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Papa bile uyarıyor : TAVŞAN GİBİ ÇOĞALMAYIN! 
 
Türkiye nüfusuna %5 dolayında kaçak nüfus ile yaklaşık 2 milyon sığınmacıyı ekleyin.. 85 milyona yakınız.. 
 
Bay RTE'nin akıl ve bilim dışı 3-5 çocuk önermesini - dayatmasını sağduyusu ile bir ölçüde de olsa boşa 
çıkaran halkımıza teşekkür ederiz.. 

AKP iktidarı; Lütfen Anayasa'nın 41. maddesi buyruğunu içtenlikle yerine getirin : 

Anayasa madde 41 – Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. 
 

 Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve  
aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır,  
teşkilatı kurar.  

 
Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça,  
ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.  
Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır. 
 
***** 

Bu arada Adana artık 4. büyük il değil.. Geçen yıl da öyleydi de, görmezden gelindi.. 
Bursa'dan sonra Antalya da göç alarak, göç veren Adana'yı "geçti" !? 
Artık TV'ler hava durumunu verirken "5 büyük il" arasında Adana olmayacak..  
Ülkenin Batısının hava durumu verilmiş olacak. 
 
Bölgesel dengeli kalkınma bu mu??  
Doğu boşalıyor, Batı kaynıyor.. 
Alarmdır alarm.. Duyuyor musunuz, duymalısınız... 
Nüfusu tümüyle yersiz ve gereksiz artırıp kalabalık ve niteliksiz bir sürüye dönüştürmek yerine;  
başta sağlık ve eğitim, niteliğini iyileştirmek gerekir.  
 
İç göçü durdurmak ve nüfusu ülke coğrafyasına dengeli yaymak gerekir. 
İzlenecek ekonomik ve sosyal demografik politikalar bunlardır. 
Nüfus "hızla" yaşlanmayacaktır, endişe edilmesin.. Bu sitede çok yazdık.. 
Türkiye bu verilerle 35-40 yıl daha DEMOGRAFİK FIRSAT PENCERESİ içinde kalacaktır. 

1. öncelik, varolan nüfusu dünya ile yarışabilecek biçimde donatmaktır. 
Önümüzdeki 3-4 onyıl temel strateji bu olmalıdır.  
 
Asla nüfus artışı özendirilmemelidir..  
 
Önemli olan nicelik değil nitelik. 
 
İşgücüne katılım artmıştır.. 15-64 yaş dilimi nüfusun 2/3'üdür ve 52 milyonu aşmıştır. 
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Geçtiğimiz haftalarda Ekonomiden sorumlu Başbakan Yrd. Ali Babacan apaçık yakınıyordu..  
İşsizliği istedikleri gibi azaltamayacaklardı çünkü işgücüne katılım çok büyük boyutta idi.  
Son TÜİK verileri de bunu kanıtladı bir kez daha..  
 
Her yıl 1 milyon insana iş bularak ancak işsizlik havuzunu sabit tutabilirsiniz.  
İşsizliği azaltmak için ise net nüfus artışının üstünde istihdam yaratmanız gerekiyor.  
 
Buna ne Türkiye'nin koşul ve olanakları elverişli ne de küresel iklim.. 
 
Aman dikkat.. 
 
RT Erdoğan da artık 3-5 çocuk takıntısını mutlaka aşmalı.. 
 
Ülkesini - insanını gerçekten seviyorsa eğer.. 
 
Bu konudaki tutum kesin ve duygusal olmayan bir turnusol kağıdıdır, şaşmaz. 

 Verili koşullarda nüfus artışını savunmak kesinlikle akıl ve bilim dışıdır;  
ülkeye yapılabilecek belki de en büyük kötülüktür! 

 
İl ve ilçe merkezlerinde yerleşiklerin (ikamet edenlerin) oranı 2013 yılında %91,3 iken,  
bu oran 2014'te %91,8 oldu. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise %8,2'de kaldı.  
6331 sayılı Bütünşehir Yasası nedeniyle 30 Mart 2014 günü yaklaşık 35 bin olan köy sayısı,  
31 Mart 2014 günü yarı yarıya azaldı ve kentsel nüfus şişti..  

Artık o 17-18 bin köy bir gecede "mahalle" oldu.. Köy sayımız artık 40 bin değil.. 
17 bin dolayında.. İl nüfusu 750 bini aşan her il "büyükşehir" olacak ve tüm köyleri mahalleye dönüşecek.. 
Bir çırpıda, tabelası değişecek.. 
 
Yaşasın AKP iktidarı... 
 
Not / soru     :  
 
TÜİK bu verileri en geç 1-2 Ocak 2015 günü yayımlamalıydı.. Neden 1 ay gecikti?? 
Tüm nüfus verileri çevrim içi (on line) ve eş / gerçek zamanlı (real time) değil mi?? 

 
Sevgi ve saygıyla. 
28.01.2015, Ankara 
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