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Türkiye Beşinci Nüfusbilim Konferansı 17-18 Kasım 2022 tarihlerinde 
Ankara’da, Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün, Hacettepe Üniversitesi Beytepe 
yerleşkesinde bulunan binasında yüz yüze gerçekleştirilmiştir. İlki Nüfus 
Etütleri Enstitüsünün kuruluşundan hemen sonra 1968 yılında yapılmış olan 
“Türkiye Nüfusbilim Konferansı”nın beşincisi olan bu konferans Enstitünün 
55. Kuruluş yılında yapılmıştır.  

Türkiye bir göç ülkesidir. Göç literatüründe uzun yıllar boyunca göç veren bir 
ülke olarak anılan Türkiye, büyük çoğunluğu Avrupa kıtasında olmak üzere 
sayısı 5 milyona yaklaşan bir diasporaya sahip olmuştur. Asya ve Avrupa 
kıtalarını birbirine bağlayan bir köprü durumunda olan Türkiye, literatürde 
aynı zamanda bir geçiş ülkesi olarak değerlendirilmiştir. Türkiye, göç 
literatüründeki bu hüviyetlerinin yanına özellikle son 10 yılda giderek artan 
bir şekilde göç alan ülke hüviyetini de eklemiştir. Türkiye’nin sınır komşusu 
olduğu ülkelerdeki siyasi istikrarsızlıklar, savaşlar, yoksulluk gibi itici 
faktörler ve Türkiye’nin bölge ülkeleri ile kültürel, tarihi bağları ve cazibesinin 
artması gibi çekici faktörler hem uluslararası koruma, geçici koruma 
statüsündeki sığınmacıların hem de çalışma ve ikamet izni ile Türkiye’ye göç 
eden göçmenlerin sayısının 5 milyonu aşmasına yol açmıştır. Türkiye 2015 
yılından beri dünyada en çok sığınmacıyı barındıran ülke durumundadır. Yurt 
dışındaki diasporası ve ülkesinde barındırdığı göçmen sayısı yaklaşık olarak 
birbirine yakın bir ülke olarak Türkiye, göç sürecinin her iki tarafını da göz 
önünde tutan göç politikaları geliştirebilecek nadir ülkelerden birisi 
durumuna gelmiştir. Göçün ekonomik, sosyal, politik etkilerinin yanı sıra 
nüfus dinamikleri üzerinde de önemli bir etkisi olmasından yola çıkarak 
Beşinci Nüfusbilim Konferansı’nın ana teması “Türkiye ve Göç” olarak 
belirlenmiştir. 

Konferansın ana teması olarak belirlenen “Türkiye ve Göç” başlığı ile uyumlu 
konuların yanı sıra konferansta birçok bilim dalının yatay keseni durumunda 
olan nüfusbilimin kapsamına giren çok sayıda konu/tema da tartışılmıştır. 
Konferansta kapsanan temalar şunlardır: 

  

Önsöz 
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 İç göç ve kentleşme 
 Uluslararası göç 
 Göçmen nüfus 
 Doğurganlık 
 Anne-çocuk sağlığı 
 Üreme sağlığı 
 Ölümlülük 
 Aile ve evlilik 
 Nüfus yaşlanması ve kuşaklararası ilişkiler 
 Nüfus ve sağlık politikaları 
 Nüfus iktisadı 
 Tarihsel demografi 
 Toplumsal cinsiyet 
 Sınıf, etnisite, sağlık, nüfus 
 Araştırma yöntemleri/kayıt sistemleri 
 Poster 

Konferans temaları bir bütün olarak dikkate alındığında, konferans, 
disiplinlerarası bir yapıya sahip olarak, demografların yanısıra sosyoloji, 
antropoloji, iktisat, işletme, çalışma ekonomisi, şehir ve bölge planlaması, 
istatistik, coğrafya, tarih, matematik, yöneylem, kadın çalışmaları, sosyal 
politika ve sağlık alanlarında çalışan akademisyenleri ve araştırmacıları 
biraraya getirmiştir.  
 

Hakemli ulusal konferans olarak gerçekleştirilen “Beşinci Nüfusbilim 
Konferansı’nda 21 sözlü sunumu oturumu, 92 sözlü sunum, 7 poster sunumu 
yer almıştır. Konferansa 12’si yurt dışından olan 135 yazar çalışmaları ile 
katılmıştır. Yurt içi 26 farklı şehirden, 43 farklı üniversiteden, üniversite dışı 
11 farklı kurumdan katılımcı çalışmalarıyla konferansta yer almıştır.  

Konferans, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ofisi’nin mali desteği ile 
gerçekleştirilmiştir. UNFPA Türkiye ofisinin değerli ekibine ve konferansa 
bizzat katılarak konuşma yapan UNFPA Türkiye temsilcisi Hassan 
Mohtashami beye konferans düzenleme komitesi adına teşekkür ediyorum.  
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Konferansın planlanması ve gerçekleştirilmesi sürecindeki katkıları 
nedeniyle konferansın düzenleme ve danışma kurulunda yer alan, hakemlik 
yapan, çok sayıda üniversiteden akademisyene emekleri, destekleri için 
şükranlarımı sunuyorum. Konferansın planlanması, duyurulması, 
yaygınlaştırılması, gerçekleştirilmesi süreçlerindeki katkıları nedeniyle 
Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Cahit Güran’a, konferansa 
katılarak açılış konuşması yapan Rektör yardımcısı Prof.Dr. Aydın Ulucan’a 
teşekkür ediyorum. Konferansın her aşaması ile bizzat ilgilenen Nüfus Etütleri 
Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. İsmet Koç’a, enstitünün tüm akademik ve idari 
personeline; konferans sekretaryasında yer alan genç akademisyen 
arkadaşlarımıza, konferans hazırlık sürecindeki üstün gayretleri için teşekkür 
ediyorum. Bildiri sunarak, panelist veya oturum başkanı olarak ya da dinleyici 
olarak yaptıkları katkılar nedeniyle tüm konferans katılımcılarına sonsuz 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılının arifesinde, dünya nüfusunun 
8 milyara ulaştığı bir dönemde gerçekleştirilen “Beşinci Nüfusbilim 
Konferansı”nın nüfus konularının bilimsel olarak etkin bir şekilde 
tartışılmasına, disiplinlerarası etkileşimin artırılmasına, ülkemize ve insanlığa  
hizmet etmesi dileğiyle... 

 
Prof. Dr. Mehmet Ali ERYURT 
Konferans Başkanı
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Adı Soyadı Unvanı Kurumu Görevi 

Mehmet Ali Eryurt Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi Başkan 

A. Banu Ergöçmen Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi Düzenleme Kurulu Üyesi 

A. Didem Danış Şenyüz Doç. Dr. Galatasaray Üniversitesi Düzenleme Kurulu Üyesi 

Ahmet İçduygu Prof. Dr. Koç Üniversitesi Düzenleme Kurulu Üyesi 

Ayşe Abbasoğlu Özgören Dr. Hacettepe Üniversitesi Düzenleme Kurulu Üyesi 

Helga Rittersberger-Tılıç Prof. Dr. ODTÜ Düzenleme Kurulu Üyesi 

Hilal Arslan  Dr. Hacettepe Üniversitesi Düzenleme Kurulu Üyesi 

İsmet Koç Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi Düzenleme Kurulu Üyesi 

Mehmet Fatih Aysan Doç. Dr. Marmara Üniversitesi Düzenleme Kurulu Üyesi 

Melike Saraç Dr. Hacettepe Üniversitesi Düzenleme Kurulu Üyesi 

Mithat Arman Karasu Prof. Dr. Harran Üniversitesi Düzenleme Kurulu Üyesi 

Özgür Arun Doç. Dr. Akdeniz Üniversitesi Düzenleme Kurulu Üyesi 

    

Faruk Keskin Ar. Gör. Hacettepe Üniversitesi Konferans Sekreteryası 

Kardelen Güneş Ar. Gör. Hacettepe Üniversitesi Konferans Sekreteryası 

Mümine Barkçin Ar. Gör. Hacettepe Üniversitesi Konferans Sekreteryası 

Yaser Koyuncu Ar. Gör. Hacettepe Üniversitesi Konferans Sekreteryası 

Zehra Yayla Ar. Gör. Hacettepe Üniversitesi Konferans Sekreteryası 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konferans Düzenleme Kurulu Üyeleri ve Konferans Sekreteryası 
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Adı Soyadı Unvanı Kurumu 
A. Banu Ergöçmen Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi 
A. Didem Danış Şenyüz Doç. Dr. Galatasaray Üniversitesi 
A. Sevtap Kestel Prof. Dr. ODTÜ 
A. Sinan Türkyılmaz Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi 
Ahmet İçduygu Prof. Dr. Koç Üniversitesi 
Alan Duben Prof. Dr. İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Alanur Çavlin Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi 
Ali Berker Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi 
Ali Çağlar Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi 
Ayhan Kaya Prof. Dr. İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Ayşe Abbasoğlu Özgören Dr. Hacettepe Üniversitesi 
Ayşe Akın Prof. Dr. Başkent Üniversitesi 
Ayşe Gündüz Hoşgör Prof. Dr. ODTÜ 
Berna Zülfikar Savcı Dr. Ruhr-Universität Bochum 
Binali Tercan Doç. Dr. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
Cavit Işık Yavuz Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi 
Dilek Yıldız Dr. Vienna Institute of Demography 
E. Murat Özgür Prof. Dr. Ankara Üniversitesi 
Emine Özmete Prof. Dr. Ankara Üniversitesi 
Erdem Kırkbeşoğlu Doç. Dr. Başkent Üniversitesi 
Helga Rittersberger-Tılıç Prof. Dr. ODTÜ 
Hilal Arslan Dr. Hacettepe Üniversitesi 
Hilal Özcebe Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi 
İ. Can Özen Dr. ODTÜ 
İlhan Tekeli Prof. Dr. ODTÜ 
İlknur Yüksel-Kaptanoğlu Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi 
İsmet Koç Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi 
Kezban Çelik Prof. Dr. TED Üniversitesi 
Levent Akın Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi 
Lütfi Sunar Prof. Dr. İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Mehmet Ali Eryurt Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi 
Mehmet Fatih Aysan Doç. Dr. Marmara Üniversitesi 
Melike Saraç Dr. Hacettepe Üniversitesi 
Meltem Dayıoğlu Prof. Dr. ODTÜ 
Meral Sucu Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi 
Mithat Arman Karasu Prof. Dr. Harran Üniversitesi 
Murat Kırdar Prof. Dr. Boğaziçi Üniversitesi 
Murat Şentürk Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi 
Murat Yüceşahin Doç. Dr. Ankara Üniversitesi 

Konferans Danışma Kurulu Üyeleri 
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Mustafa Aykut Attar Dr. Hacettepe Üniversitesi 
Mustafa Özer Dr. Kilis 7 Aralık Üniversitesi 
N. Aydan Sat Prof. Dr. Gazi Üniversitesi 
Özgür Arun Doç. Dr. Akdeniz Üniversitesi 
Pelin Çağatay Dr. Hacettepe Üniversitesi 
S. Songül Yalçın Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi 
Saime Özçürümez Doç. Dr. Bilkent Üniversitesi 
Sema Buz Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi 
Semahat Özdemir Doç. Dr. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
Serdar Polat Dr. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe 

Başkanlığı 
Serdar Sayan Prof. Dr. TOBB ETÜ Üniversitesi 
Sinan Zeyneloğlu Doç. Dr. İstanbul Kent Üniversitesi 
Sutay Yavuz Prof. Dr. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 
Ş. Bahar Özvarış Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi 
Şebnem Beşe Canpolat Dr. Türkiye İstatistik Kurumu 
Tuğba Adalı Dr. UCL Centre for Longitudinal Studies 
Yaprak Civelek Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi 
Yusuf Çelik Prof. Dr. Marmara Üniversitesi 

Konferans Danışma Kurulu Üyeleri 
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PERŞEMBE, 17 KASIM 2022 

 

09.00-11.00 Kayıt  

   

09.30-10.00 Açılış Konuşmaları Konferans Salonu 

10.00-10.15 Al Farah Çocuk Korosu  

   

10.15-10.30 Çay-Kahve Arası  

   

10.30-11.15 Konferans Açılış Konuşması: “Türkiye’nin Göç 
Tarihi Hangi Göç Kategorileri İçinde Ele 
Alınabilir?” 

 

   

11.15-11.30 Çay-Kahve Arası  

   

11.30-13.00 Oturum 1: Üreme Sağlığında Politika 
Öncelikleri 

Salon 1 

 Oturum 2: Uluslararası Göç 1 Salon 2 

 Oturum 3: İç Göç ve Kentleşme Salon 3 

   

12.30-13.30 Poster Sunumları  

   

13.00-14.00 Öğle Arası-Konferans Kokteyli  

   

14.00-15.30 Oturum 4: İç Göç ve Kentleşme 2 Salon 1 

 Oturum 5: Uluslararası Göç 2 Salon 2 

 Oturum 6: Doğurganlık Salon 3 

   

16.00-17.30 Oturum 7: Göçmen Nüfus 1 Salon 1 

 Oturum 8: Aile ve Evlilik Salon 2 

 Oturum 9: Toplumsal Cinsiyet 1 Salon 3 

 

 

Konferans Program Özeti 
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CUMA, 18 KASIM 2022 

 

09.00-10.30 Oturum 10: Uluslararası Göç 3 Salon 1 

 Oturum 11: Nüfus İktisadı Salon 2 

 Oturum 12: Göçmen Nüfus 2 Salon 3 

   

11.00-12.30 Oturum 13: Nüfus Yaşlanması ve 
Kuşaklararası İlişkiler 

Salon 1 

 Oturum 14: Ölümlülük Salon 2 

 Oturum 15: Nüfus İktisadı 2 Salon 3 

   

12.30-13.30 Öğle Arası  

   

 Poster Sunumları  

   

13.00-15.00 Oturum 16: Araştırma Yöntemleri/Kayıt 
Sistemleri 

Salon 1 

 Oturum 17: Tarihsel Demografi Salon 2 

10.30-11.15 Oturum 18: Toplumsal Cinsiyet 2 Salon 3 

   

15.00-15.30 Çay-Kahve Arası  

   

15.30-17.00 Oturum 19: Sınıf/Etnisite/Sağlık/Nüfus 
Değişimi 

Salon 1 

 Oturum 20: Nüfus ve Sağlık Politikaları Salon 2 

 Oturum 3: Anne ve Çocuk Sağlığı Salon 3 

   

17.15-17.30 Konferans Kapanış Oturumu Konferans Salonu 

Konferans Program Özeti 
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Perşembe, 17 Kasım, 10.30–11.15 

Konferans Salonu 

 
Konferans Açılış Konuşması 

 

"Türkiye’nin Göç Tarihi Hangi Göç Kategorileri İçinde Ele 
Alınabilir?"  
Prof. Dr. İlhan Tekeli 

Perşembe, 17 Kasım, 11.30–13.00 

Salon 1 

 
Oturum 1: Üreme Sağlığında Politika Öncelikleri 

 
Oturum Başkanı: Gökhan Yıldırımkaya 

 
1.  Türkiye’de Doğurganlık Tercihleri: İdealler, Niyetler ve Doğurganlık 
Farklarındaki Eğilimler  
• Ayşe Abbasoğlu Özgören, Zehra Yayla, Ahmet Sinan Türkyılmaz, 
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 

 
2.  Türkiye’de Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımında Öncü ve Geride 
Kalmış Sosyal Grupların Belirlenmesi için Eğilim Analizi: 1993-2018 
• İsmet Koç, Melike Saraç, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 

 
3.  Gebeliği önleyici yöntemlere ilişkin farklı ihtiyaçların karşılanması: 
Türkiye’de karşılanmayan gebeliği önleyici yöntem ihtiyacının toplam 
pazar yaklaşımı ile analizi  
• Pelin Çağatay, Alanur Çavlin, Kardelen Güneş, Hacettepe Üniversitesi 
Nüfus Etütleri Enstitüsü 

 
4.  Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları Açısından Hangi Kadınlar 
Geride Kalıyor?  
• İlknur Yüksel-Kaptanoğlu, Yaser Koyuncu, E. Mümine Barkçin, 
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 
 

 

Sözel ve Poster Sunum Programı 
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Perşembe, 17 Kasım, 11.30-13.00  

Salon 2 

 
Oturum 2: Uluslararası Göç 1 

 
Oturum Başkanı: Helga Rittersberger-Tılıç 

 
1.  The Impact of Syrian Refugees on the Vertical Mismatch of Natives: 
Evidence from Turkish Labor Markets  
• Uğur Aytun, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisat Bölümü,  
• Seyit Mümin Cilasun, TED Üniversitesi İktisat Bölümü 

 
2.  Göçmen Hayatların Soundtracki: “Düşmüşüm Ben El Kapılarına”  
• Çiğdem Manap, Brandenburg University of Technology Intercultural Studies, 
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 

 
3.  Mahalleden Göç Ettikten Sonra Mahalleye Olan Mekânsal Aidiyetin 
Sürdürülebilirliği: Hatay İli Altınözü İlçesi Sarılar Mahallesi Örneği  
• Zehra Güngördü, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama 
Anabilim Dalı 

 
4.  Sosyal Uyum Yardımı (SUY) Programının Geçici Koruma Altındaki 
Suriyelilerin İşgücü Arzına Etkisi  
• İbrahim Emre İlyas, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Programı Türkiye 
Ofisi 

 
5.  Gaziantep ve Kayseri’deki Suriyeli Göçmenlerin Kentteki Görünür ve 
Görünmez Yüzleri  
• Gül Berna Özcan, Royal Holloway, University of London, • Çiğdem Varol, 
Gazi Üniversitesi, • Meltem Karadağ, Gaziantep Üniversitesi, • Burak 
Asiliskender, • Sinan Akyüz, Abdullah Gül Üniversitesi 
 

 

Sözel ve Poster Sunum Programı 
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Perşembe, 17 Kasım, 11.30–13.00 

Salon 3 

 
Oturum 3: İç Göç ve Kentleşme 

 
Oturum Başkanı: Kezban Çelik 

 
1. Tersine Göç ve Döngüsel Göçün Belirleyicileri Olarak; Habitus ve 
Kırsal Kalkınma Projeleri  
• Mevhibe Gültekin, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı 

 
2.  Türkiye’de İç Göç Dinamikleri ve İşgücü Göçü  
• Enver Taştı, • Şebnem Beşe Canpolat, Türkiye İstatistik Kurumu 

 
3.  Kamu Yatırımları ve İç Göç İlişkisinin Ankara İli Üzerinden 
İncelenmesi  
• Kevser Yaldız Türedi, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 

 
4.  Türkçe Literatürde Farklı Disiplinlerden Mobilite (Hareketlilik) 
Çalışmaları Üzerine Bir İnceleme  
• Hanife Aliefendioğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 
• Umut Beşpınar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 

 
_______________________________________________________________________________________ 

Sözel ve Poster Sunum Programı 
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Perşembe, 17 Kasım, 14.00–15.30 

Salon 1 

 
Oturum 4: İç Göç ve Kentleşme 2 

 
Oturum Başkanı: Şebnem Beşe Canpolat 

 
1.  Kırdan Kente Göçte Kent Hakkına Erişemeyenlerin Dayanışması 
Olarak Hemşehri Dernekleri  
• Onur Özkan, İnönü Üniversitesi Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı 
 
2.  Kentsel Planlama Sisteminin Kitlesel Göç Durumundaki 
Yetersizlikleri  
• Binali Tercan, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama 
Bölümü 
 
3.  Türkiye’nin 2000 Sonrası İller ve Bölgeler Arası İç Göç Hareketliliği  
• Seda Senem Alpaykut Bayrak, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
Şehircilik Anabilim Dalı 
 
4.  Türkiye’de İç Göçün Yeni Halleri: İstanbul’dan İzmir’e Yaşam Tarzı 
Göçü  
• Bahar Kaba, Ege Üniversitesi Coğrafya Anabilim Dalı 

 
5.  19. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı İmparatorluğu’nda Nüfus 
Hareketliliği: Yalvaç Kazası Örneği  
• İlker Yiğit, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Coğrafya Bölümü,  
• Mustafa Yakar, Süleyman Demirel Üniversitesi Coğrafya Bölümü 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Sözel ve Poster Sunum Programı 
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Perşembe, 17 Kasım, 14.00-15.30 

Salon 2 

 
Oturum 5: Uluslararası Göç 2 

 
Oturum Başkanı: Pelin Çağatay 

 
1.  Türkiye’nin Sosyal Uyum Politikaları ve Uygulamaları  
• Gökçe Ok, • Ekrem Demir, Göç İdaresi Başkanlığı Uyum ve İletişim Genel 
Müdürlüğü 

 
2. Ulusal Güvenliğin Kaynağı Olarak Uluslararası Göç  
• Niyazi İpek, Ardahan Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı 
 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Sözel ve Poster Sunum Programı 
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Perşembe, 17 Kasım, 14.00-15.30 

Salon 3 

 
Oturum 6: Doğurganlık 

 
Oturum Başkanı: Alanur Çavlin 

 
1. Türkiye’nin ve Suriyeli Göçmenlerin Doğurganlık Hızlarındaki Tempo 
Etkisinin Ayrıştırılması: 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 
Verilerinin Retrospektif Analizi  
• İsmet Koç, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 

 
2. Çocuk Sahibi Olma Eğilimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma  
• Cenk Beyaz, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı 

 
3. Intergenerational Fertility Transmission in the United States: New 
Evidence from the General Social Survey  
• M. Aykut Attar, Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü 

 
4. Suriyeli Göçmen Nüfusun Doğurganlığında Dün, Bugün ve Yarın  
• Faruk Keskin, • Pelin Çağatay, • Ayşe Abbasoğlu Özgören, Hacettepe 
Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 
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Perşembe, 17 Kasım, 16.00–17.30 

Salon 1 

 
Oturum 7: Göçmen Nüfus 1 

 
Oturum Başkanı: Saime Özçürümez 

 
1.  Hatay’daki Göçmen Girişimciliğinin Sosyo-Mekansal Yapısı  
• Kezban Becerikli, Yozgat Bozok Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama 
Bölümü, • Çiğdem Varol, Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 

 
2. Göç ve Suç İlişkisine Psikososyal Bakış  
• Hüseyin Nergiz, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü 

 
3. COVID-19 Sonrası Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Değişen Göç 
Hareketleri ve Göçmen Profilleri: “Nerede O Eski Gürcüler”  
• Bekir Güzel, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 

 
4. The Labor Market Integration of Syrian Refugees in Turkey  
• Murat Demirci, Koç Üniversitesi İktisat Bölümü • Murat Güray Kırdar, 
Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü 

 
5. Türkiye’de Yaşayan Göçmen Çocuklarında Bodurluk  
• Didem Pekkurnaz, • Mehmet Delil Yorgun, Başkent Üniversitesi İktisat 
Bölümü 
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Perşembe, 17 Kasım, 16.00-17.30  

Salon 2 

 
 Oturum 8: Aile ve Evlilik 

 
Oturum Başkanı: Enver Taştı 

 
1. Türkiye’de Hanehalkı Yapısında ve Yaşlı Bireylerin Yaşadığı 
Hanehalkı Tiplerindeki Değişim  
• Şebnem Beşe Canpolat, Türkiye İstatistik Kurumu 

 
2.  Türkiye’de Aile Yapılarının Sıralı Yaşam Akışı Modelinden Esnek 
Yaşam Akışı Modeline Dönüşümü: Dün, Bugün ve Yarın  
• İsmet Koç, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 

 
3. ‘Gitmek Zorundaydım ve Gittim’: Türkiye’den Japonya’ya İşçi Göçü ve 
Ulusötesi Aile Pratikleri  
• Esra Demirkol Colosio, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyoloji Anabilim 
Dalı 
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Perşembe, 17 Kasım, 16.00-17.30  

Salon 3 

 
Oturum 9: Toplumsal Cinsiyet 1 

 
Oturum Başkanı: Hilal Arslan 

 
1.  Gebelik ve Doğum Hizmetlerinden Yararlanma Sürecinde Kadınların 
Karşılaştıkları Ayrımcılıklar  
•Burcu Hatiboğlu Kısat, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, • Çağıl 
Öngen Köse, Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi, • Özge Sanem Özateş Gelmez, 
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü• Özlem Ersavaş Ataçay, 
Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi, • Selda Taşdemir Avşar, Hacettepe 
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, •İlknur Yüksel-Kaptanoğlu, Hacettepe 
Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, •Meltem Ağduk, Birleşmiş Milletler Nüfus 
Fonu FGM Programı Etiyopya, •Gökhan Yıldırımkaya, Birleşmiş Milletler 
Nüfus Fonu Türkiye Ofisi Ankara 

 
2.  Göçün Kadınlar Üzerindeki Etkisini Edebiyat ile Anlamak: Sevgili 
Arsız Ölüm Örneği  
• Merve Çopuroğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve 
Kadın Çalışmaları 
 
3.  Yurtdışına Göç Eden Üniversite Mezunu Kadınların Deneyimleri: 
Karşılaştırmalı Bir Çalışma  
• Ahu Paköz Türkeli, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyoloji Bölümü  
• Çiçek Coşkun, Başkent Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 

 
4. Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Zorla Yerinden Edilme ve Sınır 
• Buket Özdemir Dal, Kocaeli Üniversitesi Göç Çalışmaları Programı 
• Itır Aladağ Görentaş, Kocaeli Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 
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Cuma, 18 Kasım, 09.00–10.30 

Salon 1 

 
Oturum 10: Uluslararası Göç 3 

 
Oturum Başkanı: Ayşe Abbasoğlu Özgören 

 
1.  Yalnız Yaşayan Suriyeli Yaşlı Kadınların Covid-19 Deneyimleri ve Baş 
Etme Stratejileri  
• Vefa Saygın Öğütle, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyoloji Bölümü,  
• Hilal Sevlü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı 

 
2. Ülkelerinden Göç Etmeyen/Edemeyen Suriyeliler: Türkiye’nin 
Gönüllü, Güvenli ve Onurlu Geri Dönüş Stratejisi için Bir Araç mı?  
• Nevzat Tekneci, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 

 
3. Three Worlds of Iranian Immigrants: Role of Perceptions toward Host 
Country in the Social and Economic Integration of Immigrants in Turkey 
• Mehmet Fatih Aysan, Marmara Üniversitesi Uygulamalı Sosyoloji Anabilim 
Dalı, • Maryam Ekhtiari, Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
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Cuma, 18 Kasım, 09.00–10.30 

Salon 2 

 
Oturum 11: Nüfus İktisadı 1 

 
Oturum Başkanı: Murat Kırdar 

 
1.  Female Inactivity Change in Türkiye: Age Structure and Reasons for 
Not in Labor Force  
• Serdar Polat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 

 
2.  Türkiye’ye Göç Eden Yabancı Uyrukluların Mekânsal Dağılımı 
Üzerinde İşgücü Piyasasının Etkisinin Analizi  
• Anıl Eralp, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ekonometri Bölümü 

 
3.  Türkiye’de Mutluluk Eşitsizliği: TÜİK Yaşam Memnuniyeti Araştırması 
Verileri Üzerinden Bir İnceleme  
• Hilal Arslan, • Alanur Çavlin, • E. Mümine Barkçin, Hacettepe Üniversitesi 
Nüfus Etütleri Enstitüsü 
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Cuma, 18 Kasım, 09.00–10.30 

Salon 3 

 
Oturum 12: Göçmen Nüfus 2 

 
Oturum Başkanı: Ayşe Gündüz Hoşgör 

 
1.  The Labor Market Integration of Foreign-Born Male Population in 
Turkey: A Cross-Sectional Approach  
• Egemen Can Toker, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi Gelişme ve Uluslararası 
İktisat Anabilim Dalı 

 
2.  Exploring the Relation between Women Empowerment and 
Reproductive Independence in Syrian Refugees in Turkey 
• Kardelen Güneş, • Alanur Çavlin, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri 
Enstitüsü 

 
3. Kırılgan Göçmen Emeği: İstanbul’un Suriyeli Çocuk İşçileri  
• Rümeysa Betül Gündüz, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Hizmet 
Bölümü 
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Cuma, 18 Kasım, 11.00–12.30 

Salon 1 

 
Oturum 13: Nüfus Yaşlanması ve Kuşaklararası İlişkiler 

 
Oturum Başkanı: Şebnem Beşe Canpolat 

 
1. Türkiye’de Yaşlı Hareketliliği: Datça İlçesi (Muğla) Örneği  
• Serenay Ermiş, Mustafa Yakar, Süleyman Demirel Üniversitesi  
Coğrafya Bölümü 

 
2. Büyükanne Göçü: Torun Bakımı Amacıyla Yapılan Geçici Göçlere Bir 
Feminist-İlişkisel Yaklaşım Örneği  
• Esen Burcu Özcan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Genel Sosyoloji ve 
Metodoloji Anabilim Dalı 

 
3. “Demografik Yaşlanma Mekânda Fark Eder”: Türkiye’de Yaşlanmanın 
Mekânsal-Zamansal Örüntüleri  
• Mustafa Yakar, Süleyman Demirel Üniversitesi Coğrafya Bölümü,  
• Ertuğrul Murat Özgür, Ankara Üniversitesi Coğrafya Bölümü 

 
4. Göç ve Kırsal Küçülme Bağlamında Demografik Yaşlanma  
• Didem Danış, Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 
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Cuma, 18 Kasım, 11.00–12.30 

Salon 2 

 

Oturum 14: Ölümlülük 

 
Oturum Başkanı: İsmet Koç 

 
1.  Epidemiyolojik Dönüşüm Perspektifinden Türkiye’de Ölümlülük ve 

Ölüm Nedenleri  

• Mehmet Ali Eryurt, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü  

 

2. Suriye’den Türkiye’ye Zorunlu Göç ve Beş Yaş Altı Ölümlülüğü  
• Ayşe Abbasoğlu Özgören, •Faruk Keskin, •Pelin Çağatay, Hacettepe 
Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 

 
3.  Trends in Life Expectancy and Lifespan Inequality in Turkey  
• Zehra Yayla Enfiyeci, • Alanur Çavlin, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri 
Enstitüsü 

 
4.  Makine Öğrenimi Teknikleri Kullanarak Stokastik Ölümlülük 
Modellerinin Uyum ve Öngörü Yeteneğinin Geliştirilmesi  
• Özer Bakar, • İsmail Gür, Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 
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Cuma, 18 Kasım, 11.00–12.30 

Salon 3 

 
Oturum 15: Nüfus İktisadı 2 

 
Oturum Başkanı: Meltem Dayıoğlu 

 
1.  The Causal Impact of Migrant Stock Population on Innovation in the 
Selected OECD Countries  
• Mesut Alper Gezer, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İktisat Bölümü 
 
2.  The Effect of Survivor’s Benefits on Women Employment: An Example 
of Turkey  
• Gülnaz Şahin Keskin, Sosyal Güvenlik Kurumu  
• Alanur Çavlin, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 

 
3. Sosyal Sermayenin Zaman Kullanımı Anketi Verisi Kullanılarak 
Ölçülmesi  
• Hande Hacımahmutoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 
• İlknur Yüksel-Kaptanoğlu, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 

 
4. Türkiye’de Genç ve Yaşlı Çalışanların Göreli Yoksulluğu: Kim Daha 
Yoksul?  
• Atalay Çağlar, Pamukkale Üniversitesi Yöneylem Anabilim Dalı,  
• Handan Kumaş, Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı 
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Cuma, 18 Kasım, 13.30–15.00 

Salon 1 

 
Oturum 16: Araştırma Yöntemleri/Kayıt Sistemleri 

 
Oturum Başkanı: A. Sinan Türkyılmaz 

 
1. Hanehalkı Refahının Küme Düzeyindeki Cevaplama Davranışına 
Etkisi: 1993-2018  
• İsmet Koç, • Melike Saraç, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü  

 
2. Cevaplayıcı Motivasyonunun Split-Ballot Verisi Üzerindeki Rolü: 
Avrupa Sosyal Araştırması (ESS)’nda Soru Düzeyi Cevapsızlık Analizi  
• Melike Saraç, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 

 
3. Eleştirel Metodoloji: Göç Araştırmalarında Yöntem Tasası  
• H. Yaprak Civelek, Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı 

 
4. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nin Yaş Yapısına İlişkin 
Değerlendirme  
• Faruk Keskin, • Pelin Çağatay, • Ahmet Sinan Türkyılmaz, Hacettepe 
Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 

 
5. 5 Yaş Altı Ölüm Kayıtlarının Tamlığının 2009-2019 Yılları için Bölge 
Düzeyinde İncelenmesi  
• Şahin Bingöl, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, • Andrea 
Verhulst,  University of Pennsylvania Population Studies Center, • Alanur 
Çavlin,  Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, • Michel Guillot, 
University of Pennsylvania Population Studies Center 
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Cuma, 18 Kasım, 13.30–15.00 

Salon 2 

 
Oturum 17: Tarihsel Demografi 

 
Oturum Başkanı: Yunus Koç 

 
1. Türkistan Nüfus Tarihi Araştırmalarında Rus Çarlığı İstatistiklerinin 
Değerlendirilmesi  
• Ebubekir Güngör, Yozgat Bozok Üniversitesi Tarih Bölümü 

 
2. Cizye Defterlerinin Nüfus Araştırmalarında Kullanımına Dair 
Sorunlar  
• Doğan Yörük, Selçuk Üniversitesi Tarih Bölümü 

 
3. Osmanlı Son Dönem Nüfus Tarihi Araştırmaları Açısından Temettuat 
Defterleri  
• Serkan Polat, Yozgat Bozok Üniversitesi Tarih Bölümü 

 
4. Nüfus Sayımlarında Rızanın İmalatı: İlanların Gücü  
• Aytül Tamer Torun, AHBV Üniversitesi Gazetecilik Anabilim Dalı,  
• Alanur Çavlin, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 
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Cuma, 18 Kasım, 13.30–15.00 

Salon 3 

 

Oturum 18: Toplumsal Cinsiyet 2 
 
Oturum Başkanı: İlknur Yüksel-Kaptanoğlu 
 
1. Türkiye’ye Yönel Afgan Göçü: Savaştan, Yoksulluktan ve Ataerkiden 
Kaçış  
• Çağla Ünlütürk, Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri Bölümü, • Fikri Topaloğlu, United Work 
 
2. Kadınların Gidişi: Toplumsal Endişe ve Bedenlerin Denetimi  
• Zeynep Selen Artan, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 
 
3. Evlat Edinen Ebeveynlerin Deneyimlerinin Toplumsal Cinsiyet 
Perspektifinden Değerlendirilmesi  
• Sabiha Rana Dayıoğlu Oyman, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal 
Hizmet Bölümü, • Ayşe Gönüllü Atakan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi 
Sosyoloji Bölümü 
 
4. Conservatism and Patriarchal Norms: Evidence from Syrian Refugee 
Inflows to Turkey  
• Deniz Özgüder, • Güneş A. Aşık, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 
İktisat Bölümü 
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Cuma, 18 Kasım, 15.30–17.00 

Salon 1 

 

Oturum 19: Sınıf/Etnisite/Sağlık/Nüfus Değişimi 
 
Oturum Başkanı: Yaprak Civelek 
 
 
1.  Diasporaya Ulaşma Stratejileri, Türkiye ve Almanya’da Türk-İslam’ın 
Tanınma Mücadelesi  
• Mahmut Mazlum, Ankara Üniversitesi Politika ve Ekonomi Bölümü 
 
2. Geçici Korumadan Güvencesizliğe Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin 
Hukuki Statüsü ve Çalışma Hayatı  
• Olgu Karan, Başkent Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 
 
3. Almanya’da Yaşlılarda Göçmenlik ve Sağlık  
• Nur Koyuncu, • Ayşe Abbasoğlu Özgören, Hacettepe Üniversitesi Nüfus 
Etütleri Enstitüsü 
 
4. Kıbrıs’ın Kuzeyinde Nüfus Yapısı ve Değişimine Bakış  
• Evren Demirbilek, KKTC İstatistik Kurumu 
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Cuma, 18 Kasım, 15.30–17.00 

Salon 2 

 

Oturum 20: Nüfus ve Sağlık Politikaları 
 
Oturum Başkanı: Mehmet Fatih Aysan 
 
1. Kovid-19 Aşısına Kimler Neden Karşı? Aşı Olma Kararının Belirleyici 
Unsurları  
• Ceylan Engin, • S. Sena Akkoç, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü  
• Eralp Kaan Karduz, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü 
 
2. Güvenlik Krizi Göçmenlere Bakışı Nasıl Etkiler? Twitter Verisi Analizi  
• M. Tahir Kılavuz, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası 
İlişkiler Bölümü, • Ahmet Akbıyık, Harvard Kennedy School, • Ömer Faruk 
Yalçın, University of Massachusetts at Amherst, • Abdullatif Köksal, Ludwig 
Maximilian University of Munich 

 
3. Pfizer mı Turkovac mı? Kovid-19 Aşı Markalarına Güvenin Belirleyici 
Unsurları  
• Ceylan Engin, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, • Eralp Kaan Karduz, 
Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü, • S. Sena Akkoç, Boğaziçi Üniversitesi 
Sosyoloji Bölümü 
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Cuma, 18 Kasım, 15.30–17.00 

Salon 3 

 

Oturum 21: Anne ve Çocuk Sağlığı  

 

Oturum Başkanı: Banu Ergöçmen 
 
1.  Farklı Sosyo-Ekonomik Koşullarda Büyüyen Yetişkin Kadınlarda 
Menarş Yaşı  
• Gamze Sönmez, Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü 
 
2.  Understanding Native-Refugee Differences in Birthweight and 
Anthropometric Outcomes of Children  
• Murat Demirci, Koç Üniversitesi İktisat Bölümü, • Murat Güray Kırdar, 
Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü, • Andrew Foster, Brown Üniversitesi 
İktisat Bölümü 
 
3.  Göçle Birlikte Gelen Kadın Sağlığı Sorunları  
• Semra Elmas, Lefke Avrupa Üniversitesi Hemşirelik Bölümü, • Şükran 
Başgöl, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ebelik Bölümü, • Şule Oruç, Ankara Dr. 
Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
 
4. Türkiye’de ve Suriyeli Göçmen Kadınlarda Obezite  
• Pelin Çağatay, • Ayşe Abbasoğlu Özgören, • Faruk Keskin, Hacettepe 
Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 
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Perşembe-Cuma, 17-18 Kasım, 12.30-13.30 

Poster Sunumları 

 
Oturum Başkanı: Melike Saraç 

 
P1. Türkiye’deki Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Politika ve 
Programlarının Tarihsel Seyri  
• Pelin Çağatay, • Faruk Keskin, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri 
Enstitüsü 
 
P2. Amenity Migration and Relational Space  
• Simay Özlü Diniz, Başkent Üniversitesi 
 
P3. Göçmen Kadın İşçilerin Sağlık Durumu  
• Rumeysa Ayşe Güden, Arda Borlu, Erciyes Üniversitesi Halk Sağlığı 
Anabilim Dalı 

 
P4. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden “İklim Eylemi” Kapsamında 
İklim Değişikliği, İklim Göçü ve Sosyal Hizmet  
• Rahime Yoldaş, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı  
• Ceylan Yaşar, Gaziantep Şahinbey Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü 
 
P5. Son Dönem Yaşanan Göç Hareketlerinin Türkiye’nin Nüfus 
Politikasına Etkileri  
• Furkan Düzenli, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksekokulu 
 
P6. Kovid-19 Pandemisi Döneminde Türkiye’deki Doğurganlık Eğilimleri 
• Ceylan Engin, • Ayşenur Gökçe, • Alperen Ömer Şehitoğlu, Boğaziçi 
Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 
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1-1. Türkiye’de Doğurganlık Tercihleri: İdealler, Niyetler ve 
Doğurganlık Farklarındaki Eğilimler 
Ayşe Abbasoğlu Özgören, Zehra Yayla ve Ahmet Sinan Türkyılmaz 
 
İdeal doğurganlık ile doğurganlık niyetindeki son değişiklikler, Türkiye’nin 
yakın zamandaki en dikkat çekici demografik gelişmelerindendir. Bu 
çalışmanın amacı, 1993-2018 dönemi için kadınların doğurganlık idealleri ve 
niyetlerindeki değişimleri göstermektir. Ayrıntılı olarak ifade edilirse, 1993-
2018 dönemi için ideal çocuk sayısındaki değişiklikler ve bunların doğurganlık 
göstergeleriyle karşılaştırması (ideal-gerçekleşen doğurganlık farkı) ve (nihai) 
istenilen toplam aile büyüklüğündeki değişiklikler ve bunların doğurganlık 
göstergeleriyle karşılaştırması (istenilen-gerçekleşen doğurganlık farkı) 
sunulmaktadır. Ayrıca halen evli kadınların ideal ve istenilen çocuk sayısının 
dağılımını göstermek, farklı çocuk sayılarına sahip halen evli kadınların ideal-
gerçekleşen çocuk sayısı karşılaştırmalarını göstermek, farklı çocuk sayılarına 
sahip halen evli kadınların başka çocuk sahip olma niyetlerini göstermek ve 
2018 TNSA verisini kullanarak kadınların doğurganlık niyetlerini çok 
değişkenli lojistik regresyon yöntemiyle analiz etmek hedeflenmiştir. 
Bulgulara göre 1993-2018 arası 25 yıllık dönemde ideal çocuk sayısı artarken, 
istenilen çocuk sayısı ortalama olarak azalmıştır. Doğurganlık farkı geleneksel 
TDH kullanıldığında pozitif olmasına rağmen, düzeltilmiş TDH kullanıldığında 
negatif olmaktadır, yani gerçekleşen doğurganlık, ideal veya istenilen çocuk 
sayısına kıyasla daha fazladır. Bulgulara göre Türkiye'de pronatalizm 
seviyesinde bir artış olmuştur, ancak bunun niyet ve davranışlara yansıdığı 
sonucuna varmak yanlış olacaktır. Çok değişkenli bulgularımız ise yaş ve 
doğurganlık/çocukla ilgili değişkenlerin (toplam çocuk sayısı, çocukların 
cinsiyet kompozisyonu, çocuk ölümü deneyimi ve ideal çocuk sayısı), 
kadınların çocuk sahibi olma isteğinin önemli belirleyicileri olduğunu 
göstermiştir. Ayrıca bölge, anadil ve gebeliği önleyici yöntem kullanımı önemli 
belirleyicilerdir. Sosyoekonomik değişkenler ise çocuk sahibi olma niyeti ile 
anlamlı olarak ilişkili bulunmamıştır. Dolayısıyla sosyoekonomik değişkenleri 
etkileyecek politika araçlarıyla çocuk sahibi olma niyetine etki etmek mümkün 
görünmemektedir. 
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1-2. Türkiye’de Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımında Öncü ve Geride 
Kalmış Sosyal Grupların Belirlenmesi için Eğilim Analizi: 1993-2018 
İsmet Koç ve Melike Saraç 
 
Bu çalışma, Türkiye’de gebeliği önleyici yöntem kullanımının doğurganlık 
dönüşümündeki rolünü dikkate alarak iki konuya odaklanmaktadır: (1) 
gebeliği önleyici yöntem kullanımı sürecindeki öncü ve geride kalmış grupları 
belirlemek, (2) gebeliği önleyici yöntem bilgisi, kullanımı, niyeti, kaynağı ve 
devamsızlığına ilişkin politika boşluklarını ve politika önceliklerini anlamak. 
Bu amaçlara ulaşmak için, çalışmada TNSA-1993, TNSA-1998, TNSA-2003, 
TNSA-2008, TNSA-2013 ve TNSA-2018 veri setleri kullanılmaktadır. 
Çalışmanın sonuçları, gebeliği önleyici yöntemlere dair bilgi seviyesi, 
kullanımı, niyeti, bırakılması ve başarısızlığı süreçlerinde, hiç evlenmemiş, 
eğitimsiz, Kürt, yoksul, kırsal alanlarda yaşayan, işgücüne dahil olmayan 
kadınların, diğer kadınlara göre geride kalmış kadınlar olduğunu 
göstermektedir. Çalışmanın sonuçları, gebeliği önleyici yöntem 
kullanmamanın artmasının, kamu sektörünün kontraseptif teminindeki 
rolünün azalmasının, orta ve kısa dönemli kontraseptif yöntemleri tercih 
edilmesinin, 12-aylık yöntem bırakma hızlarının yüksek olmasının, yüksek 
başarısızlık hızlarının, geri çekme yöntemi kullanımının dirençli olmasının, 
geri çekme yönteminin yaygın bir şekilde kullanılmasına karşın gebe 
kalınabilecek döneme ilişkin bilgi seviyesinin düşük olmasının ve gelecekteki 
yöntem kullanımı talebinin zayıf olmasının temel politika boşlukları olduğunu 
göstermektedir. Bu politika boşluklarını ortadan kaldırmak için, Türkiye’deki 
mevcut aile planlaması danışmanlık sisteminin bilinçli seçimi sağlayacak 
şekilde yapısal bir dönüşüme tabi tutulması gerekmektedir. Yeni oluşturulacak 
olan bu sistemin, sadece arza dayalı ya da hizmet sağlayıcı kontrollü politikalar 
olmaktan çok talebe dayalı ya da kullanıcı kontrollü politikalar olması ve 
medeni durumdan bağımsız olarak halen evli kadınların yanında tüm erkekleri 
ve hiç evlenmemiş kadınları da hedef grup olarak tanımlaması gerekmektedir. 
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1-3. Gebeliği önleyici yöntemlere ilişkin farklı ihtiyaçların karşılanması: 
Türkiye’de karşılanmayan gebeliği önleyici yöntem ihtiyacının toplam 
pazar yaklaşımı ile analizi 
Pelin Çağatay, Alanur Çavlin ve Kardelen Güneş 
 
Aile Planlaması 2020 (AP2020) tarafından gebeliği önleyici modern 
yöntemlere erişimin önündeki zorlu engeller konusunda 69 ülke için hedefler 
belirlenmesine rağmen çok az ülke belirlenen hedeflere ulaşabilmiştir. 2020 
yılında üreme çağındaki 172 milyon kadının gebelikten kaçınmak istemelerine 
rağmen hiç yöntem kullanmamıştır. Bu durum tüm bu kadınların 
karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı olduğunu göstermektedir (UNDESA, 
2020). Karşılanmamış ihtiyacın Türkiye’de 2013-2018 arasındaki 5 yıllık 
dönemde iki katına çıkmış olması konunun önemini bir kez daha gözler önüne 
sermiştir. Bu çalışmada, Türkiye’deki farklı ihtiyaç ve talep grupları arasındaki 
karşılanmamış gebeliği önleyici yöntem kullanımı ihtiyacı toplam pazar 
yaklaşım ile ele alınmıştır.  2018 Nüfus ve Sağlık Araştırması (2018 TNSA) 
verisirine dayanan bu çalışmada pazar bölümlendirmesi analizi yöntemiyle 
Türkiye’de kamu ve özel sektörden sağlanan yöntemler ile uzun süre etkili ve 
kısa süre etkili gebeliği önleyici yöntemlere ilişkin güncel ihtiyaçlar tahmin 
edilmiştir. Analizler farklı paritelere sahip, farklı eğitim düzeylerinde, farklı 
refah gruplarındaki hanelerde yaşayan kadınlar arasında ve tüm yaş 
gruplarında karşılanmamış ihtiyacın boyutu artmış olduğunu göstermiştir.  
Kadınların refah durumu, kısa süre etkili (yeniden tedarik edilmesi gereken) 
veya uzun süre etkili modern yöntemlerin arasındaki tercihlerini 
belirlemektedir. Yeniden tedarik edilmesi gereken (kısa süre etkili) modern 
yöntemler, çoğunlukla zengin kadınlar ve bir sonraki doğumunu ertelemek 
isteyenler tarafından tercih edilmektedir. Yoksul kadınların uzun süreli etkili 
yöntemleri tercih etmeleri, yeniden tedarik edilmesi gereken yöntemlerinin 
maliyetlerini karşılayamadıklarının bir göstergesi olabilir. 
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1.4. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları Açısından Hangi Kadınlar 
Geride Kalıyor? 
İlknur Yüksel-Kaptanoğlu, Yaser Koyuncu ve E. Mümine Barkçin 
 
Üreme sağlığı, cinsel sağlık, üreme hakları ve cinsel haklar kavramları, ulusal 
nüfus politikalarını şekillendiren birçok sosyal, politik, kültürel ve ekonomik 
faktörler nedeniyle küresel uzlaşma sağlanması zor kavramlardır. Buna 
rağmen, Kahire’de 1994 yılında düzenlenen Uluslararası Nüfus ve Kalkınma 
Konferansı’nda (ICPD), 179 ülke toplumsal cinsiyet perspektifinden cinsel 
sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS) ve haklarına evrensel erişim sağlanmasını 
taahhüt etmiştir. Kadın haklarını daha geniş bir çerçeveden gündeme getiren 
Pekin Konferansı’nda da CSÜS gündeme gelmiştir. Bu konferansların üzerinden 
25 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen, CSÜS ve haklarına ilişkin 
kavramsallaştırma, ölçüm ve veri erişimi halen tartışılmaktadır. CSÜS ile ilgili 
gösterge, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na dâhil edilmiştir. Bu çalışmada, 
CSÜS ve haklarıyla ilgili sorun ve tartışmaları dikkate alarak Türkiye'de CSÜS 
ve haklarında üreme çağındaki kadınların özerkliğini incelemeyi hedefledik. 
2018 TNSA verisi kullanılarak 15-49 yaş arası evli kadınların CSÜS özerkliğine 
ilişkin bir gösterge oluşturduk. CSÜS özerkliği; üreme sağlığı bakımı 
konusunda kendisi, gebeliği önleyici yöntem kullanıp kullanmayacağına 
kendisi veya partneri ile ortak karar verebilme ve cinsel ilişkiye girmek 
istemiyorsa partnerine hayır diyebilme olarak belirledik. Betimsel analiz ve 
lojistik regresyon analizi yöntemleriyle elde ettiğimiz sonuçlara göre 15-49 yaş 
arasındaki evli her on kadından beşi CSÜS ve haklarına dair kendi kararlarını 
verebilmektedir. Kadınların özerkliğini belirleyen üç bileşene bakıldığında 
cinsel ilişkiye hayır diyebilen kadınların sayısı 10 kadın içinde 8 iken, 
neredeyse tüm kadınlar kendi sağlıkları hakkındaki kararları kendi almaktadır. 
Öte yandan 10 kadından 6’sı gebeliği önleyici yöntem kullanımı konusunda 
kendileri ya da eşleriyle birlikte karar vermektedir. Çalışmada özellikle CSÜS 
ve haklarına ilişkin bilginin, doğru bilgi sağlamak adına, resmi eğitim 
müfredatına dâhil edilmesini önerdik.
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2-1. The Impact of Syrian Refugees on the Vertical Mismatch of Natives: 
Evidence from Turkish Labor Markets 
Uğur Aytun ve Seyit Mümin Cilasun 

 
Labor market effects of Syrian migration have been well-studied in literature. 
However, there is little attention to how natives adjusted their skills to the 
educational requirements of jobs they occupied when they faced a massive 
migration shock. This paper analyzes the effect of Syrian refugee inflow into 
Turkey beginning in 2011 on the overeducation of the native population. By 
using 2004-2019 household labor surveys and Syrian refugee data foreach 
subregion to observe the effect of regional variation of migration, we employ a 
difference-in-differences estimation with continuous treatment. We also take 
account endogenous location choices of refugees using distance-based 
instrumental variables. We found that one point increase in migration to native 
ratio significantly reduces the overeducation of the natives by 2.5% at least. 
Moreover, we strongly confirm this effect for low-educated, low-skilled, young 
and men workers. These findings may imply two mechanisms. On the one hand, 
as migrants find job in labor market natives may become unemployment 
(composition effect). On the other hand, overeducated natives may upgrade 
their occupations suitable for their education (switching effect). We could not 
find strong evidence supporting switching of natives toward high skill jobs. 
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2-2. Göçmen Hayatların Soundtracki: “Düşmüşüm Ben El Kapılarına” 
Çiğdem Manap 

 
Bu çalışma 1970’li yıllarda yazılmış göç temalı şarkılardaki anlatıyı içerik 
analizi yöntemi ile ele almaktadır. Çalışmanın amacı şarkı sözlerinin söylemini 
yapılandıran unsurları tespit ederek göç sürecine ve Almanya’daki Türk 
işçilerin ilk dönemine dair izleri takip etmektir. Şarkı sözleri göçün toplumsal 
ve siyasal boyutunun yani sıra hatta belki daha çok bireysel boyutunu 
anlatmakta, bireylerin deneyimlerine odaklanmaktadır. Göç sürecini, göçün 
nedenlerini ve ev sahibi ülkede yaşanan zorlukları anlatan bu şarkılarda vatan 
hasreti, özlem, uzaklık, gurbet, yoksulluk, garibanlık gibi temaların 
tekrarlandığı görülmektedir. Şarkı sözleri temelde yorumlayıcı ve yapı bozuma 
uğramış metinler olduğundan çalışmada içerik analizini tercih edilmiştir. 
Çalışmada Ferdi Tayfur’un 1976 tarihli “Almanya Treni”, Yüksel Özkasap’ın 
yine ayni tarihli “Almanya’ya Mecbur Ettin”, Mihrican Bahar’ın “Zalim 
Almanya” ve Ruhi Su’nun 1977 tarihli “Almanya Acı Vatan” ve “Almanya’da 
Çöpçülerimiz” adli parçalarının sözleri analize tabi tutulmuştur. Müzik göç 
koşullarında göçmenlerin deneyimlerinin mekânsal ve zamansal boyutunu; 
kendilerini Türkiye’de ve Almanya’da, geçmiş, şimdi ve gelecekte nasıl 
gördükleri ve anavatanı nasıl hatırlayıp, kafalarında yeniden nasıl inşa 
ettiklerini analiz etmek için önemli bir enstrümandır. Şimdisi Almanya olan bu 
insanların geçmişi ve geleceği Türkiye’dir. Dili, dini, tarihi, kültürü, yeme 
alışkanlıkları, çalışma disiplini tamamen yabancı bir toplumla karşı karşıya 
olan göçmen işçiler herhangi bir benzerlik/yakinlik hissetmedikleri ev sahibi 
toplulukla bir arada yasama deneyimini bir gönüllülükten ziyade bir 
zorunluluk olarak algılamış, bu algıyı hayatlarının pek çok alanına olduğu gibi 
müziğe de yansıtmıştır.
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2-3. Mahalleden Göç Ettikten Sonra Mahalleye Olan Mekânsal Aidiyetin 
Sürdürülebilirliği: Hatay İli Altınözü İlçesi Sarılar Mahallesi Örneği  
Zehra Güngördü 
 
Giriş-Amaç: Hatay ili Altınözü İlçesi Sarılar Mahallesi yurtdışına göç veren bir 
mahalledir. Mahalleden göç etme nedenlerinin başında yurtdışında bulunan 
akrabalarının varlığı, ekonomik nedenler ve mahallede yaşamın beklentilere 
karşılık sunamaması gibi gerekçeler gelmektedir. Mahalleden göç edilmesi ve 
nüfusun yapısının değişmesi karşısında mahalle muhtarlığı ve mahallede 
kurulan "Sarılar Mahallesi Derneği" iş birliği halinde çözümler üretmeye 
çalışmaktadır. Bu çözümlerin başında geleneksel festivaller düzenlemek, 
mahalleye özgü ritüelleri sosyal medya hesaplarından canlı yayınlayarak 
yurtdışından izlenebilir hale getirmek gibi eylemler gelmektedir. Göç etmiş 
insanların mahalleye olan mekânsal aidiyetlerini araştırmak ve göç etmiş 
mahalleliler üzerinden bu süreci değerlendirmek bu çalışmanın amacını 
oluşturmaktadır. Veri kaynağı-Yöntem: Çalışma kapsamında mahallede iki 
ayrı odak grup toplantısı ve yurtdışına göç etmiş göçmenlerle 20 adet mülakat 
çalışması yapılmıştır. Bulgular: Çalışmanın en önemli bulgusu yurtdışında 
yaşayan mahallelilerle, derneğin ve muhtarlığın iş birliği sonucu düzenlenen 
festival ve geleneksel ritüellerin mahalleye olan mekânsal aidiyeti arttırdığıdır. 
Tartışma-Sonuç: Göç çağımızın en önemli gerçeğidir. Ancak göç ettikten sonra 
bile mahalle kültürünün kaybolmaması ve göç eden kişilerin mahalleye olan 
mekânsal aidiyetlerini arttırmak için kolektif yapıların varlığı, bu yapılarla 
birlikte kolektif üretim sürecini inşa etmek oldukça önemli bir unsur olarak 
karşımızda durmaktadır.
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2-4. Sosyal Uyum Yardımı (SUY) Programının Geçici Koruma Altındaki 
Suriyelilerin İşgücü Arzına Etkisi 
İbrahim Emre İlyas 
 
Çalışmanın amacı Türkiye’de uygulanan Sosyal Uyum Yardımı (SUY) 
programının Türkiye’deki Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin (GKAS) iş gücü 
arzına etkisini incelemektir. 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 
(TNSA)verileri kullanılarak yapılan analizlerde, SUY’un GKAS’ların iş gücü 
arzına bir etkisi olmadığı bulunmuştur. Başka bir deyişle, SUY faydalanıcısı 
olmak GKAS’ların istihdam oranlarında SUY faydalanıcısı olmayanlara göre 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark yaratmamaktadır. Cinsiyet kırılımında 
yapılan analizler ise SUY faydalanıcısı olmanın kadın ve erkek iş gücü arzını 
farklı etkilediğini göstermiştir. SUY faydalanıcısı olmak erkek GKAS’ların 
istihdam oranında anlamlı bir fark yaratmazken, kadın istihdam oranında 
yüzde 37’lik bir düşüşle ilişkilidir. SUY’un etkisinin kadın ve erkek GKAS’lar için 
farklılaşmasının arkasında kültürel arka plan, iş gücü piyasasında kadınların 
ücretlerinin daha düşük olması ve kayıt dışı çalışmanın kadınlar için yarattığı 
zorluklarla yatmaktadır. Çalışma kapsamında ayrıca, SUY’un kayıtlı istihdama 
etkisi de değerlendirilmektedir. SUY’dan faydalanabilmek için kayıtlı 
istihdamda olmamak bir koşul olarak belirlendiği için SUY faydalanıcısı 
olmanın kayıtlı çalışmayı olumsuz etkilemektedir. Bu koşul SUY faydalanıcısı 
olmak isteyen veya devam eden yardımların kesilmesini istemeyen kişilerin 
kayıtlı çalışma motivasyonlarını azaltmaktadır. Bu bulgular ışığında, SUY 
kriterlerinin revizyonu, SUY faydalanıcılarının beceri ve istihdam profillerinin 
çıkarılması, aktif iş gücü politikalarının kullanılması, çalışma izin sürecinin 
kolaylaştırılması gibi öneriler geliştirilmiştir.
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2-5. Gaziantep ve Kayseri’deki Suriyeli Göçmenlerin Kentteki Görünür ve 
Görünmez Yüzleri 
Gül Berna Özcan, Çiğdem Varol, Meltem Karadağ, Burak Asiliskender ve Sinan 
Akyüz 
 
Giriş-Amaç: Zorunlu göçmenlerin kentsel alanlara uyumunu sağlamak önemli 
bir küresel sorun olarak tanımlanmaktadır. Disiplinlerarası bir yaklaşımla 
gerçekleştirilen bu çalışma, Türkiye’deki farklı yerel ortama sahip iki sanayi 
kenti olan Kayseri ve Gaziantep’te kentsel alanlarda ikamet eden Suriyeli 
göçmenler için görünür ve görünmez sınırları incelemeyi ve onların 
kırılganlıklarını tespit etmeyi amaçlamaktadır. Veri kaynağı-Yöntem: Çalışma 
kapsamında örneklem şehirlerde çeşitli dönemlerde saha çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. Her bir kentte farklı sosyo-ekonomik yapıya sahip 10 
ailenin yetişkin üyeleriyle derinlemesine görüşmeler yapılmış ve bu 
görüşmeler ile göçmenlerin mekân deneyimleri, istihdama katkıları, kimlik 
oluşumu ve kentsel kaynaklara erişimleri konuları üzerinden kente uyum 
süreçleri irdelenmiştir. Çalışmada, odak grup tartışmaları, derinlemesine 
görüşmeler, saha gözlemleri ve vaka çalışması karşılaştırmaları gibi çeşitli 
etnografik araştırma yöntemleri ve bu yolla elde edilen bilgiler birincil veri 
tabanını oluşturmaktadır. Bulgular: Çalışma bulguları dört farklı çalışma 
paketi üzerinden ortaya konulmaktadır. Yer/mekan oluşturma paketi, Suriyeli 
göçmenlerin geçiş sürecindeki mekan deneyimlerini ve iki farklı kentsel ortam 
içindeki etkileşimlerini ortaya koymaktadır. İstihdam paketi, göçmenlerin 
geçimlerini yeni üretim alanlarında veya mevcut olanları dönüştürerek nasıl 
sağladıkları ve ne tür risklerle karşılaştıklarını incelemektedir. Kimlik 
oluşturma paketi, göçmenlerin kimliklerini nasıl koruduklarını ve nasıl yeni 
kültürel konumlar ve aidiyetler geliştirdiklerini incelemektedir. Kaynaklara 
erişim paketi ise, tam vatandaşlık haklarına sahip olmayan göçmenlerin, sağlık 
ve eğitim hizmetleri gibi kamusal hizmetlerin yanı sıra kentsel belediye 
hizmetlerine erişimini sorgulamaktadır. Tartışma-Sonuç: BM 2030 hedefleri 
doğrultusunda şehirlerin kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir 
olmasına katkıda bulunmak üzere, Suriyeli göçmenlerin yerel uyum 
kapasitelerinin geliştirilmesi ve kentsel deneyimlerinin iyileştirilmesi ve 
dolayısıyla kentlerdeki görünürlüklerinin artırılması konusunda katılımcı 
politikaların neler olabileceğini ortaya koymaktadır.
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3-1. Tersine Göç ve Döngüsel Göçün Belirleyicileri Olarak; Habitus ve 
Kırsal Kalkınma Projeleri  
Mevhibe Gültekin 

 
Bu çalışmada, Türkiye’de son yıllarda artan toplumsal sorun olan genç işsizliği 
ve bir diğer önemli gündem maddesini oluşturan tarımsal üretimde yaşanan 
sorunlar neticesinde gıda bağımsızlığı ve gıda güvenliği gibi toplumsal 
sorunların, iç göç ile bağlantısı tersine göç ve mekik (döngüsel) göç üzerinden 
ele alınacaktır. Bu bağlamda sürdürülebilir kalkınma politikaları ekseninde 
genç işsizliğe ve tarımsal üretim problemine çözüm yolu olarak düşünülen, 
gençleri tersine göçe yani geldikleri kırsal kesime geri döndürmeye teşvik 
etmek için yaratılan iş olanakları ile gençlerin göç etmeye karar verme 
süreçleri arasındaki ilişki irdelenecektir. Bu bağlamda Kayseri ilinde 
uygulanan “Uzman Eller Projesi” seçilerek, projeye başvuran ve bu proje 
dahilinde köyünde iş kurmak için destek almaya hak kazanan 14 katılımcı ile 
derinlemesine görüşme yapılarak bu tarz projelerin gençlerin iş kurmasında ve 
köylerine geri dönmesinde etkinliği iki ana odak noktasından biri olarak 
mercek altına alınacaktır. Diğer ana odak noktası ise geri dönüş kararında 
önemli bir faktör olduğu düşünülen kişinin doğup büyüdüğü, yaşadığı, göç 
ettiği yerlerin toplumsal koşullarının bireyin düşünüş ve davranış kalıplarını, 
yatkınlıklarını, eğilimlerini belirlediği varsayımından hareketle “habitus” 
faktörüdür. Araştırma sürecinde keşfedilen bürokratik işlemlere yatkınlığın ve 
çözüm üretme yolu olarak bürokratik yollara başvurma eğiliminin sağladığı 
avantaja dikkat çekmek için “bürokratik habitus” kavramsallaştırma çalışması 
da yapılmıştır. Bu kavramın sürdürülebilir kalkınma programlarında, devlet 
politikalarında ve bu çalışmaya da konu olan “Uzman Eller Projesi” gibi kırsal 
kalkınma projelerinde yapılan sosyal etki değerlendirme çalışmalarına katkı 
sunacağı düşünülmektedir.
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3-2. Türkiye’de İç Göç Dinamikleri ve İşgücü Göçü 
Enver Taştı* ve Şebnem Beşe Canpolat* 
 
Göç, sadece bireyin ayrıldığı yeri değil, aynı zamanda gidilen yerleşim yerini de 
etkileyen, önemli bir olgudur. Dolayısıyla bu konuda ihtiyaç duyulan 
istatistikler, kanıta dayalı göç politikalarının geliştirilmesi ve göçün ulusal 
katkılarının değerlendirilebilmesi için ayrı bir öneme sahiptir. Diğer taraftan, 
birçok ülkede göçmen stoklarına ve akışlarına ilişkin temel istatistikler 
bulunmamaktadır. Ülkemizde 2020-2021 döneminde 2 milyon 777 bin 979 kişi 
iller arası göç etmiştir. İç göç 2007-2008 dönemine göre %22,2 artmıştır. İller 
arası göç edenlerin toplam nüfus içindeki oranı yaklaşık %3,3 olup ağırlıklı 
olarak (%52,4)15-29 yaş grubundan oluşturmaktadır. En çok göç alan illerin 
başında %13,9 ile İstanbul, bunu; %7,1 ile Ankara, %4,7 ile İzmir ve %3,3 ile 
Bursa takip etmektedir. En çok göç veren iller ise sırasıyla; %14,7 ile İstanbul, 
%6,0 ile Ankara, %3,9 ile İzmir ve %2,9 ile Antalya'dır. Dünyada 2019 yılında 
uluslararası göçmen stokunun 272 milyon kişi olduğu tahmin edilmektedir. Bu 
kişilerden 245milyon kişi çalışma çağında (15 yaş ve üstü) olup varış ülkelerin 
nüfusunun %4,3'ünü oluşturmaktadır. Uluslararası göçmen işçilerin sayısı 
2019 yılı için 169 milyon kişi olarak tahmin edilmiştir. Göçmenlerin iş gücüne 
katılım oranı (%69,0), göçmen olmayanların iş gücüne katılım oranından 
(%60,4) daha yüksektir. Ülkemizde ise biraz daha farklı bir tablo söz 
konusudur. Türkiye’de doğanların iş gücüne katılma oranı %51,6 iken yurtdışı 
doğumlularda bu oran %43,1’e düşmektedir. 2020yılı itibariyle Türkiye’ye göç 
eden 15 ve daha yukarı yaştaki kişi sayısı 2 milyon 861 bin kişi olarak tahmin 
edilmiş olup bu yaş grubundaki nüfusun %4,6’sını oluşturmaktadır. Türkiye’ye 
göç eden bu kişilerin; %57,3’ü Türkiye doğumludur. Türkiye’ye göç edenlerin 
iş gücüne katılma oranı %43,8 iken göç etmeyenlerde bu %49,6’dır.  
 
*Bu çalışmada ifade edilen görüşler tamamen yazarlara ait olup Türkiye 
İstatistik Kurumunu bağlamaz.

Bildiri Özetleri 



Türkiye Beşinci Nüfusbilim Konferansı, 2022 

 

 
43 

 
 
 
3-3. Kamu Yatırımları ve İç Göç İlişkisinin Ankara İli Üzerinden 
İncelenmesi 
Kevser Yaldız Türedi 
 
Giriş-Amaç: Bireyler göç etme kararı verirken birçok nedenden etkilenir. Bu 
nedenler arasında ekonomik durum ve beklentiler önemli bir yer tutmaktadır. 
Bu araştırmanın amacı; İç göç ve kamu yatırımları ilişkisinin, Türkiye’nin 
Başkenti olan Ankara İli örneği üzerinden 2015- 2019 yılları arasında aldığı 
kamu yatırımı miktarı ile net göç hızının karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. 
Araştırma ’da cevap aranan soru şu şekildedir: 2015-2019 yılları arasında 
Ankara ili Net Göç Hızı ve Kamu Yatırım Miktarı arasında ilişki var mıdır? Veri 
kaynağı-Yöntem: Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman 
analizi yöntemi ile yapılmıştır. Çalışmanın güncel olması açısından 2015-2019 
dönemi verileri kullanılmıştır. Kamu yatırımları ile ilgili veriler 2015- 2016-
2017-2018 ve 2019yatırım programları ile onuncu ve on birinci kalkınma 
planlarının içeriklerinden yararlanarak elde edilmiştir. İç göçü belirleyen net 
göç verileri ise Türkiye İstatistik Kurumu’nun nüfus ile ilgili raporlar 
kısmından elde edilmiştir. Bulgular: Bu çalışma için elde edilen bulgular 
sonucunda net göç hızı ve kamu yatırımlarının 2015-2019 yılları arasında 
Ankara için değerlendirilmesi sonucunda kamu yatırımları artış ya da 
azalışlarının net göç hızlarını etkilemediği söylenebilir. Tartışma-Sonuç: 
Ankara kamu yatırımları içinde en yüksek payı alan ikinci il konumundadır. 
Aynı zamanda Türkiye’nin en yüksek 2.büyük nüfus oranına ev sahipliği 
yapmaktadır. Nüfus miktarı yüksek olmasına rağmen 2015-2019 dönemi 
verileri değerlendirildiğinde nüfus artış hızının Ankara için sürekli artmadığı 
ve dönemsel olarak negatif gerçekleştiği söylenebilir. İç göçlerin diğer 
nedenleri de göz önüne alındığında sadece kamu yatırımları ile iç göçler 
üzerinde kontrol sağlanamayacağı, iç göçlerle ilgili önlem almak için göçlerin 
sosyolojik nedenlerinin detaylı araştırılması gerektiği düşünülmektedir.
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3-4. Türkçe Literatürde Farklı Disiplinlerden Mobilite (Hareketlilik) 
Çalışmaları Üzerine Bir İnceleme 
Hanife Aliefendioğlu ve Umut Beşpınar 
 
Giriş-Amaç: 20. yüzyılın sonlarındaki bireyler, gruplar ve kitleler düzeyindeki 
yasal veya yasa dışı insan hareketlilikleri yeni bir teorik ve metodolojik 
gelişmeyi doğurmuştur (Sheller ve Urry 2006). Mobilite Teorisi zamanımızın 
bir sorunsalı ve durumu olarak insan hareketliliklerini hem yerel ve küresel 
ölçekte kavramaya hem de insanların, nesnelerin, imgelerin, kaynakların, her 
tür sermayenin, bilgi ve teknolojinin fiziksel veya sanal yer değiştirmesini 
anlamlandırmaya çalışır. Mobilite fiziksel olan ve olmayan mobiliteleri, 
insanların yanı sıra nesnelerin fikirlerin ve anlamların mobilitesini de 
kapsamaktadır. Tim Cresswell’in belirttiği gibi insanların, şeylerin ve fikirlerin 
hareketliliği, turizmden uluslararası hukuka, gösteri sanatlarından, mimari ve 
tasarıma kadar çeşitli disiplinlerin alanlarının ilgi alanına giren bir teori ve 
yaklaşımdır (Cresswell, 2006). Bu yönüyle bakıldığında “Hareketlilik Teorisi” 
özellikle Hannam, Sheller ve Urry (2006) öncülüğünde kendi etki ve bağlamını 
oluşturan yeni bir yaklaşımdır. Mobilite sosyolojisi bireysel farklılaşmaya ek 
olarak, yalnızca nesnel fiziksel mesafeleri değil, aynı zamanda ilişkisel uzaklık 
ve yakınlıkları da incelemektedir (Kauffman, 2014). Ayrıca sadece fiziksel 
hareketleri değil, elektronik, sosyal ve psikolojik mesafeler arasındaki 
hareketleri de dikkate alması açısından kapsayıcılığı ile öne çıkmaktadır 
(Ziegler ve Schwanen, 2011). Veri kaynağı-Yöntem: Dünyada İngilizce 
akademik literatürde 1980’lere kadar coğrafya alanı ile sınırlı olan mobilite 
kavramının (Kauffmann 2014) Türkiye’deki İngilizce ve Türkçe akademik 
çalışmalarda sosyal ve beşeri bilimlerin birçok alanından konuyla ilgili 
yayınlara rastlanmıştır. Türkiye’de bu konuda yapılan çalışmaların göç ve 
fiziksel hareketlilik üzerine olduğu kadar toplumsal sınıf, iletişim ve değişen 
çalışma biçimleri ile ilişkilendirildiği de görülmektedir. Bulgular: Türkiye’de 
bu konuda yapılan yayınlar irdelenerek bu yaklaşımın kullanıldığı alanlar için 
bir tespit ve gelecek projeksiyonu yapılmaya çalışılacaktır.
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4-1. Kırdan Kente Göçte Kent Hakkına Erişemeyenlerin Dayanışması 
Olarak Hemşehri Dernekleri 
Onur Özkan  

 
Hukuki anlamda ikamet edilen mekân üzerinden ele alınan hemşehri kavramı, 
toplumsal ilişkiler bakımından incelendiğinde kişinin ikamet ettiği mekân 
üzerinden değil, doğduğu veya göç ettiği yer üzerinden ele alınır. Bu yüzden 
hemşehri kavramı kentleşme, kentlileşme, kentli hakları ve kırdan kente göç 
kavramları dışında incelendiğinde kendi anlamını yeterince bulamaz. 
Cumhuriyet dönemi kentleşmesinde, kentin inşasının sınırlı kaynaklardan 
dolayı, ağırlıklı olarak kamu binaları yapmak üzere gerçekleşmesi, yeterli 
konut inşasının yapılmamasına neden olmuştur. Bu sebeple gecekondulaşma 
aslında bir hak mücadelesi olarak giderek artarken; beraberinde sağlıklı ve 
temiz çevre koşulları, planlı bir mekânda yaşama hakkı, kentsel mal ve 
hizmetlere yeterli ve zamanında erişim, her açıdan bireysel gelişimin 
engellenmemesi ve desteklenmesi, yeterli yerel yönetim hizmetlerinden eşit 
biçimde yararlanmak, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanda eşitlik gibi 
pek çok hakka erişimi derinleştirmiştir. Bu hakların yerine getirilmesinde 
kamunun üzerine düşen görevleri gerçekleştirmemesi ise yeni bir dayanışma 
ve kentli haklarına erişim aracı olarak hemşehrilik ilişkisini güçlendirmiştir. 
Hemşehrilik ilişki biçimi zaman içerisinde resmi dernek statüsü kazanan sivil 
toplum kuruluşlarına evrilmiştir. Kentin ikincil ilişkiler ve cemiyet şeklinde 
örgütlenmesine uymayan bu ilişki biçimi ilk ortaya çıktığı yıllarda kırdan kente 
göçen nüfusun kentte kültürel bir şok yaşamasına engel olan tampon 
mekanizma işlevini görmüştür. Ancak bu ilişki biçimi kırsala ait yaşam 
biçiminin kentlerde yeniden üreticisi olmasından kaynaklı kişilerin kentli 
kimliğine bürünmesini engelleyici bir role sahip olmuştur. Literatür taraması 
yöntemine dayanan bu çalışma, hemşehrilik olgusu ve sivil toplum kuruluşu 
olarak hemşehrilik derneklerini, kırdan kente göç ekseninde bir kent hakkı 
arayışı olarak ele almayı hedeflemektedir.
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4-2.  Kentsel Planlama Sisteminin Kitlesel Göç Durumundaki 
Yetersizlikleri 
Binali Tercan 
 
Giriş: Dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde yaşamaktadır. 2050 
yılında Dünya nüfusunun üçte ikisinin kentlerde yaşayacağı, küresel 
ekonominin yüzde 80’inden fazlasının da kentlerde üretileceği tahmin 
edilmektedir. Bölgesel veya küresel ölçeklerde gerçekleşen doğal veya insan 
kaynaklı afetler ile sosyal çatışmalar kitlesel göçlere neden olmaktadır. Türkiye 
de son yılarda neredeyse tamamı sınır kentlerine veya büyük metropol 
kentlere doğru olan kitlesel göçlere maruz kalmıştır. Amaç: 1990-2022 yılları 
arasında Türkiye'yi etkileyen kitlesel göç olaylarının sonuçları incelenerek, bu 
süreçte oluşan kentsel teknik ve sosyal altyapılarda yaşanan yetersizliklerin, 
mekânsal standartlar kapsamında değerlendirilerek, çözümlerle ilgili planlama 
hakkında eleştirel bir değerlendirme yapmaktır. Yöntem: Göçmen nüfusu, kent 
nüfusunun %25 inden fazla olan veya 100.000’den fazla göçmenin yaşadığı 
kentlerdeki, kentsel yaşam kalitesinin değişimi, imar mevzuatı ile BM 
(Birleşmiş Milletler) Habitat III Konferansında, belirlenmiş olan Yeni Kentsel 
Gündemin ortak vizyonu hedefleri de dikkate alınarak, Türkiye’de uygulanan 
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği standartları kapsamında 
değerlendirilecektir. Bulgular: Kitlesel göçlerden kaynaklı olarak 
planlanmadan gerçekleşen ve belirli bir oranın üzerine çıkan nüfus artış hızı ve 
göçmen sayısı, kentsel hizmet sunan teknik ve sosyal altyapıların hizmet 
kalitelerini düşürmektedir. Suriye’den gelen göçmenlerden kaynaklı eğitim, 
sağlık ve teknik altyapı hizmet sunumlarında, ciddi yetersizliklerle 
karşılaşılmaktadır. Sonuç olarak, ülkemizdeki kentlerin yaşam kalitesinin 
artırılmasında mekânsal planlama ve uygulama boyutunun yeniden 
düşünülmesi, kentsel hizmetlerin sunumunda eşitlik ve erişilebilirliğin 
sağlanması, önemli görülmektedir. Kent planları yapılırken uygulanan nüfus 
tahmin yöntemleri ile ekonomik ve sosyal demografik parametreler dikkate 
alınarak yapılmış olan imar planlarının devre dışı kalmaması için kitlesel göç 
durumunda ülkesel veya bölgesel düzeylerde yapılan planların yanında geçici 
iskan bölgelerinin de planlanması gerekmektedir.
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4-3. Türkiye’nin 2000 Sonrası İller ve Bölgeler Arası İç Göç Hareketliliği 
Seda Senem Alpaykut Bayrak 
 

Göç, coğrafi değişim sürecinin sosyal, ekonomik, kültürel ve politik boyutlarıyla 

toplumsal yapıyı değiştiren nüfus hareketleridir (Yalçın, 2004:13). İç göç 

hareketleri, ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeylerine ve büyüklüklerine 

bağlı olarak değişim göstermiştir. Türkiye’deki iç göç hareketlerinin dönemsel 

incelendiği çalışmalar 2000 öncesini üç dönemde incelemektedir (Akşit, 1998; 

Tekeli,1998; Özbay ve Yücel, 2001). İlk dönem zorunlu göç olarak da ifade 

edilen 1923- 1950 dönemidir. Cumhuriyet’in ilanı ve Ankara'nın başkent ilan 

edilmesiyle, kırdan kente bir göç akımı yaratmıştır. Ardından iş gücü göçünü 

başlatan 1950'ler, Türkiye'de göç tarihinin dönüm noktası olarak kabul edilir 

(İçduygu ve Sirkeci, 1998). 1980- 2000 döneminde kırsal alanlardaki nüfus 

artış hızı azalmıştır. 2000 sonrası iç göç hareketliliğine ilişkin; Çelik (2002) 

seçkinlik yaklaşımını, Gür ve Ural (2004) kent bazında göçün nedenlerini, 

Ercilasun vd. (2011) 2010 yılına kadar Türkiye'de iller arası göçün başlıca 

belirleyicilerini, Yakar (2013) Türkiye'de iller arası net göç ile sosyo-ekonomik 

gelişmişlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Bu çalışmada 2000 

sonrası Türkiye iç göç hareketliliğinin yönü, hacmi, hızı, niteliklerini ortaya 

koymak amaçlanmıştır. 2008- 2021 yılları arasında iller, Düzey 2 bölgeleri ve 

bölge içi iller arasındaki net göç hızları tanımlayıcı ve mekânsal açıklayıcı 

istatistiksel yöntemler ile incelenmiştir. İç göç halen doğu illerinden batı 

illerine doğrudur. Fakat göçün yaş, cinsiyet ve eğitim durumuna göre alt 

bileşenleri incelendiğinde, göç doğrultusunun farklılaştığı gözlenmektedir. 

Türkiye iller ve bölgeler arası insan hareketliliği endeksi, iç göç hareketlerinin 

2008 ekonomik krizinden etkilendiğini ve sonrasında arttığını göstermektedir. 

Ayrıca, genç ve öğrenci nüfusunun diğer yaş gruplarına göre, orta-eğitimli 

nüfusun diğer eğitim düzeylerine göre ve görece kadın nüfusun hareketlilik 

kabiliyetinin daha yüksek olduğuna işaret eder.
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4-4. Türkiye’de İç Göçün Yeni Halleri: İstanbul’dan İzmir’e Yaşam Tarzı 
Göçü 
Bahar Kaba 
 
Giriş: Son yıllarda, Türkiye’ye yönelik göç hareketlerinin türleri, nedenleri ve 
sonuçları çeşitlenirken (örneğin, profesyonel iş gücü göçü, kısa-ve uzun-
dönemli iş gücü göçü, öğrenci göçü, emeklilik göçü, yaşam biçimi göçü, yasadışı 
göç, mülteci ve sığınmacı göçü) (Kaya, 2014), ülke içinde yaşanan iç göç 
hareketleri de çeşitlenmiş ve yeni-farklı kategoriler ortaya çıkmıştır. 
Bunlardan biri de iç göçün yeni bir biçimini oluşturan yaşam biçimi göçüdür. 
Bu anlamda, İstanbul, Ege kıyılarına doğru yönelen, yaşam biçimi tercihleri 
tarafından motive edilen bir hareketliliğe kaynaklık etmektedir. Başka bir 
ifadeyle, eğitim ve gelir düzeyi ülke ortalamasının üzerindeki şehirli bir nüfus 
kitlesi, özellikle İzmir’e (kıyısal-kırsal alanlar ve şehir merkezi) yerleşmek 
üzere, batı kıyılarına doğru hareket etmektedir. Amaç: Araştırma, söz konusu 
nüfusun neden İstanbul’dan ayrılıp yeni bir yaşam yeri olarak İzmir’i tercih 
ettiklerini anlamayı amaçlamaktadır. Yöntem: Araştırmanın örneklemi 
İzmir’de ikamet eden, kartopu ve amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen 122’si 
kadın ve 78’i erkek olmak üzere toplam 200 kişiden oluşmaktadır. Bulgular: 
Çoğunluğu orta yaş grubunda olan, eğitim ve gelir düzeyi yüksek bireylerin; 
kentsel yaşamın olumsuzlukları, kentten duygusal kopuş ve kentin özgün 
kimliğini yitirmesi gibi itici faktörlerden dolayı İstanbul’dan ayrıldığını ve 
İzmir’i yaşam tarzı, coğrafi/bölgesel karakteri, trend/ayrıcalık ve düşük yaşam 
giderleri nedeni ile tercih ettiklerini göstermiştir. İzmir içinde ise ikametgâh 
yeri olarak özellikle Urla başta olmak üzere Foça, Dikili ve Seferihisar gibi sahil 
kasabalarının; doğa ile iç içe sakin bir yaşam, kendini gerçekleştirmeye imkân 
veren otantik bir yer, göreceli konum, çocuklar için uygunluk ve sıcak insan 
ilişkileri faktörleri ile ilişkili olarak tercih edildikleri anlaşılmıştır.
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4-5.  19. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı İmparatorluğu’nda Nüfus 
Hareketliliği: Yalvaç Kazası Örneği 
İlker Yiğit ve Mustafa Yakar 
 
Giriş-Amaç: Osmanlı İmparatorluğu’da ekonominin tarıma dayalı yapısı ve 
geleneksel tarım toplumu düzeni nüfusun yaşadığı yeri değiştirmeyi 
engellemeye dönük olsa da nüfus hareketliliğinin çeşitli gerekçelerle var 
olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın iki amacından birincisi, Yalvaç kazası 
örneğinde 19. yüzyılın ilk yarısında hareketliliğe katılanların profili, kapsamı 
ve niteliğini belirlemek; ikincisi ise, Nüfus defterlerindeki kayıtlarının göç 
araştırmalarındaki yeri ve önemini açıklamanın yanı sıra bu belgelerde yer 
alan verilerin göç olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine dair bir 
tartışma başlatmayı hedeflemektedir. Veri kaynağı-Yöntem: Nüfus 
hareketliliği ve göç örüntüsünü birey bazında ortaya koyabileceğimiz nüfus 
defterlerinin ilk örnekleri 19. yüzyılın birinci yarısına aittir. Bahse konu 
defterlerde altı ayda bir gerçekleştirilen vukuat kayıtları sayesinde belirli bir 
süreçte demografik hareketlilik ve göçün miktarı, göç edenlerin kişisel 
özellikleri, meslekleri, yaş aralıkları, hareketliliğe katılma gerekçeleri, kaynak 
ve hedef sahaları, ne kadar süre için yer değiştirdiği gibi farklı boyutlarını 
analiz etmek mümkündür. Bu çalışmada 1830/1831 yılına ait Yalvaç kazası 
nüfus defterindeki yer değiştirenlerin bilgileri veri tabanına dönüştürülmüş ve 
buradan özet tabloların yanı sıra mekânsal örüntünün belirlenmesi için 
haritalandırılmıştır. Bulgular: Nüfus defterindeki verilerden edinilen bilgilere 
göre Yalvaç kazasında örneğinde, nüfus hareketliliğinin tipolojisi, 
motivasyonları, profili, boyutları ve mekânsal örüntüsü tespit edilmiştir. Bütün 
bunlar 19. yüzyılın ilk yarısında modern öncesi bir dönem için oldukça 
hareketlilik gösteren bir yapının varlığı anlaşılmaktadır. Tartışma-Sonuç: 
Beklenilenin aksine modernite öncesinde nüfusun yerle ilişkisinde sabit ve 
statik olmayıp çeşitli motivasyonlarla hareketlilik gösterdiği, bu yer 
değiştirmenin tamamının göç olarak değerlendirilemeyeceği, bunun yerine 
hareketliliği kullanmanın daha yerinde olacağı ve Nüfus defterindeki verilerin 
kapsam ve sınırlılıklarıyla birlikte hareketliliği ve göçe dair çalışmalara özgün 
bir katkısının olduğu değerlendirilmektedir.
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5-1.  Türkiye’nin Sosyal Uyum Politikaları ve Uygulamaları 
Gökçe Ok ve Ekrem Demir 

 
Giriş: Türkiye 2011 yılından bu yana olağanüstü bir göç tecrübesi 
yaşamaktadır. Göçmenlerin ülkede kalış süreleri ve göçün beraberinde 
getirdiği insani karşılaşmalar göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’nin 
sosyal uyum politikalarının önemi bir kere daha anlaşılmıştır. Bu bağlamda GİB 
(Göç İdaresi Başkanlığı) tarafından göçmen ve yerel toplulukların birlikte 
yaşama sürecinde karşılıklı sorumluluklarını da gerektiren sosyal uyuma 
yönelik çeşitli faaliyetler yürütülmeye başlanmıştır. Amaç: GİB’in yürütmüş 
olduğu sosyal uyum faaliyetlerinin sınıflandırılması, yorumlanması ve 
değerlendirilmesi Türkiye’deki sosyal uyum politikalarının sahada ne kadar 
uygulamaya konulduğu yönünde bilgi vermesi açısından önem taşımaktadır. 
Bu çalışmanın amacı yapılan sosyal uyum faaliyetlerini sistematik bir 
değerlendirmeye tabi tutmaktadır. Yöntem: Çalışmada GİB’in genel müdürlük 
düzeyinde doğrudan müdahil olduğu sosyal uyumu güçlendirmeye yönelik 
2020-2022 yıllarını kapsayan gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler 
değerlendirilecektir. Nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı çalışmada 10 
faaliyet sosyal uyuma katkıları bağlamında incelenmiştir. Bu bağlamda GİB’in 
yürütmüş veya katılmış olduğu projelerin raporları incelenmiş ve elde edilen 
veriler betimsel analiz tekniği ile tartışmaya açılarak yorumlanmıştır. 
Bulgular: GİB’in yürütmüş olduğu sosyal uyum çalışmalarının ağırlıklı olarak 
bilgilendirme, sosyal yaşam eğitimleri ve uyum buluşmaları şeklinde 
gerçekleşmektedir. Ayrıca iletişim faaliyetleri de uyum konusunda önemli 
olduğu görülmekte ve GİB bu faaliyetlerden etkin bir şekilde yararlanmaktadır. 
Bunun yanında YİMER157, Göç Danışma Merkezleri gibi iletişim araçlarının 
iletilmek istenen mesajları etkin bir şekilde ulaştırmada kolaylık sağladığı 
görülmüştür. Sonuç: GİB tarafından gerçekleştirilen sosyal uyum 
faaliyetlerinin genellikle göçmenlere yönelik yapıldığı ortaya çıkmıştır. Bunun 
yanında yerel halka yönelik çalışmaların artırılması gerekliliği araştırmanın 
sonuçları arasında yer almaktadır. Her ne kadar GİB, sosyal uyum 
çalışmalarında olağanüstü bir gayretle çalışsa da Türkiye’deki göçmen sayısı 
göz önünde bulundurulduğunda yeterli olmadığı ifade edilebilir.
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5-2.  Ulusal Güvenliğin Kaynağı Olarak Uluslararası Göç 
Niyazi İpek 
 
Giriş-Amaç: Çalışma uluslararası göç vasıtasıyla ulusal güvenliğin sağlanıp 
sağlanamayacağını tartışmayı amaçlamaktadır. Veri kaynağı-Yöntem: 
Çalışma, Kopenhag Okulu’nun geliştirdiği sektörel güvenlik perspektifiyle ele 
alınmış ve bu sektörlerden biri olan toplumsal güvenlik ekseninde 
değerlendirilmiştir. Toplumsal güvenlik sektörü, toplumun konvansiyonel 
güvenliğine değil, kimliksel ve kültürel güvenliğine odaklanmaktadır. 
Dolayısıyla çalışma, Türkiye’ye yönelen uluslararası göçün niteliğini ortaya 
koymayı ve bunu kimlik ve kültür ekseninde değerlendirmeyi gerektirmiştir. 
Bunun için 500 örnekleme yarı yapılandırılmış soruların yöneltildiği ve 
cevapların nitel analiz yoluyla değerlendirildiği bir araştırma programı 
izlenmiştir. Örneklem grubu, Türkiye’ye yönelik gerçekleştirilen uluslararası 
göçlerinin nispeten gözlemlenebilir ve ölçülebilir olması nedeniyle, Ahıska 
Türkleri olarak saptanmıştır. Bulgular: Yürütülen çalışma, Türkiye’ye yönelen 
uluslararası Ahıska Türkleri göçünün Türkiye açısından katma değer yaratan 
bir niteliğe sahip olduğunu ortaya koymuştur. Ahıska Türklerinin demografik 
özeliklerinin nitelikli iş gücünü meydana getirdikleri ve Türkiye’nin makro 
iktisadi kalkınma hedeflerine uygun ekonomik fonksiyon ürettikleri 
saptanmıştır. Çalışmanın son bulgusu, Ahıska Türklerinin ulusal güvenliğin 
sağlanmasında önemli bir işleve sahip olan güvenilir nüfusu meydana 
getirdiğidir. Bu ise geleneksel güvenlik yaklaşımı açısından ulusal güvenliğin 
sağlanmasında önemli bir boyuta işaret etmektedir. Tartışma-Sonuç: 
Yürütülen çalışmada uluslararası göçün, çeşitli koşullarda, ulusal güvenliği 
sağlayıcı bir rol oynadığı sonucuna varılmıştır. Bu sonuca, Türkiye’ye yönelik 
gerçekleşen Ahıska Türklerinin göçünün güvenilir nüfusu temin etmesi ve Türk 
kültür ve kimliğinin taşıyıcısı olmaları hasebiyle ulaşılmıştır. Nihayetinde 
uluslararası göçün, kendisine atfedilen tüm olumsuzluklarla ve beraberinde 
getirdiği tüm maliyetlerle birlikte sistematik, ön alıcı ve istikrarlı bir 
politikanın ürünü olduğunda ulusal güvenliği temin ettiği değerlendirilmiştir.
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6-1. Türkiye’nin ve Suriyeli Göçmenlerin Doğurganlık Hızlarındaki 
Tempo Etkisinin Ayrıştırılması: 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık 
Araştırması Verilerinin Retrospektif Analizi 
İsmet Koç 
 
Dönem doğurganlık hızları, özellikle de toplam doğurganlık hızı (TFR), 
doğurganlığın zamanlamasında meydana gelen değişimden kaynaklı olarak 
tempo etkisine açık bir göstergedir. Nüfusbilimde ortalama çocuk sahibi olma 
yaşındaki (MAC) değişimden kaynaklanan bu durumun yarattığı tempo etkisini 
ayrıştıran birçok teknik geliştirilmiştir. Bu çalışmada, bu tekniklerden 
Bongaarts-Feeney tarafından geliştirilen ayrıştırma yöntemi kullanılarak 
Türkiye’nin ve Türkiye’deki Suriyeli göçmenlerin doğurganlık hızlarındaki 
tempo etkisi ve bu etkinin değişimi incelenecektir. Bu yöntemde, birbirini 
izleyen en az iki dönem için parite bazında hesaplanan MAC ve TFR göstergeleri 
kullanılarak, tempo etkisinden arındırılmış düzeltilmiş TFR (D-TFR) 
değerlerine ulaşılabilmektedir. Bu amaçla, çalışmada 2018 Türkiye Nüfus ve 
Sağlık Araştırmasının Türkiye ve Suriyeli göçmen örneklemlerinden gelen 
kadın ve doğum tarihçesi verileri kullanılmaktadır. Çalışmanın ilk bulguları, bu 
araştırmadan geriye doğru üçer yıllık dönemler için hesaplanan TFR’nin her iki 
grup için de azaldığını; MAC’ın ise Türkiye’de arttığını, Suriyeli göçmenler 
arasında azaldığını göstermektedir. Doğurganlıktaki erteleme/öne alma 
davranışının boyutunu gösteren tempo etkisine bakıldığında ise, Türkiye’de 
tüm araştırma dönemleri için D-TFR değerlerinin TFR değerinden daha yüksek 
olduğu; dolayısı ile Türkiye’de doğurganlık davranışındaki ertelemenin halen 
devam ettiği görülmüştür. Türkiye’det empo etkisinin, 2010-2018 döneminde 
-1,66’dan -0,11’e gerilemesi, Türkiye’de dönem doğurganlık hızının giderek 
kuşak doğurganlığına yakınsadığına işaret etmektedir. Suriyeli göçmenler 
arasında ise, 2010-2012 ve 2013-2015döneminde savaş ve göç süreçlerinden 
de etkisi ile doğurganlık davranışında bir erteleme gözlenirken; 2016-
2018döneminde ise doğurganlık davranışında bir toparlanma sürecinin 
yaşandığı görülmektedir. Suriyeli göçmenler arasında 2010-2012 döneminde -
1,21 olan tempo etkisinin, 2013-2015 döneminde -0,55’e gerilemiş; 2016-
2018döneminde ise 0,70’ye yükselmiş olması, Suriyeli göçmenlerin savaş ve 
göç döneminde erteledikleri doğumları Türkiye’de realize ettiklerini 
göstermektedir.
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6-2.  Çocuk Sahibi Olma Eğilimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma 
Cenk Beyaz 
 
Giriş-Amaç: Çalışmada akılcı seçim, akılcı doğurganlık davranışı ve kalite-
miktar yaklaşımlarının çoğunlukla iktisadi bir bakışla ele almaya çalıştığı 
doğurganlık davranışının daha derin anlam yorumlarıyla incelenmesi 
amaçlanmaktadır. Bu çalışmada doğum sayılarının azalmasına odaklanılarak 
bilhassa kent içerisinde hayatını sürdüren evli çiftlerin çocuk sahibi olma 
istekleri ve bu isteklerini gerçekleştirebilme ihtimallerine odaklanılacaktır. 
Veri kaynağı-Yöntem: Bu doğrultuda farklı yaş gruplarında yer alan, farklı 
sosyo-demografik özelliklere sahip (henüz çocuğu olmayan, çocuk istemeyen, 
çocuk isteyen, 1 çocuğu olan, 2 çocuğu olan ve 3’ten fazla çocuğu olan) evli 
çiftlerin çocuk sahibi olup olmama istekleri, doğurganlık davranışları, maddi 
olan ve/veya olmayan imkânları nitel araştırma yöntemiyle anlaşılmaya 
çalışılacaktır. Çalışma metodolojik olarak yorumsamacı ve fenomenolojik bir 
paradigmaya yaslanmakla birlikte 16 evli çiftin beyanlarının araştırma konusu 
ve sorusu ile ilişkili olarak derin anlam yorumlarını ortaya çıkartacak şekilde 
kurgulanmıştır. Bu doğrultuda mülakat kümesine dâhil olan evli çiftlerle odak 
grup görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Bu sayede kentleşme, değişen 
aile düzeni, ekonomik, kültürel ve benzeri etkenler ve bileşenler dikkate 
alındığında farklı yaş gruplarına dâhil ve sosyo-demografik özelliklere sahip 
olan bireylerin, çocuk sahibi olma hususunda büyük istatistiklerin sunduğu 
kitlesel bilginin dışında doğurganlık eğilimlerinin karmaşık olduğu, üreme 
davranışları ile ilişkili olarak daima iktisadi açıdan rasyonel kararlar 
almadıkları ve rasyonelliğin bu anlamda tek bir boyutundan söz etmenin 
mümkün olmadığı ön plana çıkan bulgular arasında yer almaktadır. Tartışma-
Sonuç: Kentleşme ve eğitim oranları arttıkça çocuk sahibi olma eğilimin 
azalması şeklinde tezahür eden genel bilgiyi destekleyen aynı zamanda 
olumsuzlayan doğurganlık davranışları, evli çiftlerin sahip oldukları sosyo-
ekonomik düzey, kültürel ve iktisadi seviye ile ilişkili bir biçimde zaman ve 
şartlara göre değişkenlik arz etmektedir.
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6-3. Intergenerational Fertility Transmission in the United States: New 
Evidence from the General Social Survey 
M. Aykut Attar 
 
Aims: This paper explores unconditional and conditional dynamics of 
intergenerational fertility transmission in the United States for three large 
generations, i.e., the Greatest Generation, the Silent Generation, and the Baby 
Boomers. Unconditional dynamics treat the entire generation as a whole. 
Conditional dynamics for each generation, on the other hand, differentiate the 
members of each generation with respect to race, religion, education, place of 
residence, etc. Methods: The paper infers the persistence and mobility 
patterns of the transmission of completed fertility from parents to children by 
estimating several discrete-state Markov transition probability matrices. The 
full sample without missing observations covers 15,639 individuals born 
between 1883 and 1964. For mobility indices based on transition probabilities, 
standard errors are estimated via bootstrap methods. Results: For all three 
generations as a whole, the Shorrock-Prais mobility index is equal to 0.982 (s.e. 
= 0.003), and the Bartholomew mobility index is equal to 0.350 (s.e. = 0.002). 
Indices are lower for the Silent Generation and higher for the Greatest 
Generation and the Baby Boomers. Conditional estimates suggest that, for the 
offspring, living in relatively more urbanized areas and having obtained a 
college degree increase mobility. Race and religion do not have strong or 
uniform effects on estimated mobility levels. Conclusion: Mobility in the 
transmission of fertility from parents to offspring in the United States has a U-
shaped dynamic for three large generations born before 1964. College 
education seems to be the most important factor associated with higher 
mobility of the offspring in terms of fertility.

Bildiri Özetleri 



Türkiye Beşinci Nüfusbilim Konferansı, 2022 

 

 
55 

 

6-4.  Suriyeli Göçmen Nüfusun Doğurganlığında Dün, Bugün ve Yarın 
Faruk Keskin, Pelin Çağatay ve Ayşe Abbasoğlu Özgören 
 
Amaç: Türkiye'deki Suriyeli göçmen sayısının artmasıyla birlikte Suriyeli 
göçmenlerin doğurganlığı da ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu çalışmanın 
amacı göçmen kadınların periyot toplam doğurganlık hızlarındaki göçe bağlı 
tempo etkisini ortaya çıkarmaktır. Çalışmada Suriye’den Türkiye’ye gelen 
göçmen kadınların doğurganlıkları incelenmiştir. Çalışma, göçün doğurganlık 
üzerindeki hem anlık etkisini ölçme hem de göç öncesi ve sonrası dönemi 
karşılaştırma imkânı sunmuştur. Yöntem: Çalışmada 2018 Türkiye Nüfus ve 
Sağlık Araştırması’nın (2018-TNSA) Suriyeli Göçmen Örneklemi verileri 
kullanılmıştır. Göçle ilişkili olarak hipotetik doğurganlıklarını hesaplayabilmek 
için Türkiye'ye göç ettikleri tarihi merkez nokta alınarak doğurganlıkları 
hesaplanmıştır. Standart yaş-periyot doğurganlık hızı hesaplamasından farklı 
olarak, kadının araştırma tarihindeki yaşı yerine göç ettiği tarihteki yaşı 
kullanılarak 12 aylık aralıklarla göçten önceki ve sonraki 4 yılı kapsayacak 
şekilde yıllık doğurganlık hızları bu hipotetik zaman çizelgesiyle yeniden 
hesaplanmıştır. Bulgular: Toplam doğurganlık hızı, Suriyeli göçmenlerde göç 
öncesinde yaklaşık 5,7 çocuk düzeyindedir. Pariteye özgü hızların da göçten 
önce stabil olduğu görülmektedir. Öte yandan, göçü takip eden yılda toplam 
doğurganlık hızı1 çocuk azalarak 4,7’ye düşmüştür. Bu düşüş, parite 2 ve parite 
6+ doğumlardan kaynaklanmıştır. Göçün ikinci yılında, özellikle düşük 
paritenin doğurganlıktaki payı artmış, ilk üç parite, doğurganlığın %70'inden 
fazlasını oluşturmuştur. Göçün üçüncü ve dördüncü yıllarında toplam 
doğurganlık hızı azalmaya başlamış, ancak alt grupların payı yüksek kalmıştır. 
Sonuç: Bu çalışmada, kısıtlı veri ile yapılan yenilikçi bir analizle göçün anlık 
etkisiyle birlikte göçten sonraki uyumun etkisi araştırılmıştır. Bulgulara göre 
Suriyeli kadınlarda göçün hemen sonrasında doğurganlığın hızlı bir şekilde 
düştüğü, fakat sonra bir miktar yükseldikten sonra daha stabil bir şekilde 
azalmaya başladığı görülmüştür.
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7-1. Hatay’daki Göçmen Girişimciliğinin Sosyo-Mekansal Yapısı 
Kezban Becerikli ve Çiğdem Varol 
 
Giriş-Amaç: Küreselleşmeyle beraber dinamik bir kavram haline gelen göç 
olgusu, birçok ev sahibi ülkeyi toplumsal ve ekonomik olarak etkilemektedir. 
Göçmenlerin girişimcilik faaliyetleri, ev sahibi ülke ekonomisine 
eklemlenebilmenin bir yolu olarak büyük önem taşımaktadır. Genel olarak 
kendi işine sahip göçmenlerin sosyo-ekonomik etkinlikleri göçmen 
girişimciliği olarak tanımlanmaktadır. Göçmenlerin girişimcilik faaliyetlerinin 
ülke ekonomisine katkısı olduğu yapılan ulusal ve uluslararası çalışmalarla 
ortaya konulmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Hatay’daki göçmenlerin ekonomik 
faaliyetlerinin sektörlere ve etnik kökenlere göre nasıl farklılaştığının sosyo-
mekansal analizinin yapılarak, ekonomiye katkılarının yorumlanmasıdır. Veri 
kaynağı-Yöntem: Araştırmanın örneklemini tarih boyunca birçok göçmene ve 
etnik kimliğe ev sahipliği yapan ve 2011 Suriye iç savaşıyla beraber en fazla 
mültecinin barındığı sınır kentlerinden biri olan Hatay ili oluşturmaktadır. 
Çalışmada nicel, nitel ve mekansal veri setleri kullanılmaktadır. Nicel ve 
mekansal veriler; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kurulan/kapanan 
şirket istatistikleri veri tabanı yanı sıra, Antakya Ticaret Sanayi Odası ve Hatay 
Esnaf ve Sanatkarları Odası üye verilerinden oluşmaktadır. İstatistiki verilerin 
yanı sıra Hatay’da çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileriyle gerçekleştirilen saha 
çalışmasının niteliksel bulgularının da ilişkisel irdelemelerin yapılacağı sosyo-
mekansal analizleri desteklemesi hedeflenmiştir. Bulgular: Hatay’da 2022 yılı 
itibariyle kayıtlı 1126 büyük ve orta ölçekli ve yaklaşık 300 mikro ölçekli 
işletme vardır. Hatay’da sadece 2021 yılında 226 (%14) yabancı işletme 
kurulmuş ve Türkiye’de en fazla yabancı işletme kurulan8. il Hatay olmuştur. 
Bu işletmeler sadece Suriye göçü sonrasında ortaya çıkan şirketler değil, pek 
çok etnik yapıyı içeren niteliktedir. Tartışma-Sonuç: Hatay’da, göçmenlerin 
sektörel ve etnik kökenlerine göre farklılaşan sosyo-ekonomik faaliyetlerinin 
araştırılması, hem yerel hem de ülke ekonomisine yaptıkları katkının 
anlaşılması adına büyük önem taşımaktadır. 
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7-2. Göç ve Suç İlişkisine Psikososyal Bakış 
Hüseyin Nergiz 
 
İlk bakışta bir yerden başka bir yere taşınma olarak görünen göç aslında bireyi 
zihinsel, duygusal, toplumsal ve ruhsal olarak da başka bir yere taşımaktadır. 
Göçün türüne göre (zorunlu/istemli, iç/dış…) bağlı olarak niteliği ve yoğunluğu 
değişmekle birlikte, bireyde geleceğe, taşınacağı yere, topluma ve yakınlarına 
yönelik pek çok umut, endişe, belirsizlik, heyecan, merak gibi farklı duygu, 
düşünce ve durumlar ortaya çıkabilmektedir. Toplumsal destek kaynaklarının 
zayıflaması, taşınılan yerin kültür ve kurallarına uyumun getirdiği zorluklar, 
belirsizliğin yarattığı endişe ve stres gibi çeşitli psikososyal sonuçlara yol açan 
göç, uygun olanaklar oluşturulup gerekli düzenlemeler yapılmadığında 
bireylerin suç davranışında bulunması için bir tehlike etmeni olabilir. Bu 
bildiride ülkemizde yürütülmüş çeşitli araştırma (tez ve makale) bulguları, 
psikososyal bakış açısıyla irdelenerek göç olgusunun suç davranışıyla ilişkisi 
tartışılacaktır. Ülkemizde farklı şehirlerde yürütülmüş bilimsel çalışmalar suça 
sürüklenmiş çocuklarda göç öyküsünün %16 ile %51 arasında değiştiğini 
göstermektedir. Düşük gelir ve eğitim grubunda olması, yeterli ebeveynlik 
becerisi ve denetimine sahip olmaması, duygu düzenleme ve başa çıkma 
becerilerinin zayıf olması gibi özelliklere sahip aileler çocukları suça 
sürüklenme olasılığını arttıran olumsuz ve tehlikeli ortamlardan 
koruyamamaktadır. Göçmen ailelerinde bahsedilen özelliklerin yoğun olması 
nedeniyle suç oranı daha yüksek olabilmektedir. Almanya’daki Türk 
göçmenlerle ilgili yapılan çalışmalar işçi göçünün planlı olmasına rağmen ikinci 
kuşakta olumsuz psikososyal ve toplumsal sonuçların sık görüldüğüne işaret 
etmektedir. Son yıllarda ülkemizde zorunlu ve plansız göçün arttığı gerçeği göz 
önünde bulundurulduğunda göç öyküsünün suç davranışıyla olan ilişkisinin 
psikososyal bakış açısıyla, bilimsel yöntemlerle incelenmesi; suçu önleyici 
politika ve uygulamaların hayata geçirilmesinin gerek vatandaşları gerekse 
göçmenleri korumak ve toplumsal huzuru iyileştirmek için gerekli olduğu 
görülmektedir.
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7-3. COVID-19 Sonrası Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Değişen Göç 
Hareketleri ve Göçmen Profilleri: “Nerede O Eski Gürcüler” 
Bekir Güzel 
 
Giriş-Amaç: 2022 yılının ilk aylarından itibaren COVİD-19 Pandemisi ile ilgili 
kısıtlamaların kademeli olarak kaldırıldığı bir süreç yaşamaktayız. Ancak 
geride kalan yaklaşık iki yıllık sürede uluslararası düzeyde yaşanan insan 
hareketliliği önemli ölçüde azalmıştır. Bu durum göç hareketlerini de doğrudan 
etkilemiştir. Bu çalışmanın amacı COVİD-19 sonrasında Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nde değişen göç hareketleri ve göçmen profillerinin 
değerlendirilmesidir. Veri kaynağı-Yöntem: Örnek olay/durum incelemesi 
yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen bu araştırmanın veri toplama 
süreçlerinde doküman inceleme, yapılandırılmamış görüşme ve gözlem yapma 
teknikleri kullanılmıştır. Bulgular: Bugün, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 
istihdam edilen Gürcü göçmen sayısında pandemi öncesi ile karşılaştırıldığında 
dikkat çekici bir azalma görülmektedir. Özellikle Kemalpaşa, Hopa, Arhavi, 
Fındıklı, Ardeşen ve Çayeli gibi ilçeler ileRize il merkezinde Gürcü göçmenlerin 
gündelik iş için bekledikleri alanlarda/mekânlarda çok az sayıda Gürcü 
göçmen bulunmaktadır. Gürcü göçmenlerin yerini daha çok iç göç ile 
Anadolu’nun farklı illerinden (Kars, Erzurum, Adıyaman, Sakarya ve Manisa) 
bölgeye gelen mevsimlik işçiler almaktadır. Bu durumun; (1) pandemi 
öncesinde Avrupa Birliği’nin Gürcistan vatandaşlarına vize muafiyeti hakkı 
vermesi, (2) pandemi sürecinde Türkiye’de düzensiz olarak bulunan Gürcü 
göçmenlerin önemli bir bölümünün Gürcistan’a geri dönmesi, (3) Türkiye-
Gürcistan sınırında önce giriş-çıkışların durdurulması daha sonra karantina 
uygulaması ve aşı kartı veya negatif test sonucu ibraz etme zorunluluğu 
getirilmesi, (4) son bir yılda değişen ekonomik parametreler gibi farklı 
nedenleri olduğu tespit edilmiştir. Tartışma-Sonuç: Bu çalışmada, pandemi 
sonrasında bölgedeki göçmen profilinin uluslararası hareket gerçekleştiren 
düzensiz Gürcü göçmenlerden iç göç gerçekleştiren mevsimlik işçilere doğru 
evrilmekte olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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7-4. The Labor Market Integration of Syrian Refugees in Turkey 
Murat Demirci ve Murat Güray Kırdar 
 
Turkey hosts the largest population of refugees globally; however, we know 
little about their labor market outcomes at the national level. We use the 2018 
round of the Turkey Demographic and Health Survey, which includes a 
representative sample of Syrian refugees in Turkey for the first time, to 
examine a rich set of labor market outcomes. We find that the native-refugee 
gap in men’s employment in Turkey (in favor of natives) is much smaller than 
that reported for most developed countries. Moreover, men’s employment 
peaks quite early (one year) after arrival and remains there, whereas women’s 
employment is lower, to begin with, and changes little over time. Once we 
account for demographic and educational differences, the native-refugee gap 
in men’s (women’s) paid employment reduces to 4.7 (4.0) percentage points 
(pp). These small gaps conceal that refugees’ formal employment is much 
lower. Even after accounting for the differences in covariates, refugee men’s 
formal employment rate is 58 pp lower. In addition, the native-refugee 
employment gap is the smallest in manufacturing for men and agriculture for 
women, and the gap is also much smaller in wage-employment than self-
employment and unpaid family work. Finally, accounting for the covariates, the 
native-refugee employment gap widens both with age and with education, and 
the gap in men’s employment vanishes for refugees whose mother tongue is 
Turkish but persists for refugees whose mother tongue is Arabic or Kurdish.
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7-5. Türkiye’de Yaşayan Göçmen Çocuklarında Bodurluk 
Didem Pekkurnaz ve Mehmet Delil Yorgun 
 
Giriş-Amaç: Son DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) istatistiklerine göre, 2020'de beş 
yaş altı 149 milyon çocuğun bodur olduğu tahmin edilmektedir. Ekonomik 
yönden de olumsuz sonuçları olan bodurluk, büyük oranda önlenebilir bir 
durum iken yetersiz beslenmenin bir sonucu olarak doğmaktadır. Esas olarak 
yoksulluk ve yoksunlukla bağlantılı olan bodurluk, yalnızca bir ülkenin yerli 
halkının değil göçmenlerinin de sorunu olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı da 
son yıllarda en çok göç alan ülke konumunda olan Türkiye’de yaşayan Suriyeli 
göçmenlerin 5 yaş altı çocukları için bodurluğun sosyoekonomik 
belirleyicilerini incelemektir. Veri kaynağı-Yöntem: Bu amaca yönelik olarak, 
2018Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Suriyeli Göçmen Örneklemi verileri 
kullanılmaktadır. Beş yaş altı bir çocuğun yaşa-göre-boy z-skoru referans 
grubun ortanca değerinin -2 standart sapma aşağısındaysa çocuğun bodur 
olduğu kabul edilmektedir. Bodur olma olasılığının belirleyicileri logit 
modelleri kullanılarak hesaplanmaktadır. Bulgular: Anneleri genç olan (en 
büyük etki %15 puanlık artış ile en genç grupta), kalabalık ailelerde yaşayan, 
düşük doğum ağırlıklı ve 1 yaş ve üzeri çocukların bodur olma olasılığının daha 
yüksek olduğu görülmektedir. Türkiye'nin Batı, Güney veya Orta bölgelerinde 
(en büyük etki %11 puanlık düşüş ile Batı’da) yaşayan, birinci veya ikinci çocuk 
olarak dünyaya gelen çocuklarda ve kız çocuklarında bodur olma olasılığı daha 
düşüktür. Ayrıca, babası tarım dışı sektörlerde çalışan (en büyük etki %14 
puanlık düşüş ile sanayi sektöründe) çocukların bodur olma olasılığı da daha 
azdır. Tartışma-Sonuç: Elde edilen bulgular, Türkiye’de yaşayan Suriyeli 
göçmenlerin 5 yaş altı çocuklarında bodurluk sorununun yoksul olarak 
tanımlayabileceğimiz ailelerde ortaya çıktığını göstermektedir. Yoksullukla 
mücadele için uygulanacak politikalar Türkiye’de yaşayan göçmen çocuklar 
için de fayda yaratacaktır. 
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8-1. Türkiye’de Hanehalkı Yapısında ve Yaşlı Bireylerin Yaşadığı 
Hanehalkı Tiplerindeki Değişim 
Şebnem Beşe Canpolat* 

 
Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’deki hanehalkı ve yaşlı nüfusun 
günümüzde yaşadığı hanehalkı yapısının tespit edilmesi ve mevcut yapı ve 
değişimden yola çıkarak gelecekte yaşlı bireylerin ne tip hanehalkı 
kompozisyonlarında yaşayacaklarının tahmin edilmesi için hanehalkı 
projeksiyonlarının üretilmesidir. Yaşlı nüfusun hanehalkı yapısı, Adrese Dayalı 
Nüfus Kayıt Sisteminin sonuçları kullanılarak analiz edilmiştir. Hanehalkı 
projeksiyonları ise idari kayda dayalı istatistikler ve hanehalkı reisliği hızı 
yöntemi kullanılarak üretilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, Türkiye’de 
2016 yılında %22,5 olan yaşlı birey içeren hanehalkı oranı sürekli artarak2050 
yılında %41’e ulaşacaktır. Hanehalkı tipindeki değişimi incelediğimizde ise 
yaşlı üyesi olan hanehalkları, 2016-2050 döneminde geniş-aile hanehalkı tipi 
dışındaki tüm hane halkı türlerinde sürekli artış göstermektedir. En az bir yaşlı 
birey içeren çekirdek aile oranı 2016 yılında %9,9 iken bu oranın 2050 yılında 
%19,6 olacağı tahmin edilmektedir. Diğer bir ifadeyle, 2050 yılında her 10 
haneden 4’ünde en az bir yaşlı birey bulunacaktır. Tek kişilik yaşlı hanehalkı 
oranı da benzer şekilde sürekli bir artış göstererek 2016-2050 döneminde 
%5,4’ten %14,7’yeulaşacaktır. Yaşlılar Türkiye’de bugün olduğu gibi gelecekte 
de büyük oranda çekirdek hanelerde yaşayacak ve tek kişilik hanehalklarında 
yaşayan yaşlı nüfus oranında da bir artış meydana gelecektir. 2050 yılında 
Türkiye’dekit oplam hanehalkının yaklaşık %15’i tek kişilik yaşlı 
hanehalklarından oluşacaktır. Sonuç olarak, çalışmanın sonuçları Türkiye’de 
yaşlı nüfusun birlikte yaşam biçiminden, tek başına yaşam biçimine geçme 
eğilimde olduğunu göstermektedir. 
 
*Bu çalışmada ifade edilen görüşler tamamen yazarlara ait olup Türkiye 
İstatistik Kurumunu bağlamaz. 
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8-2. Türkiye’de Aile Yapılarının Sıralı Yaşam Akışı Modelinden Esnek 
Yaşam Akışı Modeline Dönüşümü: Dün, Bugün ve Yarın 
İsmet Koç 
 
Türkiye’de 1968-2018 döneminde gerçekleştirilen demografik araştırmaların 
verilerinin kullanıldığı bu çalışmada, aile yapılarının dönüşümü, birinci ve 
ikinci demografik dönüşüm süreçleri dikkate alınarak tartışılmaktadır. Türkiye 
birinci demografik dönüşüm sürecinin son aşamasında bulunan bir ülke olarak, 
aile yapılarının dönüşümü sürecinde ikinci demografik dönüşüm sürecinin 
unsurlarının da gözlendiği melez bir modeli deneyimlemektedir. Bu melez 
modelde, Türkiye’de bir yandan sıralı yaşam akışı modeline uygun olarak aile 
yapılarının çekirdekleşmesi süreci; bir yandan da esnek yaşam akışı modeline 
uygun olarak tek kişilik, tek ebeveynli aile yapılarının ve aralarında akrabalık 
bağı olmayan kişilerden oluşan hanehalklarının yaygınlaşması süreci 
yaşanmaktadır. Batı Avrupa ülkelerinin yaklaşık iki yüzyıl içinde yaşadığı bu 
dönüşüm süreci, Türkiye’de hızlandırılmış olarak neredeyse bir nesil boyu gibi 
kısa bir sürede yaşanmaktadır. Bu süreçte, esnek yaşam akışı modeline uygun 
aile yapılarının ortaya çıkması sürecinde zorunlulukların yerini tercihlerin 
almış olması dikkati çekmektedir. Yine bu süreçte, Türkiye’de yerleşim yeri, 
bölge ve refah seviyesi anlamında farklı demografik rejimler yaşaması ve 
bunun aile yapılarının dönüşümüne yansıması nedeniyle homojen bir 
demografik dönüşüm süreci yerine oldukça heterojen bir demografik dönüşüm 
süreci yaşandığı görülmektedir. Aile yapılarının dönüşüm anlamında da 
yaşanan bu hızlandırılmış süreç, kendisini kentleşme, eğitim ve gelir 
seviyesinin artışı ile gösteren modernleşme sürecinin bir sonucu olduğu kadar, 
yine modernleşme süreci ile ortaya çıkan zihinsel dönüşüm sürecinin ve 
hızlandırılmış olarak yaşanan doğurganlık ve ölümlülük hızlarının dönüşümü 
sürecinin ürünüdür.
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8-3. ‘Gitmek Zorundaydım ve Gittim’: Türkiye’den Japonya’ya İşçi Göçü 
ve Ulusötesi Aile Pratikleri 
Esra Demirkol Colosio 
 
Giriş-Amaç: Ulusötesi yaklaşım, göçmenlerin kendi ülkeleri ve göçmen 
olmayan aile üyeleri arasında sınır ötesi uygulamalarını anlamanın temel 
yollarından biridir. 1990'ların ortalarından itibaren, kimi Türkiyeli erkek, ister 
bekar, isterse ailelerini geride bırakarak, çalışmak ve birkaç yıl sonra geri 
dönmek amacıyla Japonya'ya tek başına göç etti. Bu araştırma, uluslararası 
göçün aile yaşamı ve ebeveynlik uygulamaları üzerindeki etkisini Türkiye'den 
Japonya'ya işçi göçü örneğinde incelemektedir. Ulusötesi ilişkilerin inşasının 
bir dizi pratiği içerdiğini, erkek göçmen baba/koca ve geride kalan kadın 
eş/annenin rollerine ilişkin algılardaki, sembolik anlamlara dayalı 
değişikliklerin göç ile beraber nasıl şekillendiği ele alınacaktır. Veri kaynağı-
Yöntem: Bu araştırma, derinlemesine görüşmelerle çok alanlı saha çalışmasını 
içeren nitel bir metodolojik çerçeveye dayanmaktadır. Japonya ve Türkiye'de 
on ayda, katılımcıların evlerinde veya katılımcıların tercihine göre kafeler 
başta olmak üzere çeşitli yerlerde 40 derinlemesine görüşme içeren saha 
çalışması gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar, Japonya’da yaşayan erkek 
göçmenler ve Türkiye’de yaşayan eşlerinden oluşmaktadır. Bulgular: Bulgular 
üç kısımda tartışılacaktır. İlk olarak, Türkiye'den Japonya'ya göç eden erkek 
aile üyesinin karar verme sürecinde toplumsal cinsiyet rolleri tarafından nasıl 
şekillendiği tartışılacaktır. İkinci olarak, aile üyesinin göç etmesinden sonra 
toplumsal cinsiyet rollerinin ve aile anlayışının göçmen kocalar ve geride kalan 
kadınlar tarafından nasıl yeniden anlamlandırıldığı ve dönüştürüldüğü ele 
alınacaktır. Son olarak, gelişen iletişim teknolojilerinin göçmenlerin eşleri ve 
çocukları ile olan 'aile olma' fikirlerini dönüştürmelerindeki etkisi 
incelenecektir. Tartışma-Sonuç: Göçmenlerin ve aile üyelerinin, çift olarak 
ilişkilerinin, ebeveynlik uygulamalarının ve duygusal bağların sürdürülmesi, 
göçmenler ve geride kalan eşlerin 'aile nedir' sorgulamalarına rağmen, 
toplumsal beklentiler nedeniyle kendilerini aile olarak tanımlamaya devam 
etmektedirler. Farklı aile modellerinin incelenmesi, aile yapısı araştırmalarına 
katkı sağlayacaktır.
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9-1. Gebelik ve Doğum Hizmetlerinden Yararlanma Sürecinde Kadınların 
Karşılaştıkları Ayrımcılıklar 
Burcu Hatiboğlu Kısat, Çağıl Öngen Köse, Özge Sanem Özateş Gelmez, Özlem 
Ersavaş Ataçay, Selda Taşdemir Avşar, İlknur Yüksel-Kaptanoğlu, Meltem Ağduk 
ve Gökhan Yıldırımkaya 
 
Giriş-Amaç: Bu çalışma, birçok uluslararası konferansta önerildiği üzere, 
kadınların gebelik ve doğumla ilgili sağlık hizmetlerinden yararlanırken maruz 
kaldıkları kötü muamele ve ayrımcılıkların görünürlüğünü ortaya koymayı, 
kadınların deneyimleri ve beklentilerini anlamayı, ayrımcı olmayan sağlık 
politikalarının geliştirilmesine yönelik öneriler sunmayı amaçlamaktadır. Veri 
kaynağı-Yöntem: Araştırma nitel bir araştırmadır. Araştırma kapsamında son 
üç yıl içinde gebelik ve doğum deneyimi yaşamış kadınlar, bu deneyimi yaşamış 
sağlık personeli kadınlar ve gebelik ve doğum hizmeti sunan sağlık personeli 
olmak üzere üç grup ile 57 derinlemesine görüşme yapılmış, böylece gebelik ve 
doğum sürecinde kadınların deneyimleri farklı açılardan ve kapsamlı bir 
şekilde anlaşılması hedeflenmiştir. Görüşmeler, Temmuz-Ekim 2020 tarihleri 
arasında çevrimiçi olarak,18 ilden katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Bulgular: 
Araştırma bulguları, kadınların gebelik ve doğuma ilişkin algıları, sağlık 
hizmeti alırken yaşadıkları kötü muamele ve ihmal, yaşananların ayrımcılığa 
ve zaman zaman şiddete dönüştüğü durumlara ilişkin bilgi sunmaktadır. 
Tartışma-Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre, gebelik ve doğum ile ilgili sağlık 
hizmeti alırken kadınların karşılaştıkları zararlı uygulamalar ve ayrımcılık; (1) 
yeterli bilgi verilmemesi (2) sağlık personeli ile iletişim eksikliği(3) rıza dışı 
tıbbi müdahaleler ve mahremiyet/gizlilik ihlali, (4) yalnız bırakılma, (5) azar, 
bağırma, öfkeli davranma(6) aşağılanma, utanma (7) fiziksel acıya maruz 
kalma biçiminde gruplandırılabilir. Bu ayrımcılık pratikleri, özellikle sağlık 
personellerinin bakış açısından da ele alınmış, bu çerçevede ayrımcı pratiklere 
zemin hazırlayan sistemsel/yapısal boyutlar ve algılar da tartışmaya dahil 
edilmiştir. Böylece araştırma kapsamında, gebelik ve doğum hizmetlerinde 
ayrımcı pratiklerin önlenebilmesinde etkili olabilecek sağlık hizmetleri ve 
politikalarına ilişkin kapsamlı öneriler öneriler sunulmuştur. 
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9-2.  Göçün Kadınlar Üzerindeki Etkisini Edebiyat ile Anlamak: Sevgili 
Arsız Ölüm Örneği 
Merve Çopuroğlu 
 
Giriş-Amaç: Küreselleşen dünyada göç, bireylerin üzerinde birçok farklı etkisi 
olan bir sosyal süreçtir. Tıpkı diğer toplumsal gerçeklikler gibi göçün etkisi de 
farklı toplumsal cinsiyet grupları üzerinde değişkenlik gösterebilir. Kadınlar, 
erkeklerle karşılaştırıldığında ekonomik, sosyal, kültürel ve eğitimsel açılardan 
daha dezavantajlı oldukları için göç sürecinden olumsuz etkilenebilirler. Göç, 
cinsiyetli bir kavram olduğundan erkekler için daha geniş fırsatlara ulaşımı 
ifade ederken kadınlar için, göçe ilişkin temel argümanların tam tersini, hayat 
kalitesinin düşmesini ve yaşam koşullarının zorlaşmasını ifade edebilir. Bu 
çalışmanın amacı, Türkiye’de kırdan kente göçün kadınlar üzerindeki etkisini 
anlamaya çalışırken temel göç literatürünün dışında kalan ancak cinsiyetli 
sosyal gerçeklikleri anlamayı kolaylaştıracak edebi metinlerin göçü 
düşünürken farklı bir yol haritası sağlayabileceğini göstermektir. Veri 
kaynağı-Yöntem: Bu çalışma, Latife Tekin’in ilk defa 1983 yılında yayınlanan 
Sevgili Arsız Ölüm isimli romanının feminist edebiyat eleştirisi yöntemiyle 
incelenmesine dayanmaktadır. Bulgular: Bir kırdan kente göç anlatısı 
üzerinekurulu olan bu romandaki kadınların gündelik hayat ve kadınlık 
deneyimleri incelendiğinde, göç sürecinde kadınların erkeklere nazaran 
dezavantajlı olup, göç sürecinde ve göç sonrası süreçte kendilerini 
gerçekleştirebilmek için ataerkil pazarlık ve pasif direniş başta olmak üzere 
birçok strateji geliştirdiği ortaya çıkmaktadır. Tartışma-Sonuç: Sonuç olarak, 
edebiyat gerçekliğin yeniden üretimi ve kurgulanması olarak, tıpkı diğer sosyal 
gerçeklikler gibi göçe ilişkin gerçekliği de kadınların gözünden ve kadınların 
deneyiminden hareketle aktarabilme potansiyeli taşır. Böylelikle, temel göç 
literatürünün yanında, kadınların göç deneyimini anlayabilmek için farklı bir 
alan açar.
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9-3.  Yurtdışına Göç Eden Üniversite Mezunu Kadınların Deneyimleri: 
Karşılaştırmalı Bir Çalışma 
Ahu Paköz Türkeli ve Çiçek Coşkun 
 
Giriş-Amaç: Bu çalışma Türkiye’de bir süre çalışarak çalışma hayatına dahil 
olmuş, daha sonra yurtdışına göç etmiş üniversite mezunu kadınların 
deneyimlerine odaklanmaktadır. Çalışmada kadınların iş hayatında sıklıkla 
karşılaştıkları ve literatürde de ayrıntılı biçimde tartışılmış olan cam tavan, 
cam asansör, kraliçe arı gibi kavramlar üzerinden bir okuma yapılacaktır. 
Katılımcılar yurtdışına göç ettiklerinde çalışmaya devam eden ve çalışmaya 
devam etmeyenler olmak üzere iki grup üzerinden yapılacaktır. Buna göre 
katılımcıların Türkiye’de çalıştıkları dönemde ve yurt dışında çalışıyorlarsa 
yaşadıkları durumların bir karşılaştırılmasının yapılması amaçlanmaktadır. 
Öte yandan, yurt dışına göç ettiklerinde çalışmaya devam etmedilerse, orada 
yaşadıkları deneyimlerin incelenmesi yapılacaktır. Veri kaynağı-Yöntem: Bu 
çalışma için son on yıl içerisinde yurt dışına göç etmiş, üniversite mezunu ve 
Türkiye’de de çalışma deneyimi bulunan 15 kadınla görüşülecektir. Nitel bir 
araştırma olarak tasarlanan çalışmada, söylem analizi yapılarak katılımcıların 
deneyimleri analiz edilecektir. Katılımcılar yurt dışında olduğu için, 
görüşmeler online ortamda yapılacaktır. Çalışmakta olan katılımcılara hem 
Türkiye’de hem de yurtdışında yaşadıkları çalışma deneyimlerinin 
karşılaştırılması üzerine sorular yöneltilecektir. Buna göre, katılımcılara ücret 
eşitsizliği, çalışma saatleri, terfi ve yükselme, mobbing, iş yerinde yaşanan 
ayrımcılık, çocuk sahibi iseler karşılaştıkları zorluklar, çalışma saatleri gibi 
konular hakkında sorular yöneltilecektir. Çalışmayan katılımcılara yaşadıkları 
gündelik hayatdeneyimleri, çalışma hayatından uzak olmaları nedeniyle ev 
içinde ve gündelik hayatlarında yaşadıkları deneyimler üzerinden sorular 
yöneltilecektir. Verilen cevaplar daha sonra analiz edilecektir. Bulgular: 
Katılımcıların verdiği cevaplar sorulan sorular üzerinden oluşturulan alt 
başlıklar altında analiz edilecektir. Tartışma-Sonuç: Çalışmada elde edilen 
sonuçlar analiz kısmında elde edilen veriler üzerinden aktarılacaktır.

Bildiri Özetleri 



Türkiye Beşinci Nüfusbilim Konferansı, 2022 

  

 
67 

 
 

 
 
 
 
 

 
9-4.  Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Zorla Yerinden Edilme ve Sınır 
Buket Özdemir Dal ve Itır Aladağ Görentaş 
 
Giriş-Amaç: Zorla yerinden edilerek göç sürecinde, sınır yolculuklarında ve 
sınırı geçiş deneyimlerinde toplumsal cinsiyet temelinde farklılıklar 
yaşanmaktadır. Bu araştırmanın konusu Suriye krizi özelinde kadın 
sığınmacıların sınır deneyimlerinin sınırı geçtikten sonra günlük hayatlarına 
yansımasıdır. Kadınların ve erkeklerin zorunlu göç sürecinde sınırı geçme 
pratiklerinde nasıl farklı deneyimleri olduğuna odaklanılan bu araştırmada, 
kadınların göç sonrası yaşamlarında sınırı geçme deneyimlerinin etkili olduğu 
savunulmuştur. Çalışma, zorunlu göç sürecinde ve sınırı geçme pratiklerinde 
kadınlar ve erkeklerin farklı deneyimler yaşadığını ve bu deneyimlerin varılan 
ülkedeki yaşama etkilerini göstermeyi amaçlamaktadır. Çalışmamız, 
uluslararası korumaya erişmek isteyen kadınların, sınır geçişlerinde 
yaşadıkları sorunlar ile sınır geçiş deneyimlerinin entegrasyon ve kimlik inşa 
süreçlerine etkisi bulunduğunu göstermek istemektedir. Veri kaynağı-
Yöntem: Niteliksel araştırma yöntemi kullanılan çalışmada, mülteci kadınların 
sınır deneyimlerine odaklanan araştırmalar ve raporlar incelenmiştir. Ayrıca 
Gaziantep ilinde yaşamakta olan Suriyeli kadınlarla derinlemesine mülakatlar 
gerçekleştirilmektedir. Bulgular: Savaş ve çatışma ortamının kadınlar ve 
erkekler üzerinde farklı zorlayıcı etkileri olduğu görülmüştür. Derin bir 
yoksulluktan gelen mülteci kadınlar, erkeklere göre daha dezavantajlı 
konumda göç yolculuğuna başlamakta ve bu yolculukta insan kaçakçılarının 
hedefi olarak cinsel ve sosyal istismara uğramaktadır. Sınırı geçiş deneyimi ve 
sınırda oluşan rejim, piyasa koşulları kadınların, uluslararası korumaya 
erişimini etkilemekte ve bu deneyime bağlı olarak kadınların varılan ülkede 
kayıt dışı istihdama mecbur bırakılmaları, köleleştirilmeleri, zorla 
evlendirilmeleri gibi durumlar yaşadıkları görülmektedir. Tartışma-Sonuç: 
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği sebebiyle derin bir yoksulluktan gelen mülteci 
kadınlar, göç süreçlerinde erkeklere kıyasla şiddete, sömürüye ve cinsel 
istismara daha açıktırlar. Kayıt dışı olarak girdikleri ülkelerde temel haklara 
erişimleri ve entegrasyon süreçleri olumsuz etkilenmektedir.
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10-1. Yalnız Yaşayan Suriyeli Yaşlı Kadınların Covid-19 Deneyimleri ve 
Baş Etme Stratejileri 
Vefa Saygın Öğütle ve Hilal Sevlü 
 
Giriş-Amaç: Bu çalışmada Gaziantep’te yalnız yaşayan 65 yaş ve üzeri Suriyeli 
göçmen kadınların Covid-19deneyimlerinin ve bununla baş etme 
stratejilerinin analiz edilmesi, ihtiyaç ve beklentilerinin tespit edilmesi ve bu 
doğrultuda sosyal politika önerilerinde bulunulması amaçlanmıştır. Bu bildiri, 
TÜBİTAK ARDEB 1001 projesi kapsamında desteklenen “Yaşlılıkta Baş Etme 
Stratejileri: Covid-19 Sürecinde Yalnız Kadınlık Deneyimleri” başlıklı 
çalışmadan yola çıkılarak hazırlanmıştır. Veri kaynağı-Yöntem: Nitel 
araştırma yöntemine dayanan bu çalışmada pandeminin erken bir safhasında 
(Temmuzve Ağustos, 2020) farklı sınıf, etnisite, yaş vd, konumlardan gelen 
toplam 15 kadınla derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Yaşam seyri 
perspektifi ve kesişimsellik kavramından hareket edilerek kadınların yaşlılığa, 
yalnızlığa, toplumsal cinsiyete ve Covid-19’a dair bakış açıları incelenmiştir. 
Kadınların pandemi öncesi ve sonrası toplumsal dayanışma ağlarını nasıl 
gördükleri, kamusal ve özel destek kanallarına erişim koşullarının pandemiden 
nasıl etkilediği tartışmaya açılmıştır. Bulgular: Yaşlanmanın kadınlaşmasına 
eklemlenen dulluk, yalnızlık, düşük eğitim düzeyi, yoksulluk ve göçmenlik gibi 
birçok neden pandemi sürecinde erkeklere oranla kadınları özel ve kamusal 
destek kanallarına daha fazla bağımlı kılmıştır. Covid-19 pandemisi yalnız 
yaşayan yaşlı göçmen kadınların gündelik yaşam deneyimleri üzerinde 
olumsuz etki bırakarak onları yalnızlıktan yapayalnızlaşmaya doğru itmiştir. 
Tartışma-Sonuç: Kolektivist bir kültüre mensup göçmen kadınların aile ve 
geçici yardım temelli beklentilerinin pandemiyle birlikte katlanarak arttığı 
anlaşılmıştır. Kurumsal hizmetlere erişimde dil problemleri ve sosyal dışlanma 
başta gelmek üzere bazı sorunlarla karşılaştıkları görülmüştür. Pandeminin 
mevcut eşitsizlikleri daha da görünür kıldığı gerçeği göz önünde 
bulundurularak T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesine bağlı 
olarak kurulması önerilen Yalnızlık Genel Müdürlüğü çatısı altında Göç ve 
Yalnızlık biriminin de olması gerektiği ileri sürülmüştür. 
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10-2. Ülkelerinden Göç Etmeyen/Edemeyen Suriyeliler: Türkiye’nin 
Gönüllü, Güvenli ve Onurlu Geri Dönüş Stratejisi için Bir Araç mı? 
Nevzat Tekneci 
 
Mart 2011’de Suriye’de başlayan yönetim karşıtı gösterilerin kontrolden 
çıkması ve bir süre sonra da bütün Suriye’yi saran bir iç savaşa dönüşmesinin 
ardından, ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin dramı on seneyi 
aşan bir süredir devam etmektedir. 2011’de nüfusu 22.5 milyon olan 
Suriye’den ayrılanların sayısını Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği (UNHCR) 6.6 milyon, ülke içinde yer değiştirmek zorunda 
kalanların sayısını ise 7milyon olarak vermektedir. Suriyelilerin sosyo-
ekonomik, kültürel, eğitim, uyum vb. durumları hakkında yapılan çalışmalar 
ağırlıklı olarak Türkiye’deki Suriyelilere yoğunlaşmış olmakla birlikte, 
Suriye’de kalan Suriyeliler hakkındaki çalışmalar neredeyse yok denecek kadar 
azdır. Bu çalışmanın amacı, Suriye’de yaşanan iç savaşa ve çeşitli yaşamsal 
zorluklara (gıda eksikliği, sağlık hizmetlerinin yetersizliği vb.) rağmen “Suriye 
vatandaşlarının Suriye’de (Kuzey Suriye) kalma motivasyonlarını etkileyen 
unsurlar nelerdir?” Sorusunu ikincil kaynaklar üzerinden yanıtlamaya 
çalışmak ve yapılacak saha araştırmalarına kaynaklık edebilecek teorik çerçeve 
sunmaktır. Çalışmanın Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşü konusunda politika 
yapıcılara da önemli ipuçları sunacağı düşünülmektedir. Çalışmanın ilk 
bölümünde, zorunlu göç ve yerinden edilme hakkındaki kavramsal 
tartışmalara karşılaştırmalı olarak yer verilecek; “göç etmeme 
(hareketsizlik)/edememe” durumu ile hem iç hem de uluslararası göçte etkili 
olan “insani güvenlik algısı” konusu bölgedeki mevcut durum üzerinden 
yorumlanacaktır. İkinci bölümde, bölgedeki nüfusun genel yapısına ilişkin 
bilgilere yer verilerek; son bölümde, ülkelerinde kalan Suriyelilerin iç savaşa 
rağmen “kısıtlı” biçimde de olsa ülkelerinde kalma motivasyonlarının hangi 
unsurlar üzerinde yoğunlaştığına, bu unsurların zorunlu göç ve yerinden 
edilme literatürü ile farklılaşan yönleri ortaya konularak yer verilecektir. 
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10-3. Three Worlds of Iranian Immigrants: Role of Perceptions toward 
Host Country in the Social and Economic Integration of Immigrants in 
Turkey 
Mehmet Fatih Aysan ve Maryam Ekhtiari 
 
This study explores the effect of pre-migration intentions of immigrants and 
their perceptions toward the host country in their post-migration social and 
economic integration. We divided our studied immigrant population into three 
different categories based on their perceptions toward settlement in Turkey 
and their future plans about this country: (i) permanent settlers, (ii) transit 
migrants, and (iii) transnational mobile immigrants. We have interviewed with 
44 Iranians and the results outline that the integration process significantly 
differs among these three groups. Consequently, this article identifies the 
effective factors that change aforementioned integration in these groups. The 
perception of permanence in the first group, which is strongly related to stable 
legal status and following residency rights, shapes the successful integration of 
the first group. In contrast, perception of temporariness derived from onward 
migration aspirations in the second group results in a temporarily suspended 
integration. Finally, transnational ties of Iranians who consider Turkey as their 
second home not only do not constrain their integration but also provide a 
strong social and economic capital along with access to necessary means of 
integration that support them in this process, even if they are not fully settled 
in the host country. According to this analysis, we highlight that the integration 
process does not necessarily start upon immigrants’ arrival in the host country. 
Rather, voluntary migration plans made in the home country shape the entire 
process of integration in the host country. 
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11-1. Female Inactivity Change in Türkiye: Age Structure and Reasons for 
Not in Labor Force 
Serdar Polat 

 
Introduction-Objective: Female labor force participation is an important 
driver (and outcome) of population and development. On the other hand, 
women’s participation in the labor market varies greatly across countries. Also, 
a U-shaped relationship between economic development and women’s labor 
force participation is mostly observed. Female educational attainment in 
Turkey has increased gradually due to compulsory education reforms and 
higher education expansion, and the gender gap in education is mostly closed. 
However, female labor force participation and employment rates have not 
progressed well. Demographic change and age distribution are as important as 
reasons for being not in the labor force. Data source-Methodology: This study 
uses Household Labor Force Surveys of Türkiye. I use decomposition 
techniques to assess the rate change of not in the labor force over time. I first 
decompose the gender difference in the not-in labor force participation rate 
into age structure and various reasons such as enrollment in school, caregiving 
activities, retirement, disabilities, and other factors. I then compare the relative 
contribution of each component to the gender difference in the not-in labor 
force rate and how the distribution of each changes overtime. Results: Both 
age structure and reasons changing over time have heterogeneous effects on 
the change in the labor force participation gap between men and women. 
Discussion-Conclusion: Demographic change has a considerable effect on 
female labor force participation as much as the reason for not in the labor force. 
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11-2. Türkiye’ye Göç Eden Yabancı Uyrukluların Mekânsal Dağılımı 
Üzerinde İşgücü Piyasasının Etkisinin Analizi 
Anıl Eralp 
 
Giriş-Amaç: Türkiye uluslararası göç konusunda, transit ülke konumundan 
hedef ülke konumuna gelmiştir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği’ne göre Türkiye yaklaşık olarak 3,7 milyon yabancı uyruklu kişiye 
ev sahipliği yapmaktadır. Göçmenler için birincil öncelik hayatlarını 
sürdürebilmeleri için gerekli geliri elde etmektir. Bu bağlamda çalışmada 
Türkiye’ye göç eden yabancı uyrukluların mekânsal dağılımı üzerinde iş gücü 
piyasasının etkisi araştırılmaktadır. Veri kaynağı-Yöntem: Türkiye’ye göç 
eden yabancı uyruklulara ait verilerinin 2016-2019 dönemi için mevcut 
olmasından dolayı, çalışmada ilgili dönemi kapsayan İstatistiki Bölge Birimi 
Sınıflaması 3 düzeyi için göç eden yabancı uyrukluların sayısı, toplam işsiz 
sayısı, tarım, hizmetler ve sanayi sektörlerinin büyüklüğü ile NACE Rev.2’ye 
göre alt sektörlerde faaliyet gösteren işletme sayıları verilerinden oluşturulan 
bir panel veri seti kullanılarak, mekânsal panel veri analizleri yöntemleri 
kullanılmaktadır. Bulgular: Bulgular işsizlik rakamlarının yabancı uyruklu 
sayısını arttırdığını ve sanayi sektörünün büyüklüğünün hizmetler sektörü 
büyüklüğüne göre yaklaşık olarak üç kat daha büyük bir pozitif etkiye sahip 
olduğunu göstermektedir. Ayrıca, tüm alt sektörlerin yabancı uyruklu sayısı 
üzerinde istatistiksel olarak anlamlı etkiye sahiptir. Madencilik ve taş ocakçılığı 
sanayinin en büyük pozitif etkiye ve Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara 
taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sanayinin ise en küçük pozitif etkiye 
sahipken; en büyük negatif etkiye Eklektik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi 
ve dağıtımı sanayinin ve en küçük negatif etkiye ise İnşaat sanayinin sahip 
olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, tüm modellerde mekânsal etkiler 
bulunmaktadır. Tartışma-Sonuç: Literatürde göçmenler için iş gücü 
piyasasında fazla seçenek olmadığı ve daha çok emek yoğun sektörlerde 
istihdam edildikleri ifade edilmektedir. Bu bağlamda makro ölçekte mekânsal 
etkiler altında yapılan analiz sonuçları bu hipotezi desteklemektedir.
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11-3. Türkiye’de Mutluluk Eşitsizliği: TÜİK Yaşam Memnuniyeti 
Araştırması Verileri Üzerinden Bir İnceleme 
Hilal Arslan, Alanur Çavlin ve E. Mümine Barkçin 
 
Dünya Değerleri Araştırması verilerine göre son 20 yılda Türkiye’de ortalama 
yaşam memnuniyeti düzeyi 6,5’ten 2007 yılında en yüksek düzeyi olan 7,6’ya 
ulaşmış ve sonraki yıllarda azalma trendine girerek 2017 yılında tekrar 
başlangıç düzeyine dönmüştür. TÜİK Yaşam Memnuniyeti Araştırması (YMA) 
verilerine göre 2003 yılında Türkiye’de yaşayanların %59,6’sı mutlu 
olduklarını söylerken 2011 yılında %62,1 ile bu oran en yüksek değerine 
ulaşmış, 2021 yılında ise son 20 yılın en düşük düzeyine gelmiştir (%49,3). 
Türkiye’de gerek yaşam memnuniyeti gerek mutluluk düzeylerinde zaman 
içerisinde ortaya çıkan bu seyri incelemenin yanı sıra öznel iyi oluşun farklı 
sosyal ve demografik gruplar arasında dağılımını gösteren mutluluk 
eşitsizliğinin de resmini çekerek refahın toplum içerisinde nasıl dağıldığının 
örüntülerinin ortaya çıkarılması gerekmektedir. Çalışmada mutluluk 
eşitsizliği; yaşam şanslarının, yani gelir, eğitim, sağlık hizmetleri ve siyasi 
özgürlükler gibi kaynakların ve insana yakışır bir yaşama sahip olma 
fırsatlarının bireyler arasında dağıtılmasında toplumsal yapının önemini 
vurgulayan “yaşanabilirlik” yaklaşımı çerçevesinde kavramsallaştırılmaktadır. 
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de son 20 yılda öznel refahın farklı sosyo-
demografik ve sosyo-ekonomik gruplar arasında dağılımını incelemek ve bu 
dağılımın ekonomik, siyasal ve sosyal göstergelerle ilişkisini açıklamaktır. 
Araştırmanın temel veri kaynağı YMA’nın 2003-2020 yılları mikro verileridir. 
Betimleyici analiz yöntemleri, genel mutluluk düzeyleri ve farklı gruplar 
arasındaki dağılımı tablolar ve veri görselleştirme araçları ile karşılaştırmalı 
bir biçimde ortaya çıkarmaktadır. Mutluluk eşitsizliğinin bağımlı değişken 
olarak kullanıldığı hiyerarşik regresyon modelleri de çalışmanın çok değişkenli 
istatistiksel analizlerinin bir parçasıdır. Araştırmanın ön bulguları ortalama 
mutluluk düzeylerinin kişilerin yaş, cinsiyet, evlilik durumları gibi demografik 
durumlarının yanı sıra çalışma durumu ve gelir gibi sosyo-ekonomik 
özelliklerine göre zaman içerisinde farklılaştığını göstermektedir.
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12-1. The Labor Market Integration of Foreign-Born Male Population in 
Turkey: A Cross-Sectional Approach 
Egemen Can Toker 

 
The immigrant population has become a highly controversial issue for Turkey 
in the last decade. This study aims to identify to labour market integration 
success of foreign-born males in Turkey. In this respect, I assume that foreign-
born people earn less than natives initially in this study. The main research 
question is "are foreign-born people in Turkey able to grow their labour market 
outcomes more rapid than natives?" I utilise microdata, which was released 
between 2009 and 2020, of the Household Labour Force Survey conducted by 
the Turkish Statistical Institute in this paper because questionnaires of these 
years have an identifier for native-born and foreign-born populations. Firstly, 
I evaluate labour market outcomes for native and foreign-born people with 
descriptive analysis. Then, I use the cross-sectional estimation methodology to 
estimate labour market outcomes differences between native and foreign-born 
populations. The main perspective of this study is years resided in Turkey helps 
the foreign-born population to integrate labour market. First of all, an average 
foreign-born in Turkey equalises wage earnings with natives after 20-25 years 
since migration. Also, a newly entered foreign-born person earns 20 per cent 
less than an equivalent native in Turkey. In short, the takeover point for 
foreign-born has come 20-25 years after migration and the initial wage gap for 
immigrants is approximately 20 per cent. In conclusion, foreign-born people 
can integrate into the Turkish Labour Market after years since migration. These 
years can be accepted as a proxy for acquiring local knowledge, and experience, 
and improving Turkish language fluency.
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12-2. Exploring the Relation between Women Empowerment and 
Reproductive Independence in Syrian Refugees in Turkey 
Kardelen Güneş ve Alanur Çavlin 

 
Empowerment of women is a crucial issue for the world and has been one of 
the major focuses within the development debates for a long time. The main 
focus of this study, reproductive independence, is linked to many demographic 
events. Women empowerment and reproductive independence are both 
substantial issues considering that they both enable women the tempo and the 
quantum of their fertility including childlessness by choice. However, there are 
rather few studies on the empowerment of refugees and their reproductive 
independence in this context. This study explores the relation between women 
empowerment and the reproductive independence of Syrian refugee women 
in Turkey. TDHS 2018 - Syrian Migrant Sample data is used as the data source. 
Principal Component Analysis (PCA) is conducted in order to construct a 
women empowerment index from the DHS data set with 10 items. 
Reproductive independence is considered with three components: sexual 
relations, healthcare decisions and the need for family planning. Descriptive 
tables are used as well as binary and multinomial logistic regression models to 
understand the extent of variance explained by women empowerment on 
reproductive independence. Results show that women empowerment is 
significant on sexual relations, healthcare decisions and the overall 
reproductive independence. In further analysis, two out of three dimensions of 
women empowerment were significant in logistic regression models in 
explaining the overall reproductive independence. 
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12-3.  Kırılgan Göçmen Emeği: İstanbul’un Suriyeli Çocuk İşçileri 
Rümeysa Betül Gündüz 
 
Giriş-Amaç: Suriye’de yaşanan siyasi kriz ve çatışmalar nedeniyle Türkiye’ye 
sığınan göçmen sayısı dört milyona yaklaşmaktadır. Ülkemizin en büyük 
metropolü olan İstanbul ise en fazla göçmen nüfusu barındıran kent 
konumundadır. Bu araştırma, İstanbul’daki Suriyeli göçmen çocuk işçilerin 
bulunduğu dokuz haneye fenomenolojik bir yaklaşımla odaklanarak çocuk 
işçiliği sorununu sosyo-ekonomik koşullar ve hak ihlalleri bağlamında 
incelemektedir. Veri kaynağı-Yöntem: Araştırmanın veri toplama 
aşamasında yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak dokuz Suriyeli 
çocuk işçinin ebeveyniyle derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiş; veri 
çözümlemesi için nitel veri analiz tekniklerinden betimsel analiz yönteminden 
faydalanılmıştır. Bulgular: Kendileriyle ilgili görüşme yapılan ve yaşları 13 ile 
17 arasında değişen çocuk işçilerin tamamı erkektir. Çocuklardan altısı tekstil 
sektöründe çalışırken, bir çocuk tamircide diğer iki ise terzi ve ayakkabıcıda 
çıraklık yapmaktadır. Araştırma kapsamındaki çocukların tamamının çalışma 
süreleri açısından yasaya uygun olmayan biçimde çalıştığı saptanmıştır. 
Nitekim 6’sı herhangi bir okula kayıtlı değildir. 2’si açık öğretimden, 1’i ise 
örgün olarak okula devam etmektedir. Tartışma-Sonuç: Çocuk işçiliğine sebep 
olan temel faktörler, göçmen ailelerin yoksulluğu ve ebeveynlerin işsizliği 
yanında hane halkı sayısına bağlı olarak gelişen aileyi geçindirme motivasyonu 
olarak tespit edilmiştir. Çocukların sosyal hayatta karşılaştıkları akran 
zorbalığı, istismar ve dil probleminin de çocuk işçiliğini destekleyici sebepler 
arasında yer aldığı görülmüştür. Diğer taraftan pandemi ile birlikte açık 
çalışma hayatına yönlendirilen çocukların açık öğretime kayıtlarında artış 
olduğu ve işçilik sürecinde fiziksel, psikolojik ve sosyal zorluklarla 
karşılaştıkları saptanmıştır. Araştırma, Suriyeli çocuk işçilerin hak 
mahrumiyetlerini engellemek ve dezavantajlı durumlarını iyileştirmek için iş 
gücünü düzenleme iradesine sahip kamu aktörlerinin denetim 
mekanizmalarını etkin kullanmalarını önermektedir. Bu da göçmen 
ebeveynlere yönelik uygun istihdam koşullarının sağlanmasıyla mümkündür.
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13-1.  Türkiye’de Yaşlı Hareketliliği: Datça İlçesi (Muğla) Örneği 
Serenay Ermiş ve Mustafa Yakar 

 

Giriş-Amaç: “Yaşlılar neden hareketliliğe katılır?” sorusundan yola çıkarak 

çalışmanın temel amacı, Türkiye’de ülke içi hareketliliğe katılan yaşlı bireylerin 

profilleri, motivasyonları ve yer seçimi dinamiklerini anlamaktır. Veri 

kaynağı-Yöntem: Çalışma, nitel bir araştırma olarak tasarlanmış ve yaşlı 

hareketliliğinin hedef sahalarından biri olan Datça’da gerçekleştirilmiştir. 

Katılımcılar maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemiyle belirlenmiş olup 

Datça’ya doğru hareket etmiş 60 ve üzeri yaşta 32 kişi ile yapılan yarı 

yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen veriler betimsel ve içerik 

analizlerine bağlı kalınarak çözümlenmiştir. Bulgular: Hareketliliğe katılan 

yaşlıların genç yaşlı, evli, emekli ve düzenli gelir sahibi olan, eğitim düzeyi 

yüksek ve hareketlilik öncesi kentte yaşayan bireyler olduğu görülmüştür. 

Yaşlı hareketliliğinin mekânsal olarak büyükşehirlerden kıyılara doğru, 

zamansal olarak ise daimî ve dönemsel hareketlilik şeklinde iki ana kategori 

belirlenmiştir. Yaşlıların hareketliliğe katılımında gerek motivasyonları 

gerekse yer seçimi yalnızca fiziksel ortam unsurları üzerinden değil, sosyal, 

kültürel, ideolojik ve politik değerlerin de yer aldığı çok bileşenli bir sistem 

oluşturacak şekilde gerçekleşmektedir. Tartışma-Sonuç: Yaşlıların 

hareketliliği karakteristik olarak ekonomi temelli göç/hareketlilik 

kuramlarından farklı bir çerçeveye oturmakla birlikte yaşlılık kuramları 

içerisinde aktivite teorisi ile ilişkili olduğu söylenebilir. Bu grup, kavramsal 

olarak yaşlı göçleri tipolojisi içerisinde “refah göçleri” olarak tanımlanabilir. 

Bununla birlikte yaşlıların hareketliliğe katılımı bireyin yaşam seyri 

içerisindeki çeşitli kırılma noktalarına denk düşmekte ve mekânsal olarak 

birden çok hareketliliği içermektedir. Bu çerçevede bulgulardan hareketle 

çalışmanın sonucunda yaşlı hareketliliğine yönelik bir model geliştirilmiştir. 

Modelde, yaşlı nüfusun hareketliliğe katılımı ile yerler arasındaki ilişkilere 

dayanan “ikili” veya “çok yerli yaşam” pratiklerinin geliştiği saptanmıştır. 

Sonuçta, giderek artacak olan yaşlı hareketliliği dikkate alındığında, yaşlı 

hareketliliğinin coğrafyaları mekânın yeniden üretiminin izlenebileceği tipik 

alanlara dönüşebilir.
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13-2. Büyükanne Göçü: Torun Bakımı Amacıyla Yapılan Geçici Göçlere 
Bir Feminist-İlişkisel Yaklaşım Örneği 
Esen Burcu Özcan 
 
Bu çalışmada, orta yaş ve üzeri kadınların torun bakımı amacıyla 
deneyimledikleri geçici ulusötesi ve iç göç süreçlerine odaklanıyorum. 
Katılımcıların biyografik hikâyeleri ve nesilsel aidiyetlerini dikkate alarak, ilgili 
göç süreçlerini ilişkisel sosyal bilim ve toplumsal cinsiyet perspektiflerinden 
değerlendirmeyi amaçlıyorum. Bu bağlamda iki soruyu cevaplamaya 
çalışıyorum. İlki: “Torun bakımı amacıyla mobilize olan büyükannelerin göç 
deneyimleri, yaşlanmayla ilişkilendirilen hareketsizlik nosyonun aksine, 
hayatlarının akışkanlaşan bu dönemlerindeki rol değişimleri ve mekânsal 
çeşitlenmelere paralel olarak feminist ilişkisel bir bakış açısı ile ne şekilde 
açıklanabilir?” İkincisi: “Mobil büyükannelerin benzer deneyimleri üzerinden 
“büyükanne göçüne” dair ezber bozan kolektif anlam inşaları ortaya koymak 
mümkün olabilir mi?” Yeni başladığım araştırmada 5 görüşme (3’ü ulusal, 2’si 
ulusal ve ulusötesi mobilite deneyimleri olan büyükanneyle)tamamlandı. 
Kartopu örnekleme yöntemi kullanarak ulaştığım katılımcılardan 
derinlemesine mülakat tekniğiyle veri topluyorum. Ön bulgular şöyle: 
Katılımcıların hepsi yoğunlaşan ilişkiler ve mekânsal anlamda artan 
mobilitelerinin sağlıkları ile yaşam düzenleri açısından zorlayıcı olduğunu 
belirttiler. Buna rağmen bu göç deneyimine razı olma sebeplerini ilk etapta şu 
sebeplerle açıkladılar: Torun bakımında güven unsuru, bakımın biyolojik-
psikolojik kalitesi, bakım maliyetini düşürme ve kültürel aktarımın önemi. Bu 
önceliklendirilen cevapların ardından büyükannelerin çocukları ile ilişkileri 
üzerinden iki sebep daha belirginleşti. Bunlardan birincisi, çalışma deneyimi 
olan dört büyükannenin çocuklarına yeterli zaman/emek ayıramamalarına 
dair hissettikleri suçluluğu telafi etmekti. İkincisiyse, çalışma deneyimi 
olmayan tek büyükannenin kızının çocuğuna bakarak kendi yakalayamadığı 
istihdama katılma olanağını kızına sunmak istemesiydi. Çalışmanın ilerleyen 
dönemlerinde bu iki bulguya yoğunlaşarak “mobil annelik kredisi” 
kavramsallaştırması çatısı altında birleştirip; büyükannelerle çocukları 
arasında nesiller arası bir borçlanma ve aynı zamanda bir feminist dayanışma 
stratejisi olarak nitelendirilip nitelendirilmeyeceği imkânını sorgulayacağım.
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13-3. “Demografik Yaşlanma Mekânda Fark Eder”: Türkiye’de 
Yaşlanmanın Mekânsal-Zamansal Örüntüleri 
Mustafa Yakar ve Ertuğrul Murat Özgür 
 
Türkiye’de araştırmacılar yaşlanmayı, genellikle küresel ve ulusal ölçeklerde 
çeşitli göstergelerdeki zamansal değişimlerle incelemiş, ulusaltı (bölgesel ve 
yerel) mekânsal ölçeklerde yaşlanma örüntüleri göz ardı edilmiştir. Oysa 
mekân, zamanı kavramada anahtar bir rol oynamaktadır. Bu araştırmada, 
yaşlanma bir “mekân-zaman” fenomeni olarak incelenmekte ve Türkiye’de 
yaşlanmanın ne zaman ve nerede ortaya çıktığını belirlenmektir. Bu çerçevede 
iki farklı mekânsal (iller ve ilçeler) ölçekte ve zamansal (1935-2020 ile 1985-
2020) kesitte yapısal yaşlanma örüntüleri haritalanmaktadır. 
Çalışmanın verileri, Genel Nüfus Sayımları ve ADNKS’den sağlanmış, yıllara ve 
idari birimlere göre 65 ve üzeri yaş grubundaki ve toplam nüfus 
istatistiklerinden yararlanılmıştır. Bu veriler McCracken ve Phillips’in (2005) 
önerdiği eşik değerleri yardımıyla mekânsal birimlerdeki yapısal yaşlanma 
düzeylerinin hesaplanmasında kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları, 
Türkiye’de yaşlanmanın mekânsal ölçeğe göre bazı farklılıklar gösterse de 
yerelde 1980sonrasında gözlenmeye başladığını, fakat özellikle 2000’den 
itibaren hızla belirginleştiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca nüfus yaşlanmasının 
mekânsal olarak zamanla ülkenin batısından doğu ve güney doğusundaki yerel 
birimlere doğru kademeli şekilde yayıldığı da saptanmaktadır. Bu görünümün 
bölgelere göre farklılaşan demografik geçişle ilişkili olduğu, ancak iç göçlerin 
de bunu iki yönlü etkilediği değerlendirilmektedir. 
Çalışmanın sonuçları, yaşlanmayı belirleyen demografik dinamiklerin 
mekânsal olarak farklılaşan bir doğası olduğuna; bu yüzden demografik 
yaşlanma sürecinin mekânsal ve zamansal boyutlarını birlikte ele alınmasının 
gerekliliğine ve zamanın da mekansallaştırılabileceğine; yaşlanmanın sadece 
sayısal, yapısal ve hızlarla ilgili değil dinamikleri açısından da mekânsal-
zamansal yaklaşımla izlemesinin araştırmacılar, politika yapıcılar ve 
uygulayıcılar için önemli çıktılar sağlayabileceğine dikkat çekmektedir.
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13-4.  Göç ve Kırsal Küçülme Bağlamında Demografik Yaşlanma 
Didem Danış 
 
Giriş-Amaç: 21. yüzyılda Türkiye nüfusunun en baskın özelliklerinden biri 
yüksek demografik yaşlanma hızıdır. Özellikle kırsal bölgelerde yoğunlaşan 
yaşlı nüfus, göç bağlamı ve aile yapısındaki değişimlerin de etkisiyle Türkiye 
toplumunun önemli meselelerinden biri olmaya adaydır. Bu bildirinin amacı, 
Türkiye’de yaşlı nüfus oranı en yüksek iki kent olan Kastamonu ve Sinop’ta göç 
ve kırsal küçülme bağlamında Türkiye’de yaşlanma ve yaşlı bakımı konusunu 
incelemektir. Yöntem: Araştırma kapsamında, veri toplama dört aşamada 
gerçekleşmiştir: 1) Literatür taraması, 2) Kastamonu ve Sinop’ta yayınlanan 
yerel gazetelerde basın taraması, 3) Yaşlılık ve göçle ilgili istatistiklerin 
derlenmesi, 4) Saha araştırması. Çalışmanın ana gövdesi olan saha araştırması 
kapsamında, Kasım 2020'de, Kastamonu ve Sinop il merkezleri, 
Kastamonu’nun Taşköprü ve Sinop’un Boyabat ilçeleri ile bazı köylerde toplam 
36 görüşme yapıldı. Bulgular: Kastamonu ve Sinop'ta gözlenen demografik 
yaşlanma tablosunun ana nedenleri yoğun göç ve düşük doğurganlıktır. Göçle 
beraber aile üyelerinin coğrafi olarak uzakta olduğu durumda, yaşlı bakımında 
kurumların sınırlı desteği (huzurevlerinin yetersizliği ve belediye 
desteklerinin sınırlılığı) ve sınırlı piyasalaşma (özel yaşlı bakım 
mekanizmalarının ortaya çıkmaya başlaması) gözlenmiştir. Öte yandan aile 
devam eden ama dönüşen bir rol üstlenmektedir. Yaşlı bakımında köy, il 
merkezi ve büyük kent gibi yerler arası ilişkinin yoğun bir şekilde devam ettiği, 
bir tür çoklu-mekan kullanımı (multi-locality) olduğu görülmüştür. Sonuç: Bu 
çalışma, Türkiye’de nüfusun yaşlanması ve toplumun dönüşümüyle ortaya 
çıkan yeni dinamikleri; yaşlı bakımında aktörler (sosyal yardımlar, bakım 
kurumları, yerel yönetimler, aile, vb) arası rol dağılımlarını incelemiştir. 
Kastamonu ve Sinop'ta yapılan araştırma sonucu, yaşlı bakımını anlamak için 
kır-kent sürekliliğinin ve göç bağlamında dönüşen kuşaklararası dayanışmanın 
önemli dinamikler olduğu görülmüştür.
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14-1. Epidemiyolojik Dönüşüm Perspektifinden Türkiye’de Ölümlülük 

ve Ölüm Nedenleri 

Mehmet Ali Eryurt 

 
Giriş-Amaç: Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bugüne ölümlülük düzeyi 
ve yapısı, ülkede yaşanan sosyo-ekonomik ve demografik dönüşüm sürecine 
paralel olarak önemli ölçüde değişmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’nin 
Cumhuriyet tarihi boyunca ölümlülük düzeyinde, ölüm nedenlerinde ve sağlık 
politikalarında yaşanan değişime odaklanılmaktadır. Cumhuriyet tarihi 
boyunca ölümlülük alanında yaşanan değişim, dört dönemde 
değerlendirilmektedir; 1923-1960 dönemi, 1960-1980 dönemi, 1980-2000 
dönemi ve 2000 sonrası dönem. Çalışmanın teorik çerçevesini, Omran 
tarafından ilk defa 1971 yılında ifade edilen ve sonrasında pek çok ülkede 
ölümlülüğe ilişkin çalışmalarda yaygın olarak kullanılan epidemiyolojik geçiş 
teorisi oluşturmaktadır. Teori, sağlık ve hastalık örüntüleri ile bunların 
demografik, ekonomik, sosyolojik belirleyicileri ve sonuçları üzerine 
odaklanmıştır. Veri kaynağı-Yöntem: Çalışmada ölümlülük ve ölüm 
nedenlerine ilişkin veri kaynaklarının, coğrafi kapsamının ve kaynağının 
zaman içerisinde nasıl değiştiği kapsamlı bir şekilde tartışılmaktadır. 
Çalışmada ele alınan dört dönemin her biri için oluşturulan hayat tabloları ile 
ölüm hızlarının ve doğuşta yaşam beklentisinin yaş gruplarına göre nasıl 
farklılaştığı incelenmektedir. Ölüm nedenlerinin dönemler arasında nasıl 
farklılaştığı, sağlık politikaları çerçevesinde tartışılmaktadır. Bulgular: 
Türkiye, epidemiyolojik dönüşüm teorisinin dördüncü aşamasında ulaşılması 
ön görülen ölümlülük değerlerine ulaşmıştır. 1937-2019 yılları arasında 
doğuşta beklenen yaşam süresi, 33 yıldan 78,6 yıla çıkmıştır. Türkiye’de 
yaşanan epidemiyolojik geçiş sürecinde; bulaşıcı hastalıklar nedeniyle 
ölümlerin %45’lere vardığı bir dönemden, bulaşıcı hastalıklar nedeniyle 
ölümlerin %3,7’ye indiği ve bulaşıcı olmayan hastalık yükünün ise 
%91’eyükseldiği bir döneme gelinmiştir. Tartışma-Sonuç: Çalışmanın sonuç 
bölümünde ölümlülük düzeyinde ve ölüm nedenlerinde gelecekte yaşanması 
olası gelişmeler değerlendirilmektedir.
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14-2.  Suriye’den Türkiye’ye Zorunlu Göç ve Beş Yaş Altı Ölümlülüğü 
Ayşe Abbasoğlu Özgören, Faruk Keskin ve Pelin Çağatay 
 

Amaç: Bu çalışmanın amacı Suriye-Türkiye zorunlu göçünün beş yaş altı çocuk 

ölümlülüğü üzerine etkisini incelemektir. Çalışmada 2011 yılında başlayan iç 

savaş nedeniyle Suriye’den Türkiye’ye gelen göçmen kadınların çocuklarının 

ölümlülükleri incelenmiştir. Çalışma, Suriyeli göçünün çocukların 

ölümlülüğüne hem anlık etkisini ölçme hem de göç öncesi ve sonrası dönemi 

karşılaştırma imkânı sunmuştur. Yöntem: Çalışmada 2018 Türkiye Nüfus ve 

Sağlık Araştırması’nın (2018-TNSA) Suriyeli Göçmen Örneklemi verileri 

kullanılmıştır. Kesikli-zaman lojistik regresyon modellerinin, daha detaylı 

olarak çok-düzeyli karışık etkiler (multi-level mixed effects) lojistik regresyon 

modellerinin kullanıldığı bu çalışmada aynı veya bir önceki yılda göç etmiş 

olmanın çocukların ölme olasılıklarını nasıl etkilediği çok değişkenli şekilde 

analiz edilmiştir. Suriyeli kadınların çocuklarının analiz edildiği bu çalışmada 

göç sonrası —yani Türkiye’de— doğan çocuklar analiz dışı bırakılmıştır. 

Açıklayıcı değişkenler olan göç ve yaşanılan ülke değişkenlerine ek olarak 

modellerde çocuğun yaşı (temel süre değişkeni), çocuğun cinsiyeti, doğum 

sırası, annenin yaşı, annenin eğitimi ve annenin medeni durumu kontrol 

edilmiştir. Bulgular: Türkiye’ye göç etmiş Suriyeli kadınların beş yaş altı 

çocuklarının ölümlülüğü aynı yıldaki göç dolayısıyla anlamlı olarak 

değişmemiştir. Ancak bir önceki yıl göç edilmiş olması beş yaş altı ölümlülüğü 

arttıran önemli bir faktördür. Bu da göçün beş yaş altı ölümlülüğe etkisinin 

hemen değil bir yıl gecikmeyle ortaya çıktığını göstermektedir. Gecikmeli bu 

modelde göç kontrol edildiğinde yaşanılan ülkenin Türkiye olması beş yaş altı 

ölümlülüğü azaltan bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Sonuç: Bu çalışma 

ile Suriye’den Türkiye’ye gerçekleşen zorunlu göçün göçmen beş yaş altı 

nüfusun ölümlülüğünü bir yıl gecikmeli olarak arttırdığı gösterilmiştir. 

Çalışmamız zorunlu göç-çocuk ölümlülüğü ilişkisinde yaşam seyri yaklaşımının 

önemine bir kez daha dikkat çekmektedir.
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14-3.  Trends in Life Expectancy and Lifespan Inequality in Turkey 
Zehra Yayla Enfiyeci ve Alanur Çavlin 
 
Introduction-Objective: We explored trends in life expectancy and lifespan 
inequality between 2013 and 2019, focusing on sex differences and 
contributions of causes of death and age. Data source-Methodology: We 
calculated life expectancy and lifespan inequality for Turkey for each year 
between2013 and 2019. Coefficient of variable was used as a measure of 
lifespan inequality. The life expectancy and lifespan inequality for each sex 
were then decomposed into causes of death and age components. Results: 
Between 2013 and 2019, Turkish female life expectancy increased 1 year 
mainly due to reductions in infant mortality and old age cardiovascular 
diseases and malignant neoplasms. For males, reductions in infant mortality, 
unintentional injuries in adult age and malignant neoplasms and 
cardiovascular diseases in old age resulted in an increase in life expectancy by 
1.5 years. Improvement at older ages was offset by an increase in respiratory 
tract infectious and infectious and parasitic diseases for both sexes. As for 
lifespan inequality, for both sexes, respiratory tract infectious and infectious 
and parasitic diseases between ages 30 and 70 increased inequality, while all 
other causes and all ages up to life expectancy, decreased inequality. For males, 
the decline in lifespan inequality was larger than for females, mainly due to the 
decline in unintentional injuries and malignant neoplasms in adult ages. 
Discussion-Conclusion: We showed that trends in lifespan inequality differed 
between sexes and respiratory tract infectious diseases and infectious and 
parasitic diseases halted the improvements in life expectancy and lifespan 
inequality.
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14-4. Makine Öğrenimi Teknikleri Kullanarak Stokastik Ölümlülük 
Modellerinin Uyum ve Öngörü Yeteneğinin Geliştirilmesi 
Özer Bakar ve İsmail Gür 
 
Giriş-Amaç: Ölümlülük çalışmalarında makine öğrenimi tekniklerinin 
kullanımı uzun bir geçmişe sahip değildir. Bunun nedeni uzun bir süre bu 
tekniklerinin sosyal bilimciler tarafından bir “kara kutu” olarak görülmesi, 
bunun yanında teorik yaklaşımları veri bazlı yaklaşımlara tercih etmeleri 
olarak özetlenebilir. Son yıllarda bu anlayış yıkılmış ve demografi biliminde bu 
tekniklerinin kullanımı artan bir ilgiye maruz kalmıştır. Ölümlülük çalışmaları 
kapsamında ise bu teknikler stokastik mortalite modellerinin uyum ve ön görü 
kabiliyetinin arttırılması amacıyla kullanılmış ve bu tekniklerin özellikle 
ölümlülük verisindeki doğrusal olmayan ilişkileri açıklamada en iyi 
seçeneklerden biri olduğu gösterilmiştir. Veri kaynağı-Yöntem: Ölümlülük 
modellemesi çalışmalarında makine öğrenimi tekniklerinin kullanımı 3 
bölümde incelenebilir. Bunlar: (1) stokastik modelden elde edilen ölüm sayıları 
ile gözlenen ölüm sayıları arasındaki oranın kalibre edilmesi, (2) stokastik 
modeldeki zaman endeksi parametresinin modellenmesi ve (3) gözlemlenen 
ölüm hızlarının mortalite modeli varsaymaksızın modellenmesi olarak 
açıklanabilir. Üçüncü grup bu çalışmanın hedefi dışındadır. Bu çalışmada 
yöntem; makine öğrenimi tekniklerinden ağaç bazlı algoritmalar kullanarak 
stokastik model ve gözlenen ölüm hızları arasındaki oranın kalibresini yapmak 
ve derin öğrenme teknikleri kullanarak stokastik modelin zaman endeksi 
parametresini yeniden modellemektir. Bulgular: Bu çalışmada, yukarıda 
bahsedilen teknikler, ölümlülük verisi kalitesi yüksek ve popülasyon 
büyüklükleri farklı ülkelere (HMD, 2022) uygulanmış ve Lee-Carter ölümlülük 
modelinden elde edilen ölüm hızları ile karşılaştırılmıştır. Tartışma-Sonuç: 
Makine öğrenimi algoritmaları kullanılarak elde edilen ölüm hızlarının hem 
uyum hem de ön görüsünün Lee-Carter ölümlülük modelinden elde edilen 
ölüm hızlarından daha başarılı olduğu görülmüştür.
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15-1. The Causal Impact of Migrant Stock Population on Innovation in the 
Selected OECD Countries 
Mesut Alper Gezer 

 
Malthus (1798) states that the means of subsistence decreases with further 
increment in population. So, Malthus represents the pessimistic view related 
with population growth. Rapid increment in population decreases per capita 
capital, which inevitably reduces productive capacity based on this view. 
However, Kuznets (1960) and Kremer (1993) states that more population 
increase the probability of more inventions, which represents the optimistic 
view. Migrants also increase the population in a society. Migrants can bring 
technological information, know-how, and scientific knowledge to their new 
residence. This study aims to investigate the causal impact of migrant stock 
population on innovation with bootstrap panel methodology in 9 OECD 
countries from 2008-2020. Countries were selected based on the availability of 
dataset, and strict balanced method was used for estimations. Innovation is 
proxied by patent numbers, whereas remittance was added as an auxiliary 
variable for the trivariate model. Bootstrap causality tests were realized with 
bivariate and trivariate versions based on Konya (2006) methodology. 
According to findings, there are evidences for the positive bootstrap Granger 
causality from migrant stock to innovation in Spain based on bivariate and 
trivariate models. Meanwhile, there is evidence for the negative bootstrap 
Granger causality in Austria, and Switzerland just in bivariate model. As a 
result, positive impact of migrant stock on innovation in Spain reflects the 
effective policies of Ministry of Inclusion, Social Security and Migration. Turkey 
should concentrate on how to create effective migration policy with economic 
consequences by starting with the establishment of Migration Ministry.
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15-2. The Effect of Survivor’s Benefits on Women Employment: An 
Example of Turkey 
Gülnaz Şahin Keskin ve Alanur Çavlin 
 
Women's employment in Turkey is lower than the male employment. Studies 
in the literature include hypotheses that female employment is lower than male 
employment due to reasons such as women's educational status, age, 
agricultural dissolution, family responsibilities, and institutional insufficiency 
of child and elderly care. However, there is scarcely any study measuring the 
effect of social assistances provided directly to women on women's 
employment and their formal employment. With this study, the effect of 
survivor's pensions attached to the surviving spouses and children in the event 
of the death of breadwinner in the family on both women's employment and 
formal employment is measured. The survivor's pensions are arranged with 
the pre-acceptance that the person who works actively insured in the family is 
a male individual, that male children must enter the labor market when they 
become adults, and that women do not have to work. Thus, women receive 
these pensions as a kind of women's pension almost throughout their lives. In 
order to discover exactly this, Income and Living Conditions Survey, 2017 data 
was used as the primary source and Social Security Institution 2020 data as the 
secondary source. As a result, it has been concluded that the positive 
discriminatory practices applied to women in survivor's pensions are the 
aspects that prevents them from both employment and formal employment, 
and this side of them should be eliminated by other socio-economic policies.
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15-3. Sosyal Sermayenin Zaman Kullanımı Anketi Verisi Kullanılarak 
Ölçülmesi 
Hande Hacımahmutoğlu ve İlknur Yüksel-Kaptanoğlu 
 
Giriş-Amaç: Sosyal sermaye, sosyal ilişkilerin bireyler ve toplum açısından 
faydasına işaret eden karmaşık bir kavramdır. Yazında sosyal sermaye 
teorisine uygun biçimde farklılaşan sosyal sermaye ölçümlerinde kavram 
‘yapısal’ ve ‘bilişsel’ olmak üzere iki boyutta ele alınmakta olup yapısal boyut 
‘ilişkiler’, bilişsel boyut ise ‘güven’ ve ‘normlar’ olmak üzere üç yönden 
tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de sosyal sermayenin yapışa 
lboyutunun ölçülmesi ve kadınlarla erkeklerin sosyal sermaye düzeylerinin 
karşılaştırılmasıdır. Veri kaynağı-Yöntem: Çalışma kapsamında sosyal 
sermayenin ölçülmesine ilişkin araştırmalarda kullanılan sorular incelenmiş 
ve Scrivens ve Smith’in (2013) yazındaki ölçüm çalışmalarından hazırladıkları 
liste temel alınmıştır. Türkiye Resmi İstatistik Programı kapsamındaki 
araştırmalar incelenerek, sosyal sermayenin ölçümü için belirlenen 47 soruyu 
içeren 2014-2015 Türkiye Zaman Kullanımı Araştırması, çalışmanın veri 
kaynağı olarak seçilmiştir. Nitekim yazında da ZKA, geniş kapsamlı veri 
sunması nedeniyle sosyal sermayenin yapısal boyutunu incelemede 
kullanılmaktadır. Bulgular: Sermayenin yetişkinlerin sahip olduğu bir varlık 
olarak değerlendirilmesinin uygun olacağı düşüncesiyle, ZKA’nın birey veri-
setindeki 18 yaş ve üzerindeki bireylere ilişkin verisi analize dahil edilmiş ve 
açıklayıcı faktör analizi yöntemi (AFA) yardımıyla sosyal sermayeye ilişkin bir 
bileşik endeks üretilmiştir. AFA, sosyal sermayenin ilişkiler yönüne ilişkin 
olduğu gözlenen ve ‘sosyal temas’, ‘sosyal ağ desteği’ ile ‘kültürel aktiviteler’ 
olarak adlandırdığımız üç bileşen sunmaktadır. Tartışma-Sonuç: Analiz 
sonuçları değerlendirildiğinde, kadınların sosyal sermaye düzeyi erkeklere 
göre daha yüksek olduğu ve bu durumun kadınların daha yüksek sosyal temas 
düzeyine sahip olmasından kaynaklandığı gözlenmektedir. Diğer taraftan, 
erkekler için sosyal ağ desteği ve kültürel aktiviteler bileşenlerinin değerleri 
kadınlara göre daha yüksektir. Sosyal sermayenin sahipliği açısından bireyler 
arasındaki farklılıkların anlaşılabilmesinde nitel analiz yöntemlerinin daha 
detaylı bilgi sağlayabileceği düşünülmektedir.
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15-4. Türkiye’de Genç ve Yaşlı Çalışanların Göreli Yoksulluğu: Kim Daha 
Yoksul? 
Atalay Çağlar ve Handan Kumaş 
 
Amaç: TÜİK 2020 Yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Mikro Veri Seti’nden 
yararlanılarak ‘ücretli, maaşlı, yevmiyeli, işveren veya kendi hesabına 
çalışanlar’ın yaş gruplarına göre yoksulluk risklerinin belirlenmesidir. 
Yöntem: 2019 yılı gelir bilgilerini içeren veri setinde, eşdeğer fert gelirinin 
(24.788,61 TL) medyanının %60’ı olan14.873,17 TL, göreli yoksulluk sınırı 
olarak alınmıştır. TÜİK verilerine göre, çalışanların yaklaşık %69’unun fert 
olarak işten elde ettiği eşdeğer geliri, eşdeğer fert gelirinin en az %70’idir. 
Dolayısıyla ‘göreli yoksulluğun’ bağımlı değişken olduğu ‘İkili Lojistik 
Regresyon Modeli’nde, çalışan bireyin ‘cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, 
hanehalkı tipi bölge, sektör, işletme ölçeği, meslek, işteki durum, SGK’ya 
kayıtlılık ve yaş grubu’ gibi ‘demografik ve iş’le ilgili özellikleri bağımsız 
değişken olarak kullanılmıştır. Fertlerin yaşı 15-29, 30-54, 55 yaş ve daha üzeri 
olmak üzere üç kategoriye ayrılmıştır. Tüm değişkenlerin istatistiksel olarak 
anlamlı olduğu modelin doğru sınıflandırma oranı %87,5’tir. Çalışmada ayrıca 
15-29, 30-54, 55 ve daha üzeri yaşa sahip olanlar için ayrı ayrı üç farklı 
inceleme yapılmıştır. Üç yaş grubuna göre oluşturulan modellerin doğru 
sınıflandırma oranları yaklaşık %88’dir. Elde edilen sonuçlar odds oranları 
aracılığıyla yorumlanmıştır. Bulgular: 15-29 yaş grubundakilerin göreli 
yoksulluk riski, 30-54 yaş grubundakilere göre 1,518 kat ve 55 yaş ve üzerine 
göre ise 3,725 kat fazladır. Üç yaş grubunda da erkeklerin kadınlara göre daha 
yüksek göreli yoksulluk riski taşıdığı belirlenmiştir. Sonuç: Modeldeki tüm 
değişkenler göreli yoksulluğu belirlemede istatistiksel olarak önemlidir ve 15-
29 yaş genç yoksulluğu, diğer yaş gruplarına göre daha fazladır. Bu durum, 
politika belirleyicilerin gençler için öncelikli çözüm üretmesini gerekli 
kılmaktadır.
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16-1. Hanehalkı Refahının Küme Düzeyindeki Cevaplama Davranışına 
Etkisi: 1993-2018 
İsmet Koç ve Melike Saraç 

 
Türkiye’deki demografik araştırmalarda cevaplama oranları zamanla 
azalmaktadır. Bu azalma özellikle kentlerde ve yüksek sosyo-ekonomik 
seviyeye sahip kümelerde belirgindir. Cevaplamanın yüksek sosyo-ekonomik 
gruplarda düşmesi ve alt sosyo-ekonomik gruplarda dirençli kalması bazı 
araştırma tahminlerinin güvenilirliklerini etkilemektedir. Örneğin, 1993’ten 
beri azalma eğiliminde bulunan ve 2013’de binde 13’e gerileyen bebek ölüm 
hızı, kayıt verilerine göre binde 10’un altına inerken, TNSA-2018’de binde 17 
seviyesine yükselmiştir. Bu bulgu, özellikle refah seviyesi düşük hanelerle 
yapılan görüşmelerin payının giderek artmasıyla ilişkili görünmektedir. Bu 
çalışmanın temel amacı, 1993-2018 dönemindeki altı demografik araştırmanın 
hanehalkı verilerini kullanarak refah seviyesinin cevaplama davranışına 
etkisini betimsel ve çok değişkenli analizler aracılığıyla incelemektir. 
Çalışmanın betimsel bulguları, TNSA-1993’te tüm görüşmelerin yaklaşık yüzde 
49’unun medyan görüşme sayısının üzerinde kalan kümelerde yapıldığını; 
TNSA-2018’de ise bunun yüzde 37’ye gerilediğini göstermektedir. Çok 
değişkenli analizlerde sadece hanehalkı refah seviyesinin denklemde olduğu 
modelde, TNSA-1993 ve TNSA-1998’de refah seviyesinin tamamlanan 
görüşmelerdeki risk oranını etkilemediği; TNSA-2003’ten itibaren ise refah 
seviyesi çok düşük olan hanelerdeki risk oranının giderek arttığı ve TNSA-
2018’de 10,3 kata kadar yükseldiği görülmektedir. Bölge, yerleşim yeri, ziyaret 
sayısı, uygun kadın sayısı, beş yaş altı çocuk sayısı, hanehalkı büyüklüğü, 
hanedeki çalışan sayısı ve ortalama eğitim süresi değişkenlerinin kontrol 
edildiği nihai modelde ise, tüm araştırmalar için geçerli olan bu durumun 
özellikle son üç araştırmada daha belirgin olduğu görülmektedir. Bu bulgular, 
sonraki araştırmalarda özellikle refah seviyesi yüksek hanelere ulaşabilmek 
için kentlerde güvenlikli siteler ile temasın kolaylaştırılmasına, ekiplerin 
cevapsızlık konusunda eğitilmesine, hanelere mektup yazılmasına, 
ulusal/yerel medya aracılığıyla farkındalık faaliyeti yapılmasına ve görüşme 
yapılamayan haneler hakkında farklı kaynaklardan bilgi toplanmasına yönelik 
tedbirlerin alınmasının gerekli olduğunu göstermektedir.

Bildiri Özetleri 



Türkiye Beşinci Nüfusbilim Konferansı, 2022 

  

 
90 

 
16-2. Cevaplayıcı Motivasyonunun Split-Ballot Verisi Üzerindeki Rolü: 
Avrupa Sosyal Araştırması (ESS)’nda Soru Düzeyi Cevapsızlık Analizi  
Melike Saraç  

 
Sosyal araştırmalarda görüşmeci performansının iyi olması kadar 
cevaplayıcıların araştırmaya katılmaya istekli olması, sorulara anlayarak ve 
doğru cevap vermesi de oldukça önemlidir. Cevaplayıcıların araştırmalar 
üzerindeki etkisi, günlük pratiklerden ve davranış sorularından çok düşünce, 
tutum ve değerleri ölçmeye yönelik sorularda ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma, 
cevaplayıcının görüşme motivasyonunun split-ballot tekniğiyle tasarlanan 
sorulardaki cevapsızlık üzerine etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu 
amaçla, Avrupa Sosyal Araştırması (ESS)kapsamında yer alan beş farklı Avrupa 
ülkesi seçilmiştir. Araştırma kapsamında rasgele seçilen gruplara split-ballot 
tasarımıyla cinsiyet farklılıklarını ortaya çıkarmaya yönelik soruların farklı 
versiyonları uygulanmıştır. Bu çalışmada ise ilgili soru seti için “bilmiyor” ve 
“cevap vermedi” seçenekleri soru düzeyinde cevapsızlık kapsamında 
değerlendirilmiştir. Cevaplayıcı motivasyonu ise görüşmeci veri setinden elde 
edilen değerlendirmeler yoluyla oluşturulmuştur. Çok değişkenli analizlerde 
RStudio programındaki svydesign fonksiyonu kullanılarak araştırmanın 
karmaşık örneklem tasarımı dikkate alınmıştır. Betimleyici analizler, 
cevaplayıcı motivasyonu ile soru düzeyindeki cevapsızlık oranı arasında 
anlamlı, orta derecede ve negatif yönlü bir ilişki olduğunu göstermektedir 
(Pearson korelasyon katsayısı: -0.24, p<0.01). Cevaplayıcı ve görüşmeci 
özelliklerinin kontrol edildiği çok değişkenli analizler, yüksek motivasyondaki 
bir birimlik artışın cevapsızlıkta 2-3 birim azalmaya neden olduğunu 
göstermektedir (Fransa’da yaklaşık 3 birim, İngiltere, Norveç, Hollanda ve 
Portekiz’de yaklaşık 2 birim). Çalışmanın bulguları, görüşmecilerin 
cevaplayıcıyla ilgili gözlemlerinin cevapsızlığı açıklamada önemli olduğuna ve 
görüşmecilerin görüşme boyunca cevaplayıcıların motivasyonunu yüksek 
tutması gerektiğine işaret etmektedir. Ayrıca, özellikle split-ballot tekniğiyle 
hazırlanan soruların cevapsızlığa açık olduğu görülmekte, bu nedenle bu tip 
sorularda kullanılan veri toplama tekniğine uygun olarak çeşitli uyarıların 
artırılması faydalı olacaktır. Avrupa Sosyal Araştırması’nın yakın dönemde 
cevaplayıcıların kendi cevaplayacağı yöntemlere geçişi de düşünüldüğünde, bu 
uyarıların cevaplayıcılara yönelik düzenlenmesi yerinde olacaktır.
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16-3.  Eleştirel Metodoloji: Göç Araştırmalarında Yöntem Tasası 
H. Yaprak Civelek 

 

Giriş-Amaç: Olguların anormallikle tanımlanabilecek sıklıklar üretişleri bilim 
insanının zihninde, bilimsel nitelikte bir bilinç oluşmasına dönüşürken, planlı 
bir araştırma eylemine geçişin de habercisidir. Durkheim “Sosyolojik Yöntemin 
Kuralları”nı yazdığında, düşünceyi bilimin önünde tutarken bilimin “yöntemli” 
oluşunu bir fark olarak sunmuştur. Yöntemli olmak, bilimi spekülasyondan 
koruyan istisnai bir konudur. İdeolojik çözümlemeden uzak nesnel sonuçlar 
için sosyal geçekliğin temsiline yaklaşmak maharettir. Eleştirel metodolojik 
bakış, teori kuruluşunu, argümanın kuruluşunu ve ilerletilişini, içeriğinde yer 
alan eylemleri ve iletişimi tartışan bir bakıştır. Bu çalışma, Türkiye’de 
uluslararası göçmenler üzerinden üretilen araştırma soruları üzerinden 
kurgulanan çalışmalardaki metodolojik sorunların tartışılmasına 
dayanmaktadır. Yöntem: Çalışma, pozitivist ve hermenötik başlıklar altındaki 
araştırma yöntemlerinin göç araştırmalarında kullanılmalarındaki adımlara 
dair eleştirel-teorik bir argüman yaratmaktadır. Bulgular: Mülteci ya da 
sığınmacı nüfuslar üzerinden gerçekleştirilmeleri teklif edilen araştırma 
önerilerinin, nicel ve nitel araştırma yöntemleri şeklindeki metodolojik 
içeriklerin ısrarla birbirini tamamlayıcı (karma) tarzlarda idealize edilmeleri 
ve daha ilk aşamalarda hatalı sunulmaları, araştırmacıların pratik alanda 
eksiklerini gözler önüne sermektedir. Öte yandan göçmen nüfusu, kırılgan 
nüfus kabul edenler-etmeyenler, katılımcı özelliklerine göre yöntem 
belirlemeler ve konuyu giderek psikolojizme kaptıranlar da eleştirel bir 
tartışmanın kapsamına alınmaktadırlar. Zira, bu durumlar, araştırmacıların 
nesnelliklerini korusalar da spekülasyon üretme ve sosyal gerçekliğe 
ulaştıklarını söyleme olasılıklarını zorlaştırmaktadır. Tartışma-Sonuç: 
Yöntemlere dair aşamalarda, özellikle göçmen tanımlama, göç nedenleri, göç 
tarihçesi, göçmen grubun arzu ve eğilimleri ile yönteme karar verme 
arasındaki bağlar, kavramsal noksanlıklarla kurulmakta, araçlara ve sürece de 
yansımaktadır. Planlamalara bakılırsa önemli unsur, araştırmacılarda temel 
metodolojik bilgilerin de noksan olmasıdır. Çalışma, dijital yöntemlerin göç 
araştırmalarındaki yerine de değinmekte, gözlem, bağlam ve katılımcı-
araştırmacı ilişkisini bilhassa niteliksel yöntemler açısından sorunlu 
bulmaktadır.
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16-4. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nin Yaş Yapısına İlişkin 
Değerlendirme 
Faruk Keskin, Pelin Çağatay ve Ahmet Sinan Türkyılmaz 
 
Amaç: Nüfus kayıtlarının dijitalleşmesi ve kapsamının genişletilmesiyle 
oluşturulan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nin (ADNKS) ilk sonuçları 2007 
yılında yayımlanmıştır. Bu çalışmanın amacı güncel kayıt sisteminden elde 
edilen verilerin yaş ve cinsiyet yapısındaki dağılımının genel bir 
değerlendirmesini yapmaktır. Yöntem: ADNKS sonuçlarının tutarlılık 
kontrolleri yapılmış ve veriler teorik olarak beklenen dağılımlarla 
karşılaştırılmıştır. ADNKS verisinden alınan tekli yaşların nüfus piramitleri 
oluşturulmuş, bazı göstergeler (yaş ve cinsiyet oranları) için cinsiyet ayrımına 
da gidilmiş ve bunların yıllar içindeki değişimi incelenmiştir. Doğum 
kuşaklarının büyüklüğü ve sağkalım oranları hem cinsiyet ayrımında hem de 
toplam nüfus için hesaplanmıştır. ADNKS ve geçmiş nüfus sayımı sonuçları 
kullanılarak çeşitli yaş yığılması endeksleri (Whipple, Myers, Bachi, Noumbissi, 
Toplam Modifiye Whipple) hesaplanmıştır. Son olarak da nüfusun cinsiyet 
ayrımında tekli yaş dağılımı üzerinden yaş yapısında düzeltme yapılmıştır. 
Bulgular: 2007-2021 ADNKS sonuçlarını incelediğimizde genç nüfusta tekli 
yaşlarda görülen düzgün dağılımının ileriyaşlarda devam etmediği 
görülmektedir. ADNKS’nin özellikle ilk yıllarındaki sonuçlarda belirli yaşlarda 
görülen yığılmalar, nüfus sayımlarıyla benzer bir örüntüdedir. Sonu 0 ve 5 ile 
biten yıllardaki doğum kuşaklarında görülen yaş yığılmasını ardışık ADNKS 
sonuçlarından takip etmek mümkündür. Doğum kuşaklarının büyüklüğüne, 
yaş ve sağkalım oranlarına baktığımızda, ADNKS sonuçları sayım verileriyle 
büyük oranda örtüşmesine rağmen 1950,1956, 1960 ve 1966 doğum yıllarında 
küçük farklılaşmalar saptanmıştır. Sonuç: ADNKS sonuçlarında görülen 
yığılmalar, özellikle eski doğum kuşaklarında gözlemlenmiştir. Bu kuşakların 
nüfus kaydı sırasında 0 ve 5 ile biten yılların tercih edilmesinin bir sonucu 
olabileceği gibi kayıtsız çocukların sayımlar sırasında kayıtlanmasından da 
kaynaklanması muhtemeldir. Yaş yapısında görülen kayıtlanma sebepli 
hatalar, nüfus sayımlarındaki yaş yığılmalarını gerçekte olduğundan fazla 
gösterebilmektedir.
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16-5. 5 Yaş Altı Ölüm Kayıtlarının Tamlığının 2009-2019 Yılları için 
Bölge Düzeyinde İncelenmesi 
Şahin Bingöl, Andrea Verhulst, Alanur Çavlin ve Michel Guillot 
 
Giriş-Amaç: Neonatal, bebek ve 5-yaş altı ölüm oranları çocuk sağlığı için 
önemli gösterlerdir ve ülkeler tarafından sağlık politikalarını düzenlemek, 
diğer ülkelerle karşılaştırmak için sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle 
gelişmekte olan ülkelerde kayıt sistemleri halen kurulmakta olduğundan, veri 
eksikliği göstergelerin kalitesini etkilemektedir. Bu çalışmada, Türkiye için 5-
yaş altı ölüm kayıtlarının eksiksizliğini il-bölge bazında ayrıntılı yaş 
kırılımlarına göre 5-yaş altı ölüm modeli kullanarak analiz edilmektedir. Veri 
kaynağı-Yöntem: 2009-2019 yılları için ölümler il ve cinsiyet bazında 5-yaş 
altı 22 farklı yaş-kesme noktasına göre derlenmiştir. mx ve qx değerleri, yıl ve 
cinsiyete göre nüfus ve ölüm verileri kullanılarak elde edilmiştir. Ardından, 28 
günün altındaki mortaliteyi değerlendirmek için Guillot ve diğerleri (2022) 
tarafından geliştirilen model kullanılmıştır. Sonuçlar tablolar, grafikler ve 
haritalamalarla sunulacaktır. Analizler, TÜİK’ten sağlanan ölüm ve nüfus 
istatistiklerine dayanmaktadır. Bulgular: İlk sonuçlarda, düşük ölümlülüğün 
yaş örüntüsünü belirlemek için önce yukarıda belirtilen model kullanılmıştır. 
Modele uyumlu olmayan, 28 günden önceki düşük mortalite, eksik veri 
hakkında ipucu vermektedir. Bu durum doğu illerinde gözlemlenmektedir. 
Daha sonra, 28 günden önce mortalitenin beklenenden az düzeyde oluşunu 
değerlendirmek için model kullanılmıştır. Doğu Anadolu’da yenidoğan 
ölümlerinin 2009’da %50’ye varan oranda olduğundan daha az tahmin edildiği, 
fakat iyileşme göstererek bu eksikliğin 2019’da %25 civarına düştüğü 
görülmektedir. Tartışma-Sonuç: Türkiye’nin kayıt verileri kullanılarak 
gerçekleştirilen çalışmanın amacı, son dönemde iller-bölgeler bazında 5-yaş 
altı ölüm kayıtlarının eksiksizliği hakkında bilgi edinmektir. Beklendiği gibi, ön 
çalışmada sosyo-ekonomik olarak daha az gelişmiş doğu bölgelerinde ölüm 
verilerinin tamlığının daha az olduğu gözlemlenmiştir. Yaptığımız analiz ile 
oluşturulacak tablolar, grafikler ve haritalar, Türkiye’de iller-bölgeler bazında 
5-yaş altı ölüm oranlarına ilişkin detaylı bilgiler verecektir.
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17-1. Türkistan Nüfus Tarihi Araştırmalarında Rus Çarlığı 
İstatistiklerinin Değerlendirilmesi 
Ebubekir Güngör 
 
XIX. yüzyıl ortalarına kadar bazı seyyahların eserleri Türkistan tarihinde 
nüfusun tespiti için kullanılan kaynaklardandır. Ancak Rusların Türkistan’ı 
işgal etmelerinden sonraki süreç için yeni bir kaynak olan Rus Çarlığı 
istatistiklerinden daha detaylı verilere ulaşmamız mümkün hale gelmiştir. Rus 
çarlığında modern manada ilk nüfus sayımı XIX. yüzyılın sonu, 1897 yılında 
yapılmış olmasına rağmen, Rus yönetimi askeri önlemler, vergiler, üretim, 
hammadde, pazar ve idari ihtiyaçlar için bölgenin nüfusunu tespit etmeye 
çalışmıştır. Bunun için oluşturmuş olduğu komisyonlar aracılığıyla bölgenin 
arazisi, dini, ekim alanları, tarım ürünleri, coğrafi, ticaret, eğitim, adli konular 
hakkında istatistikler hazırlatmıştır. Bu istatistik raporlar içerisinde nüfus 
verileri de bulunmaktadır. Ancak dönemin şartları sebebiyle Rusça hazırlanan 
verilerde kısmi tutarsızlıklar, eksik veya fazla gösterimler olmasına rağmen, bu 
durumlar göz önünde bulundurularak belli oranda doğru verilere ulaşmak 
mümkündür. Ayrıca yerel vilayetlerin oluşturduğu bu raporlar, Rusya yıllıkları, 
teftiş komisyon raporları ile karşılaştırılarak değerlendirme yapmak 
mümkündür. Çalışmada Türkistan Askeri Valiliği vilayetlerinde 1870 – 1917 
yılları arasında genellikle yıllık hazırlanan istatistik raporlar temel kaynak 
olmak üzere, istatistiklerin Türkistan nüfus tarihi kaynağı olarak kullanımında 
problemler ve güvenilirliğin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda 
istatistiklerin yönetim amaçlarına yönelik yapılması, yerel veri kaynaklarının 
nüfusu az yansıtması, hane, erkek, kadın, çocuk sayılarına her istatistikte 
standart yer verilmemesi, göçer halk nüfusunun tutulmasındaki zorluklar 
karşımıza çıkan önemli problemlerdir. Buna karşın hane, yaş, cinsiyet, inanç, 
meslek, eğitim, yerleşik ve göçer nüfusun genel itibariyle tespit edilebilmesi 
açısından önemli ve güvenilir kaynak olarak değerlendirilebilir olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır.
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17-2. Cizye Defterlerinin Nüfus Araştırmalarında Kullanımına Dair 
Sorunlar 
Doğan Yörük 
 
Nüfus bilimleri açısından tarihsel demografi araştırma, yöntem ve kaynakları 
oldukça önem taşımaktadır. Bunlar içinde özellikle Osmanlı demografisini 
konu edinen araştırmalar zengin bir kaynak grubu ve serisine dayanmaktadır. 
Bu çerçevede kullanılan klasik kaynakların başında tahrir, avarız cizye, 
temettuat ve nüfus sayım defterleri gelmektedir. Her bir kaynak serisi belli 
dönemlerde kesifleşmekle birlikte cizye defterlerinin 15. yüzyıldan 19. yüzyıl 
ortalarına kadar tutulduğu bilinmektedir. Demografi araştırmalarına esas olan 
diğer kaynaklardaki gibi cizye defterleri de kendi içinde bazı problemler 
barındırmaktadır. Bunlardan ilki verilerin güvenirliliğidir. Her şeyden önce bu 
defterler vergi almak maksadıyla hazırlandığından sadece vergi mükelleflerini 
yansıtmaktadırlar. Bunların dışındaki çocuk, yaşlı, fiziksel ve bedensel 
özürlüler, din adamları, bazı askeri hizmetler ile çeşitli vazifeler karşılığında 
vergi muafiyetine sahip geniş kitleler yazılmadığından nüfusun geneline dair 
kuvvetli çıkarımlar yapılamamaktadır. Ayrıca nüfusun ne kadarının 
vergilendirilebildiğini de görmek mümkün olmamaktadır. İkincisi, nüfus 
tahminlerine konu olan nefer (şahıs) ve hane ünitelerinin ne kadarlık bir 
nüfusa karşılık geldiğidir. Nefer kayıtları genellikle 2-2,5, hane verileri ise 4-5 
katsayıları ile çarpılmaktadır. Fakat dönemlere göre vergi mükelleflerinin 
defterlere kaydediliş biçimi farklılaştığından tüm zamanlar ve bölgeler için tek 
bir yöntem ve usulü tatbik etmek oldukça sorunlu bir hal almaktadır. Bu 
çerçevede demografi araştırmalarında kullanılan cizye defterlerinin 
güvenirlilik problemi doğurduğu ve bu veriler üzerinden yürütülen nüfus 
tahminlerinin gerçeği yansıtmaktan uzak kaldığı ileri sürülebilir. O halde bu 
defterlerdeki verileri farklı kaynak grupları ile destekleyerek veya 
karşılaştırarak daha anlamlı hale getirmenin yanında alternatif yöntem ve 
bakış açıları geliştirmek gerektiğini söyleyebiliriz.
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17-3. Osmanlı Son Dönem Nüfus Tarihi Araştırmaları Açısından 
Temettuat Defterleri 
Serkan Polat 
 
Giriş-Amaç: Tanzimat dönemi, Osmanlı yakın döneminde yeni düzenlemelerin 
hayata geçirilmeye çalışıldığı bir tarih aralığıdır. Farklı adlarla toplanan 
vergilerin tek bir başlık altında tahsili yönünde karar alınması da bu hususta 
atılan adımlardan olmuştur. Bu bağlamda H.1256 [M.1840] ve H.1260-1261 
[M.1844-1845] yıllarında iki defa tatbik edilen Temettuat sayımları kimi ufak 
farklar olmakla birlikte aynı maksatla gerçekleştirilmiştir. Osmanlı Devleti, 
Tanzimat’ın uygulandığı bölgelerde hane temelli yapılan bu sayımlarla 
bölgenin ekonomik faaliyetleri ve tahmini vergi gelirleri hakkında veri elde 
edebilmeyi amaçlamıştır. Bunun dışında sayımların yapıldığı yerleşim 
yerlerindeki hane sayısı ve hane reisleri ile ilgili bilgiler bölgenin demografik 
yapısı hakkında veriler sunmaktadır. Veri kaynağı-Yöntem: Tebliğde, 
Osmanlı’nın farklı bölgelerinde tutulan Temettuat defterlerinin sondaj 
usulüyle incelenmesi yöntemi takip edilmiştir. Bulgular: Temettuat 
defterlerindeki kayıtlar sayesinde, sayımların yapıldığı yerleşim yerlerinde 
bulunan Müslim ve Gayrimüslim hane sayıları, hane reislerinin meslekleri ile 
unvan ve lakapları hakkında bilgilere ulaşılabilmiştir. Ayrıca hane reislerinin 
sahip oldukları küçük ve büyükbaş hayvan sayıları, ekili ve nadasa toprakları 
ile bağ, bahçe, bostan gibi gayrimenkullerinin dönümü, buralardan elde edilen 
gelirler defterlerde yer alan bir diğer önemli bilgilerden olmuştur. Ayrıca 
değirmen ya da arıcılık faaliyetleriyle iştigal eden hane reislerinin elde ettikleri 
gelirler ile ödeyecekleri vergi miktarları hakkında açıklamalar yer almıştır. 
Tartışma-Sonuç: Temettuat sayımları neticesinde ortaya çıkan defterler, 
demografik yapıyla ilgili kimi detayları vermesinin yanı sıra sosyo-ekonomik 
durumu ortaya koyması açısından önemlidir. Ancak söz konusu defterler, her 
ne kadar bir ıslahat düşüncesinin tezahürü olsa da uygulamada karşılaşılan 
zorluklar nedeniyle uzun ömürlü olamamıştır. Bu noktada, sayımlar esnasında 
çeşitli usulsüzlüklerin yapıldığı yönündeki görüşler, diğer tahrir defterlerinde 
olduğu gibi verilerin güvenirliğinin sorgulanmasına yol açmıştır.
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17-4.  Nüfus Sayımlarında Rızanın İmalatı: İlanların Gücü 
Aytül Tamer Torun ve Alanur Çavlin 
 
Bu çalışmada Türkiye’de ulus-devlet ideolojisinin inşasında önemli bir rol 
oynayan -1927, 1935, 1935 ve 1945-Genel Nüfus Sayımları sürecinde katılımı 
“gönüllü” arttırmak adına dönemin gazetelerinde yer alan ilanlar 
incelenmektedir. Çalışmanın temel amacı Tek Parti iktidarının basını 
kullanarak toplumsal rıza oluşturmak için verdiği nüfus sayımı ilanlarını analiz 
ederek politik söylemi ortaya koymaktır. Söz konusu sayım yıllarında 
yayımlanan Türkçe Akşam, Cumhuriyet, Ulus, Tan, Son Posta; Rumca 
Apoyevmatini, Dimokratia ve Metapolitefsis; Ermenice Aztarar, Jamanak, Nor 
Lur ve Nor Marmara; Ladino El Tiempo, Fransızca Le Journal d’orient ve La Boz 
de Türkiye gazetelerinin sayım öncesi Eylül ayı, sayımın yapıldığı Ekim ayı ve 
sayım sonrası Kasım ayında yayınlanmış tüm sayılarda yer almış sayım ilanları 
incelenmektedir. Derlenen tüm yazılı ve görsel materyalin incelenmesinde 
nitel analiz yöntemi izlenmiştir. Niteliksel veri analizinde izlenen temel analitik 
süreçler –sınıflandırma, ilintilendirme, bağlantılar kurma- takip edilerek 
ilanlarda yer alan kelime grupları ve metin parçaları temalar ve temel analiz 
kategorilerine altında toplanmıştır. Öne çıkan kavramlar (ulus-devlet, 
cumhuriyet, vatandaşlık, milliyetçilik, modernleşme) ve temel kategoriler 
(güçlü nüfus söylemi, dini ve etnik homojenleşme, ülkenin gücü-sayımın 
gerekliliği) ekseninde ilanlar sınıflandırılarak; bulgular tarihsel ve siyasal 
koşullarla ilintilendirilerek yorumlanmıştır. İlanların içeriğini resmetmek 
açısında en yaygın söylemin -Türk milleti, vatandaşlık, garplı zihniyet, nüfus 
siyaseti-ekseninde şekillendiği; iktidar sahiplerinin kalıp ifadelerinin (İsmet 
İnönü’nün “Ne bir eksik, ne bir fazla” sloganı gibi) sıklıkla tekrarlandığı 
görülmektedir. Çalışmada toplumsal rızayı imal etmeye çalışan iktidarın 
kullandığı dil tematik olarak ortaya konurken ayrıca söz konusu ilanların 
içeriğinin analiz edilmesi ile dönemin nüfus politikaları da tartışmaya 
açılmaktadır.
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18-1. Türkiye’ye Yönel Afgan Göçü: Savaştan, Yoksulluktan ve Ataerkiden 
Kaçış 
Çağla Ünlütürk ve Fikri Topaloğlu 
 
Afganistan'da uzun yıllar farklı aktörlerin rol oynadığı savaş ve çatışma 
ortamının sonucunda şiddet, derin yoksulluk, işsizlik ve yaşam tehdidi 
insanları göçe zorlamaktadır. Söz konusu düzensiz Afgan göçmenlerin sayıları 
hakkında güvenilir veri olmadığı gibi, cinsiyete göre ayrıştırılmış herhangi bir 
veri de bulunmamaktadır. Afgan göçmenleri göçe zorlayan nedenler, yaşam 
koşulları, göç yolları ve sınır geçişleri hakkında çok az sayıda değerli saha 
çalışması bilgi vermektedir (Eryurt ve Koç, 2017; Geyik Yıldırım, 2018; Bozok 
ve Bozok, 2020; MMC, 2020; GAR, 2021; Augustova, 2021; Buz et. al., 2021). 
İlgili çalışmalarda Afganistan'dan Türkiye'ye göçün başlıca nedenleri yoksulluk 
ve silahlı çatışmalar ile aile birleşimi olarak ortaya çıkmaktadır. Denizli'de 
Afgan göçünü toplumsal cinsiyet merceğiyle analiz edebilmek üzere 
gerçekleştirilen saha araştırmamızda literatürde yer alan gerekçelerin yanı 
sıra, güçlü ataerkil kültürün de göçe zorlayıcı bir etki yarattığı görülmüştür. 
Aile içi şiddetten, zorla evlilikten, eşin veya babanın vefatı sonrası ortaya çıkan 
aterkil baskı ve hatta tecavüz tehdidinden kaçış, sıkça dile getirilen göç 
gerekçeleridir. Zorla evlendirmelerin ve aile içi şiddetin sadece kadınları ve kız 
çocuklarını göçe zorlamadığı, erkeklerin de bu nedenlerle göç edebildiği 
bulgulanmıştır. Saha bulgularımız 25 Ağustos- 20 Ekim 2021 tarihleri arasında 
Denizli'de 20 Afgan erkek ve 11 Afgan kadın ile yarı yapılandırılmış yüz yüze 
görüşmelere dayanmaktadır. Afgan göçmenlerin göç nedenleri, göç süreçleri ve 
göç sonrası deneyimlerinin toplumsal cinsiyete göre nasıl farklılaştığı 
çalışmanın ana sorunsalıdır.
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18-2.  Kadınların Gidişi: Toplumsal Endişe ve Bedenlerin Denetimi 
Zeynep Selen Artan 
 
Amaç: Türkiye’den Avrupa’ya yönelik işçi göçü 1961’de Almanya ile imzalanan 
değişim anlaşması ile başlayıp 1973’tekipetrol krizine dek devam etmiştir. 
Giden işçiler ağırlıklı olarak erkeklerden oluşsa da Avrupa’daki kadın işçilerin 
sayısı gün geçtikçe artmıştır. Abadan-Unat’ın Devlet Planlama Teşkilatı adına 
1963’te yaptığı çalışma, kadın işçilerin Avrupa’ya gitme sebebinin ekonomik 
kazançla sınırlı olmadığını, birçoğunun bireysel özgürlüklerini elde etmek için 
göç ettiğini ortaya koymuştur. Kısa süre sonra konu siyasetçilerin gündemine 
girmiş, parlamentoda defalarca konuşulmuş, gazeteler yurtdışındaki kadınlar 
hakkında haberler yapmıştır. Oysa Avrupalı kadınlarla evlenerek Türkiye’deki 
ailelerini terk eden erkek işçiler hakkında benzer ölçekte toplumsal endişeler 
söz konusu değildir. Bu araştırmanın amacı, devletin kadın ve erkek yurttaşları 
ile kurduğu ilişkinin toplumsal cinsiyet boyutunu işçi göçü üzerinden analiz 
etmektir. Yöntem: Araştırma arşiv çalışması yöntemine dayanmaktadır. 1960-
1973 yılları arasında yayınlanmış Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanakları 
taranmış, kadın işçiler üzerine yapılan oturumlar tespit edilmiştir. Ayrıca 
Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde yayınlanan haberler incelenmiş, tüm 
metinler eleştirel söylem analizine tabi tutulmuştur. Bulgular: Analizlerde 
belli temalar öne çıkmaktadır. Bunlar kadınların denetlenemeyen cinselliği, 
yokluklarının aile kurumuna olası etkileri, ulusun şeref ve haysiyetine 
sürdükleri leke ve ekonomik yetersizlikleridir. Konuyu gündeme taşıyan 
vekiller kadınların yurtdışına gidişinin yasaklanmasını talep ederken, dönemin 
devlet bakanı bu isteğin anayasal olmadığını belirterek eş veya babanın 
mahkeme aracılığıyla yurtdışına gidişi yasaklatması durumunda devletin 
müdahale edebileceğini söylemiştir. Öte yandan basında çıkan haberler 
yurtdışındaki işçi erkeklerin kadınları denetleme görevini bir “milli vazife” 
olarak üstlendiğini göstermektedir. Sonuç: Çalışma, anayasanın eşitlik ilkesini 
ihlal etmek istemeyen devletin, kadınları denetleme sorumluluğunu, kan-bağı 
veya soy-bağı ile kurulmuş bir “ulusaşırı erkek akraba topluluğuna” 
devrettiğini ileri sürmektedir.
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18-3. İdeal Aile Miti ve İnfertilitenin Izdırabının Toplumsal Cinsiyet 
Perspektifinden Değerlendirilmesi: Evlat Edinen Ebeveyn Deneyimleri 
Sabiha Rana Dayıoğlu Oyman ve Ayşe Gönüllü Atakan 
 
Giriş-Amaç: Günümüzde anne baba ve evlenmemiş biyolojik çocuklardan 
oluşan çekirdek aile ‘ideal aile tipi’ olarak öne çıkmakta, bu aile tipinin dışına 
çıkan tüm aile kurma/olma süreçleri toplumsal ve yasal yönden değişiklik 
göstermekte, aktörler açısından farklı deneyimlenebilmektedir. Ataerkil 
toplumda kadın, fizyolojik nedenlerden dolayı doğurganlığa/ı sahip olmaz 
ise/kaybederse, ideal aile tipinin oluşmasını engelleyen bu durum “üreme 
başarısızlığı” olarak görülebilir. Bu çalışma biyolojik yolla çocuk sahibi 
olmayıp, ‘evlat’ edinerek çocuk sahibi olmuş anne ve/veya babaların evlat 
edinme kararına giden yolda, evlat edindikten sonra yaşadıkları ebeveynlik 
deneyimlerini öğrenmeyi, bu deneyimleri feminist sosyal hizmet perspektifi ile 
incelemeyi, alana dair hem ebeveynlerin hem de sivil toplumun sosyal politika 
önerilerine ses vermeyi amaçlayan feminist bir araştırmadır. Veri kaynağı-
Yöntem: Nitel araştırma tekniği ile yarı yapılandırılmış görüşme formu 
eşliğinde derinlemesine nitel görüşmeler ile feminist metodoloji çerçevesinden 
gerçekleştirilen araştırma, evlat edinme yolu ile çocuk sahibi olmuş on iki (üç 
bekar ve dokuz evli, dört baba, sekiz anne) ebeveynin ve yedi sivil toplum 
kuruluşu temsilcisinin deneyimlerini kapsamaktadır. Yüz yüze ve çevrimiçi 
gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilen veriler, MAXQD Aanaliz programı 
kullanılarak analiz edilmiş, tematik kodlar verilen verilerin analizi yapılmıştır. 
Bulgular: ‘Evlat edinmeye giden yolda ebeveyn deneyimleri, evlat edinme 
süreci, evlat edinmeye dair sosyal politika önerileri’ olarak gruplandırılan 
bulgular, ebeveynlerin doğurmaya, biyolojik anneliğe yüklenen anlama karşı 
çıktıklarını, evlat edinmeye dair önyargılarla baş etme stratejileri 
geliştirdiklerini göstermektedir. Tartışma-Sonuç: ‘Üreme başarısızlığıyla’ baş 
etmenin başka yolları var mıdır, mevcut eril sosyal politikalar, infertiliteyi 
yenmek üzerine mi kurgulanmıştır ve evlat edinme bir aile olma biçimi olarak 
kurgulanabilir mi?’ sorularının cevapları görüşmecilerden alınan sosyal 
politika önerileriyle sonuç bölümünde tartışılacaktır.
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18-4. Conservatism and Patriarchal Norms: Evidence from Syrian 
Refugee Inflows to Turkey 
Deniz Özgüder ve Güneş A. Aşık 
 
In this paper, we investigate the impact of 3.7 million Syrian refugee inflows on 
the social norms and gender role attitudes of native women in Turkey by 
treating the arrival of Syrian refugees as an quasi-natural experiment. We 
argue that this mass migration can affect the patriarchal norms in Turkey and 
gender role attitudes of Turkish women through changing the female 
employment dynamics and overall cultural diffusion. Using 2008, 2013 
and2018 Turkey Demographic and Health Survey data sets, we rely on an 
instrumental variables strategy with a distance-based instrument. Firstly, we 
find that refugee inflows negatively impacted both the labor market outcomes 
and gender role attitudes (such as arranged marriages, pre-marital virginity, 
etc.) of native women. Specifically, we show that a one standard deviation 
increase in the Syrian refugee share led to 2 percentage-point (ppt) decrease 
in the female employment and 3 ppt increase in the arranged marriages of 
native women. These outcomes support the labor market channel where a 
decline in financial freedom of women weakens their bargaining power in the 
household and makes them more submissive to social & gender norms. 
However, we also find a contradicting result showing a decrease in the 
tolerance levels of Turkish women for domestic violence which proves that 
although refugee inflows increased the imposed gender role attitudes, native 
women exhibits a strong attitude against intimate partner violence.
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19-1. Diasporaya Ulaşma Stratejileri, Türkiye ve Almanya’da Türk-
İslam’ın Tanınma Mücadelesi 
Mahmut Mazlum 
 
Bu çalışmanın öncelikli hedefi, son dönemde sıkça tartışılan göç veren 
ülkelerin diasporalarına ulaşmak için kullandıkları stratejiler bağlamında 
Türkiye'nin politikalarını tarihsel olarak ele almaktır. Buradan elde 
edeceğimiz temel dinamiklerin Almanya'da yaşayan Türklerin dini tanınma 
mücadelesi bağlamında etkili olup olmadıkları sorusu ise temel araştırma 
sorumuzu oluşturacaktır. Konu üzerine yazılmış geniş literatürün yanı sıra, 
Almanya'nın Federal ve Eyalet Meclis'lerinin oturum tutanakları, araştırma 
raporları, yazarın LM Münih Üniversitesi'nde yaptığı doktora sırasında 
konuyla ilgili kişilerle yaptığı bir dizi yarı yapılandırılmış görüşme ve orada 
yaşayan Türk toplumu içinde yaşayarak yaptığı katılımcı gözlem temel veri 
kaynakları olarak kullanılacaktır. Bu bağlamda genel itibari ile nitel verilere 
dayalı bir analiz yapılacaktır. Araştırmanın ilk amacına dayalı temel 
bulgumuz, Türkiye'nin diasporaya ulaşma noktasındaki stratejilerinin 
dönemsel değişimler yaşadığıdır. Bu bağlamda göçün başlangıcında daha 
çok ekonomik olarak girdi sağlamaya, ikinci aşamasında ise 1980 darbesi 
ile ülke içinde sağladığı kontrol düzenini diasporaya da yaymaya çalışmıştır. 
Son olarak 2000'li yıllarla beraber diasporaya ulaşma noktasında çok daha 
aktif ve kurumsal bir politika izlemiştir. Almanya'daki Türklerin 
oluşturdukları dini örgütlenmeler ise bu üç değişime paralel olarak kiliseler 
ile eşit haklara erişmek için çeşitli aşamalardan geçmişlerdir. Türkiye'nin 
bütün bu süreçlerde izlediği stratejiler ise, dini kurumlar için resmi bir 
tanınma sistemi öngören Almanya özelinde her aşama için Türk 
örgütlerinin tanınmasını engelleyen ya da geciktiren sonuçlar 
doğurmuştur. Özetle, Türkiye'nin izlediği bu üç aşamalı strateji, ilk aşamada 
çok sesli bir yapının kurulmasını teşvik etmiş, ikinci aşamada bu örgütleri 
ciddi bir rekabete sokmuş, son aşamada ise iç politika meselelerine alet 
ederek Almanya'da yükselen aşırı sağın açık hedefi haline getirmiştir.
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19-2. Geçici Korumadan Güvencesizliğe Türkiye’deki Suriyeli 
Mültecilerin Hukuki Statüsü ve Çalışma Hayatı 
Olgu Karan 

 
Bu çalışma, Suriyeli mültecilerin Türkiye'deki küçük işletme sahipliği ve 
imalat sanayinde ücretli işçi olarak deneyimleri konusundaki çalışmalara 
katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Çalışma Suriyelilerin hukuki statüleri 
ile çalışma hayatı ve sosyal güvencesizlik deneyimleri arasındaki ilişkiye 
odaklanmaktadır. Makalenin araştırma sorusuşu şekildedir: Geçici koruma 
statüsü Türkiye'de ikamet eden Suriyeli mültecilerin çalışma hayatlarını ve 
sosyal güvencesizlik deneyimlerini nasıl etkilemektedir? Araştırma, yasal 
politika çerçevelerinin eleştirel analizinin yanı sıra Türkiye’nin Hatay ve 
Ankara illerinde gerçekleştirilen saha gözlemlerine ve elde edilen nitel 
verilere dayanmaktadır. Hatay'da çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 
küçük işletme sahibi Suriyeli 30 küçük işletme sahibinin yanı sıra ticaret 
odalarından 4 kilit kişi ile görüşülmüştür. Ankara’nın Altındağ ilçesinde ise 
toplam 13 Suriyeli ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular 
neticesinde, Geçici Koruma Yönetmeliğinin sınır dışı edilmeden devlet 
korumasından mahrum olmaya; işyerinde güvencesiz istihdamdan sömürü 
ve eziyete, geçim kaynaklarına erişimden kamu hizmetlerinden 
dışlanmaya; günlük ayrımcılık deneyimlerinden seyahat özgürlüğüne 
getirilen engellere kadar birçok alanda Suriyelilerin kırılgan günlük 
hayatları desteklediği bulgulanmıştır. Sonuç bölümünde Suriyeli 
mültecilerin güvencesiz hayatlarına ve adalet taleplerine ilişkin olarak 
sendikaların bir aktör olarak oynayabilecekleri role odaklanılmaktadır.
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19-3. Almanya’da Yaşlılarda Göçmenlik ve Sağlık 
Nur Koyuncu ve Ayşe Abbasoğlu Özgören 
 
Giriş-Amaç: Avrupa’da göçmen sağlığı literatürde kapsamlı ele alınan bir 
konu olmasına rağmen yaşlı göçmenlerin sağlık durumu yeterince analiz 
edilmemiştir. Bu çalışma, yaşlı bir nüfusa sahip olan Almanya’da göçmen 
ve göçmen olmayan yaşlı nüfusun sağlığının nasıl birbirlerinden 
farklılaştığını veya benzeştiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu 
çalışmada yaklaşım olarak sağlıklı göçmen paradoksu ve somon yanlılık 
etkisi gibi hipotezler kullanılacaktır. Veri kaynağı-Yöntem: Çalışmada 
kullanılan verinin kaynağı SHARE (Survey of Health, Age and Retirement 
in Europe) araştırmasının 7 ve önceki (Covid-19 salgını öncesi dönem) 
dalgalarıdır. Lojistik regresyon modellerinin kullanılacağı bu çalışmada 
Almanya’daki 50 ve üzeri yaştaki kişiler için sağlığın birden fazla boyutu 
analiz edilecektir. Bağımlı değişkenler hem fiziksel hem ruhsal sağlığı 
içerecek şekilde seçilmiştir (örn. sübjektif sağlık, diyabet, depresyon veya 
iyilik hali). Çalışmada, göçmen olup olmama durumu bağımsız değişken 
olarak belirlenmiştir. Göçmenlik durumu doğum yeri esasına göre 
belirlenmiş olup OECD ve OECD dışından ülkeler ayrımında 
sınıflandırılmıştır. Diğer açıklayıcı değişkenler yaş, cinsiyet, medeni 
durum, eğitim durumu ve Almanya’da bulunulan süredir. Bulgular: 
Çalışmanın analiz aşaması halen devam etmekte olup OECD ülkeleri 
dışından gelen göçmenlerin iyi sağlığa sahip olma odds’larının göçmen 
olmayanlara göre daha düşük olması beklenmektedir. Almanya’da 
geçirilen süre arttıkça sağlık durumunun göç etmeyen nüfusla daha 
benzer hale gelmesi beklenmektedir. Ancak sağlıklı göçmen paradoksu 
veya somon yanlılık etkisi geçerli bulunursa göçmenlerin sağlık durumları 
göç etmeyen yaşlılarla benzer veya onlardan daha iyi olarak da 
bulunabilir. Tartışma-Sonuç: Çalışmanın sonuçları hem Almanya 
özelinde yaşlıların göç durumuna göre sağlık durumlarını karşılaştırma 
imkânı verecek hem de sağlıklı göçmen ve somon yanlılık hipotezleri gibi 
kuramsal tartışmalara katkı sunacaktır.
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19-4. Kıbrıs’ın Kuzeyinde Nüfus Yapısı ve Değişimine Bakış 
Evren Demirbilek 
 
Giriş-Amaç: Ülkelerin nüfus yapılarını etkileyen pek çok faktör vardır. 
Nüfus yapısındaki farklılıklar sosyal hayat ve ekonomik yaşam başta 
olmak üzere çevre ve kültürel değişimler de dahil birçok farklı etkilerin 
ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bildiride doğum ve ölüm 
göstergelerindeki değişim, göç yapısı ve bunlara bağlı olarak nüfusun 
cinsiyet ve yaş yapısı incelenerek, bunların ülke toplam nüfusu üzerinde 
etkilerinin araştırılması hedeflenmiştir. KKTC’de, 1977 yılından2021 
yılına kadar geçen dönemi içeren araştırmaya benzer bir çalışmaya 
rastlanmamıştır. Veri kaynağı-Yöntem: KKTC’de bugüne kadar 1996, 
2006 ve 2011 yıllarında Nüfus Sayımı yapılmıştır. Çalışmada taban olarak 
kabul edilecek bu sayımlar dışında çeşitli kurumlar tarafından 1977 
yılından itibaren yayınlanan veriler sayesinde doğum/doğurganlık ve 
ölüm ile ilgili veri setleri incelenerek analiz edilecek, grafikler ve tablolar 
kullanılarak nüfus yaş ve cinsiyet yapısındaki değişimler incelenecektir. 
Bulgular: 1996 nüfus sayımında 200.587 kişi olan nüfus, 2011 yılında 
yapılan en son nüfus sayımında 286.257 olarak sayılmıştır. 1978 yılı idari 
kayıtlarında 15-64 yaşları arasındaki nüfusun toplam nüfusa oranı, %60.9 
iken bu oran2011 nüfus sayımında %73.5 olarak tespit edildi. 
Yayınlanmış olan istatistiklere göre ülkede 1977 – 2021 yılları arasındaki 
doğumların toplam sayısı 136.461 ve kayıtlı ölümlerin sayısının 34.887 
olduğu tespit edilmiştir. Tartışma-Sonuç: Ülkede nüfusun yaş ve cinsiyet 
yapısında gerçekleşen değişime göçün etkisi tespit edilmiş ve önemli bir 
etken olduğu ortaya çıkarılmıştır. Coğrafi büyüklük ve toplam nüfus sayısı 
benzer olan ülkelerle karşılaştırma yapılarak benzerlikler değerlendirilip 
yorumlanmıştır. Bunun yanında bu çalışma ile sosyal hayat, sağlık alanı ve 
eğitimin nüfus yapısı değişimi ile ilişkisi tespit edilerek, bu alandaki karar 
vericilere yön verebilecek sonuçlara ulaşıldığı düşünülmektedir.
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20-1. Kovid-19 Aşısına Kimler Neden Karşı? Aşı Olma Kararının 
Belirleyici Unsurları 
Ceylan Engin, S. Sena Akkoç ve Eralp Kaan Karduz 
 
Giriş-Amaç: Son yıllarda yaygınlaşan aşı karşıtlığı ve aşı kararsızlığı halk 
sağlığını tehdit etmektedir. Bu çalışma, hükümete ve sağlık kurumlarına olan 
güven üzerinden Covid-19 aşı olma kararını etkileyen tutumsal unsurları 
tespit ederek nüfusun niteliğini iyileştirmeye yönelik politikalara katkı 
sağlamayı amaçlamaktadır. Veri kaynağı-Yöntem: Araştırma verisi, 
2022’nin Nisan-Mayıs aylarında 1500 örneklem ile yüz yüze gerçekleştirilen 
“Türkiye Covid-19 Değerler Araştırması Anketi”nden elde edilmiştir. Covid-
19 aşı olma durumu ve aşı olma niyetinin tutumsal davranışlar (kamu ve 
sağlık hizmetlerine ve aşılara güven), demografik faktörler, dindarlık, politik 
görüş ile ilişkisi incelenmiştir. Bulgular: Katılımcıların %4,5’i bir doz ve 
%87,8’i en az iki doz Covid-19 aşısı olurken %7,7’si ise hiç olmamıştır. 
Pandeminin devam etmesi durumunda %16’lık kesim aşı olmaya tamamen 
olumsuz bakarken %35,4’lük kesim kararsız olduğunu belirtmiştir. 
Katılımcılar aşı karşıtlığı ve kararsızlığının başlıca nedenleri olarak, aşının 
yan etkilerive içeriği konusundaki endişeler olarak belirtmişlerdir. Sağlık 
hizmetlerine güven duymayan bireylerin hem olduklarıCovid-19 aşı 
dozlarının hem de aşı olma niyetlerinin daha düşük olduğu tespit edilmiştir. 
Aşı olma durumu ile hükümete güven arasında; aşı olma niyeti ile ise bilim 
insanlarına güven ve dindarlık arasında pozitif yönlü ilişki tespit edilmiştir. 
Tartışma-Sonuç: Hükümete ve sağlık kurumlarına olan güven ile aşı olma 
kararı arasındaki ilişki, kamu sağlığının iyileştirilmesi ve sağlık şoklarına 
daha dirençli bir toplum için geliştirilen politikalarda bireysel sağlık 
kararlarını etkileyen tutumsal faktörlerin ve inançların göz önünde 
bulundurulmasının önemini göstermektedir. Bu doğrultuda sağlık 
kurumlarına ve bilim insanlarına olan güvenin artırılması ve aşıların içeriğine 
dair şüphelerin giderilmesi gerekmektedir.
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20-2. Güvenlik Krizi Göçmenlere Bakışı Nasıl Etkiler? Twitter Verisi 
Analizi 
M. Tahir Kılavuz, Ahmet Akbıyık, Ömer Faruk Yalçın ve Abdullatif Köksal 
 
Suriye İç Savaşı son dönemlerin en önemli göçmen hareketliliklerinden birine 
sebep olmuş ve ev sahibi toplumları da göçmenleri kabul edenler ve 
reddedenler arasında bölmüştür. Ev sahibi toplumların tecrübe etmiş 
oldukları krizler de göçmenlere yönelim eğilimleri etkileyen önemli bir faktör 
olarak ön plana çıkmaktadır. Bu çerçevede bu çalışma özellikle güvenlik 
krizleri sırasında göçmenlere yönelik eğilimlerin nasıl şekillendiğini 
incelemektedir. Göçmenlere yönelik eğilimler güvenlik krizlerinin ardından 
nasıl ve neden değişir? Göçmenlerle doğrudan ilintili olmayan terör 
saldırıları göçmen karşıtı eğilimlerin artmasına sebep olur mu? Halkın siyasal 
eğilimleri bu krizlerin etkisini şekillendirir mi? İşte bu sorulara yanıt vermek 
için bu çalışma Türkiye'deki Twitter kullanıcılarının zaman içindeki değişen 
göçmenlere yönelik eğilimlerini incelemektedir. Bunun için hesaplamalı 
metin analizi ve doğal dil işleme (NLP) alanındaki en güncel yöntemleri 
kullanarak, Türk Twitter kullanıcılarından 1.8 milyon tweet toplanarak bu 
tweetlerde zaman içindeki duygu değişimi iki şekilde incelenmiştir: 
Öncelikle, 2015 ve 2016'daki en ciddi terör saldırıları sonucu göçmenlere 
yönelik eğilimler, sonra da bu eğilimlerin farklı siyasi gruplara göre nasıl 
değiştiği incelenmiştir. Buna göre, doğrudan göçmenlerle ilişkili olmasa dahi 
terör saldırıları göçmen karşıtı eğilimleri arttırmakta ve bu artış özellikle de 
normalde göçmenlere ortalama olarak daha olumlu bakan hükümete yakın 
kesimler arasında daha yaygın görülmektedir. Bu çalışma hem göçmenlere 
karşı eğilimlerin zaman içinde değişebildiğini hem de siyasal, toplumsal ve 
ekonomik olayların göçmenlere yönelik eğilimleri etkileyebildiğini 
göstermesi yönünden göç araştırmalarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
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20-3. Pfizer mı Turkovac mı? Kovid-19 Aşı Markalarına Güvenin 
Belirleyici Unsurları 
Ceylan Engin, Eralp Kaan Karduz ve S. Sena Akkoç 
 
Giriş-Amaç: Bu çalışmada Türkiye'de Pfizer–BioNTech, CoronaVac/Sinovac 
ve Turkovac marka aşılara olan güven düzeyinin belirleyici unsurlarının 
tespiti ve aşı markalarına olan güven düzeylerinin diğer sosyo-demografik 
değişkenlerle arasındaki ilişkilerin araştırılması amaçlanmıştır. Veri 
kaynağı-Yöntem: Çalışma verisi, 2022 Nisan- Mayıs ayları arasında 1500 
katılımcı ile yüz yüze gerçekleştirilen Türkiye Covid-19 Değerler Araştırması 
Anketi'nden elde edilmiştir. Bu çalışma bağlamında anketteki 
katılımcılarınCovid-19 aşı markalarına (Pfizer–BioNTech, 
CoronaVac/Sinovac, Turkovac) olan güven düzeyleri (0-10 puan), sosyo-
demografik değişkenler, hükümete güven ve dindarlık incelenmiştir. 
Bulgular: Araştırma sonucunda nüfusun Pfizer–BioNTech marka Covid-19 
aşısına diğer aşılara kıyasla daha çok güvendiği; Pfizer–BioNTech’i sırasıyla 
CoronaVac/Sinovac ve Turkovac’ın takip ettiği tespit edilmiştir. Hükümete 
güveni yüksek olan bireyler arasında ise Turkovac aşısına olan güvenin, ithal 
edilmiş aşılara (Pfizer–BioNTech ve CoronaVac/Sinovac) göre daha yüksek 
olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların eğitim seviyesi ile Pfizer–BioNTech’e 
güven arasında pozitif, Turkovac’a güven arasında negatif yönlü anlamlı 
ilişkiler bulunmuştur. Benzer şekilde katılımcıların dini inanç seviyeleri ile 
Pfizer–BioNTech ve CoronaVac/Sinovac marka aşılara güven arasında 
pozitifyönlü anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Aşıların yurtdışı kökenli olması 
sebebiyle gelecekte aşı olma fikrine olumlu bakmayan katılımcıların Covid-
19 aşı markalarına güven seviyeleri incelendiğinde Turkovac ile pozitif, 
Pfizer–BioNTech ile negatif yönlü anlamlı ilişkiler gözlemlenmiştir. 
Tartışma-Sonuç: Aşı karşıtlığı ve kararsızlığında, aşı markalarına güvenin 
yeri göz önünde bulundurulduğunda markalara olan güvenin belirleyici 
unsurlarının anlaşılması halk sağlığına tehdit oluşturan etkenlerle mücadele 
açısından önem arz etmektedir. Aşı kabulünün pandemi sonrası normalleşme 
sürecindeki önemi de göz önünde bulundurulduğunda aşı markalarına olan 
güvenin inşası ve güçlendirilmesi araştırmanın sonuçları ışığında 
önceliklendirilmelidir.
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21-1. Farklı Sosyo-Ekonomik Koşullarda Büyüyen Yetişkin Kadınlarda 
Menarş Yaşı 
Gamze Sönmez 
 
Giriş-Amaç: Menarş, kadınlarda büyüme ve gelişmenin kritik bir aşamasıdır. 
Bu olgu genetik, sosyal, ekonomik, beslenme, bakım, iklim ve coğrafi 
koşullara göre değişkenlik göstermesiyle, toplumların refah ve sağlık 
durumunun yansıtıcı olarak kabul edilmektedir. 19. Yy. sonrası iyileşen 
beslenme, sağlık ve bakım koşullarıyla büyüme temposu hızlanmış ve menarş 
yaşı ortalaması (MYO) düşüş göstermiştir. Bunun aksine yetersiz beslenen ve 
dezavantajlı koşullara maruz kalan bireylerde MYO’nun daha geç 
gerçekleştiği ortaya konmuştur. Ülkemizde MYO çalışmaları daha çok 
ortalama değerlere odaklanmış ve sosyo-ekonomik parametrelerin etkisini 
belirlemede yetersiz kalmıştır. Bu araştırmanın amacı, farklı sosyo-ekonomik 
koşullar altında büyüyen kadınların MYO’daki değişimini ortaya koymak ve 
ülkemizde yetişkin kadınlarda MYO’da gözlenen eğilimin ne yönde 
ilerlediğini belirlemektir. Veri kaynağı-Yöntem: Çalışmaya Samsun’da 
yaşayan 20-45 yaş arası 304 kadın birey seçilmiştir. Bireylerin sosyo-
ekonomik yapısını belirlemek için geçmişe yönelik “Sosyo-ekonomik Statü 
İndeksi” (Kalaycıoğlu vd. 1998) referans alınarak bir anket uygulanmış, üst 
ve alt sosyo-ekonomik gruplar oluşturulmuştur. Menarş yaşları ise 
Hatırlatma Yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Ortalamalar arasındaki 
farklar Bağımsız Örneklem T Testi ile analiz edilmiştir. Bulgular: Örneklemin 
yaş ortalaması 34,96 (±7,45)’dır. Menarş yaşları ise 9-18 yaş arasında 
değişmektedir. MYO üst sosyo-ekonomik grupta 12,68 (±1,36) (n:101) ve alt 
sosyo-ekonomik grupta 13,32 (±1,42) (n:193)’dir. Her iki ortalama 
arasındaki fark ise istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). Tartışma-Sonuç: 
Elde edilen bulgulara göre, farklı sosyo-ekonomik koşullar altında büyüyen 
yetişkin kadınlarda menarş yaşı değişmekte, literatür bulgularına benzer 
olarak üst sosyo-ekonomik grupta menarş yaşı daha düşük değer 
göstermektedir. Bu bulgu, Türkiye’de gözlenen sosyo-ekonomik koşul 
farklılıklarının MYO’a yansıdığını ve aynı zamanda MYO’nun yetişkin 
kadınlarda da pozitif yönlü seküler bir eğilim gösterdiğini ortaya 
koymaktadır.

Bildiri Özetleri 



Türkiye Beşinci Nüfusbilim Konferansı, 2022 

  

 
110 

 
21-2. Understanding Native-Refugee Differences in Birthweight and 
Anthropometric Outcomes of Children 
Murat Demirci, Murat Güray Kırdar ve Andrew Foster 
 
Turkey hosts the largest refugee population in the world. This study aims to 
understand the differences between native and Syrian-refugee children in 
birthweight and anthropometric outcomes—using the 2018 Turkish 
Demographic and Health Survey, which includes representative samples of 
both natives and refugees. After controlling for a rich set of birth and 
socioeconomic characteristics that display significant variation between 
natives and refugees born in Turkey, refugee babies’ average birthweight is 
0.17 standard deviations lower and their current height is 0.23 standard 
deviations lower; however, no gap remains in their weight. These gaps are 
even larger for refugee babies born outside Turkey. The differences in 
birthweight and anthropometric outcomes are limited to the lower end of the 
distribution. No native-refugee gap exists above the mean level for any of the 
outcomes. After accounting for the covariates, refugee babies born in Turkey 
are 4.8 percentage points more likely to have low birthweight, 2.4 percentage 
points more likely to be underweight, and 6.0 percentage points more likely 
to be stunted; however, they are not less likely to have high birthweight, be 
overweight or tall. Differences in prenatal care persist between native and 
refugee mothers, and these explain a significant portion of the remaining gap 
in birthweight and current height. Although refugees are less likely to take 
postnatal care, this is not important for the gaps in anthropometric outcomes. 
Important differences in breastfeeding and nutrition behavior exist between 
the two groups, and these differences explain part of the remaining gap in 
current height.
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21-3. Göçle Birlikte Gelen Kadın Sağlığı Sorunları 
Semra Elmas, Şükran Başgöl ve Şule Oruç 
 
Amaç: Türkiye komşu ve kardeş ülkelerde yaşanan savaş, afet, yoksulluk ve 
yokluk gibi nedenlerle göç almaktadır. Göçün bireyler üzerinde fizyolojik, 
psikolojik, sosyolojik açıdan birçok etkisi olmakla birlikte kadınların yaşadığı 
sağlık sorunları belirgin şekilde ortaya çıkmaktadır. Çalışmada göçmen 
kadınların yaşamış olduğu sağlık sorunlarının vurgulanması ve bu sorunlara 
yönelik çözüm önerilerinin sunulması amaçlanmıştır. Yöntem: “Göç ve 
kadın”, “göç ve kadın sağlığı” anahtar kelimeleri ile Google Scholar ve Pubmed 
de yayınlanan son10 yılda Türkiye’de yapılmış çalışmalar incelenmiştir. 
Bulgular: Ülkemiz Suriye, Afganistan, Somali, Irak ve İran gibi ülkelerden 
düzenli/düzensiz, kalıcı/geçici, zorunlu/isteyerek olmak üzere göç 
almaktadır. Bireyler genel olarak göç edilen bölgenin diline uyum sağlamada, 
barınma, beslenme, ekonomik, eğitim, istihdam, sosyal dışlanma ve sağlık 
hizmetlerine erişmede güçlük gibi sorunlar yaşamaktadır. Dezavantajlı grup 
içerisinde yer alan kadınların doğurganlık özelliklerinin de bulunmasından 
dolayı yaşadıkları sağlık sorunları ve sonuçları ön plana çıkmaktadır. Şiddet, 
istismar, çok eşlilik, gayri resmi/zorla evlilik, kadın ticaretine maruz kalma, 
bulaşıcı hastalıklar, erken yaşta evliliklere bağlı adölesan gebelikler (zor/ölü 
doğum, düşük doğum ağırlıklı bebek/prematürite, anne 
hastalıkları/ölümleri), üreme sağlığı hizmetlerine erişememek (aile 
planlaması hizmetleri, doğum öncesi/doğum/doğum sonrası bakımı 
alamama, gebelik ve doğum komplikasyonları, sağlıksız koşullarda düşük, 
anomalili bebek doğurma) ve menstrual düzensizlikler yaşadıkları sorunların 
başında gelmektedir. Sonuç: Saha çalışmalarında ve kurumlarda 
hasta/sağlıklı bireylere yakın konumda olan hemşireler göçmen kadınların 
yaşadıkları bölgede karşılaşabilecekleri sağlık sorunlarının ve 
yetersizliklerinin tespit edilmesi, hastalık/risk tanılamalarının yapılmasında 
görev almalıdırlar. Kadınlar için üreme sağlığı hizmetleri ve tüm koruyucu 
sağlık hizmetleri kolay ve devamlı erişilebilir olmalıdır. Kadınların sorunlarla 
mücadele becerilerinin geliştirilmesi, bu gruba özgü politikaların 
geliştirilmesi/gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması ve kamuoyunun 
bilinçlendirilmesi gerekmektedir.
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21-4. Türkiye’de ve Suriyeli Göçmen Kadınlarda Obezite 
Pelin Çağatay, Ayşe Abbasoğlu Özgören ve Faruk Keskin 
 
Amaç: Obezite, bulaşıcı olmayan hastalıklar için başlıca metabolik risk 
faktörlerinden biridir. Türkiye, 2016 yılı için obezite (şişmanlık) yüzdesinin 
en fazla olduğu 16. ülkedir. Türkiye’de yaşayan 15-49 yaş grubundaki her 
10kadından 3’ü obezdir (şişmandır). Göçmen nüfusların obezite açısından 
dezavantajlı olduğu bilinmektedir (Murphyve diğ., 2017). Bu çalışmanın 
amacı, Türkiye’de yaşayan ve beden kitle endeksi 30 ve üzerinde olan üreme 
çağındaki Suriyeli göçmen kadınlar arasında obezitenin belirleyicilerini 
anlamak ve Türkiye örneklemindeki kadın nüfusu ile karşılaştırma 
yapmaktır. Yöntem: Çalışmada 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması’nın 
(2018 TNSA) hem Türkiye hem Suriyeli Göçmen Örneklemi verileri 
kullanılarak lojistik regresyon modelleriyle yaş, medeni durum, eğitim, 
doğurganlık, evlilikte geçirilen süre, çalışma durumu, refah düzeyi, gebeliği 
önleyici yöntem kullanımı gibi demografik ve sosyo-ekonomik faktörlerin 
kilolu veya obez olma durumuna etkisine bakılacaktır. Bulgular: Betimsel 
analizlere göre, çocuk sahibi olan Türkiye örneklemindeki kadınların obez 
olma yüzdesi Suriyeli göçmen kadınlarınkine göre daha fazladır. Evlilikte 
geçen süre uzadıkça Suriyeli göçmen kadınlarda obezite daha 
yaygınlaşmaktadır. Gebeliği önleyici yöntem kullanmamış olan Suriyeli 
göçmen kadınlarda obezite, Türkiye’deki hemcinslerine göre daha 
belirgindir. Hiç çalışmamış olan kadınlar arasında ise obezite Türkiye 
örnekleminde görece az da olsa daha düşüktür. Bunların yanı sıra, 
Türkiye’deki tüm kadınlar arasında obezitenin yaşla birlikte arttığı 
görülmekte, yerleşim yeri ayrımında ise çok belirgin farklılıklar 
gözlenmemektedir. Eğitim düzeyi arttıkça şişman olan kadınların payında 
azalma görülmektedir. Sonuç: Bu çalışma devam eden bir çalışma olup, 
betimsel analizlerde kullanılan değişkenlerin kadınların obez olmalarında 
anlamlı bir fark yaratıp yaratmadığına bakılacaktır.
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P1.  Türkiye’deki Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Politika ve 
Programlarının Tarihsel Seyri 
Pelin Çağatay ve Faruk Keskin 

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze kadar 

geçen sürede, cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS) programlarının, 

yaklaşımlarının tarihsel akışını görselleştirmektir. Yöntem: Çalışmada, CSÜS 

programlarını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen olaylar, nüfus planlaması 

ile ilgili yasalar, bu konuların kalkınma planlarında ele alınışı, doğurganlığı 

teşvik eden veya doğurganlığın kontrol edilmesine yönelik söylemler ile ilgili 

kaynak taraması yapılmıştır. Bulgular: Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfus 

artışını desteklemek amacıyla doğurganlığı teşvik eden politikalar, hızlı nüfus 

artışıyla birlikte yerini 1960lı yıllarda doğurganlığı kontrol altına almaya 

yönelik politikalara bırakmıştır. 1983yılındaki Nüfus Planlaması Hakkındaki 

kanun ile birlikte gebeliği önleyici yöntemlerin temini yasal hale 

gelmiştir.2000li yılların başına kadar olan süreçte, yöntem kullanımı artmış, 

sağlıksız koşullarda yapılan kürtajın önüne geçilmiş, bunlara bağlı olarak 

bebek ve anne ölümleri azalmaya başlamıştır. Üreme sağlığı ve cinsel sağlık 

konuları beş yıllık kalkınma planlarında yer alan konu başlıklarında biri 

olmuştur. Ancak, 2007-2013 yıllarını kapsayan dokuzuncu kalkınma planı ile 

birlikte planlama faaliyetleri yaşlanma ve genç nüfus üzerine yoğunlaşarak 

üreme sağlığı ve aile planlaması konularına yer verilmemeye başlanmıştır. 

Sonuç: Türkiye’de özellikle son birkaç yılda gebeliği önleyici yöntemlerin 

temini konusunda kamu kuruluşlarının sübvanse edilmemesi sorunu 

yaşanmaktadır. Günümüzde, cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusunda 

Türkiye’de hâlihazırda uygulanan aktif bir politikadan söz edilememektedir. 

2000li yılların başlarına kadar devam eden antinatalist politikaların, yaşlı 

nüfusun payındaki artış, toplam doğurganlık hızındaki düşüş ile birlikte açıkça 

ifade edilmese bile uygulamada zımni olarak pronatalist bir yaklaşıma doğru 

evrilmesi söz konusudur.
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P2. Amenity Migration and Relational Space 
Simay Özlü Diniz 
 

The purpose of this study is to understand the motivations of amenity migrants 

in Turkey, as well as their health and welfare status, spatial adaptation 

processes and socioeconomic changes they exert in their new places. The 

research which is conducted with qualitative method is based on face-to-face 

interviews by the researcher through internet (6) and analysis of written 

interviews of celebrities in the media (5). Different data sources were 

combined in a reduced manner (3 M, 8 W). Data collected mainly from Bodrum, 

Kuşadası, Datça and Ayvalık consisted of people who migrated from big cities 

to small places before retirement. The analysis of the findings was made with 

axial coding in line with the concepts included in the open coding according to 

the grounded theory. The reasons for migration were summarized as escaping 

from the chaos and system of the city. The post-migration changes of 

immigrants were revealed as human relations, time, nature relationship, trust, 

productivity and minimalism. In addition, it is understood that while some 

immigrants adapt to the new local life in a minimalistic pattern, others try to 

convert the lifestyle in a way that is similar to the city life. 

Welfare migration, which is generally researched as retirement migration, is 

emerging as a "lifestyle immigration" seeking a less crowded, healthy, cheap 

and quality life rather than economic concerns in the post-industrial era. While 

this phenomenon is concentrated in coastal and touristic places, it affects the 

biopsychosocial (BPS) healths tatus of individuals.
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P3. Göçmen Kadın İşçilerin Sağlık Durumu 
Rumeysa Ayşe Güden ve Arda Borlu 
 
Giriş: Göçmen kadın işçiler kadın, göçmen ve ağır işçi olmanın tüm risklerini 
taşımaktadır. Göçmen kadın işçilerin itaatkar emekleri bedensel ve sosyal 
olarak sömürülmelerine neden olmaktadır. Göçmen kadınların itaatkar iş gücü 
olarak görülmeleri hak ihlallerini ve şiddete mağruziyetini arttırmaktadır. 
Yüksek ısı göçmen kadın işçilerin bebeklerinde büyüme gelişme geriliğine 
neden olabilmektedir. Tekstil sektöründe çalışan göçmen kadınlarda düşük 
doğum ağırlığı, erken ve ölü doğum komplikasyonları görülebilmektedir. 
Sanayi sektöründe kadın göçmen işçiler kimyasal toksinlere karşı 
savunmasızdır. Yatılı çalışan göçmen kadınlar, yetersiz barınma ve beslenme 
sorunu yaşamaktadır. Göçmen kadınlar uzun ve ağır şartlarda çalışmasına 
karşın uyku ve dinlenme süresi oldukça azdır. Göçmen kadın işçi sağlığı, parazit 
vb. etkenlere maruz kalmaları, göç edilen ülkede maruz kalınan ancak 
bağışıklılığının olmadığı sağlık sorunları ve iş yerine özgü fiziksel ve psikolojik 
adaptasyonun sağlanamamasından kaynaklı risk altında olmaktadır. Göçmen 
kadın işçiler yerli kadın işçilere kıyasla daha ağır yükleri taşıyabilir, gürültü, 
sıcak, soğuk, nem veya kire daha fazla maruz kalabilirler. Göçmen kadın 
işçilerin iş kazası yaşaması yerli kadın işçilere göre daha yüksek 
olabilmektedir. Göçmen kadın işçiler sağlık eğitimi, aile planlaması, aşılama, iş 
sağlığı muayeneleri gibi koruyucu sağlık hizmetlerinden yeterince 
faydalanamamakta ve tedavi edici sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorluk 
yaşamaktadırlar. Amaç: İş gücü piyasamızda yer alan göçmen kadın işçilerin 
görünülür kılınması ve sağlık sorunlarının irdelenmesidir. Ek olarak çalışan 
göçmen kadınların yaptıkları işlerden kaynaklı maruziyetlerinin kadın sağlığı 
sonuçları açısından değerlendirilmesi 
Sonuç: Uzun ve kötü koşullarda çalışma göçmen kadın sağlığı üzerinde 
olumsuz etki yaratmaktadır. Göçmen kadın işçilerin ortak sorunu fiziksel 
yıpranmadır. İş kazaları, meslek hastalıkları ve üreme sağlığı sorunları kadın 
işçiler arasında artmaktadır.
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P4. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden “İklim Eylemi” Kapsamında 
İklim Değişikliği, İklim Göçü ve Sosyal Hizmet 
Rahime Yoldaş ve Ceylan Yaşar 
 
Giriş-Amaç: Göç, insanların çeşitli sebeplerle yaşadıkları bölgeden başka bir 
bölgeye zorunlu veya gönüllü bir şekilde hareketini ifade eder. İklim değişikliği 
de göçün güncel sebeplerinden biridir. Bu çalışmanın amacı kuraklık ve 
çölleşmeye karşı etkilenebilirliği yüksek kabul edilen ve coğrafi açıdan iklim 
krizinin yol açtığı göçlerin yöneleceği bir ülke konumunda olan Türkiye’nin 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden “iklim eylemi” hedefi kapsamında iklim 
değişikliği politikalarının değerlendirilmesi, iklim göçleri konusunda çevresel 
ve sosyal adalet kavramları kapsamında politika önerilerinin sunulması, sosyal 
hizmetin (SH) sürece ilişkin yapabileceklerine dair bir çerçeve sunmaktır. Veri 
kaynağı-Yöntem: Araştırmanın amacının gerçekleştirilebilmesi için öncelikle 
Türkiye’nin taraf olduğu sözleşme ve protokollerden, Birleşmiş Milletler (BM) 
Sürdürülebilir Çözümler Ağı (SDSN) Sürdürülebilir Kalkınma Raporları, BM 
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli İklim Değişikliği 5. Değerlendirme 
Raporu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) “İklim Değişikliği, Göç 
ve Yer Değiştirme” raporu, T. C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
(ÇŞİDB) İklim Değişikliği Eylem Planı, İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve 
Eylem Planı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Sürdürülebilir 
Kalkınma Değerlendirme Raporları ve kalkınma planlarından faydalanılmıştır. 
Bulgular: Türkiye’de “iklim eylemi” hedefi konusunda büyük sorunların 
devam ettiği, ilerlemenin durgun olduğu bilgisine ulaşılmıştır. İklim değişikliği 
ve etkileriyle mücadelede SH’nin geniş bilgi ve beceri dizisine ihtiyaç 
duyulduğu ancak kamu kurumları düzeyinde sosyal hizmet uygulamalarına 
başvurulmadığı görülmektedir. Tartışma-Sonuç: ÇŞİDB tarafından 
oluşturulan eylem planı ve projeler aracılığıyla iklim değişikliğiyle mücadele 
edilmektedir. Ancak iklim göçü riskinin politika düzeyinde görünürlüğü 
bulunmamaktadır. Çevresel adaletin sağlanması, “iklim eylemi” hedefi 
kapsamında bilinçlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi, çevre dostu 
politikaların geliştirilmesi, iklim göçlerine hazırlık ve müdahalelerin organize 
edilmesi noktalarında SH uygulamaları harekete geçirilmelidir.
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P5. Son Dönem Yaşanan Göç Hareketlerinin Türkiye’nin Nüfus 
Politikasına Etkileri 
Furkan Düzenli 
 
Giriş-Amaç: Modern sosyal devlet, gerçekleştireceği her bir politikada 
yatırımını insan faktörünü önceleyerek yapmaktadır. İnsan faktörünün ülke 
sathında planlanması, yönlendirilmesi veya yönetilmesi ise nüfus politikaları 
ile mümkün olmaktadır. Türkiye’nin kalkınma politikalarında nüfus 
projeksiyonları her zaman önemli bir yer tutmuş, demografik dönüşüme göre 
nüfusun arttırılmasına veya azaltılmasına yönelik önlemler alınmış ve bu 
amaçla belirli çalışmalar yürütülmüştür. 2011 yılı itibariyle nüfusa yeni bir 
grup dahil olmuş, genel isimlendirme ile göçmenler olarak ifade edilecek bu 
sınıfın yıllar içerisinde misafirlikten kalıcılığa geçmesiyle birlikte yeni bir 
problem alanı oluşmuştur: Türkiye’nin demografik yapısındaki değişimler. 
Göçmen hareketleri ile nüfusun yaşlanması birlikte düşünüldüğünde; iç veya 
dış göçleri dikkate alan bir nüfus politikasının oluşturulması zorunluluğu 
doğmuştur. Veri kaynağı-Yöntem: TÜİK verilerine göre Türkiye’de 65 yaş 
üzeri nüfus; 2016 yılında 6 milyon 651 bin 503 kişi iken 2021 yılında 8 milyon 
245 bin 124 kişi olmuştur. Aynı şekilde bu grubun toplam nüfus içerisindeki 
oranı 2016yılında %8,3 iken bu oran 2021 yılında %9,7’ye yükselmiştir. Bu 
verilerin yanı sıra evlilik, boşanma ve doğurganlık gibi oranlarlar da çalışma 
desteklenecektir. Bulgular: Nüfus projeksiyonları bu oranın yıllar içinde 
artarak devam edeceğini göstermektedir. Bu verinin yanı sıra Türkiye’nin 
verdiği beyin göçü de ülke sosyal sermayesinin kaybı açısından ayrıca önem 
taşımaktadır. Bu projeksiyona Uluslararası Göç Örgütü’nün paylaştığı veri 
dahil ediğinde (3,9 milyon göçmen ve mülteci de) yeni nüfus politikasının 
önemi ortaya çıkmaktadır. Tartışma-Sonuç: Çalışmanın amacı; bu iki veriyi 
birlikte değerlendirerek Türkiye’nin değişen demografik yapısını, çalışma 
hayatı ve toplumsal hayat içerisinde karşılaşılabilecek problemleri analiz 
etmek ve öneriler sunmaktır. Ayrıca çalışma yöntem olarak güncel verileri 
değişen toplumsal yapı üzerinden değerlendirecektir. 
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P6. Kovid-19 Pandemisi Döneminde Türkiye’deki Doğurganlık Eğilimleri 
Ceylan Engin, Ayşenur Gökçe ve Alperen Ömer Şehitoğlu 
 
Giriş-Amaç: Pandemi sürecinde yapılan araştırmalar (Emery ve Koops 2022) 
birçok ülkede doğurganlık eğiliminin azaldığını gözler önüne sermiştir. 
Pandemi döneminde Türkiye’deki doğurganlık eğilimini inceleyen çalışmaların 
kısıtlılığı, ülkemizde doğurganlık eğilimini etkileyen faktörlerin tetkikini 
önemli kılmıştır. Yapmış olduğumuz akademik poster çalışması Kovid-19 
pandemisi döneminde doğurganlık niyetlerini etkileyen faktörleri açıklamayı 
amaçlamaktadır. Veri kaynağı-Yöntem: Araştırma verileri 2022 Nisan ve 
Mayıs aylarında toplanan Türkiye Covid-19 Değerler Araştırması (TCVS) 
Anketi'nden elde edilmiştir. Örneklem büyüklüğü 1500 kişidir ve veri, 
anketörlerin katılımcılarla bire bir görüşmesiyle elde edilmiştir. Çalışmamız 
katılımcıların doğurganlık eğilimlerini etkileyen sosyo-ekonomik, demografik 
ve dini faktörleri incelemektedir. Bulgular: Çalışmamızda katılımcıların %38’i 
çocuk sahibi olmak istemediğini belirtmiştir. Nedenler arasında gösterilen 
başlıca sebepler ekonomik, ideal çocuk sayısı ve yaşlılık olarak belirtilmiştir. 
Çocuk sahibi olmak istemeyenler arasında cinsiyet anlamlı bir fark 
yaratmazken bölgesel olarak çocuk istememe oranlarının en çok Ege ve 
Akdeniz bölgelerinde yaygın olduğu görülmüştür. 18-34 yaş grubu arasında 
çocuk istememe sebepleri arasında başlıca ekonomik ve genç olma nedenleri 
sayılabilmektedir. 35-65 yaş grubunda ise ekonomik, ideal çocuk sayısı ve yaşlı 
olma nedenleri öne çıkmıştır. Doğurganlık eğiliminin düşüklüğü aile 
gelirleriyle çok zorlukla yaşayan ve pandemi döneminde ekonomik durumu 
çok daha kötüleşen bireyler arasında gözlemlenmiştir. Aynı durumun dinin 
hayatında hiç önemli olmadığını belirtenler arasında yaygınlık gösterdiği 
bulunmuştur. Tartışma-Sonuç: Araştırmamız pandemi döneminde 
doğurganlık eğilimini ve bunu etkileyen faktörleri incelemektedir. Hali hazırda 
düşmekte olan doğurganlık hızıyla beraber düşünüldüğünde doğurganlık 
eğilimlerini etkileyen sosyoekonomik sebeplere ışık tutmak önem arz 
etmektedir. Çalışmamızda doğurganlık eğiliminin en önemli belirleyenleri 
ekonomik koşullar ve kişinin yaş durumu olarak belirlenmiş, yaşanılan 
bölgenin ve dinin öneminin ise etkili olduğu ortaya konmuştur. 
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