapacakları bilimsel faaliyetlerle (konfe

rans, panel vb.) eğitim ortamları zenginleştirilecektir. 

iv • Hedef kitleyi nüfus (aile) planlaması leenusundaki uygulamalara 

katılmayı teşvik etme faaliyetleri (1 Ocak - 31 Aralık 1990) : 

Hedef kitleyi nüfus (aile) planlaması konusundaki uygulamalara 

katılmaya teşvik etme çalışmaları her türlü kitle iletiçim ara

cı kullanılarak gerçekleştirilecektir. 

Kampanyanın bu diliminde özellikle gönüllU kuruluşların ve 

kamuoyu liderlerinin çalışmalarına ağırlık verilecektir. 

v • Kampanyayı tutundurma faaliyetleri (1 Ocak 31 Aralık 1991) 

Kampanyayı tutundurma faaliyetleri, lcampanya süresince elde edi

len sonuçların ve başarıların her türlü kitle iletişim aracının 

kullanılmasıyla kamuoyuna duyurulması çabalarından oluı.;ıacaktır. 



ÇİZELGE V-1 

TÜRI<İ l:""E HÜ?US (AİLE) PLANLAI:ASI KAMP AHYASI 

ro:-'<'DYA S7 ÇJ. ....... rr ;r-:ıı 17A1·IAu ·o.,. ı:-,,rLA""·'SI ~•J.:J 1 .u .ı.'i.i..L. V ..ı.:.ı l.J ... ı J.'f .ı. .lJ.a.i., ' .h&li.. 

Tarih Yapılacak Faaliyetler Yararlanılacak Ue~yalar 

------------------------------------------------------------------------------------------------·---

1 Ocak - 31 Aralık 1987 

1 Ocak - 31 Aralık 1988 

1 Ocak - 31 Aralık- 1989 

1 Ocak - 31 Aralık 1990 

1 Ocak - 31 Aralık 1991 

Hazırlık Çalışmaları 

Kampanyanın Başlatılnası, 

Hedef Kitleye Nüfus (Aile) 

Planlaması Kavramının 

Ta~ıtılması Çalışmaları 

He~ef Kitleye Yönelik 

Eğitim Çalışmaları 

Hedef Kitleyi Uygulamalara 

Katılmaya Teşvik Stme 

Çalışmaları 

Kampanyayı Tutundurma 

Çalışmaları 

Tüm Kitle İletişim Araçları 

ll 

ll 

" 



d. Kampanya bUtçesinin hazırlanması. 

Türkiye'de halkla ilişkiler açısından düzenlenecek olan bu 

nüfus (aile) planlaması kampanyasım.n bütçesi. : 

i • SSYB ve APAÇS Genel Müdürlüğü, 

ii • Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları, 

iii • Üniversiteler, 

iv • Gönüllü kurulu::;ılar, 

v • Uluslararası kuruluşlar, 
vi • işyerleri, 

9 

vii • Nüfus (aile) planlamasına yönelik ilaç, araç, gereç tireten tica

ri kuruluşlar ve 

viii. Halkın ekonomik yardımlar~la oluşturulacaktır. 

Kampanyayla ilgili bütçeyi SSYB yapacak ve yürütecektir. 

5.3.3. Ön Deneme 

Türkiye'de halkla ilişkiler açısından düzenlenınesi önerilen 

bu nüfus (aile) planlaması kampanyasının ızygulama aşamasına geçilmesin

den önce pilot bölge olarak seçilecek herhangi bir bölgede denenmesine 
gerek vardır. 

Batıda "Operations Research" olarak adlandırılan bu "Uygulama 

·Araştırmaları", günümüzde bir çok ülkede aile planlaması ve buna bağlı 

sağlık programlarının geliştirilmesinde önemli.bir araç olmuştur (66). 

Önerilen kampanyada,ön deneme için pilot bölge olarak Ankara 

ili kent merkezi ile bu ile bağlı ilçe ve köyler seçilmiştir. 

Seçilen pilot bölgede yer alan yerleşim birimlerinde SSYB, 

APAÇS Gn.r.Id, Üniversiteler ve Gönüllü Kuruluşlar konuyla ilgili araş

tırma ve uygulama faaliyetlerini yürüteceklerdir. 

Söz konusu kurum ve kuruluşlar belirtilen pilot bölge içersin

de kampanyanın başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli olan 

--------------------------------------------------
,(66) Population Reports, Famil,y Planning Programs ( Baltimare : The john 

Hopkins Unive:rısity Progress, Series j, Number 31, May-june 1986), 
s.Bl3. 



o 

koşulları ve muhtemelen ortaya çıkabilecek aksaklıkları tespit edecek

lerdir. 

Uygulama 

Türkiye'de halkla ilişkiler açısından düzenlenmesi önerilen 

bu nüfus (aile) planlaması kampanyasında yer alan faaliyetlerin şu a

na başlıklar altı,tıda uygulanmaları planlanmıştır 

a. Kampanyanın başlatılması, (1 Ocak - 31 Aralık 1988) Öner il en k am-

panya 1 Ocak 1988 günü, kampanyanın örgütsel yapısı içersinde yer 

alan kişi kurt~ ve kuruluşlarında katıldığı bir basın toplantısıyla 

Cumhurbaşkanımız Sayın Kenan EVREN'in açılış konuşmalarıyla başla

tılacak, düzenlenen kampanyaya ilişkin basın mensuplarına ve kamu

oyuna açıklayıcı bilgiler verilecektir. 

Kampanyanın bu aşamasında kampanyanın örgütsel yapısı içer

sinde yer alan kişi, kurum ve kuruluşlarca topluma nüfus (aile) 

planlamasının gerekliliği ve bu kavramın tanıtılması doğrultusunda 

çalışmalar yapılacak, konuyla ilgili yurt çapında bir kamuoy~un 

oluşması sağlanacaktır. 

Kampanyanın bu aşamasında TRT konuyla ile;ili tanıtıcı prog

ramlar hazırlayacak v_e yayınlayacak·, üniversiteler ve gönüllü kuru

luşlar halkla yüzyüze temas ederek tanıtım çalışmalarına yardımcı 

olacaklardır. 

Nüfus (aile) planlaması kavramının topluma geniş anlarnda ta

nıtımının sağlanması için kamuoyu liderlerindep. (Mahalle ya da köy 

muhtarları, öğretmenler, din adamları) konuyla ilgili çalışmalarda 

bulunmaları istenecek ve bu çalışmalardan yararlanılacaktır. 

Daha önce kampanyayı tanıtıcı yönde tespit edilen mesaj ve 

sloganlar yararlanabilen tüm kitle iletişim araçlarında sık sık yi

neleneceklerdir. 

Bu dönem içersinde kamuoyunda sık sık yapılacak_hatırlama 

testleriyle kaınuoyunuı;ı konuya karşı ilgisi tespit edilerek tanıtım 

faaliyetleri yoğunlaştırılacaktır. 
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b. Hedef kitleye yönelilc eğitim çalışmaları, ( 1 Ocak - Jl Aralık 1989): 

Kampanyanın bu bölümünde hedef kitleye yönelik eğitim çalışmaları 

yapılacaktır. Yapaiacak eğitim çalışmalarında hedei kitleye : 

i • Aile planlamasının tanımı, 

ii • Aile planlamasının amaçları, 

iii. Aile planlaması yöntemleri, 

iv • Aile planlamasının aile sağlığına sağladığı yararlar, 

v " Erkekler tarafından kullanılan yöntemler, 

vi • Kadınlar tarafından kullanılan yöntemler ve 

vii. Bu hizmetlerin nerelerden ve nasıl sa{j;laııacal.';ı konusunda bil

giler verilecektir. 

Hazırlanan eğitim programları yaygın eğitim çalişmalarıyla 

yurt düzeyinde : 

i • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde, 

ii • İlk ve orta dereceli okullarla, üniversitelerde, 

iii. Silahlı kuvvetler içersinde, 

iv • Büyük sayıda işçi çalıştıran özel kurum ve kuruluşlarda, 

v • Oluşturulruı gezici ekiplerle kırsal yerleşim alanlarında, yü

rütülecektir. 

Konuyla ile;ili eğitim çalışmalarının uygulanmasında kampanya

nın örgütsel yapısı içersinde yer alan tüm kişi kurum ve kuruluşlar 

görev alacaklardır. 

c. Hedef kitleyi uygulamalara katılmaya teşvik etme çalışmaları, 

(1 Ocak - Jl Aralık 1990) : Kampanyanın bu aşamasında hedef kitle

nin nüfus (aile) planlaması konusunda verilen l\!ampanya hizmetleri

ne geniş ölçüde katılmalarının sağlanması amaçlanmış ve bu nedenle 

şu faaliyetlerin yapılması planlanmıştır: 

i Tüm kitle iletişim araçlarından yararlanılarak hedef kitleye, 

nüfus (aile) planlaması konusundaki hizmetlerden nasıl yarar

lanacakları, bu hizmetleri nerelerden ve nasıl sağlayacakları 

konusunda bilgiler verilecektir. 

ii • Bugüne kadar nüfus ,(aile) planlaması konusunda klinik veya has

taneye bağlı hizmetlere yeterince başvurmamış ya da bunların 

sağladığı hizmetlerden yararlanmamış gruplara, oluşturulan ge

zici ekiplerle ulaşılarak konu,yla ilgili eğitici ve yönlendi-

rici çalışmalar yapılacaktır. T .. e~ 
ANADOLU ONiVERSITESI 

MEı::;,;:::z KÜIOPITANUJ 



62 

iii.Gönüllü kuruluşların, kamuoyu liderlerinin ve ihtiyaçları tam 

olarak giderilmiş kullanıcıların hedef kitle içindeki tanıtım 

ve teşvik faaliyetlerine atırlık verilecektir. 

d. Kumpanyayı tutundurma çalışmaları, (1 Ocak - 31 Arcılık 1991) : Kam

panyanın bu bölümünde kampanya süresince elde edilen sonuçların ve 

başarıların her türlü ki tl e iletişim aracı ile kamuoyuna du,yurulma

sı çalı0maları yapılacak, kampanya slogan ve mesajları yinelenecek-

tir. 

De(:erleme 

Türkiye'de halkla ilişkiler açısından düzenlenmesi önerilen 

bu nüfus (aile) planlaması kampan,vasının u:n:;ulanma:nnda son adırn de

ğerleme bölümü oluşturmaktadır. 

Kampan,yanın bu aşamasında kampanya sonuçlarının değet'lenme

sinde yardımcı olabilmesi nr!lacıyla örneği tez çalışmasının ekinde su

nulan bir "Kampanya Değerleme Testi" hazırlanmış, kampanya sonuçları

nın bu teste göre değerlenınesi planlanmıştır. 



VI. Ö Z E T V E S O N U Ç 

Çaf~ımızcb tihı r!.Un,yada evrensel bir özellik ta:?ıyan nüfus ve 

nüfus nrtı:;ıı, ülkemizde de başta hızlı sa,yılabilecek bir nüfus artış 

hızı ile birlikte nüfusa iliçkin çe:.;ıi tli sorunları da beraberinde ge

tirmektedir. 

Her ülkede olduğu gibi ülko,TI.zde de bu sorunları tespit etme

yi ve çözür.ılemeyi r;erektiren neden, nüfusa ilir;ldn sorunların toplumu

muzını el~onomik ve sosyal yapısını yakından ilgilenclirmesidir. 

Konunun bu denli önem ta~_amasına ra(~men ülkemizde hi.ilcü;netle

rin ve siyasal partilerin nüfus ve nüfus sorunlarının çözümü konula

rında belirf;in bir yakla~~ımlarının oldu{;unu cöylemel: r~üçtLir. 

Ülkemizde 1965 yılında çıkartılan lıir k•:munlo. nüfus planlarna

sı hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla SSYD 'na ba(::Lı "liüfu::ı :?lanlarnası 

Genel !'.1üdürlüf~ü" kurulmuş, do.ha sonraları ise "Nü:f:'us 2hmlaması" tanı-

ınının yerini "Aile :Planlaması" tanımı almış tır. 

1982 yılında çıkartılan yeni bir kanunln 1'Lirkiye 'de bu konu

daki hiznetleri yürütme görevi SSYB'nın denetiminde, "Aile Planlaması 

ve Ana Çocuk SnC:lı[;ı Genel IıiüdürlWtü 1 ne verilıni::;ıtir. 

Bu Genel Müdürlük 'çe yürütülen çalı~omalar i:::: e Hüfus (Aile) 

Planlama;n Kampaıwası niteliğinden çok, hizmetlerin yaygınlE~r]tırı~ma

sını amaçlayan kısa süreli u.;veulamalnr oh\rak k::ümı~~l:ırdır. 

'r',:• 



Oysa gününıüzde bir çok ülkenin nüfus ve nüfus sorunlarını 

çözmek amacıyla geni.:ı çapta nüfus (aile) planlaması kampanyaları dü

zenledikleri ve bu kampanyaları ulusal diizeyde bagarı ile u,ye;uladıkla

rı eörülmoktedir. 

Türkiye'de de önemi gün geçtikçe c:iderek artan nüfus ve nü

fus sorunlarının çözülmesi için atılacak önemli adımlardan birini kuş

kusuz böyle bir kampanyanın düzenlenmesi ve uyr,ulnnması oluşturacaktır. 

Bu nedenle Türkiye 'de halkla ili~kiler uyr;ulmnasına ağırlık 

verebilecek bir nüfus (nile) planlnmarıı kaınyanyasının d.Ltzenlenmesine 

ve düzenleneo ek olan bu kampanyaya ilişkin bir i.irgütleme ve uy{r,ulama 

modelinin oluşturul~asına ihtiyaç vardır. 

Türk:i:ye'de bu amaçla düzenlenecek olan bir nüfus (aile) plan

laması kamparwasının genel amaçlarının 

a. 'l'opluma nüfus (aile ) planlamasının gerekliliiti konusunda bilgiler 

vermek, 

b. Nüfus (aile) planlaması hizmetlerinin aile sa~lıf\:ına yapacaP;ı kat

kıları anlatarak, konuyu benimsetmek, 

c. Gebel:iği önleyici etkin yöntemlerin neler olduğu konusunda bilgi-

ler vermek, 

d. Nüfus (aile) planlaması hizmetlerinin nerelerden ve nasıl sağlana

cağını anlatmak, 

e. IJüfus (aile) planlamasında kullcmılan gebeli[_J;i önleyici yöntemlerin 

kullanımlarının yaygınlaQtırılması konusunda hizmet vermek, 

f. Çocuk sahibi olamayan ailelerin konı..ıyla ilgili terlavi hizmetlerin

den yararlanabilmelerini sağlamak, oldu(";u söylenebilir. 

Bu amaçlara uygun olarak Türkiye'de halkla ilişki1er açısın

dan düzenlenecek bir nüfus (aile) planlaması b:ı.mpanyasının, faaliyet

lerini yürütecek ve denetleyecek olan bir örr;üte ve bu örc;ütün yapısı 

içersinde : 

a. Toplumda nüfus (aile) planlaması konularında alan nraştırmaları ya

pabj_lecek ve bu ara::;ıtırma sonuçlarım. de[~erleyebilecek, 

b. Toplllilla nüfus (aile) planlamasının geroklili(';ini duyurabilecek ve 

bu konudaki tanıtım faaliyetlerini üstlenebilecek, 

c. ı·Jüf'us (aile) planlaması konularında toplumu e;:: :i. tebileeek, 
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d·. Konuyla ilgili uygulama hizmetlerini yürütebilecek ve 

e. Bütün bu faaliyetlerin koordinasyonunu üstlenebilecek kişi, kurum 

ve kuruluşlara ihtiyaç vardır. 

Türkiye'de halkla ilişkiler açısından düzenlenecek bir nüfus 

(aile) planlaması kampanyası için örgütleme ve ;uygulama modeli öneri

sinde bulunan bu tez çalışmasında,yukarıda sıralanan amaçlar doğrultu

sun da bir örgütle~e modeli oluşturulmuş, bu model içersinde: 

a. SSYB 

b. APAÇS Gn Md. 

c. Üniversiteler 

d. TRT 

e. Basın 

f. Gönüllü Kuruluşlar 

g. Kamuoyu Liderleri, gibi kişi kurum ve kuruluşlara görevler veril

miştir. 

Önerilen örgütleme modeli ile ilgili olarak geliştirilen uy

gulama modelinde ise kampanya faaliyetlerinin : 
a. Araştırma 

b. Planlama 

c. Ön Deneme 

d. Uygulama 

e. Değerleme, başlıkları altında yürütülmesi planlanmı('!tır. 

Türkiye'de halkla ilişkiler açısından düzenlenecek bir nüfus 

(aile) planlaması kampanyası için örgütleme ve ~ygulama modeli öneri

sinde bulunan bu çalışma, gelecekte konuyla ilgili düzenlenebilecek 

çalışmalara az da olsa katkıda bulunabildi[~inde amacına ulaşmış, göre

vini yerine getirmiş sayılacaktır. 
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E K KArJIPANYA D E ~ E R L E M E T E S T İ 

Önerilen bu Kampanya Değerleme Testi, bir halkla ilişkiler 

kampanyasının hazırlanmasında ve ~ygulanınasında gerek yul göstermek, 

gerekse kampanyanın belli noktalarına dikkati çekmek için oluşturul
muş bir modeldir. 

Önerilen model,kampanya sonuçlarının test edilebilmesine ko

laylık sa[tlayabilmek açısından sorular biçiminde düzenlenmiştir • 

..,, . ~. 
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I. A R A Ş T I R M A 

A. Bilgi Toplama 

a. Düzenlenmesi düşünülen kampanya için hangi kaynaklardan bilgi top

lanacaktır ? 

b. Kabaca, izlenilmesi dQ~ünülen bilgi toplama yöntemi ne olacaktır ? 

c. Birinci elden bilgi toplanacaksa doğrudan doğruya soru sorma, anket, 

mülakat gibi teknikler kullanılacak mıdır ? 

d. Toplumun konuyla ilgili günlük faaliyetlerine katılınacak mıdır ? . 

Bu teknik kullanılacaksa ne kadar bir süre gözlem yapılacaktır ? 

e. Konuyla ilgili bilgi toplanması sırasında ara::Jtırma uzmanlarından 

ve profesyonel araştırıcılardan yararlanılacak mıdır ? 

f. İkinci elden bilgi toplanacaksa bu bilgilerin sağlıklı olmaları 

için ne gibi denetim mekanizmaları dü.<Jünülmüştür'? 

g. Konu ile ilgili örgütlerin bilgilerinden yararlanılacak ınıdır ? 

h. Geniş ve uzun süreli bir araştırma projesine gidilirse, gerekli 

fon, zaman ve personel nereden sağlanacaktır ? 

ı. Araştırma kampanya sürecinin belli aşamalarını mı, ;roksa tümünü mü 

kapsayacaktır.? 

i. Geni0 kapsamlı bir araştırma projesi için gerekli za:,vm var ınıdır ? 

j. Bilgilerin düzenlenmesi saklarunası sırasında basım ve benzeri iş

lemlere başvurulacak mıdır ? 

k. Yeterince bilgi toplanabilmiş midir ? 

1. Bilgi toplama faaliyetlerinin başlanınsı ile bi tmesi arasında toplu

mun ni teliklerinde herhangi bir değişme olmucı mudur '? 

B. Sorun 

a. Sorun açık olarak kim ya da kimler tarafından nasıl ve ne zaman 

tanımlan~ıştır ? 

b. Sorun toplum tarafından mı belirlenmiştir ? 

c. Sox·un toplum ve kampanya için olu::,ıturulwı ör[~üt tarafından aynı 

biçimde mi görülmektedir ? Görüş farkle.rı varsa bunlar nelerdir '? 

Bu farklar hangi nedenlerden doğmaktadır ? 

d. Sorunun varlı[l;ını kabul edenler veya etmeyenler kimlerdir '? 

e. Toplurnun çer}i tli alt birimlerinin soruna karşı tutumları nelerdir ? 
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f. Sorun özellikle kimleri etkilemektedir ? 

g. Geçmişte sorunun çözümüne ilişkin ne gibi i§ler yapılmıştır ? 

h. Sorunun ekonomik, sosyolojik, psikolojik, sooycü psikolojik yönle
ri nelerdir ? 

ı. KnmuoyunUIIJl soruna l~arşı tutumu ve du,yarlı[Çı nedir ? 

i. Resmi ve GönUllü kuruluşların soruna karşı tutum ve duyarlılıkları 
nasıldır '? 

j. Çevrenin soruna karşı tutumu nedir? Konı:;ıu topluınlarda·benzer so

runlar var mıdır 1 Varsa, oralarda ne gibi işlemler yapılmıştır ? 
k. Dış di.in,ı,ranın soruna karşı tutumu nasıldır ? 

C. Hodef Kitle 

a. Kampanyanın düzenleneo eği hedef kitlenin sınırları nedir '? 

b. Hedef kitlenin co{srafi özellikleri nelerdir ? Bu özellikler hedef 

kitlenin genel ve günlük yaşamını nasıl etkilemektedir ? 

c. Hedef kitlenin temel geçim kaynakları nelerdir ? 

d. Dinsel inançlar bakımından hedef kitlenin özellikleri nelerdir ? 

e. Hedef kitle içindeki akrabalık ilişkileri nasıldır ? 

f. Hedef kitlenin haberleşme ve ulaşım sistemi nasıldır ? 

g. ·Hedef kitlenin nüfusa ilişkin genel nitelikleri nelerdir ? 

h. Hedef kitlenin konuyla ilgili toplı~snl alışkanlıkları nasıldır ? 
ı. Hedef kitlenin eğitim durumu nasıldır ? 

i. Hedef kitlede sorunun çözümüne katkıda bulunabilecek alt gruplar 

var mıdır ? Bunlar kampruıyaya ne ölçüde destek verebilirler ? 

j. Hedef kitleele sorunun çözümünü engelleyebilecek alt gruplar var 
mıdır ? 

k. Hedef kitle ile temasa geçmek için kimler, hangi gruplar, hangi 
örgütler kullanılacaktır ? 

D. Kampanya İdn Oluı:ıturulan Örgüt 

a. Kampan;Ia için oluşturulan örgüti.Lrı. genel ni telilcleri nelerdir ? 

b. Bu örgütün Ulkedeki örgütler sistemi içindeki yeri nedir ? 

c. Örgütün maddi ve manevi kaynakları nelerdir ? Örgüt elindeki fonla

rı nasıl kullanacaktır ? 

d. Kampanyanın uygulanmasına yardımcı olabilecek iç ve ch[~ kaynaklar 

nelerdir ? 
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II. P L R N L A M A 

a. Kampanya toplUıııun hangi kesiılılerinde baolatılacaktır ? 

b. Kampanyanın başlatılacağı toplwn kesimleri etkileı_;dme ne kadar 
açıktır ? 
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c. Kampanya süresince birlikte çalışılacak alt birimlerin destekleri

ni kazanmak için nasıl bir strateji t.wr;ulanacaktır ? 

d. Kampayayı düzenleyen örgütün hedef kitle ile olan iliçkileri ne öl

çüde dosrudan, ne ölçüde dolaylı olacaktır ? 

e. Örgüt kampanya süresince hangi tür doi1al liderleri kullanacaktır ? 

f. Kamparıyada yer alan görevli kurum ve kurulus;lar hangi rolleri üst-
leneceklerdir ? 

g. Nasıl lJir kampanya stratejisi tespit edilecektir '? 

h. Stratojide toplumsal işbirliği yaklaşımı ne ölçüde kull::.nılacaktır '? 

ı. Kampanya ile özellikle yaratılmak istenen det~erler nelerdir '? Bı..ın-
lara nasıl yaklaşılacaktır ? 

i. Hedef kitlenin genel enerji ve güç da[f,ılımı nasıl kullanılacaktır ? 

j. IJ.'oplumdald haberleşme kanalları ve haberleşme meknnizınaları stra
tejide nasıl kullanılacaktır ? 

k. Kaynakların tümüyle ve verimli bir biçimde kullanılabilmesi için 

stratejide gerekli önlemler alınmış mıdır ? 

1. Kampanyada Resmi, Gönüllü, Merkezi ve Yerel Örgütler\0- temsilcile

riyle naı.:ııl bir işbirliği öngörülmüatür '? 

m. Kampanyaya dışarıdan yardım sağlanacak mıdır ? 

n. Kampa1zyanın yürütülmesinde örgüt içindeki faaliyetler nasıl düzen
lenmiştir ? 

o. 

ö. 

p. 

Kamını.nya için ,yapılan medya ve zaman planı nedir '? 
Kampanya için e;erel~li kaynaklar planlanını:;.ı mıdır ? 
Strateji tespit edilirken bu ana dek yapılan işlerden alınan sonuç-
ların deL:erlendirilmesi yapılmış ve strateji gözden geçirilr;ıiş mi
dir ? 
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III. Ö N D E N E M E 

a. Kampanyanın ön denemesi nasıl plÔ.nlanmıotır '? 

b. Ön denecenin yapılabilmesi için pilot bölge seçilmiş midir ? 

c. Pilot bölgenin seçiminde hangi etkenler eöz önüne alınmıştır ? 

d. Seçilen pilot bölge hedef kitlenin hangi özelliklerini yansıtmak
tadır ? 

e. Ön deneme uyeulamasında alınacak sonuçlar nanıl de[';erlendirilecek
tir ? 

f. Bu sonuçlar kampanya uygulamalarına nasıl yansıtılacaktır ? 

T; ·~ 
AHADOlU OHIVERSfTESt 

..... r. ·~ •. ' •• ~ ... '! " 
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DI. UYGULAMA 

A. Kanmanya İlişkilerinin Kurulması 

a. Kampanya için hedef kitle ile ilk temnsı kampanya için düzenlenen 

~rgüt ne tür bir faaliyetle başlatncaktır ? 

b. Kampanyaya katılacak kişilerin sayısı, kimlikleri ve örgüt içinde

ıd sorumlulukları neler olacaktır ? 

c. İlk sonuçların alınmasına kadar geçecek zaman, bu zaman içersinde 

~rapılacak çalışmalar ve gerekli mali knynaklar nelerdir ? 

d. Kampanya için gere~li çalışmanın biçimi ve miktarı nedir ? 

e. Kampanya süresince ortaya çıkabilecek güçlüklerin anında çözümle

nebilmesi için tedbirler alınmış mıdır ? 

B. Kamnanya Faaliyetlerinin Başlatılması 

a. Kampanya nasıl başlatılacaktır ?: 

b. Kampanya g~revlerine çeşitli sorumluluklar nasıl dağıtılacaktır ? 

c. Kampanya için oluşturulan alt ~rgütlenmeler neler yapacaktır ? 

d. Kampanya süresince koordinasyo~ nasıl sağlanacaktır. 

e• Kampanya süresince nasıl bir eğitim yapılacaktır ? 

f. Kampanya sloganları hedef kitleye nasıl iletilecektir '? 

g. Kampanya süresince kitle iletişim araçları aracılığıyla iletilecek 

olan mesajların ve bu mesajları iletecek olan medyaların zaman ve 

yer planlaması yapılmış mıdır ? 

h. Kampanya için hazırlanan diğer·araç ve gereçler uygulamaya hazır 

ınıdır ~~ 

C._ Kampanyanın Genelleştirilmesi ve Yerleştirilmesi 

a •. Kampanyanın genelleştirilmesi ve yerleştirilr:ıesi nasıl yapılacak

tır ? 

b. Hedef ki tlede lcnmpanyayla sağlanan de&;ü;ikliklerin ~zendirilmesi 

nasıl sa~lnnacaktır. 

c. Kampanya ile hedef kitlenin değer ve inanç sisteminde ortaya çıkan 

durunı, yeni davranış biçimlerine nasıl yönlendirilecektir ? 

d. Kaınparwayı destekleyen öC;elerin yaygınla.'ıtırılması ve e;üçlendiril

mel~ri hangi yolla yapılacaktır ? 



V. D E d E R 1 E M E 

a. Kampanya sonunda hangi örgütler ve değerler değişmiş, hangileri 

ortadan kalkmış hangileri yaratılmıştır ? 

b. Hedef'kitlede kampanyanın başarı ile bitirildiği kanısı egemen 
midir ? 
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c. Hedef ki tl eni n kampanyayı algılayış ı,yla kumpanyayı düzenleyen ör

güt görevlilerinin konuyu algılayışları arasında bir fark var mı

dır ? Varsa nedir ? 

d. Karapanyada elde edilen bilgilerin nasıl sistemr1tizo edilece/1i ve 

saklanacağı planlanmış mıdır ? 

e. Hedef kitlenin yaratılan değişmeyi tek başına yürütebilecek duruma 

getirilmesi sağlanmış mıdır ? 

f. Kampanya örgütünün sürekli rolü topluma nasıl aktarılacaktır ? 

g. Hedef kitleye gerektiği zaman daha başka yardımlr.ırın ne zaman ve 

nasıl isteneceği nasıl öğretilecektir ? 

h. Varsa kampanya aleyhindeki davranışlar, mantıklı, düzenli, amaçlı 

ve bilinçli bir biçimde nasıl önlenecektir ? 
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