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SUMMARY

The Activities of the Ministry of Health and Social Assistance

and

Yearbook of Medical Statistics

1956 - 1959
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This 'book consists of two parts:

I. General Part: The Activities of the Ministry of Health and So-
cial Assistance.

n. Main Part: Medical Statistics.

The activities of the Ministry of Health and Social Assistance are
considered under 7 headings :

A. Activities in the Field of Preventive Medicine.

B. Social Activities.

C. Institutions for training Health and Auxiliary Health Personnel.

D. International Relations in the Field of Health.

E. Drug Industry in Turkey.

F. Health Education and Medical Publications.

G. Activities in the Field of Curative Medicine.

I.A. Activities in the Field of Preventive Medidne

IA.I. Activities of «The Refik Saydam Institute of Hygiene»

The Refik Saydam Institute of Hygiene plays a great part in the fu!-
filment of preventive medical services. The Institute was founded under
the Law dated 27 May 1928, No. 1267. This Institute, with its modern bu-
ildings and activities, is comparable with similar scientific institutions.
From some view-points, this institution is similar to scientific institutions
in. other countries. it is known for its scientific investigations and publi-
cations in most parts of the world. The production of vaccines, sera and
antigens is sufficient for the needs of the country. it somelimes even
provides for the needs of sera and vaccines of neighbouring countries.
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The Institute consiats of the seetlans of ba.cteriological a.na.lysi.s a.nd

control, ehemistry, vaccine8, sera, immunology and concentra.ticn, BOOt
virology and virus, and of different branches 'belonging to theae sections.
The Activities and production of this Institute tdnri:e its foundation are
shown in Tablee 2 to 8.

1.A.2. Control of Oommunicable D1seues

The main funetlon of phyBicia.na working in the field of pubHc health
is to control communicable and inleetious diseases. Health personne1 and
other respoD.8ible Rutborities, according to the Public Health Law, are ob-
liged to report the QCCurence of communicable diseases to the highest
health authority or, in case sw:b an authority is not present, to other of.
fici&l authoritiea.

in Turkey, the main communicable diseases to be contralled are typ-
hoid fever,. mor:bflli, pertussis and diphtheria. The first means of control
are vaccin&tion and immunization. The incldence of commuroca.ble disea-.
ses reported during the period 1950 -1959 i.ashown in Table 10.

.Morbid1ty, mortAlity, death per 100,000 living and case fatanty rates,
duriDg the period 1950' - 1959. from encephalitis lethargica acuta, pertus-
a]s., bnıcelloeis, smaUpox (variola), diphtberia, dysentery, febris recur-

rens, morbilli, Bcarlatina., para -typboidea, paliomyelim, meningit:is ce-

rebro . spinaliıı epidemica, typhoidea and typhus exa.nthematicus, are
shown in Tı.blee 11 -24.

LA.!. Tuı ı..ı. Control

on the one h8Jld, BCG vaccination is being applied in order to immu-
Dize healtby persons against tuberculosis and on the other great effort is
being put into ..ugmenting the number of tuberculosis dispensa.ries and
their number of beds, whicb helps to assure early diagnosis and treat-
ment of the diseaae.

The firat maas 8CG vaccinatioQ in Turkey ended in May 1959. The
tubercu1ine test was applied to 20,229,018 persons out of whicb 7,722,613
persons were vaccinated. The number of persons to whom the tubercWi-
ne test and BCG va.ccine were applied is shown in Table 25.

The a.cövities of tubereulosis dispensaries belonging to the Ministry
of Health and Social Assistance are shown in Ta.b1e 26. in every province

center there is a tuberculosis control dispensa.ry. in order to extend the
service of tuberculoais control dispensa.ries to distrlct centers, in 30 he..
alth cente.rs tube.rculo8is control ;branches are esta.blished.
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I.A.4. Trachoma. Control

Trachoma is a local disease of the South -Eastem part of Turkey.
The control of the disease began !by the establishment of two trachoma
hospitals, one in the Province of Adıyaman (10beds) and the other in
Malatya (20 beds) , during the year 1925. A separate dispensary was
attached to each of these hospita1s. in 1958 the number of trachoma
control institutions increased to 20 hospita1s, 50 dispensaries and 252 vil-
lage treatment centers. The Trachoma ControlOrganization which, with
the aid and cooperation of WHO and UNICEF, has been fumshed with
modern equipment, continues to get positive results from its activities.
Table 27 shows that the percentage of persons having trachoma out of
the total persons examined has fallen from 74.0% in 1932 to 7.4% in 1958.
The provinces where trachoma control activities -are carrled on, are
shown, with their population, in Table 29.

LA.5. Syphilis and Leprosy Control

Until 1957 syphilis was treated by the old method and the duration
of treatment was 4 to 5 years. From July 1957 on, penicillin has come
into use and the .duration of treatment has decreased to 2 or 3 months.

The activities in the field of syphilis control, number of organizati-
ous and the location of these organizations are shown in Tables 30, 31
and 32.

Sporadic cases of leprosy are seen in all parts of Turkey. Most of the
cases, which are supposed to amount to ıııbout 25,000, are in the South-
Eastern provinces. The leprosy problem has been taken in hand and new
dispensaries for treatment and control of leprosy are .being establiBhed.

LA.G. Mala.ria Control and Eradication

Malaria; is an old and historical disaster of the Eastem Mediterrane-
an Region of which Turkey is a part. Because of war, social upheavals,
poverty and other disturbing factors malaria blazed up from time to time
and caused the annihilation of whole generations and the fall of several
civilizations.

Towards the end of the Nineteenth Century it was discovered that
malaria was transmitted by mosquitoes. Advanced countries of the Me-
diterranean Region took radical measures against the disease and Tur-
key med to do its best in this respect. Butbecause of the insuffiı::iency
of the organization, we could not reach the level of advanced countries,
and a generation ago those who had to travel through Anatolia were apt
to see dramatle seenes such as villages emptybeeause of malaria. Specially
the First World War and its consequences ıı:aused malaria to.be the main
threat to )ıealth in our country. Then the Turkish Republic accepted
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malari& control aB lta most iınporta.nt duty, and in order to take the di-
eeue under control it ereatM an orga.niz&tion SULted to the ecientflic ne-
eda ot the period. From time to time thia organizAtion wu extended. Ht>
waver, the difficu1t conditiana ereated by World War II cauaed. maJ.a.ria
to trea.k. out agm, and 80 it beca.me nece68&I')' to ta.ke more serious me-
a.oures.

FinaUy, &lthougb the Min18try of Health and social Assistance beca-
me a.ble to ta.ke malaria. under control, the me&BUreS taken were not BUl-
!ielent to eradicate malana, but ıdmply prevented the disease ol becoming
.eeriou& Then it beca.me evident. that it is possible to er&dicate ma1aria
a.od a. Malaria. Era.dicatlon Program waa prepa.red and put into force.

With the cooperation with WHO and UNICEF, a 'M'alaria Eradica-
üon Program ha8 bem in opera.tion in Turkey mnce the beginning of 1957.
Although mme eountries began to apply their ma1arla era.dication prog~
rama before we d1d, the resulta a.chİeved in Turkeyare much better.
tJ2Iı'ICEF and WHO are very sure of the positive resulta ot ya1ariıı. Era-
dication in TUr~ey, 80 they are a~g a. great import:anu to the prog-
ram.

Taking theae posttive results into consideration, th~ methods uaed
in Malaria En.dicat1on in TUrkeyare to be a.ppJ1edin other eount:rles.

Ta.ble 33 eh0W8 the kind and amount of ald obtained from the Yanı-
b&11 plan during the period ıMı -1953, &nd TaJ:ı1e 34 8howe the M&laria
Coııtrol acttvl- during tbe period 19(5 -1956.

LA.7. JIWenaItY CIdId HeoItb

A twenty. ye&r program W1I.8prepared. &CCOrding to the Law Num-
ber 6361, by the cOl18Ultant8 ot WHO and UNlCEF, and the. !ııfin!atry or
Health and socl&l AMieta.nce. Tben ii -bra.nch ot M;CH W8.S tormed &nd
&ttacl:ıed to the Genenıl Directorate ot Hygiene. Ta.bIe8 35. il ahow the
a.ctivitiea ot thia bnmclı.

LA.& -ıı..,. ıı ı...

Sanita.ry senricea are among Uıe functiona of the General Direr;:to-
ra.tB ot Hygiene. !The study a.nd approv&l ot drinking w water reports,
al&ughter.housea ILnd dr&in&ge system projecta; the Joca! control of city
and tcwn 8pring8 and drinking. water inetall&tiona, tood supp1iea. coffee
. boWIe&, restaur&Dts. botela and Bim1lar public piaces, &nd the approvaJ

ol the certific&1es of mlııera! w.ters and hot .priDgıı; ete. are eumple.
of ııı- ı....
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I.A.9. General Directora.te of Health ,for Borders and COMt1ines

This General Directorate is responaible. of ta'king the necessary sci-
entific measures for the protection of borders, coastlines and a.irports
agalnst communica.ble dİ.seases that might spread by meMS of travel and
trade. .

IR social Seni...

The a.ccomodation, protection and bringing up of children in need of
prot.ection, aids to charita.ble societlea and the establishing of instituUans
of rehabilitatian are among theae services. An «Institute of Social Sem-
ces» İs an integral part of the MiniBtry of Health and Social Assiatance.

ı.c. ID8titutions trahıing Health and Auxlllary HeaJth Personnel

in thİ8 part tlıe number of graduatea during the period 1945-1959
from Schools of Medrlne (Table 43), School of Phannacists (Table $),
School for Dentists (Table 45), Schools for NUr8es (Table 46), Schools

for Midwives and Yillage ~ Midwiv,es (Table 47) and Schools for Sanita-
ria.ns (Table 48) is included.

School of PubUc Health

Effarta are 'being spent to change this school into an «Academy of
Public Health:.. This institute, not as the present <School of Publlc He-
alth:., wil1 not merely give post -graduate courses but 'i\'İ1l be a center
where scientific studies and researehes are done, a place of reference for
scientific consultation of the :Ministry of Health and Social A.ssi.sta.nce and
an institution of education where pubUc health specia1i.ats '\ViIIbe trained.

.Tables 49 - 53 show the dilferent ranks of Health personnel in Tur-
key. -

I.D. International Relations in the F1eld ot Health

The Ministry of Health and Social .Assistance, in the field of health
cooperate.s ',vith two branches of the- United Nations: WHO and UNI~
CEF. The Ministry is indirectly İn louch with the Technical Assistance
Board of the United Nations. The Ministry also takes part in health acti-

vities with intergovernmental organizations such as thc Council of Eu-
rope and CENTO.
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AB a result of international agreemente, Turkey is trying to realiZe
various health projecte.SOme of these projeete are: Project of Tubercu-
losis, General Health, Nursing, MCH, Trachoma Control, Malaria Eradi-
cation" Health Education, Milk Pasteurization, Social Services and of
School Nutrition.

LE. Drug Industry in Turkey

By careful application of the Regulation for FMtories of Medical and
Pharmaceutical Producte during the year 1953 by the Mlnistry of He-
alth and Social ABsistanee, the laboratories of pharmaceutical praducta
existing at that time were reorganized and new ones were established
and so their total production became high enough to meet 90% of the
needs of the country, and their number arose to 120. in all these estab-
lishniente the effective proportions of drugs are measured and control-
led by biological methods. SO the pharmaceutical preparations presented
to the pub1ic are quite safe.

The number of pharmarjes, drug stores, pharmaceutical .Ia.boratories,
and of local and foreign producte is shown in Tıııble 56.

LF. Hoo.lth Educa.tlon and 1~rıJdical Publicatlons

The number of posters and pamphlete printed and distributed to the
people and schoals during the period 1956 -1959 is shown in Table 57.

The number of visitors. to health musel1lD5 during the samei period is
shown in Table 58. Table 59 shows the number of health fiinis shown 'by
the mobile-unit, presentations and spectators during the period 1956-1959.

Activities during Tuberculosis Week (1957 -1959) are shown in Ta.b-
le 60, and activities during World Health Day during the same period are
shom in Table 61.

I.G. Activities in the F1eld of Curative !Iledicine in Turkey, 1951\ -1959.

Besides the measures taken in the field of preventive medicine, the
Ministry of Health and sociaı A.sSistance is also obliged to organize acti-
vities in the field of curstive medicine. The M1nistry of Health is by law
under the obligation of treating poor Turkish ciüzens free of charge.

I.G.1. Activities of Genera.l HospitaJs

Ta.ble 62 shows the number of all official and private hospita1s, he-
alth centers, dispensaries and of other institutions and their numbers of.

beds during the period 1956 - 1959.

iili.;.:.;
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InstitutiOD8 tJ"ea.ting in - pa.tients in Turkeyare of five kinda :

1. General Hospitala.

2. Health Centers

3. Matenıity and Children's Hospita1s.

4. Hosp!taIs ol Ch.., DUeaseo.

5. H08p1tal8 of NeuroIogies and Mental Disea.see.

Health institutlona in 23 major cinesı until the end of 1956, were ob-
liged to till tables arranged according to the int.ermedi&te (A15O) list of
the International StatistiCAı aa.smtication of Disea8es, Injuries, &nd Ca-
USe8 of Death and the rest of the provincia! health tnstitutions and he~
altlı centers IUBed to fill ta'bles arranged according to the speclaı list ot
50 causea for tabula.tion of Morti.dity for social Security purposes (a;o
list). whi1e preparing Table 63 the statistical ta.ble.ıı of the 23 major Cİti-
es we~ turned from the intermedia.te list of 150 causes for tabulation of
mortidity and mortality into a C50 list. SO it became possible to coord.İ-
nde the activities of all officla! and private h08pitals and health centers,
and to cwnpare the figure8 of the year 1955 mth thoee of 1956.

Ta.ble 63 is a statistleaI table conceming a.U officlal and private h~
pital&, and health centers for the year i 1955 and P.956 and shO'WB the
number of patients admitted and d1sclıarged, death per 100 in -patients
of the ea,me disease, death per 1000 as to an m- patinta and dea.th per
1000 &8 to all canses.

Tab1e 64 shows the 10 major auses of death during the years 1955
and 1956. These ten caU8es are se1ected from T1.b1e 63; SO it wa.a poe.stb-
le to compare the f'igu.re8 and rate8 of the two yea.t'a.

Ta.ble 65 shows the ten major causes of death per 1000 as to all: ca-
uses in all official and private hospita1s and health centen for the years
1955 and 1956; and Table 66 shows the 10 dUıeasea having the -bigbest
death per 1000 as to all in-patl.enta in all officla] and private hoapi.ta1s
and health centers for the years 1955 and 1956.

Statistical tables for all official and private h08pitals (e:x:cluding he.
alth centera, mental b06pita.1s and maternity and chik!ren's hosp1ta1s),
have been combined since 1957 and all health institutions t.reating İn - pa-

tieota were ohliged to arrange theİr statistical tables &Ccording to the in-
termediate (AlOO) list.

TaJble 61, shOW8 the total number of a.dm1tta.nces, recoveries, deailis

and death per 1000 in-pa.tients as to all cau.ses during the period 1957 -
1959, for all officia1 and private hospitals.

In order to provide facilitiea for comparison, 10 major causea of de-
ath per 1000 aa to all in-patients of the same disease, all in-patients and

aU causea, have been seleete<! from Ta.ble 67 and shown in Table 68.
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I.G.2. Activities of HeaJth Oeotenı

According to the C50 list the total numbera of adnUtta.nces to he-
alth centers. recoveries, deaths' and death per 1000 in-patients of the sa-
me diae&se, death per 1000 as to all in-patinets, and death per 1000 as to
all auses during the peri'od 1957-1959 are shown in Table 69.

in order to provide facllitie5 for compari.son, 10 major ca..uBeS of de-
ath per 1000 u to all in-patient.s of the same disease, all in-pa.tients, and
all C&uaes; are seleeted from Table 69 and shoı n in Ta.ble 70.

Numbes of bedJJ. out. and in. patienta, dea.thS and of occupancy
tn all officla! and private h08pitals, and health centers during the period
1957 -1959 are shawn in Table 71.

Ta.ble 72 ahows the numbers of bed8, out. and in - patinets, deathe
and of o:cupancy in health centers during the period 1957 - 1959. Table
73 ahow8 the numben of beds, out-and in-patienta. deaths and oc.cu-
pancy in all officlal and private boepita.ls during the period 1957 -1959.

Table 74 Bhows the activities in all offici&l and private hospita.ls and
health centers (excluding maternity and mental hoap1tala) during the
period 1966.1959.

1.93. Actlvltle8 of Matenı1ty and ChUdren'. cliııic belongbıg to the Ml-
Dbtry of H-ıth aııd"8ocl&l Aashtance and otJıer AdminIstraUODA,

UJM-1D69.

Until 1955 .tatiatical datA about these inatituti.cmsw&8 coD.ecteda.nı1
cluaified tn a very AimpJe ma.nner. in 19M the statistieal tANea eoncer-
ning Matemity and ChiJdren'B ~ were modified and rea.rranged. Tab-
)es 75 -77 show the activities of Maternity and Children's Clinics during

the period'l955. 1959.

I.G.t. Activities of H08pi.tals of Cheilt Diseases

UnW 1959 all institutioM t.reating tuberculoWl in-patienta used to
fill in IJtatistical tAblee a.rranged accordlng to the intermedia.te (A15O)
list and send them to the Ministry of Health and Social Aaeistance. The
importance of emphaslıing age group8 of tubereuJous patienta wa.s rea-
lized, 80 from the Manual of the International Statistical C1aasification
of Diseaaes, Injuries and Ca-uees of Deatb, the items connected with tu-
bereulaais were selected and a. new quarterly Btatiatica1 table was p~pa.-
red for sanatorla, preventorium.s, hospitalS for bone disea&e8, and hospi-
taJS and paviUions for chest -. TIWı tabı. has been used by tlı. Mj.
cistry of Health ud soci.a.l Assistance since the beginning of 1959.

..,
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Number and .kind of institutions treating tubercııIous patients are
.shown in Table 78. Table 79 shows the in-patients treated in tuOOrculosis
institutions by age and sex. 'ı:able 80 shows the percentage of tuberculous
patients admitted to tuOOrculosis iiıstitutions in 1959. Table 81 shows out-
and in-patients and numbers of laboratory and X-ray examinations.

LG.5. Acti~ties of HospiUıJs of Neurologies and Mental Disea.ses,
1956 - 1959.

The statistical tables prepared by these institutions, until the year
195.6, had !ittle or no relation with the International Statistical Classifi-
cation of Diseases, Injuries, and Causes of Death. The knowledge acqui-
'red by the author during his one -year feııowship awarded by the WHO
prompted him to make a change in the table for Mental Hospitals. The .74
different diseases concernedwith the nervous system were selected from
the detailed list and a new table showing mental diseases by age and sex
was prepared .and put into application at the heginning of the year 1956.
By the aidof this new table, the data from the four mental hospitals in
Turkey were coııected for the period 1956 - 1959. Table 82 shows the acti-
vities in the 8Jbove~ mentioned hospitals.

Table 82 includes 74 diseases of the nervous system, by age and sex.
The. percentage of age groups according to the. total of in-patients du-
ring the period 1956 - 1959 is shown in Table 83. The age group 25-44
shows the highest and 75+ shows the lowest rate.

Ten major causes of morbidity for admittance to Hospitals of Neu-
rologies and Mental Diseases during the same period are shown in Tab-
le 84.

.
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n. MAIN PART

MEDICAL STATISTIOS

AB,an introduction, a short history of Vital Statiatica is included.

This «Main Part> includes three sections as folloWB:

A.' Health Status in Turkey.
B. Demographic Situation according to the Old Recording System.

C. Mortality Statiatica according.to the New Recording System.

DA HeııJth Status in Turkey
i

The population of Tuı'key by age groups and by sex according to the
10 percent sample is shown in Table 85. Up to the age group 50 - 54 it is
noted that the percentage of males is higher than that of females. Age
group 0-14 contains 40% of the populatian. Especially the age group ()..4

contains s.bout SJX percent of the total populatian. This illustrates the
rugh rate... of birth and increaae.

Going through Table 86, we reaii,ze that the number of males was

found to be less than the number of females during the censuses of 1927,
1935 and 1940, while during the censuses of 1945, 1950 and 1955 the num-
ber of males became higher than the number of females; the percentage
of males which waS 48.1 became 50.8 in 1955.

Table 87 shOW8 .the number of males and females over 15. The num-
ber of married females is seen to .be 147,851 more than that of married
males. 'Ihe difference shOW8 that there is so mue:h females whose mar-
riages were not or could not be legally registered.

'fa.ble 88 shows the populatian of Turkey by religions during thıı

1955 ceD8U8 (10% sample). 98.9.% of the populatian is moslem and the
rest belongs to other religiona.

The geometrical estimates of the populatian of T\mkey by years
is shawn in Table 89 for the period 1927 - 1900. Populatian by mother
tongues and by second languages (10% sample) is shown in Table 90 for

the census or 1900. it is seen that the mother tongue of 92% of the po-
pulation is Turkish.
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1I.A.2. PopuIa.üon of Urban and RUraI Areas

Table 91 shows the total number of popuIation and number of p1aceı!
of residence (province centers + district centers and vil1ages) and rura1
popuIation by provinces (1955 cenaus).

n.A.S. PopuIa.üon Rate of Increase and its ResnIts,

in Turkey, censuses are held every five years. The censuses during
the period 1927 -196() and population rates of increase are shown in Tab-
le 93. Going through the. table we realize that the least rate of increase
occurred during the period 1940 -1945. This period corresponds to the
time of World War ll, and as most of the YOlUlg males were doing their
ınilitary service, marriages and births decreased and so the rate of increa-
se came down. During the post - war period, that is from 1945 on, the
rate rose from 11.4 % during the period 1945 - 1950, to 15.1 during the
period 1950 -1955 and to 15.2 % during the period 1955 - 1960. it seema
reasonab1e to think thatbel:ause of the demobilization of a great number
of young men, the marriages and births augrtı.ented in number. The nor-
mal rate of increase of the Turkist population during the period 1955 -
1960 was 30.4 per thousand.

ll.A.4. Regions by <>rographical Condiüon and CJimate in Tomey

in this section the position of Turkey on the globe, its surface, length
of its borders and coastlines, its climate, rivers, lakes, ete. are exp1ained.

n.B. Demographic Sltuat10n according to the Old Recordlııg System in
Turkey, 1955 and 1956

Before March 1957 statiatical data concerning marriages, divorces,
births and deaths were collected through district health officers. Health
officers used to fill a quarterly table called «Statistics of the Movement
of the Populaion, No. 106. and send it to the Director of Heıi1th in ?ro-
vinCe center. Directors of Health used to collate the statistical tables and
send a similar table containing the sum of the distriets' figures.

Althouhg, in provincial and district centers, deatlıs, and their causes,
and births were registered by health officers and midwives when they
were present, births and deaths oQCurring in villages were recorded from

. the monthly tables given by laymen to the health officer in the district
center. These deaths and births with marriages and divorces were trans-
ferred to the above-mentioned table called «Statistics of the Movement
of the Population, No. 106.. T,ne collectioı1 of these unre1ia.ble data con-

tinueduntil the endof 1956. .

J
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At the end of 1956 on the arriva! of an advisor sent by the
WHO, a joint commiasion consisting of members of the Ministry of He-
alth and Social Assistance and the Prime MiniBtrY's General Direetorate
of Statistics WaS formed, and af ter several seasions, it was realized that
for the time being it was impoasible to colleet reliable statistica! /lata
concerning births and dea.ths from villages and so it WM decided to col-
lect only deaths data from provincia! and district centers. The commiasi-
on arranged a death certificate conforıning to the international one. This
certificate WM put into use in all provincial and district ceııters, on March
ıst, 1957.

'

,',

in this section marriages, divorces, births and deaths are cIMsified
from the data collected before Maroh ıSt, 1957 for the years 1955 and
1956. Tables, 901- 105 show the figures and rates calculated from these
data. '

'U.C. Dea.th Statistice according to the New Recording System in Turkey,
195'7 -1959

Since March ıSt, 1957 deaths certificates have been collected from
province BJld district centers and the information tabulated by 'the Ge-
neral Directorate of Statistice of the Prime Minietry. This section conta-
ine the rates and analyses concerning these data.

Tab/e 106 shows deatlıs according to place and permanent residence
inprovincial BJld district centers during the year 1958. in Ta.ble 107 the
total number of deaths in provincia! and district centers in 1958 is ehown
as 99,765, while in Table 106 this number is 104,665. The reason is that,
in the total number of deaths in Table 106, the stillbirths are included.

; Tııib/e 107 ehows the number of deatlıs and their rates per 100,000
living for the years 1957 - 1959. During the IMt ten montlıs of the year
1957 the hig'hest num'ber of deatlıs is that of Augus\ (10,446) and the
lawest is that ofMay (8,016). During the year 1958 the highest number
of deatlıs is in January (10,056) and the lowest in September (7,551). in
1959 the highest number of deatlıs is in March (11,579) and the low.est
in June (7;066). The highest and lowest rates of dl\ath' per 100,000 living
coııfinns with the highest and lowest numbers of deaths in 1957, 1958
and 1959.

Tab1e 108 ehows the causes of death (B50 list) aer.ording to montlıs
in provincial and district centers during the year 1959. Table 109 shows
the cauaes of death according to age groups in provincial and district
centers during the year 1959.

'

Table 110 shows the number of destiıs and death per 100,000 living
according to the B50 list in all provincia! and district centers during the
yea.riı 19:)7, 1008 and 1959. Table 111 shows the number of destiıs and
dea.th per 100,000 living according to the hıtermediste (AlSO) IiBt in all
province and dietriı:t centers during the same period.

ıiı :..;
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Table u2 shows the numbers of destha and death per 1000 as to all

causes according to the B50 list in all provincial and district centers du-
ring the years 1957, 1958 and 1959. Table 113 show!! the number of d&-
ath per 1000 as to all causes, &Ccording to the intermediate (AlOO) list,
in all provincial and district centers during the same years.

To facilitate the study of the Tables, the ten major causes of death
per 100,000 living in Talıle 110 and death per 1000 as to all causes in Tab-
le 112 (which are arranged &Ccording to the B50 list), are selected and
shown in Table 114. The range of the 10 major causes of death from the
highest towards the lowes is as follows:

1. Other disesses of.hesrt (B27).
2. Pneumonis (B31).
3. Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoea of the

newborn (B36).
.

4. Senility withput mention of psychosis, ili -defined and unknown
causes (B45).

5. Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity unqua-
lified (BM).

6. Allother diseases (B46).
7. Tuberculosis, all forms (Bl + B2).

8. Malignant neoplasms, including neoplasms of lymphatic and ha-
ematopoietic tissues (B18).

9. Infections of the newborn (B43).
10. All other accidents (BE48).

As mentioned above, also to facilitate the study of the tables, the ten
major causes of death per 100,000 living in Table 111 and death per 1000
as to all causefj in Table 113 (which are arranged &Ccording to the inter-
mediate (Al50) list, are selected and shown in Table 115. The range of
the 10 major causes of death from the highest to the lowest is as follows :

1. Other diseases of heart (A82).
2. Gastro-enteritis and colitis, except diarrhoea of the newborn

(A104).
3. Bronchopneumonia (A90).
.1. Lohar pneumonis (A89).
5. 'l'uberculosis, all forms (Al -A5) .
6. Ill-defined diseases peculiar to early infaney, and immaturity

unqualified (A135).
7. Senility without mention of psychosis (A136).
8. Vascular lesions affecting central nervous system (A70).
9. Infections of the newborn (A132).

10. Ill-defined and uniknown causes of morbidity and mortality
(A137).

From Ta.ble 116 which shows the number of deaths and desth per
1000 living in the ten provincial and district centers showing the mghest
death rates per 1000 living are selected and shown in Table 117.



MGLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANuGININ TARİa:ÇES1

A SHORT HISTORY OF THE MINISTRY OF HEALTH AND

SOC1AL ASsİSTANCE

Türkiye'de Sağlık Hizmetinin gelişuıesl - The Development of Sa.
nitary Service in Turkey :-.

Modern sağlık hizmetiriin- metışe aldığı merkezi mahiyetteki sağlık
teşkih1tuuri tarihi nisbeten yeni olup, bir çok memlekette, ondokuzuncu
yüzyılda ,başlamıştır. Memleket.imizde de, zamanına göre, modern mahi-
yette ilk sağlık makamı olarak, 1838 de, yerli ve yabancı tabiplerin işti-
rakile .kumlan karantina idaresini görmekteyiz. Bu idareden maksat ve-
banın ve 1830 dan itibaren Avnıpa'da- ilk defa görülen koleranın, memle-
ketimiz vasıtasile, Avmpa'ya bulaşmasına m8.ni olacak tedbirleri almak-
tı. Bu idare beynelmilel bir İnahiyet taşımakta olup daha sonralan ismen
Hariciye Nezaretine bağlanmıştı. Fakat beynelmilel bünyesini muhafa-
za etmiŞtir.

1840 da istişarl mahiyette bir Meclisi Umum Tıbbiyei Mülkiye ku-
nılmuş ve bu meclis daha 'ziyade memleketteki tıp ve sağlık hizmeti
mensuplarının diplomalı olup olmadığını tetkik etınek; devlet sağlık per-

, sonelinin zatlşlerine bakmak; eczanelerin açılmasile meşgulolmak ve adli
tıp raporlarını incelemek gibi işler görmüştür. Bundan sonra, 1865 de,

Hicaz'da çıkan kolera salgını dolayısiyle bu bölgede yapılan tetlrik neti-
cesi, 1868 de, Hicaz Sağlık tdaresininkurulduğıınu görüyoruz. Bundan
sonra da, 1869 da, yukanda bahsi geçen Meclis yerine bir Neza.reti Tıb-
biyei Müllriye kumlmuştur. Memleketin sağlık işlerile daha yakından ilgi-
lenmesi gereken bu nezaret, askeri tababet hizmeti ba.knnmdap. Seras-
kerliğe, sivil tababet bakımından ise Dahiliye Nezaretine bağlı bir istişa-
ri teşekküldü. Yalnız evvelkine nazaran -personeli, şubeleri ve vazifeleri
daha artuuştı.

Bundan sonra 1871 ve 1887 de çıkan nizamnamelerle şimdiki hükU-
met tabipliklerine muadiı memleket tabiplikleri ve az çok- sağlık ve sos-
yal yardım müdürlerine yakın bir durum gösteren Sıhhiye müfettişlik-
leri ihdas edilmiştir. Diğer taraftan Avnıpa'da bakteriyoloji ilminin mey-
dana gelmesi üzerine bu yenilik memleketimizce de' kabul edilerek 1887
de kuduz müessesesi, 1892 de bakteriyolojihane kunılmuş ve 'bazı yeni
yeni hastaneler de yapılmıştır. Bununla beraber teşkilatın yetersizliği ve
icral mahiyette bir merkezi sağlık makamı bulunmaması dolaysile sağlık
hizmetimiz gereği gibi tekemmül edememiştir.

1908 de 1ldnci Meşrutiyetin ilam üzerine, sağlık hizmetinin ıslahına

ehemıniyet verilerek 1912 de Dahiliye Nezaretine bağlı, fakat icra.i sel~_u
--_._.---

'ı \
ı
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hiyeti haiz bir Sıhhiye ~üdüriyeti UmumiyeBi kunılmuş; buna bağlı ola.
rak sağlık müdtirlüklerile htikfimet tabiplikleri ihdas edi.lmiıı; Umum Mü-
dtirlüğe, za.manma göre, pek iyi sağlık hizmet ve vazifeleri verilmiştir.
1916 da da Hicaz Sağlık İdaresile Karant1na İdareBibu Umum MüdUrlü.
lüğe bağlaiimı.ştır. Fakat Birinci Cihan Harbi Umum M"udtirlüğün büyük
bir iş görmesuıe imkan vermemi§tir.

Böylece sağlık bakımından hiç de arzuya değer olmayan bir durumla
1stikl8.l Savaııına ba§ladığımız zaman Ankara'da kurulan ilk milli hükU-
met bünyesinde bir Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vek8.leti de Ihdas edi-
lerek merkezi ve müsta.kil bir sağlık bakımına olan ihtiyacımız tatmin

.edi.lıni§tir. Bununlaberaber bu tatmin keyfiyeti önce nazari mahiyette

kalarak yeni Bakanlık; Sıhhiye MüdUriyeti Umumiyesinden daha zayıf
. bir kadro üe işe b8.§lamı§tır. AIJr..ak memleket su1lıa kavu§up 1923 de,

Cumhuriyetin Meşrutiyete son vermesi üzerine, Sağlık Bakanlığına ait
üç Müeasesede 950 yatakla birlikte bütün memlekette elde kalan topu to-
pu 6,377 hasta.hane yatağı ile i§e başlayan yeni bakanlık az zamanda ge-
li§erek büyük sağlık da.vaları.mız.ı ba§&rl ile ele almı§tır. Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığının faaliyet sahaiari1e 'icraatı aııağıda anlatılmaktadır.

Sağlık ve Sosyal Yimıı.m Bakanlığı çııJıııma,lan

.Activities of the Ministry of Healthand Social .Assistance

1956- 1960

L UMUMI BÖLVM

I. GENERAL PART

SağlıkveSoııyal Yardım Bakanlığı vatand&§ sağlığının her türlü has-
t8.lık ve hıza1a.rdaıı korunması g&yeBi b&§ta olmak üzere yurttaıı1a.rımızı
hastıı1ık1ann ıztırap ve sıkıntı.sından uzak tutmak, onların sağlık ve saa-
det içinde çalışıp yaııamalarını sağlimak gibi u1vi bir vazifeyi hedef tut-
inaktadır. Böylece Bakanlık bir taraftan halkın sağlığını koruyarak dalıa
iyi ve sağlıklı bir hayat geçirmelerini temin etmek ve diğer taraftan insan
gücünün kaybını' önlemek ve istihsali arttırmak' suretile dalıa mtireffeh
bir vatan vücuda getirmek ve terakki yolunda Türk milletini muasır me-
den! milletlerin seviyesine ul&§t:ırmak için hissesine düşen vazifeleri yapma-
ğa hızla devam etmektedir. Bakanlığın ifa etmekte olduğu kıymetli hizmet-
İerin tahakkukuna medar olan ve umumi bütçeden ayrılan dört yıllık tah-
sisa& bu tahsisatın genel bütçeye göre nisbetleri Cetvel I de gösteri!-
mi§tir.



!)evlet bütçeB!ne ı:öre
Yılı Devlet Blltçeoı1 Bakanlık Blltçesl (+) ylizde nlsbeU

Year eGneral budget Mlnistry's budget Percentage of, the
.. general budget

1968 3324 97U52 178716013 i 5.37

1957 4 006 67'2 859 195 555 047 4.87

1958 4475552400 219148 511
. 4,89

1959 5980630'000 310 870416 6.19

~8:"":

Cetvel ~ Devlet bütçesile Sağlık ve Sos~al Yardım Ba:kantığı

bütçesinin mukayesesı, 1956 - 1959.

Table I. - Companson of the Ministry of Health and Social Assis-

tancets budget with the general budget, 1956 - 1959.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı umumi bütçeden kendisine ayrı-
lan kısımla aşağıdaki va.zifeleı.i Ua etmektedir - Functions of the Minis-
try of Health and Social Assistance are :

A. Koruyucu He1dmlik Hizmetleri - Activities in the Field of Pre-
ventive Medicine. .

B. Sosyal Hizmetler -:- Social Activities.
(J. Sağlık ve Yardımcı Sağlık PersoneJj yetiştiren Müesseseler -

Institutions training Health and Auxiliary Health Peıııonel.

D. sa.khk sa1ıaswcllltMilletlerarası Münasebetlerimiz - Internation-
al Relations in the Field of Health.

E. Türkiye'cle l1aç Sanayii ve Durumu - Position of Drug Indus-
try in Turkey.

F. Sağlık Eğitimi ve Tıbbi Neşriyat - Healtlr Education and Me-
dkal Publlcations.

G.
.
Tedavi EdIci Sağlık Hizmetleri - Activities in the Field of Cu-
rative Medicine.

L A. KoruyucuHekiınlikHimıetleri- Activities in the Field of Preven-
tlve Medicine.

.

Bu konunun tatsilatma girişmeden önce memleket çapwda lüzumlu
aşı ve serum1arı inıfıl ve ihzar etmek suretiylekoruyucu hekimlik hizmet-

+ Bu rakamlara Hudut ve Sah1ller Sag-lık Genel Müdürlüg-ü bütçesfJ.e aenesl
lı;lııde vW IU!.velerdahildir.

These flgures ineJude the budget of the geıieral Dlrectonı.te of Health fOr
Bordeııı and Coa&- and the 8um.oa.ddeddurlnı: the year.
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Lerinin tahakkukunda mühim bir roloynayan ve sağlık sahasında memle-
kete büyük hizmetleri sebketmiş bulunan merhum br. Refik Saydam'm
adı ile anılan «Refik Saydam Merkez Hıfz;ıssıhha Müessesesi~ nin ifa et-
tiği hizmetleri burada kaydetmek icap eder.

I. A. 1. Rirl'ikSaydam MerkezHıfzıssıhha. Mü~lIw faaliyeti -
Activities of Refik Saydam's Institute of Hygiene.

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü 27 Mayıs 1928 tarih ve
1267 sayılı kanunla kurulmuştur.. 3959 sayılı kanunla da vazifeleri tesbit

edilmiş olan bu. müessese. Ankara'da mevcut Kimyahane, İstanbul ve
Sivas Bakteriyolojihanelerinin bir araya toplanmasile meydana gelmiştir.
Bu Enstitü modern binalart, gördüğü ödevler bakımından benzeri ilim
müeııseselerile kabili .kıyastır.

Hatta'mr ~k Ortadoğu ve Yakın Avrupa memleketlerindeki benzer-
lerile mukayese kaıbul etmiyecek mUkemmeliyettedir. BU'müesseseninva-
zifeleri bazı noktalarda diğer memleketlerdeki ilim müesseselerine ben-
zer. Koruyucu hekimlik esasları dahilinde yurt sağlığına yaptığı hizmet-
ler ikuruluş tarihinden itibaren her yıl daha genişlemiştir. İlim sahasın-

da yaptığı araştırmalar ve ne§riyatile kendini dünyanın ,bir çOk yerlerin-
de tanıtmış ve nihayet istihsal ettiği çeşitli aşı, serum ve antijenlerle ya-
pılan en geniş immünizasyon ve mücadelelerde bile ya:banClmemleketlere
muhtaç olınıyacak bir şekilde yurt ihtiyacını karşılamaktadır. Hatta yar-
dım mahiyetinde cı'var memleketlere de aşı ve serum temin etmiştir.

1lm1 araştırmalar ve enstitünün diğer faaliyetleri muntazaman neş-
redilmekte olan enstitU dergisinde yaymlanml§tır. (Türk Ijyen ve Tecrü-
bi Biyoloji Dergisi). 1lm1 araştırmalarda esas teşkil eden müessese kü-
tüphanesi !bilhassa son yıllarda çok zenginleştirilmiş ve dünyanın konu-
muzla alikalı bütün meıc:muaları ile en yeni kitaplar getirilmiştir.

Enstitü bakteriyolojik tahlil ve kontrol, kimya, aşı, serum, immünoloji

- konsantrasyon, B. C. G., viroloji ve virüs aşıları şubelerinden ve bun-
lara bağlı bir çok servislerden teşekkül eder. Bu şubelerin vazifeleri hak.
kında kısaca bilgi verdikten sonra bu müessesenin 'kııruluşundanberi yap-
tığı işler ve faaliyetine ait istatistikler verilecektir.

L A. L.. Bakteri)"oJojlk Talılll ve Kontrol Şubesi - Section of bacteri-
ological analysis and control.

İntant ve bulaşıCl hastalıkIarın teşhislerine ait ibakteriyolojik ve
serolojik ınuayeneler, frengi serolojik teamülleri; hematolojik teşhisler,
su tahlilleri, gıda kontrollerile meşgul olmaktadır. Bu tahliller için gerek-
li maddeler ibiitün memleketin sıhhi teşkilAtından gelmektedir. Bu şube
aynı zam&n.da her türIU tahlillerde ve bilhassa serolojik teamüllerde
kullanılan antijen ve suspansiyonları da hazırlayıp memleketin bütün
teikil1t ve li.boratuvarlarına göndermektedir. Bakteriyoloji aubesi en
modern Met ve malzeme ile çalışmakta ve yeni metodları takip etmekte-
~. Bu auibediğer şubeler gibi günden güne inkişaf etmekte ve yeni ser-
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vis ve IAboratuvar1ar açmaktadır. 'Bu cümleden olmak üzere 1955 yılında
sui' tüberküloz teşhisile meşgul olan bIr servis, 1956 yılında mikrop kol-

leksiyonu servisi, 1957 yılında frengi teşhisi için kullanılan bir diğer labo-
ratuvar (TPI - Laboratuvarı) ve 1958 yılında Toxoplasmosis servisile
stafiIokokIann epidemiyolojik bakımdan tetkiki için fajlarla tip' tayini
servisi, leptospira servisi, 1959 da da Dünya Sağlık Teşkilatı miÜetler-
arası Avrupa merkezine 'bağlı olmak üzere Salmonella Milli Merkezi açıl-
mıştır. Yme DÜnya Sağlık Teşkilatı çalışmalarına uyularak yakın bir ge-
lecekte Coli - Shigella Merkezinin de açılması düşünülmektedir.

Bakteriyoloji şUJbesi gerek intani hastalıkları teşhis usuUerile ve ge-
rekse frengi teamülleri baiiimından Dünya Sağlık Teşkilatile sıkı bir iş-
birliği yapmaktadır.

Bu cümleden olmak üzere Dünya Sağlık Teşkilatı mhrevi hastalık-
, lar, serolojik teamüUer ve laboratuvar teknikleri eksperler konıltesi aza-

sı bulunmamız dolayısile faaliyetlerimiz hakkında adı geçen teşkilata ma-

lilmat vermekte ve istatistikler yollanınaktadır. Bu arada 1951 - 1952
yıllarmda mhrevi hastalıkları eksperler komitesine dahil memleket Iab>-
ratuvarlan arasmda, serum mübadelesi yapılarak müşterek bir mesai ya-
pılmış ve bu çalışmaya enstitünün bu şubesi de iştirak etıniştir. Yine
1957 yılında frengi tedavisinde kullanılan penisilin reaksiyonları hakkın-
da memleketimizin muhtelif teşkilatına bağlı müessese ve hastahaneler-
den alınan neticeler bir rapor halinde adı geçen teşkilata (WHO) sunul-
muştur.

Bu §llbs aynı zamanda her nevi bakteriyolojik kontrollar da ~pmak-
tadır. Bakteriyoloji §llbesi aynı zamanda Enstitü Ia,boratuvarlannda

~ malzemenin steril1zasyonu Ile ibu laboratuvarlar için lô.zımolan
vasatları da hazırlayan ayn ,bir servise sahiptir (Vasat Hazırlama ve
Sterilizasyon Servisi).

L A. ı. b. IDmya. §UbeS1- Chemical Section.

Memleketin gıdat, hayati ve tıbbi tahlillerinin yapıldığı bir Ia.boratu-
vardır. Bu laboratuvarın organizasyon faaliyetlerini §ll şekilde sıralaya-
biliriz :

ı. Gıda TaIılillerl- Analysis of FoOd.

Memleketin bütün vila.yet ve diğer idari teşekküllerinden gönderilen
ve halkın sağlığını Ilgilendiren gıdai maddelerin tahlilini yapmaktadır.
Bu gıdat maddelerin kimyasal va.sıflannm gıda maddeleri nizamnamesine
-uygun olup olmadığının araştırılarak sonuçlan malırecine bildirilmekte-
dir. Buna muva.zi olarak, bir fabrikanm, bir teşekkülün veya bir imalat-
çmm ~pbğı gıda maddesinin gıda tüzüğüne uygun kalitede olup olma-
dığını bilmesi, ona göre piyasaya arzetınesi veya satınalma için kimyevi
raporun tsımdmldlr.
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Kimyevi tahlili yapılan gıdai maddelerin haşlıcalan : Hayva.ni men-
şeli olan et, süt, yağ, peynir ve bunlann konserve mahsıılleri; nebati
ürI1nler ve konserveleri, unlar ve mamUlleri, içkiler ve gıda maddeleri
n;"'.Amnaıneainde yer alan diğer maddelerdir.

2. İdrar ve kaB tahlili - Analysis of Urine and Blood.

Gıdai maddelere muvazi olarak müesseseye müracaat eden şahıs1ann
şahsi her türlü hayati tahlillerine yardım ettiği gibi, hastahanelerden
gelen gUnlük rutin işlere ve ilmi araştırmalara bilfiil katılmak ve hayati
tahLiJ yapılmayan memleketin çeşitli bölgelerinden kan, idrar ve diğer pa-
tolojik maddelerin kimyevi tahlilini yapıp onlara cevap vermek başlıca
vazifelerdendir.

.

so Su Tıı:J1illleri - kıysis of Water.

Memleketin çeşitlikaynaklarından gelen mevcut sulann tahlillerinin
İçme, memba, maden, kap~ sularile birlikte çamur ve sanayide kulIa-
nılac8.k SULarın da tahlili yapılmaktadır. Memleketin her bölgesinden ve
aynı zamanda resmi teşekküllerden gönderilen bu sulann Insan sağlığını
ilgilendiren kimyevi tah1illeri yapılır. Bu sularınkullanılma maksatlan-

. na göre vasıfları tesbit edilir.

4. Gıda.iZehlrlenmeler- Food Poisoning.

Ankara'da adli bp müessesesi olmaması dolayısiyle bu ödevi de kim-
ya lAboratuvarı Uzerine almıştır. Bu zehirlenmelerin madensel olduğu
gibi mikrobik entokslkasyonlann tesbiti bakımından ba.kteriyoloji ve
farmakoloji şubelerile koordine 'bir şekilde çalışıp sonuçlandırmaktadır..

5. Gıda. Maddeleri Nizamna.ınesinde husule gelebilecdi değişiklik ve
Ilavelerin yapılabilmesi için diğer müesseselerle ilmiistiııareierde bulun-
mak - Scientific consu1tation with other scientific organization in
regard of Food Regul&tions.

Gıdai ve hayati tııJıIillere destek olmak üzere ara.ştırına.1ar yapmak

- Research in the Field of Food and Vital .Anıı1ysis.

Mümkün olduğu nisbette, memleket ürI1nlerinin kimyevi vasıflannı
t&8bit ebnek ve standard metod ve araştırmalan vazebnek gayesile ilmi
araşbrmaların' yapılması veya adaptasyonu' laboratuvann belli başlı Va-
zileleri arasındadır.

Bu arada inkişaf eden hayati, tıbbi ve gıdai tahlillerin memleket sağ-
lığına yardım ebnesi, gıdai maddelerin korunma ve muhafazası, dünya
ilim tekniğile beraber yürütülebilmesi için mütehassıs elems.nl&r, kim-
yager ve kimya yüksek mühendisleri Dünya Sağlık Teşkilatı fonundan

istifade ederek her sene muntazaman yabancı memleketlere gönderilmek-
tedir. Dön~erinde gördükleri, yeniliklerinı malzemenin ve Metlerin la,-

,
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boratuvara tatbiki başlıca gayeler arasında olup daha çok personelle
çalışma imkanlarının sağlanması, laboratuvar verimlerinin arttırılmasi-
le karşılanacaktır. -

T.A.1. c. Aşı ve Serum Şubesi - Vaecines and Sera Seetion.

A Ş i: Bu konuda tifo, kolera, veba, nezle, brüsella, stafilokok, boğ-
maca aşılarile difteri anatoksini ihzar edilmektedir. Bu aşılann İhzan-
hususunda kaydedilen 'kalite bakımından tekamül aşağıda belirtilmiştir:

1. Tifo aşısı - Typhoid vacclne: Tifo aşısının hazırlama metod-
iarmda ve suşların muhafazasında ve suşlarda bir çok yenilikler yapı!-
1UI§1;ır. T. A. B. aşısının ihzannda kullanılan suşlar değiştirilmiş ve büc
tün dünyada kullanılmakta olan suşlarla, antijenitesi yüksek yerli suş-
lar ikame edi1miştir.

Bu zamanakadar adi üretim yerlerinde muhafaza edilen ve evsafını
kaybetmekte olan tifo suşlan liyofilize olarak veya yumurtaIı vasatlarda
s~kı~nm~'" hususIan temin edilmiştir.

Tifo immünizasyonu mevzuunda milletlerarası çalışmalara Enstitü-
nün bu mboratuvarı da Iştirak ederek çeşitli usullerle hazırlanmış olan
aşıIa.rdan gönderilen nümuneler bir çok beynelmilel laboratuvarlarla pa-
ralel olarak tarafımızdan da kontrol edi1miş ve neticeler Dünya Sağlık
Teşkilatı tarafından neşrediIıniştir. Kalite 'bakımından v8.ki olan bu de-
ğişikliklerle beraber istihsalde v8.ki artış son yıllarda büyük olmuş, istih-
sal 10.000 litreye yükselmiştir.

2. Kolea Aşısı - Cholera Var-clne. Eskiden kolleksiyon suşlarile
hazırlanan bu aşı bugün bütün dünyanm kullanmakta olduğu Inaba ve
Ogawa sugİarile ihzar edilmektedir. Memleketlmizde Birinci Dünya Sava-
§U1danberl kolera görülmediği cihetle memleketin ihtiyacma yeteri kadar
aşı imal edilmektedir.

S. Veba Aşısı - Plague Va.cclne. Bu aşı da yerli suşlarla ihzar
edilmekte, ihtiyaca yeter ıniktar bulundurulmaktadır.

4.. Boğmaca Aştsı - Whooping - cough Vacclne. Enstitü prodük-
siyonlannm, bu meyanda bu aşının, teşkilata ve satışa arzı 1950 yılında
başlamış bulunmaktadır. Boğınaca aşısının difteri - boğınacaka.rı,şımın-
dan sonra çocuk inımünizasyonunda çok faydalı ,bir aşı çeşidi olan üçlü
boğmaca- difteri - tetanoz aşısı 1957 yıh."lda müessese prodüksiyonlan
arasında yer a1mış bulunma:ktadıt.

5- Nez1e aşısı - Common cold vacclne. Hem tedavi, hem de koru-
.

yucu maksatlarla kullanılan bu aşı 1955 de Enstitü istihsalleri arasın-
da yer almı§ bulunmaktadır. Satışa arzedilen bu aşı hayli rağbet gör-
mektedir.

6. Difteri Aşısı - Diphteris Vaccine. Evvelce düşük ünitede ve çok
mrJldut niBbette hamlanan diften a§1Sl,bugün gerek kalite ve gerekse
miktar yönünden büyük bir inkişafa mazlıar olmuştur. /Bugünkü istihsal
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kapasiteBile bir milyon çocuğu aşılamak kıııbildir. Evvelce 10 - 15 ünite
arasında bulunan değer bugün 50 -70 Lf. üniteye yükselmiştir ki bu ra-
kamlar uluslararası standardlara tamamen uygundur.

Bunlardan maada sterllite, zararsızlık, efikasite vesair kontrol usul-
leritamamen yenilenmiş, en yeni usuller ve üretim yerleri ikame edilmiş
bulunmııJrtadır.

L A. L d. serum tmmünoloji ve. Konsantrasyon - Serum Immunization
and Conceıitration.

Bu servis, Enstitünün bünyesi i!;İnde onun kuruluş tarihile qeraber
faallyete geçmiştir. Bu servis, yurdumuzun bütün terapötik ve profilak-
tik makaatlarlakullanılan antitoksik serumlar ihtiyacını, dış memleket-o
lerden ithale lüzunı hasıl etmeden karşılayan, Enstitünün önemli bölüm-
lerindenbiri olup difteri, tetanoz, dizanteri, polivalan gazlı gangren gibi
I!Jltitoksilı: serumlarla, yurdumuzun çok zehirli akrep bölgelerinden top-
lattınlan akreplere karşı terapötik maksatla kullanılan akrep serumu
prodüksiyonunu sağlamaktadır.

Bunlara il8.veten resmi ve özel bakteriyoloji ve seroloji laboratuvar-
larınm koyun eritrositlerine karşı hazırlanmış hemolitik serum ve nor-
mal at serumu ihtiyacına cevap vermektedir.

'İmmünoloji servisinin hazırladığı bu serumlar serum şubesinde fe-
noIlenip soğuk hava depolarında saklanmaktadır. Altı ay sonra bu se-
rumlarm kontrolları, sterllite, efikasite, idantite ve zararsızlık yönünden
tekrarlanmaktadır. Bu tecrübeler sonunda steril .bokalarla tevzie tabi tu-
tulmakta, aynı kontrollar yine tekrarlanıp ambalajlanarak sev'ke hazır
bir halde Enstitü ambarına verilmektedir. Şişelere bu tevzi işi. badema
Enstitüye yeni gelen modern makinelerle yapılacaktır.

,.Antitoksik serumlarm konsantrasyon ve pürlikasyonuna 1953 yılın-
da ufak çapta .bAşlAnllm1ş, işin arzettiği önem dolayısiyle Enstitü sahası
i!;İnde konsantrasyon servisi adile yeni bir tesisin kurulması cihetine gi-
dilmiş ve 1958 - 1959 yılında inşaatı biten bu tesis faaliy.etini genişlet-

mişbulunmııJrtadır. i
Uemleketimizin süratle artan nüfus ve sağlık tesisleri ihtiyacını ara-

lıksız karşılayabilmek için, çalışma hızını süratli bir tempo !Le arttırarak

1959 yılı antitoksik serum prodüksiyonu üç tonun üstüne çıkartılmış bu-
lunmaktadır.

..

Artan prodüksiyona paralelolarak, Dünya Sağlık Teşkilatının bu
alandaki standardmrmm ışığı altında fenni ve teknik tekamiueintlbak

edilmiş, böylece serumların üniteleri dolayısile terapötik ve profilaktik

değerleri iki uç misli yUkse!ıniştir.

Yurdumuzun antitoksik serumlar yönünden bu yıl (1959)' tasarruf

ettigi dövız ıni1ttarı ortalama 3-4 milyon dolar civarındadır.
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1954 yılı Ekim ayında Enstitü Müdürünün başkanlığında yapılan
mütehassıslar toplanbsmda ilÖ,ç kontrol şubesinin kurulmam artık bir za-
nıret halini aIdığıIidan. tesisine karar verilmiş ve derhaI kurulan şube 21
Ekim 1954 günü çalışmalanna başlamıştır.

'"

Kuruluş sebepleri - The aims of the section.

Gerek milli ilaç sanayiinin ve gerekse ilaç ithalinin ve bütün dünyada
yeni yeni ilaçlann geniş .ölçüde keşif ve fabrikasyonunda büyük süratle

. artış ve inkişafın, müessesede 1954 yılı sonlanna kadar döz:t ayn şubede
yapılan ilaç kontrolü işinin bu dağınıklıktan kurtanlarak bütün ilaç kont-

rollarmın bir şubede toplanması (bu işin daha süratli,' daha emniyetli ve
daha rasyonel bir şekilde yapılabilmesi bakımından ve ,batı memleket-
lerinde bu iş için müsta,kil enstitüler kurulduğu da dikkate alınarak)
faydalı, lüzumlu ve za:ruri görülınüştür.

Labora.tavlU'
numarası

Laboratory
nunıber

Şubenin teşId1atı - The Organization of the section.

Bir şube müdürü ile aşağıdaki 12 laboratuvardan ibarettir:

Ça.IıŞma. mevmn

Occupation
,_./

.~

1

2

zararsızlık (toksisite), pirojenite, sterilite kontrolları

Antibiyotik preparatlar

Hornıonlu antitiroid ve diüretik preparatlar3

4 Vitaminli ve tonik preparatlar

Narkotik, hipnotik, anestezik,
antipiretik preparatlar.

Uyuşturur.u maddeler

Kalb, damar, otonom sistem, antihista.minik ve kan pılıtıla.ş-
ması preparatları

'
Antienfeksiyöz, antiseptik, antihelınentik preparatlar

Ensektisid, pestisid ve fungosidIer

Diğer farmasötik preparatlar

5 analeptik, sedatif, analjezik,

6

7

'8

9

10

11

12

Musta.hzar haliIide olmayan ilaçlar ve farmakope kontrolleri

Aşı ve serumların kontrolları
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Çahşma. - Activity. Şubeye kontrol için verilen farmasötik, tıbbi

ve veteriner preparat ve diğer il8.çların formül, prospektUs ve nümune-
!e'riönce §Ube mildUrü ve farmakologu tarafındin tetkik edilerek formU-
lünde' olup olmadığı, preparatın ecza.cılık tekniğine uygun bir şekilde
ha.zırlanıp hazırlanmadığı, preparatlann sıvı ola.n1annda tortu, enjektabl

solUsyanlarda yabancı muallak Cisimıer bulunup b~unmadığı, kullanılan
boya maddelerinin ilgili meVZUatta müsaade edilmiş boyalardan olup Q)-
ma.dığı, hülisa. ilk bııJuşta göze !:8l'P8.cak bir uygunsuzlu.k ve bozukluğu
bulunup bulunmadığı incelemUkten sonra uygun va.sıflarda göriilm.iyen-
Ler düzeltilmek üzere ilmi bir mütalaa ile iade edilir. Uygun bulunanlar
analiz ve muayeneleri yapılmak üzere şubenin ilgili lAboratuvarına ve.
riur.

Liboratuva.rlarda nUmunelerin terldbi formUlfine uygun bulunup bu.
lu:ıma.dtğ}, \1yg1Jn dozIarda. toksjk ve zararlı bir tesir gösterip gtistenne.
diği, gerekti görtilen1erin steril olup olmadıklan, farmasötik, şimik, far-
makalojlk ve mikrobiyOlojik analiz ve incelemelerle tesbit edilerek, bu.
lwıa:ı. neticeler bir ek raporda belirtilir.

Şubenin yaptığı senelik kontrollar 5,500 - 6,500 arasında olup za-

manla artmaktadır. Bu rutin işlerden vakit ve fırsat buldtıkça kendi mev.
zuunda. ilm!: çalışma.. ve a.ra.şt:ırroa.1ar yapmakta, batı neşriyat ve ilerle.
melerini günü gününe takip etmekte ve omarla daimi temas halinde ,bu-
Iu.nma.k, en yeni ve modern teknik ve metodlarla cihazlanıp ça.1ıŞm&k bu-
Bua1&nnd& büyük gayret sarfetmektedir.

Bu cUmleden o1ara:k spektrofotometrik, !lüorometrik, iıefeleometrlk;
mikrobiyolojik a.na.lizler, kAğıt kromatografisi gibi en modern ve hassas
muayene usulleri memleketimlzde ilk defa olarak bu şubede tesis edilmiş
ve muvaffaJdyetle işletilerek kontrollerin daha ilmi ve rasyonel bir §ekil-
de, daha sUrat. basaasiyet ve eınniyeUe yapılabllmesi i.mk1nlan sağlan-
1XI1§br.Bu, en ha.ssas, en 'seri ve spesifik. yeni metodlarla yapılan piyasa
kontrotteri sayesinde bozuk ve düşük kaliteli i1içlann piyasa kontrolleri
sayesinde bozuk ve dUşUk kaliteli iliçlann piyasaya çıkanlması önlen-
mekta ve aabl&n ilaçIa.nn devamlı mura..kabe ve kontrol altlnda bulundu-
rulması bu suretle sağlanmakta, ilmi esaslara dayanmıyan ve fennl icap-
lara uymayan iptidai preparasyonlann piyasaya sürülmesine meydan ve.
rilmemektedir. tımi mütali.a ve yardım.larla milli ilaç sa.na.yünin terakki-
sine, halka iyi kaliteli ilaçlar teminine çalışılınaktıUlır.

Bü:tUn bu ağır ve yüklü mesai arasında aynca uyuştwı.ıcu maddele-
rin ve adLİ lrunlıı.rdangelen diğer nUmunelerin ve en.sekti.sidlerin mu&.-
yeneleri ve toksikolojik incelemeler de yapılmak suretile halk sağlığının
koruıım.a.sına çahş11ma.kta.chr.

L A. 1. t. Vlrolojl ve Virüs AşıIı.n Şubesi - Section of Virology and
vinıs Vaccines.

~ Dünya Harbini takip eden senelerde bir çok ileri bab mem-
lekeUerlnbı bıfzıssıhha enstitülerinde virüs araştırma labora.tuvarla.n
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kunılurken TUrkiye'de de 1949 yılında Refik Saydam Merkez HıfZlssıh-
ha Enstitüsünde Aşı ve Serum Şubesinde bir Viroloji Araştırma Şubesi
kurulmuştur.

.

Vıroloji araştırma şubesi kurulduğu tarihtenberi geçen zaman zar-
fmda devamlı olarak inkişaf etmiş, çok enteresan ilmi araştırmalar ya-
pılımş ve neticeleri, Enstitünün ;:alnız orijinal ça.I;ışmaları yayınlayan
dergisinde TUrkçe aslından başka; İngilizce, Almanca veya Fransızca ola-
rak geniş özetleri yayınlanmıştır. Bu yayınlardan batı ilim iilemini ilgi-
lendirenler olmuş, Avrupa ve Amerika üniversite' Enstitülerinden, Dün-
ya Sağlık Teşkilatından ayrı ıbaskılar istenmiştir. 1951 yılında virol~f (
servisimiz «Dünya GripMerkezi> ne bağlı «Türkiye Grip Merkezi> ~

~ervis şefi ile Enstitü müdürü eksper tayin olunmuşIardır. -'
Viroloj servisi 1959 yılında kuduz, çiçek ve tifüs aşısı servislerile

birleştirilerek ayrı bir Viroloj! Şubesi Müdürlüğü kurulmak suretiIe bir
lnkişaf sağlanmıştır.

Vlroloj! Şubesinde çalışılmıŞ konulardan birkaçı şunlardır:

Enfluenza ve Newcastle hastalığı üzerinde ızolasyon tecrübeleri ;

Enfluenza virüsü tipleri üzerine antibiyotikleıin, nitromin ve kininin
tesiri tecrübeleri ;

Kuduz virüsü üzerine aureomycin, terramycin ve nitrominin tesiri
tecrübeleri ;

- Kuduzda serum profiIaksisi tecrübeleri (1957 İstanbul Milletlerarası
Kuduz Sempozyumu raporu);

Newcastle aşısı (taze ve kuru aşı) hazırlanması;

EnfIuenza muafiyet tecrübeleri;

Solunum sistemi, virüs enfeksiyonlan üzerinde araştırma
-TUrk Mikrobiyoloj Kongresi Raporu).

(1958

Çiçek aşılarının titrajmda, Gorth (tavşan intraderınal test) usulü-
ne ilaveten tavşan skarifikasyon ve tavuk embriyonu koriyoallantoik
zannda pok sayma tekniği kuilamlması ;

Koriyo-allantolk zama pok yapan virüslerden
virüsünün Herpes Labialis vak'alanndan izolasyonu

Herpes Simplex
ve suşo/! idamesi.

Bunlardan başka, HeLa ve FL tipi hücre kültürlerinin pasajları ya-
pılarak idame ~dilmekte ve bunlar teşhis ve virüs izolasyon çalışmala-
rında kuilanılmaktadır. Şimdiye kadar doku ıkültüründe bir polio ve bir

adeno-virüs izole edilmiştir. -

Seroloj bölümünde, yapılmakta olan hemaglütinasyon ve hemaglü-
tinaııyon-inhibisyon testlerine il8.veten, tek ve çift hasta seruınlarında
rutin olarak ve ayrıca epidemiyolojik mahiyetteki araştırmalar için sıh-
hatli şahıs seruınlarında enflüenza A ve B, Q-humması, psittacosis ve
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adeııovirilıl enfekejyonları bakımından kompleman birleşmesi testled ya-
pıImaktadır. Bu le8tte kuUamlan reagenJer (Antijenler. kompleman, %
0.86 tuzlu su) liboratuvarLıı.rımizda hamlanmaktadır.

Prodükaiyon - Production.

'L1fUa ve entluenza. a.çılan istihs&li devam etmekte ve yapılan tecrü.
belerin mUspet neticesine dayanarak enflüenu ILŞl&1na bir kaç tip vi.
rüalo beraber adjuvan olarak nezle &ŞW bakteri proteini Uive edilmek-
tedir.

Aıya gribt epidemiııincre de olduğu gibi, ba.urlanan aşıya en 80n epi-
demi Am11i JX1yU.k nisbette konulmaktadır. Tifllg ve enf)uenza. a.ıp. ls1;ih-
sali miktanna. m1aa1 olmak üzere son senelerdeki rakamlar aşağıda ve:
riJm1ıtjr : .

son On yıl içinde Kuduz aşısı tatbik edilen i8ta.syon sayım 92 den
254 e çıka.nlara.k lL§1La.m.&hizmeti vatandaem mllmklln olduğu kadar aya-
ğuı.a. götüri11müştür. Bunun-sonucu o1ar&k kuduz şüpheli hayvanlarla
herhangi suretle temas ve ısınk alan vata.ndaş hastalığın mametini
dUşünerek. en yaJnn qıla.ma istasyonuna mUn.caat etmekte ve aşı]an--.
o.o..ı 2.c 8amploUAUIIIkuduz t&tbikaUyapılau """yooJarm'- lDM-l959.

Tabı- 2.-- Augmeııtat10n in tbe numbu of .tationa rabiee va.cclne

--ı-ı r.c:c:or<ili>&'to Samp1e Method la applle<!, 19OO-19~9.
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L A.. 1. g. Fa.rmakoloji. Şubesi - Section of Phannacology.

Bu şube 1.1.1935 tarihinde tesis edilmiştir. Şubenin faaliyeti, lAba-
ratuvarlann tesisatı, farmakolojik metodlann ihz.arı ve tedricen iş başı-
na getirileD1erin bu usuller üzerinde mümarese kesbetmelerl1e başla-
mıştır. .

G:ittikçe ilerileyen tesisat ve tekimll1Un VÜ8ati neticesInde ihnt ve

ameU faa.1iyetini arttırml§ ve son yıllarda kurulan uiç kontrol şubeiıi1e
sıkı bir IobirJiğl yaptmşbr.

vazııeler - Func:tiona.

ı. n1çların fannaJroloji. bakımından kontro1l&n - Pharma.co1o-
gical centrol of dnıı:a.

2. Gıda maddelerinin farmakoloji ve toka1koloji bakımmdan tet~
kiki ve zehirlenme hallerinde yapı1.an muayeneler. Pharmacologica! and
ToxicologicaJ control of Food. ~

L A. 1. lı. 11-0.0. Aşw Şubeıd - Seı::tionol Re.G. Va<cin..

Vereme ,karşı korunmada çok w,yük ,bir önemi olan B.C.G. a.şım is-
tibsaJ&t on- 29.11.1950 günli açılan yeni binaamda faaliyet halind..
dir. Gerek bin8.81 ve gerekse mesaisi Dünya Sağlık Teşkilah (WHO) nın
tesbit ettiği ilmi ve teknik esaslar .da.bll1nde, EnstitünUn diğer şubeJe.
rin1n aynı mükemmeD.iğile Vtremle savaştA kendisine düşen hizmeti. ağız
yolu, deri içi B.C.G. aşısı ve vereme karşı hassasiyeti kontrolde kullam-
lan PPD ve Mantoux 1stihsal&h yapmakla görmektedir.

B. C. G. 8,j181 şubesi' halen, deri i ç i, a.ğıs yolu B. C. G.

qısile Mantoux PPD ha.zırla.yan ve tecrübe hayvanlarında mua.-

fiyet ve UL1'U'8ızlık kontrollan yapan laboratuvarlan havidir. 1952
yılından itibaren bütün vatan sathın1 grup grup bölgelere ayırarak ıda-

temaük bir ,~e B.C.G. aşısı lle a.şıla.ma.k. ve şaiwıla.nn vereme karıp.
. haa8asl.yet1erlni. kontrol etmek için kurulan u.c.G. kampan~a lü-

zumlu aşı ve al1ergen 'maddeleri iatihSaJ. ebnektedir.

Buglhı Dünya Sağlık '!'eş-b (WHO) mn tesbit ettiği program ve

esaslar dahlliııde faaliyette bulunan B.C.G. şubesi ayn ve mükeınmel bir
b!oadadu-.

.

1952 yılında kurulan Tlirldye RC.G. kOmpaoyası 1957 yılı başla-
nna kadar Enstitii tarafınctan idare edilmiştir. KunılU§undan 1956 yılı ao-
nuna kadar 13.539.369 vatanda§a tüberküün teırti yapJJmış ve mentl bu-

luna.n 6.278.442 ldoIye deri içi B.c.G. tat>ik ediJmIOtjr.



ı.w...ı - Productian Sevk - Expecliton
Yıllar

Tutan Tutan
Yea:rıı Utre (LIra) Litre (LIra)

Cast east
(T. Liras) (T. LIrası)

1938 - 1937 ortaaama 3102 121604 2297 92140
1938 - 111ü . 8174 264167 4587 208 642
1948 - 11147 . 19 565. 1914 020 14133 1 403 973

11148 28 376 1555 326 17360 2 191 497

1Bü 12106 1 753 993 9760 1 298 924

1950 12 818 1 537 328 10274 1 254 623

1951 i 18 821 1454070 15 216 2 263 365

1~2 18 282 1 502 235 14613 1 307 869

1953 17532 1 787 746 16 501 1 872 436

1954 19106 2 049 533 16 253 1 438 300

1955 21191 1935527 17366 1 411 777 ,

1956 17328 1 273 850 13 065 1125 805 .
1957 18250 1 728 582 14208 1436986

1956 20 362 1403 568 16 616 1116378

1869 19455 13016711 140954 1 090 984

-- i. -- , ~;

Yukanda bahsedilen şubelerin ilmi faaliyetleri neticesi Türk tjyeri
ve Tecrlibi Biyoloji dergisinden (yılda üç defa neşredillr) başka 21 adet
kitap neşredilmiş ve bunlardan aşı ve serumlar kitabımn üçüncü baskısi
basilmış olup memleketimizin bütün sıhhi teşekkül ve personeline tevzi
edilmiştir.

'

Enstitü dahilinde teşkil 'edilen bir aşı istasyonu da halkın bütün aşı-
lannı tatıbikle mükelleftir.

Refi,k Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstltüsünün Faaliyetl.
ve Mali Cephesi

Activities of Refik Saydam's Central Institute of Hygiene
and its Financla! State

Cetvel S.- Her türlü 8§1iar (toksbı ve antltoksinler da.lıil), 1933 - 1959.
Table 3.- All kinda of vaccines (including toxins and antitoxins),

1933 - 1959

ıı...
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Oetvel4.- Q.çıek LŞlSI (1934 - 19-:>9).

Table 4.- Smanpo" vaccine (1934 . 1959).

i'



btllı8al - Production . Sevk - Expeditlon

Yillar Tutan i Tutan
Years

(T. Lr.)
LItre

ı

(LIra)
LItre Cost Cost

(T. LIrası) (T. Lirası)

1933 - 1937 Ortalama 15 - 2274 7

i

1085
1938 - 1942 > 14 2023 II 1656

1943 - 1M7 - > 20 3126 -16 2454

1M8 SS 5853 23 3553

1M9

i

84 6s 843 29 22 203

1950 134 78 556 32 2170:1,

1951 182 37229 60 23 082

1952 210 84010 80 i 29674

1963 725 93 389 827 i 86 915

1954 872 95 739 846 93018

1955 1172 III 648 1114 109247

1956 1094 110127 1068 110 589

1957 872 95 736 848 93 018

1958 991 95 097 854
'

95 583i

1959 604 67 026 644 i 74910i

- 16 --'

cetvel 5.- Antijen ve Allergenler (1933 - 1959).

Table 5.- Antigens ans Allergens (1933 - 1959).
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Cetvel 6.-- Serıını1ar (1983 - 1959).

Table 6.- Sera (1933 - 1959).

i

İstihsa1 - pr::on

! Utr8
(Ura)

,
Cost

i (T, LIrası)
i

1933 - 1937 Ortalam.~. 896 17 67~
1938 - 1942 3 323 66198

1943 - 1947 240~ 47978

1948 5921 118 420

1949 2 914 338 893

19W ~ 145 ~99 982

1951 2 931 141 720

1952 4325 363317

1953 3797 301171

19540 3 472 255510

1955 4 219 563 422

1956 3 350 405 102

Sevk - Exped1t!on
Yıllar

Years

1957

1958

1959

6743

5262

11540 800

637 268

656 2504773

Utr8

Tutan
(LIra)

cost
(T. LIrası)

411
2488

1179

2618

6183
87595
24385

35 426

241420

ıl39 633

235 569

406 728

135 816

157342

172 372

1731

1918

2555

3151

2905

8144

3238

3094

3166

3832

8312

252947

24753'

379 638

372 008
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i
41,407

liM -
atı2 > ".B27

ı

8U81
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CetvfJI 'J - Her tiirlü tahIU ve kODttOJ1&r (Bakteriyolojik, ŞtmJ.k,

_olojlk ve iIi< kODlrollan) (1933 -19.;9)

Table 7 - All k.inds of analysis and controls (Bacteriological, chemicaı.

pharmacological and drug control) (1933. 1959)



.

r,"", u... Tutan (!.r.)..
Totıı.l prdc:.r- u... (T. Ltrası)

1933 -'- 1937 Ortalama 22>01 54.811
1938-19ü > ,..86< 72.742
194.3-19&1 . "'356 143.582

,... 13.<2< 1.5:5.738
,... 51.885 12ı.ıı26
,... 52.510 111,988

"""
81.263 246,1t2

"02 59.679 177.863

'958 6ua6 161.018
,... 61.0n 181.194
1966 a7.m 187.255
,... 'UI.8 ıU.MI

''''' 110,112 .......
1966 UO.3ıG 206.23'
ı- us.401 lM.370

-111-

Cetvel 8 - ~tIi istilısal1erl ıçın hazır "..ıtıi maddeler

(Oretim vasıtalım, fizyolojik tuzlu su, distile su v.s.) (1938 - 1959)

Table 8 - Va.riOU8 sub6t..ances prepared for the production of the

Institute (mea.ns of reproduction. saline solution, distilled water,

ete) (1933 -1959)
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I.A.2. Bo1aşıCl llasta.hk1arla Savq - Control of Communicable DiBea.ses.

"

Halk sağlı~ hizmetinde çe.lıpn hekimlerin başlıca vaziIelerlDden
biri bulaşıcı ve SeJgın hasta1ıkla.rla mUcadele etmektir. Türkiye'de aatlık
pereoneJi ve difer a.likalı1ar nıüşahade ve tesbit ettikleri ve UmumI Hıf-
Z1881hha Kanununda. be1irti1en ihban mecburi bulaşıcı ve salgın ~-
lan mah&llin en bılyük B1hht 8.mirlne veya. böyle bir makam bulunmadığı
takdirde ilgili. resmi makamlara ihbar etmekle mükeUelOr.

Bu1a.şıcı hs.stalıklarla. mücadelede aşı tatbikatı başta gelen tedbirler-

dendir. YurdUmuzda tatbik edilen aşı1ar Refi.k: Saydam Merkez Hıfz:ı&-
sıhha EnstitUsUı:ıde 1hıar edilmektedir.

.

Cetvel 9, - Çiçek, tUds, tilo.. dUteri ve bo~ya k&rşı ."IAnn1um

-Jan, 191ia -1909.

'Iable 9. - Number of persons vacclnated aga1nat sma.Dpox

and immunized aga.iast typhus exanthematicua, typboId fever and

whooplng . cougb.,1950 . 1959.
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Cetvel 9 un tetkikinden anlaşılacağı veçhile son on yıl zarfında Ba-
kanlığın aşı tatbikatı sahasında sarfettiği mesai çiçek, tifüs, tifo, difteri
ve boğmacaya k8.!'ŞI aşılananlarmmilyonlara baliğ olmalarile bariz bir
şekilde göze çarpmaktadır. Tifüs aşlSl, bitle mücadele ve ensektisid tat-
bikatı sayesinde vaka. adedi çok azalnuş olduğu cihetle, vak'a müşahade
edilen yerdeki halka tatbik edilmektedir. Aşı miktanndaki düşüş bun-
dan ileri gelmektedir.

BULAŞICI HASTALIKLAR

COMMBNICABLE DISEABES

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Dünya Sağlık Teşkilatına Tür-
kiye'de göriilen ansefa1it, boğmaca, briiselloz, çiçek, difteri, dizanteri,
hummayı racia, kızamık, kızıl, poliyomyelit, sari sahaya iltihabı, parati-
fo, tifo ve tiflisten göriilen vak'alarla bu vak'alardan vaki ölümleri aylık
cetvellerle bildirmektedir. Veba, kolera, sarılıumma, çiçek ve bitle sirayet
eden tifüs vak'alan zuhur ettiği takdirde bunlar adı geçen teşkilata telle
ihbar edilmektedir. !htilat yapnuyan ve normal seyir takip eden vak'ala-
nn ihtilatlı ve ağır seyreden vak'alara nazaran ihbar keyfiyetinin ihmal
edilebileceği nazan itibara alımraa bulaşıcı hastalık raporlarının doğru-
luğu tam miinasile kabul edilemez.

Cetvel 10 da 1950 - 1959 yıllan arasında Türkiye'de teSbit edilen bu-
laşıcı hastalık vak'aları ile bu vak'alardan göriilen ölümler gösterilmiş-
tir. Bu cetveldeki vak'a ve ölüm adedinin miktarına bakarak vak'a veya
ölüm adedinin ıırttığmı istidlaı etıneğe imkan yoktur. Doğru ve lilzumlu
mukayesenin nisbetler arasında yapılması ıazımdır. Böylelikle vak'a ade-
dlndeki ~ın' hakiJd veya zahiri olup olmadığı ~tidlaı edilebilir.

Yurdumuzda ihban mecburl bulaşıcı hastalıklardan göriilen vak'a
adetlerile bu vak'alaidan huaule gelen ölüm adedi, 100,000 nüfusta ihbar
ve ölüm nisbetlerile vak'a ölüm nisbetlerini ayn ayn mütalaa edelim.

AnsefaJit - Encepba1itis letha.rgica acuta.

YurdumUzda ansefa1it va,k'alarma çok az rastlanmakta olup ihbar
edilen vak'a adedinde de ıbir artış göriilmemektedir. (Cetvelıı). 1950 de
ihbar edilen 3 vak'adan biri, 1953 de ihbar edilen 7 vak'adan beşi, 1956
da 2 vak'adan biri, 1957 de 2 vak'adan biri ölmüştür. 1958 ve 1959 da

vak'a tesbit edilmemiş bulunmaktadır. Vak'alar arasında göriilen yüzde
. ölüm nisbeti 1950 de. 33.3, 1953 de 71.4, 1956 ve 1957 de yüzde 50 dir.

Ancak nisbetlerin yüksekliğini rakamların küçükıüğünde aramak yerin-
. de olur. Rakamların yani ihbar edilen vak'aların azlığı dolayısiyle bu DİB-

betler istatistiki bir tahlile medar olmaktan ve üzerinde müspet veya men- .

tl bir yorum yüriitınekten uzaktır. 100,000 nüfusta ihbar ve ölüm nisbet-
Leri için de aynı şey sö~lenehillr.
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OetveIlL - AJıııe1aJ.itteaölüm ve mwıabtyu, 1950 - 1959

Ta.ble 11. - Morta.üty and morbidity from encephalitis Lethargica.

&Cuta 1950 - 1959.
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,

Boğmaca- WhoopingCough.

100,000 nüfusta ihbar nisbeti 1950 de 43.8 iken bu nisbet tedricen
düşerek 1950 de 19.2 ye düşmüştür (Cetvel 12). 1958 yılında bu nisbet
33.6 ya yükselmiş ve 1959 da 1957 deki niabetin altına yani 15.8 e düş-
müştür. 100,000 nüfusta ölüm nisbeti 1951 de en düşük seviyede olup

0.10 dur. 1952 yılından itibaren tedricen yükselerek 1958 yılında 0.63 e
yükselmiş ve 1959 da 0.29 a düşmüştür. Vak'a ölüm yüzde nisbeti bariz
bir artış arzetınemektt!dir. Bu nisbet en düşük seviyeye, 0.6 ya 1954 de
düşmüş ve diğer yıllsrda yükseliş arzederek 1957 de en yüksek seviyesi
olan 2.3 ü bulmuştur.

Brüselloz - Bruceilosis.

1957 de görülen 81 vak'a .müstesna 1950 - 1959 yıllan arasındaki

-vak'a adedinde 00r1Z bir artış müşahede edilmemektedir (Cetvel 13).
1950 - 1955 yıllan arasında görülen vak'alardan ölüm vukua gelmemiş-
tir. Aynı şey 100,000 nüfusta ihbar nisbeti için de söylenebilir. 1956 da
görülen 20 vak'adan 2 si, 1957 de görülen. 81 vak'adan biri ve 1958 de
görülen vak'alardan biri ölmüş, 1959 da ise 36 vak'a görüldüğü halde
hiç ölüm vukubulmamıştır. 1956 da vak'a yüzde ölüm nisbeti 5.5, 1957

de 1.2, ve 1958 de ise 3.1 dir.
.

C1~ - Variola.

1950 de 7 vak'a görülmüş ve bu vak'alardan ölUm vukua gelmem1t-
tir. (Cetvel 14». 1951 de görülen 152 vak'adan 3 Ü ve 1957 de gör\llen
128 vak'adan 7 si ölmüştür. Bu hııle göre 1952 de vak'a yüzde ölUm nis-
beti 1.9, 1957 de ise 5.5 tir. 1952 - 1956 yıllan arasında ve 1957 den
sonra va:k'a görülmemiştir. 1951 de vak'a ölüm yüzde nisbeti 1.9 iken
1957 de görülen vak'alarda bu nisbet 5.5 tir.

1951 - 1956 yıllan arasındaki devrede tatbik edilen çiçek aşuıı se-
nede dört milyon civarında iken 1957 de vak'a zuhur etmesi Uzerine ~
faaliyeti hızlandınlmış ve aynı yıl yedi milyondan fazla şahsa çiçek aşı-
sı .tatbik edilmiştir. (Cetvel 9). Aşı tatbikatı eskiden olduğu gibi. aynı
inti.zam dahilinde devam etınektedir.

Difterl - Diphteria.

Cetvel 15 in tetldkinden difteriye mtlBap /jahıs adedi 1950 de 1242
iken bu miktar her yıl biraz daha artarak 1958 de 4999 a yükseldiği
görülmektedir. 1959 da musap adedi 3603 e düşmüştür.



Yılı . Va!<'. Oltlm 100,000 DIlfwı- 100.~0 DtIf;"'1 Vak'. Ol~
...ı..ıı ...ı..ıı :a J.b.bar n1abetl la öltlm n1abetl nlabed (%)

Year ~umber at N'umber ot Notlt!cat1on - mre
'.1

Cu. h~~
Caaea .Deatha ratM per 100.000 persona rate (%)

LOO,OOOpersons

.

1950 9U8 '10 43.8 0.30

i

0.'1
19:51 543'1 39 25.40 0.10 0.'1
1952 '1612 57 34.5 0.20 0.7
1953 '1805 1640 3'.' 0.70 :1.1
18540 7347 48 31.5 0.20 0.6

,1955, 7469 .86 31.2 0.30 1.1
1956 6209 ın 25.7 0.45 1.8
1957 40851 U2 19.2 O." 2.3
1958 86640

i
163 33.6 0.63 1.8

1959 U81 '17 15.8 0.29 1.8
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CetvelU. - Boğmpı",,'..n ölüm ve musabiyet, 1950 - 1959.

Table 12. - Morta1ity and morbidity from pertuasis 1950 - 1959.
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~tvel 13. - BriiseDoz'duı öU1ııı ve musablyet. 1950 - 1959.

. Table 13. - Mortality and morbidity from, BruceDos1.&. 1950 - 1959:
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CetvelU. - Çi~kten ölüm ve Mnsabiyet. 1950 - 1959.
Ta~e 14. - MortalityandmorbidityfromVariola.,1950- 1959,
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CetvellS. - Difterlden ölüm ve mURabiytıt. 1950 - 1959.

Table İS. - YortaUty and morbidity from Dipbteria., 1950 - 1959.

~
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1952 yılı mtiste.sna vak'a öıüm nisbetinde seneden seneye tatbik edi-

len aşı mikta.nnda çok bAriZ bir artış mi:\şahade edilmemektedir. (Cet-
vel 9)' 1951 yılında. aşı tatbik edılen şahıs miktarı 129.485 "iken bu

miktar 1958 yılmda sekiz misline yakm bir artış kaydederek 966.237 ye,

YUkSeJmiŞ bulunmaktadJr,

Her ne ke.dar tatbik edilen aşı miktarında seneden. seneye bir artış

kaydedilmekte ise de vu'a!&nn art.maaı baJlteriyolojik metod1ann 'son

senelerde tatbl.kinin daha çok imkin dahiline girişinden ve evvelce şUp-
heli telikki edilen vak'a1ara kati teşhis koyma lmkin1a.rının elde edilme-
einden Ueri gelmektedir. Her ne kadar hal böyle ise de tehdit edici telikki
edilebilecek bu durumun izalesi aşı tattikati1e tecrit sahasında daha. ras-
yonel m~ sarlma bağlı bulunmaktadır.

Difteri halen Almanya ve İngiltere'de bir mesele olmaktan çıkmı.ş

bulunmaktadır. Bu memleketler bu mesut neticeye 16 yaşına kada.r olan

çocuklara muntaza.ı:nan aşı tatbik etmekle varmışlardır.

DWuıt8rl - Dysenterta.

Dizanteri vak'& adedi memleketimiıde gittikçe az&lmaktadır. 1950 yı-
lında 335 vak'& tesbit edilmiş iken 1958 yılında 128 ve 1959 da ise &hcak
85 vak'o görUlmUştlir, ölüm nisbeti 100,000 nUfusta 0.01 ile 0.04 aro-
sındadır. Vu'a ölüm yüzde nisbeti ise, 0.9 Ue 5.5 arasındadır (Cetvel 16).

Bomma)'l BiCIa - Febrl8 Recuriene.

Yurdumuzda 1950 YıJmd& 3
""

1952 YıJmd& 1 vak'o gijrUlmUo olup
oltolle nottce1enm!otir,'l952 denberi hiç vak'o görI1!meuılll!r (Cetvel 17),

lWaa$ - Morbl11t.
. 1950 ne 1959 yillan araamda vak'o adadj en dlllW< 1009 da 10,107
Ue en yübek 1951 de 19,311 aramndadn', Vak'o ölüm yIl>.deniabetll951
de L7 ikAUı1958 d. 3.9 dur, 1956 da 2,7 y" CIUOmL1ItUr,BUtün -
vak'a!armm Ihbar edl1meditl nazarı ltibara &lınıraa Ihbar nisbetinin cet-
velde (Ce- 18) gijrü1düğOndendaho yük.tek olduğu neticeeine varüır,
İhbar ""''''-..hğı. bu ha.sta.lığın halk a.raauıda. ta.bü ve mutlaka geçiri1me.sl
1bımgeIen bir çocuk heetahğ> telAkki _aind'!D Ilerigelmektedir,

-ı - Scar1atina.
1950 de kızılda.n tesbit edilen vak'a adedi 2406 olup bu miktar git-

tikçe aZeJar.ı.: 1955 yıhnda i525 e dUımU.tür (Cetvel 19), 1956 yıhnda
vak'& &dedi M6 e, 1007 de 697 ye, 1958 de 880 iken 1959 da iBe 857 dir.
VtLk'a adedinin gittikçe artması tecrit aahaaında daha. ciddi tedbirlerin
aluımaıu gerektiğinl göoiermektedir, 100,000 nUfusta ölüm nisbetinde
b&riz bir, arb.J mU§8hede edUmemektedir. Vak'a ölüm yüzde nisbeti en
dltillk sevlyos1nI1957 ve 1959 yillarmda. bulmuş olup 0,1 dir, En yUkııek
nisbet 0.8 olup 1952 ve 1954 yıl!.e.nnd& görUlmÜftUr. 1958 deki V&k'~
ölüm YIL>.de_tl 0.0 $r,
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CetvellG. - D1zanterlden öllim ve ımısaIı1yet, 1950 - 1959.

Table 16. - Morta1ity and morbidity from Dyaenteria. 1950 - 1959.

OlUm
i

IIOO'O~ nUl;'"
i

OıUmTIh Vak'. 100,000' nlltu8- Vak'a
OıUm adedi talhba.ı- n\a.- ta ölUm n\a.- nIobetl (%)
adedi betl betl

Year Number ot Number ot Notit1caUon Death rate per Case fataUty

i

eaa.. Deatlıa rat.. per 100,000 rate (%)
lOO,ooO persons peraona

! 1950 835 7 1.8 0.08 2.0

\

1951 Bsı 10 1.5 0.04 3.0

1962 23IS 7 1.0 0.03 2.9
1953 ili 7 0.9< 0.03 3.1
19M 310 3 1,3 0.01 0.9
19:i:i 350 II 1.' 0.04 3.1
1966 231 6 0.9 0.02 2.6
1957 221 6 0.9 0.02 . 2.7
1958 123 7 0.5 0.03 5.5
1959 815 3 0,3 0.01 3.6

i
J
1.~j
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Cetvei 17. :- Hu.mnıayi rada'dan 6(ihn ve musa.blyet 1950 - 1959.

Table 17. - Mortality and morbidity from FOOrls recurrens, 1950-1959.
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Cetvel 18. - ~tan ölüm ..'e musabiyet. 1950 - 1959.

Table 18. - Mortaüty and mor:bidity from measles, 1950 - 1959.

i
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Oetvtıl 19. -

Kızıldau ölüm \"e mu.sabiyet, 1930 - 1959.

Table 19. - Mortality a.nd morhidity from Scarlatlıııı..1950 - 1959.
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_o - p.,.. - typho!doa.

1951 - 1958 yılları arasında vak'a adedinde biriz bir aza.lma mü-

şabede edilmemektedir (Cetvel 20). 1959 yılındaki vak's adedi 380 olup

1950 deki seviyeye yaklaşmıştır. 100,000 nÜfusta ili.oor nisbeti ise 1.5 ile
2.9 arasmda değişmektedir. 100,000 nÜfuata ölüm nisbeti de 0.04 ile 0.09
arasında. tahavvül göstermektedir (Cetvel 20). Vak'a ölüm yüzde nisbeti
en yüksek seviyesini 6.1 olarak 1950 de bulmuştur. Müteakip senelerde
1952 de 1.7 ile 1959 da 4.2 arasında degişmektedir.

. Po1iyomyelit - PoliomyeUtis.

1950 de yurdumuzda. 12 vak'a görülmüş iken bu II)İktar gittikçe arta-
ru 1956 yılında 331 e ve 1959 da 332 ye yükselmiştir. 1957 de 193, 1958

de ise 162 yak'a görülmiiştür. Va,k'a. adedindeki artışta yurdumuza. kül-
llyetli miktarda yabancıların gelmesinin roloynadığı söylenebilirse de hal~
kımızm yaşayış seviyesinin yükselmesi ve hijyen kaidelerme riayet etme-

sinin de bu hususta önemli rolü bulunduğu bir hakikattır. 100.000 nüfus
ta ihbar mabeti 1950 de 0,05 tir. Bu nisbet 1956 da 1.3'e yükselmiş, 1958

de 0.6 ya düşmüş ve 1959 da ise 1.3 e yük~tir (Cetvel 21). Vak'a
ölüm yüzde nisbetinin en düşük seviyesi 1957 de 3.6 dır. En yüksek se-
viyesi !se 1952 de 23.5 tur.

sari Seha.ya ttUhabt - Meningitis cerebro - spinaJis epidemica.

1950 - 1959 yıllan ara.smdaki devrede görülen vak'a adedi tedricen
yükselmektedir. (Cetvel 22). 1950 de 154 vak'a görülmüş iken bu miktar
1958 de 4D9 a. ve 1959 da 611 e yUkselmiştir. Vak'a adedi nüfus artı,şile
mütena.sip o1a.ra.k artmaktadır. 100,000 nüfusta ölÜm nisbeti de aynı dev~
re zarfında. önemli bir değişiklik arzelınemektedir. V~k'a ölüm yüzde nis-
betinde ise 1950 yılından itibaren tedrici bir düşme kaydedilmi§tir. Bu
nisbet 1950 de 37.6 iken 1958 de 9.5 a düşmüş, 1959 da ise hafif bir artış
kaydederek U.! e yiikselmi<tir.

Tllo - Febria '!'ypholdea.

'rifodan görillen vak'B. adedile birlikte 100,000 nüfusta ihbar nisbeti
de bir yükselme arzetmektedir (Cetvel 23). 100,000 de ihbar nisbeti 1950
de en düşük ve 20.5 iken 1958 de en yiIksek ve, 32.5 seviyesine yası! olmuş

bulunmutadır. 100,000 nüfusta ölüm nisbeti He vak'a ölüm yüzde nisbeti

1950 - '1959 arasındaki devrede ıbariz .bir değişiklik arzetınemektedir.
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CJetvel ıo. - Pamtifodan ölüm ve mus.a.hiyet, 1950 - 1959.

Table 20. - Mortality and morbidity from Para - typhoidea. 1950 - 1959 J
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Coml 2L - POIIOmYOIItIn ölllm ve ınuoablyot 1950 - 19.19.

T8:ble 21. - Mortality &nd morbidity from poliomyelitis, 1950 - 1959.
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0etWıI %2. - sul ı-bayw. U~h"'''''... ölüm ve bUlsabiyet." 1950 - 1959.

Tabl.e 22. - Morta1ity and morbldity from Meningim cerebro - epinalls

epidemia. 1950 - 1959.
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Tab1e 23, - MortaUty and morbid!ty from Febrla typho1dea, ı~19:i9,
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thba.r nisbetindekı artış bilhassa c1libi dikkattır. neri memleketlerde
portörler munta.za.man takip edihnekte ve bunlann e~tim1 sayesinde has-
talığın sira.yeti önIenmekt.edi.r. Yurdumuzda ,gittikçe artan vak'a. adedi
karşısında portör kontroltinün ele alnınası ve Iaytk olduğu şekilde &şl
tatbiki bir zaruret he.1ini almış buıunmaktaadır.

'ltfüs - Typbus Exanthematicwı.

1950 - 1958 yıllan e.rasındaki devrede TUrkiye'de görWen vak'a adedi
haddi aaga.riye inmiş bulnma.ktadır (Cemi 24). 1957 de 5 ve 1958 de 7
vak'a gtSrillmüş ~ken 1959 da 22 vak'a tesbit edilmiştir. 1950 yılında 'bU.
ttin yurtta 225 vak'a görülmüş iken vak'a adedi 1958 de 7 ye inmişti.r. Bu
mes'ut netice ensektisidlere karşı ha1kta kati bir itimat teessiisli ve bu
maddelerin gen!ş ölçüde kullanılmasile elde edilmiş bulunmaktadır.
Bu hastalıktan 100,000 nüfusta ö~üm nmbeli 1950 de 0.07 iken bu nisbet
1955 de 0.004 e, vak'a ölUm yüzde nisbeti de 6.6 dan 4.1 e dÜşmüştür.
1956 dan itib6ren iBe hiç ölüm kaydedilmemiştir.

Cetvel. 24. - Tifttst.en öJüm, ve musahlye~ 1950 - 1959.

Table 24. - Mortality and morbidity from typhus e:xa.nthematicus,

1950 - 1959.
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LA. S. Veremle SavaŞ - Tuberculosiıı Control.

Verem yalnız Türkiye'de değil bütün dünyada kendisile mücadele
edilmekte olan sosyal bir hastalıktır. Vatandaşlarımızı verem mevzuu
üzerinde aydınlatmağa gayret etmek, bu mücadelede nasıl çalışıldığını
ve bundan sonra milletçe nasıl çalışmamız ıazımgeldiğini' ,belirtmek fay-
dalıdır.

Verem savaşı, yurdumuz için öyle bir savaştır ki yavaşlamadan, du-
rak1amadan devam etmesi ve bunun bütün milletçe hergün biraz daha
hızlandırılması icap e~ektedir.

Çünkü verem; çocpk, genç, orta yaşlı veya ihtiyar her çağda'ki bü-
tün insanların en büyUk düşmanıdır. Mikroplu bir hastalık olması, akci-
ğer veremlilerinin öksürük ve ak~'ı','::! İ!9 hastalığı muhitlerine bulaştıra-
bilmeleri onun ehemmiyetini arttırmaktadır.

Verem savaşllun ana prensipleri şöyle hülasa edilebilir: Sağlam in-
sanları verem hastalığına tutulmaktan korumak, vereme tutulmuş vatan-
daşların mikrop saçmasım, ba~!;asına hastalığı bulaştırmasını önlemek,
bunları süratle tedavi ederek ıztıraplarından kurtarmalk, hastalıktan kur-
tulmuş fakat eski iş ve sanatlarını artık devam ettiremiyecek durumda
olan insanlara yeni ve münasip bir iş sahası sağlamak.

Verem hastalığı, eskiden zannolunduğu gibi, şifasız bir illet değildir.
Bugün çok terakki etmiş olan hekimliğin elinde mevcut yeni ilaçlar ve
modern vasıtalarla veremlileri bu menhus hastalığın pençesinden kurta-
rıp hayat ve saadete kavuşturmak mümkündür.

Koruyucu sahada bütün dünya «B. C. G.» verem aşısını kullanmak-
tadır. Çünkü bugün için en çok emniyet ve itimat edilen, en çok garanti

.sağlayan vasıta 'budur.

Biz dahi verem mücadelesinde sağlam vatandaşlarımızı hastalıktan
korumak için bu aŞlyı kullanmaktayız.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca yapılmış olan muntazam teş-
kilatla yurdumuz, en uzak köşelerine kadar verem bakımından taranmış-
tır. Mücadele ekipleri bütün vatandaşları memleketin muhtelif bölgele-
rinde teker teker muayene ederek vereme tutulmak istidadında olan ve ol-
mayanları tesbit etmişlerdir.

Bir taraftan sağlamların korunmasına mahsus olmak üzere RC.O:
aşısına devam edilmekte olup diğer taraftan mücadelenin siklet merkezini

teşkil eden ve erken teşhis ve tedavi imkanlarını sağlayan verem savaş
dispanserlerimizin ve buna muvazi olarak verem yatağı sayısının arttırılo'
ması başlıca hedef ittihaz edilmiş bulunmaktadır.

İlk kitlevi .verem aşısı tatbikatı bütün memlekette Mayıs 1959 niha-
yetinde tamamlanmış olup bu suretle (20,229,Q18) vatandaşımız verem in-
tanı bakımından tetkike tabi tutulmuş ve bunlardan fennen lüzum görü-

len 7,722,613 vatandaşımlZa verem aşısı yapılmıştır.
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1948 ve 1959 yillan a.rasında. yurtt& tatbik etillen ti1berkUlin deneyile
B.C.G. lLŞ181tatbik edilenlerin sayısı Cetvel 25 de göaterilmiıjt:ir.

Cetvol 25. - TüheMilindeneyi.. 8.0.0. ta-. 1M8 - 1959.

Table 25. - Number of applied Ttıbercu1in test and B.c.G. vaı:cina.tion,

1948- 19~9.

ıi
I,

Iİ

'i

+ Btıtııd kIWMt ap bitti. - Flıst ma.u vacı:m..UOll.ended.

tId-ı:t ködeoft &fa - second ına.ss nocioat1cMı.

i

ID29IISr>ı903 525664

i
i
i
!

i

i

RC.G. verem aşısı ikinci devir tatbikatlna. hW& devam edilmektedir.

Erken teşhis ve takip mUeasueleri OLan ve her vili.yet merkezinde
tesis edilmiş bulunan vere~ dispanserleri de Cetvel 26 da görüldüğU veç-
hile gittikçe artan bir faaliyetie meSailerine devam etmektedirler.

Bizde ilk Bakanlığımıza ait verem.sa.vaş dispanseri 1930 yılında. iki
tane olarak hizmete açılmıştır. Bu miktar 1935 yılında Uç, 1945 yılında
beş 1946 da alu ve 1947 ydında da .sekiz rakamına yUkaeImiştir.

Bakanlığımıza ait 67 verem savaş dispanseri ve derneklere ait de 39

olmak Ü1.ere bugün 'yurtta 106 verem savaş dispanseri mevcuttur. Bu dis-
_Ieıiıı mühtelif Y>JJarda.Idadet .. faaliyet artıolan Cetvel 26 d&
~.
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CetWI26. - Babnhk VeI'MD Savq Dlspawwırlertnbı -YOU,

19/10 - 1959.
Table 26. - Activitie8 of Tubercu10sisControl Dispens&riesbelonging

to the }.fiDUtry, 1950 - 1959.
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Verem Sava.ş mmetleriDi kazaJara kadar teşmil etmek gayesile sağ-:
lık merkez]eri bünyesinde olmak Ü%ere 30 kllZamızda verem mücadele şu.

beleri halk hizmetine girnıiş 1?Wunmaktadır.

BCG aşun tatbikatında olduğu gibi erken teşhis ve tedavi imkfınlannı
köylere kadar teşmil etmek makBa.dile, Dünya Sağlık Teşki1ib ilebirlikte
1960 yılında pIat . proje çalışmalanna ba.şl&na.ca.ktır.

Plat - projeden maksat şudur :
Muayyen bir bölgede ilmi esuiara göre bir ekip marifetile gerekli

tetkikab yapma.ğa ma.b.stısprogramdır.

Bu projenin tatbik edileceği yerde mwıa.biyet nilktan tetkik ve tes1:it
edilecek, bundan epideımyolojik esaslar çkararak memIekette tatbik edi.

. len tUberkülin mslıetinin yüksek ve. düşük olduğu yerlerde ne şekilde

-
Vcrem mÜC8.delesi yapılacağı hususunda bir program ola.caktır.

Mernlekette tüberkillin nisbetiriln en yüksek olduğu bölge Çankı",
en dÜŞÜkola.n yeri de Yo:r.gat't1r-.

Ankara merkezind. verem IDÜcMel. derneği ile WÜöt.erekensırf An.
kara tehrine mü.nha.sırkalmak üzere &yn bir pJot - proje ıa.tbik olunmak.
tadı<.
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L A. 4. TrahomIaS&~ - TmehomaControl.
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Trahom. göz kap&kl&rmUl içinde beliren bir hastalık olmakla beraber
dllık&tIe tedAvi edilmediği taktirde gö' yuvar1ağııun içine !<&der ı.!ey.",k
çqltli &tetler ve körlük yapar. Sosyal ve ekonomik haya.tta faal bir rol
oynama.k bakımından gözün ne derece kıymeW bir uzuv olduğu malOm-
dur. Görme hassa.aının 'kaybl.1e neticelendiği için t:ra.hom ciddi bir sıhh1
8OfJya! tehJike teşkil etmi, ve bunun ktitü akıbetieri eski neaUlerimizde
keııdiD.I hiMetttrmeltten g1!rl kalmamıştır.

Yemleket:Lm1zin güney -doğu illerinde mevzi! bir halde bulunan tn.
bom hastalığı ile mücadeleye ilk defa 1925 yılında Adtyaman ve Malat-
ya'da a.çı.la.n 20 ve 10 ar yataklı iki hastahane ve bunlarabağlı iki d1s-
panaerle bo.şJanmıştır. Sonra, :zamanla tedricen bu mÜt:&dele müessesele-
rinin sayıları arttın1mış ve 1949 yılı sonlannda 16 bastabane, 40 dispan-
8el', 99 köy tedavi evine ibli,ğ edilmiştir. 1949 yılında alınan 458.000 lira-
lık mücadele taJuı:isati1e lüzumJu ihtiyaçlar karşı1&nnuş ve cem'an 124,038
vatandaş muayene edilerek bUn1ardan trahomlu bu~unan 57,930 kişinin
(hMtahk ni8beti % 46.7) tedavisi yapılmışur.

son yıllarda trahom mücadele programma daha da önem verilmiş
ve teukll1t genişletilerek faaliyet sahası daha şümuUü bir hale getirilmiş-
tir. 1958 yılında te§killta bağlı hastahane sayısı 20 (6 81 mÜ8taki1, diğer-
leri devlet hastalıanesi bünyesinde), dispanser 8ayısl 50, köy tedavi ev-
leri B8.yısı iBe 252 ye çıkarılmışbr. MotörlU araçlar ve ki!i miktarda. iJet-
lerle teçhiz edUmiş olan teşkilat halen Dünya Sağlık Teşkilib ve Birleş-
mlş Mllletler Çocuklara Yardım Fonunun. teknik, maddi yardım ve işbir-
üği1e modern bir tanda ç~makta vebaşarıh sonuçlar sağlanmaktadır.
Nitekim Cetvel 27 nin tetldkinden de anlaşılacaKl üzere trahomlu niabeti
1932 de % 74..0 den 1958 de % 7.4 e düşürülmüştür. 1008 yili zarfında
muayene edilen vatandaş sayısı 44.7,173 ırahomIu görülüp tedaviye alı-
nanlar 33,142 ve hastalık adedi ~.f 7.4 tÜr. Trahom savLıjlDJn yapıldığı il-
!eTle nütus1an Cetvel 29 da gösterilmiştir.

1959 yılında mücadele faaliyetlerine devam edilmiştir. 1959 da
448.,356 vatandaş muayene edfmilj bunlardan 36,358'j yani yüzde 8.1'i
trahomlu bulunmuştur. 1959 yılı için trahom savaşına tahsis edilen öde-
nek yekunu 845,000 Türk liras~ olup, Dünya-Sağlık Teşkl1i.tı ve UNICEF.
in ya.rdımları (ki, cem'an 73,200 doıar) bu rakamın dışında.d.1'1'.

Dünya nüfusunun takriben % 10 -15 inin trahomlu olduğu, tanınmış
bazı müellif]erce kabul edilmektedir. Diğer cihetten Cetvel 28 de zikredil-
miş olan bazı yabancı memleketlerde yapiJacak mukayeseden de memle-
ketimi:r. durumunun memnuniyet verici olduğu anla.şı1a.caktır.

HUkft.metimiz miktar ve zararlan bUyük çapta dÜljürülen bu sosyal
AIetle aava.şa çok önem vennektedir.

Bir ıaman1ar tahribab ve tevüt ettiği kör1ük1erle büyük bir memle-

ket dlV&8J olan trahom ileti. artık önemini kaybetm1, ve bir problem
olmaktan çı:karak iz;a.le ...I'h...nn.. girm1v bulunmaktadır.

i
.
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Cetvel 27. - 'ba.bom buwesi. dispanser ~ ted&vt evi adetIerl\e yaptJ:a.n

muayene "8 trahomlu sayılan \'8 nisbetleri. 1932 - 1959. ,--
Ta.ble 27. - Trachoma hospitals, di..speMariesand treatment bouses:

Their nUmbeır, number of peraon.s examined and number of persone

having tre.choma and tbeir ratio. 1932 - 1959.

'.
1+) 6 sı mi1ataJdl, dilerleri d"l~t baslanel~ri bünyes1Dde göz ııervl.$:l haUnded1r.

6 ot them are Independent and H are tndept'ndmt clinicıı 1n Sta.te hoı!p1ta18.

1969da tl"8.born _v &.!II 19 Ilde uygulanlO14 olııp bu nıerl~ nüfWllan ~tvel 29.
da gtSııteı11ml.şti.r. in 1959 tnı.chomıı eontrol ..etlYltle. took pl&ce in 19 provtn-

OI'.S. The popu1a.üon of theee provinceıı Iıı IıhOWJ1In Table 29,
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<:ıetvet ıs. - Afrika ve Asya. mem1cıketJeıtDde trahom vukua.t& (+)

Tab1e 28. - Tra.chOJ]1& caaes in .AJıian &nd Afric.an countrles (-t)

i.
-( +) Dünya Saflık Teı:ıkIJAtı bü~ieriDden alınmı~t1l'. . From the WHO BulJet:1Iı.ıı.

<++J Nat&maın ,"ya t.&h:ıWıI rakam - IDeomplete or elUmat.ecl f1ıw'e.
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Table 29. - proviooea where t:rachoma control la applied and their

population.

LA. S. Frengi ,-e cü%aaıla Sa.va.ş - Syphilia and Leprosy Control.

Frengi, tehlikeli bir %iihrevi ba.stahk olmakla kalmayıp nesli ~ b0-
zar. Bu bakımdan nüfWl siyasetine kar,ı dikiJen en ciddi enge1lerden biri-
dir. Diğer ta.ra.ftan teda.visi ihınal edilen hastada frengi ka1b ve böbrek
gibi uzuvlara dokunduktan muda sinir sistemi ve beyni de bo:ıara.k teh-
likeli akıl hastalıklarına sebep olur. Bu bakımdan bu hastalık haklı olarak
pek önemli ar aıhhf sosyal i.fet telakki edilmiştir.

Yem.leket:imizde frengi mücadelesi ilk defa. lmparatorluk devrinde
m.aha11i ldarelerce hastalığın en 'ke.ı:ıifbulunduğu Kastamonu vila.yetinde
başlamıştır. Fakat esas mücadele Cumhuriyetin ilanından sonra. 1925-
1926 y1l1annda ele a.IınmiŞ ve yurdun frengi bakımından kesafet göBteren
nunta.ka.lannda mütehassıs hekimlerin nezaretinde seyyar ekiplerle fillen
mW::adeleye M""n'lIştn-. .

Bqlangıçta 7 ayn teşekküUe işe başlanılmış ve daha soıınıan sa-
yıları ona çıkarılmış oLan mücadele te~kkülleri tarafından memleketin
muhte1it bölgelerinde 1940 - 1949 yılları arasında 1.189,987 kişi muayene
ediLmİf ve bunlar &n8JtIda 14(},629 frengili tesbit ~tir. 19fO yılın-
da biltUn yurt athında umumi savaşa fülen ba.şJ.aıurkendaha önceki yı1~
!ardan mUdevver 152.2"5 frenglli ile birlikte mevcut hastalardan 185,092
kie1 tedavi edilerek kayıtb.rı tamamen silinmiştir.

1949 - 1950 yıIlan arasında 10 mücadele teşekkülü ve 18 deri ve te~
Da8ÜL hastalıkları dispaıuıeri ile sayılan mahalli sağlık teşekküllerinin

..'.
:.J;..
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talifle:e g&oe değŞm 170 muval<kat ı.cı..vi.!atuyoııu ile girişlJen
-vqta yeniden 1,817,871 'kiji muayene edilmiş ve bwıla.r ar&aı.Dda. '17,679
hasta te&bit edilerek tedavi &ltına. Iıhnm''lJ..rdır.

1957 yılına. kadar frengi tedavisi eski metodlarla yapı1ma.kta. ve bir
hasta.nm tedavi aüresi 4-5 'sene sürmekte idl 1957 Temmuz ayından bu
yana ise azami 2-3 ay devam eden penicillin tedavi metodu ile tedavi
sistemi tamamen değiştirilmiştir. .

19:59 yılınd& ziibrevi hastalıklarla savq t.evkUibnda. 52 ta,hip, 162
sağWt memuru ve 16 hemşire çabetınlmışbr.

1940 ili. 1959 yılı sonuna kadar frengi savaş çalt~maJan ile teş-kili.t
sayısı ve telkilibn bulunduğu mahBller Cetvel 30, 31 ve 32 de ayrı ayrı
göırterlJmivtlr.

CeıtVeISO. - liYenp Şube8i Teşldli.b. 1940 - 1959.

Tah1e 30. :... Organiz.a.tion of the Sypbilis DiYision, 1940 - 1959.
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Cetvel SI. - Yurdun Umumi Frengill Durumu, 1940 - 1959.

Ta,ble 31. - Syphills in Turkey, 1940 - 1959.

Yılı

\

Yıl ba3ıDda Yeniden Tedaviden Tedavlde

\

Bmde
mevcut kaydedilen çılauıJar kalanlar nisbet!

Year Patients New regis- Recovered Under Iper 1000
31.xn trat10ns treatment

1940 1~2 215 17963 21 522 148 656 8.3

1941 148 656 13 951 20 884 141 723 7.9

1942 141 723 9213 17470 133 466 7.4

1943 133 466 8712 LO 920 131 258 7.1

1944 131 2M 122% 15 852 127 701 6.8

1945 127701 30 652 35722 122 631 6.5

1946 122631 12603 14144 121 090 .6.4

1947 121090 12700 16720 117 070 6.2

1948 117 070 10758 18211 109617 5.8
1949 109617 II 782 13617 107 782 5.7
1950 107782 10387 13 678 104491 4.9
1951 104 491 9415 23 510 90396 4.3
1952 90 396 7752 21 ~OO 76648 3.6
19M 76 648 9293 13 634 . 72 307 3.4
1954 72 307 9243 14006 67 544 3.2
1955 M 544 7582 13 ~18 61 608 2.~
1956 61 608 9119 15 9~7 54770 2.2
191;7 54740 5348 10052 00 066 2.0
19M 50 066 5420 8681 46805 1.7
11159 46 805 4857 8403 43i2~9 1.4
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;~rt"'mbe, Ak1n~. Jı(~ye.
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1) Adana 10) Zonguldak
. 2) Ankata 11) Kmıya

3) Antalya 12) Erzurum

i) Buro& 13) Tnbzon

5) ÇDnalrlr..18 14) Kocaeü

6) ES!dIehir 15) Kayserı

') lakendenın 16) DiyarlJokır

8) hmir 17) Sa.kary.

9) Samsun 18) ıçel
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omoı 1:1.- Fı<Oı&ISo... _.ı.ıJiIOba - fUIIYeCte ...ı ı.cu

yer\or (19&1).

T&bIe 32. - A~tlve Adviaory Branches in Syphllis Control. 1959.

ii
i,

Deri VB Tenuü1 Hast8.wrJarı Di.spaDserlerinin faaliyette bulunduğu
riI1yetler:

Provinces where SypbJlia Control Diapensariea are in action :

.

i i
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L A. 6. Sıtma Savaşı ve Era.dlka.sYODU . Mala.ria Control and Eradicat:lon

\.

Memleketimizin da.hi1 bulunduğu Akdeniz bölgesinde sıtma çok e&-
ki zamandanberi tarihi ve müthiş bir Met olarak hüküm sürmUştl1r. Öy-
le ki harp, soeyal teşevvtişler. ekonomik di1şkünlük veaaire gibi elveriş.-
siz faktörlerin hüküm sürdüğü anlarda sıtma bu bölgelerde daima alev-
lenerek medemyetlerin yıkıhnasma ve nesinerin inkıraı.ına dahi sebep
olmuştur.

Geçen asrın son1a.nıı.a doğru 8Ibnanın sivriaineklerle bulaştığı an1a.~
şılara,k gerekli tedbirlerin a.lınına.m Akdeniz bölgesindeki Deri memleket-
lerde bu hastalıkla rasyonel eaaslara göre sa.vaş imkAn1a.rı vermiş ve
memleketimiz de bu ba.mJelere ayak uydurmağa çalışmıştır. Ancak teşki-
litımı.z;ın kifayt!tııizliği bir tiirlU neri memleketler seviyesine varmamıza
imkan vermemiş ve bir nesil boyu gibi kısa bir zaman evvel dah1 Ana.-
dolu'da seyahat edenler 8ltma yüzUnden boplmış köylerle karşılaşmıı.k
gibi feci ma.nzarala.r& şahit olmuşlardır. Bilhassa BlriDd a.ban Harbi
ve ODUD avakibi, sıtnıa.nm memleketimizde başta gelen bir sağlık tehll-
keai olmasına sebebiyet vermiştir. Bu hal karşısında Cumhuriyet Hi1k1l-
met:iniDok vazifelerinden biri aıtma saYa.Şı§eklinde gfu;ükmUş ve mt:mayı
kontrol altına alabilmek için zamamn ilmi icaplarına. uygun bir tqk:i.1At
nüvesi kurularak genişleti.lınesine devam edilmiştir. Ancak İkinci Cihan
Harbi'nIn elverişsiz şartları sılmanın tekrar alevlenmesine sebep olmWj
ve olağanüstü bir sa.vaş yapılarak daha ciddi gayretler gösterilmesi ge-
rekmiştir. Nihayet Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı mtmayı kontrol
alUna almağa muvaffak olmuş ise de aşağıda belirtileceği veçh.Ue bu
tedbir sıtmayı büsbütün ortadan kaldırmağa kifayet etmemekte, sadece
tehÜ.keU şekilde bqgöstermesine mini ola.1::ilmiştir. İŞte va.ziyet böyle
iken ilim ve tatbikat sahasındaki yeni gelişmelerle 81tma.nın büsbütün
ort&da.n kaldırılacağı anlaşılmıŞ ve sıtma era.dikasyonu denen bu prog-
ra.m.m.memleketimizde de tatbi.kine karar verilmiştir, Sıt.ma.nın yakın ta-
rihiIe bu sahada a1ıqan son tedbirler aşağıda belirtilmiştir.

. 194.9 yılında. Türkiye'de Sıtma Savaşı. Te§kilAtı 41 sıtma savaşı böl~
gesi, 249 IUbe halinde v~e görüyordu. Kontrol altında bu1wıan k5y
sayısı 11,430 ve bu 1dSylerde oturanlann 8ay1SJ 5,398,767 idi

1949 yılı sonunda elde edilen kayıUara gôre o yıl içinde murakabe
altında bulunan nüfusun % 80.1 i muayene edilmiş ve bunlar arasında
dalak1ı olarak görülenlerin niabeti de% 10.5 olarak te&bit ed.i1ınİjt1r.
Aynı yıl i~inde 8ltmalı ve 81tma şUpheli olarak görU!üp tedaviye alınan-
1a.nn saYısı 1,323,791 ve bun1ann mUrakabe altında bulunan nüfusa Die-
beti de % 24.4 tür. Yİ:ıe aynı }'1I içinde sartalilen DDT m.ikt&n 99.381
~o~.

.

1JJ5() y1hnda bölge adedl 42 ye, ,ube adedl 257 ye .. köy adedl de

U,742 Y. çıko.rı1dı. lM9 yılına
= imkAn ııiabetinde daha ra.da

DD'!' temini dhetine gidildi ve bir evvelki seneye nazaran 10,474: kilo

'.;-
".
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fazlasile 109,855 kilo bDT sarfedilmek suretile, çalışmalann daha ve-
rimli olması temin edildi. 1950 yılınm son rakamlarına nazaran dalak
endeksi % 10.5 dan % 7.1 e ve tedaviye alınan sıtmalı ve sıtına şüpheli
şahısların nisbeti de % 22.4 e düşmüş oldu.

1950 yılı içinde Marshall yardımından, sıtına savaşı için malzeme
ve ensektisid maddeler temini cihetine gidildi. Yapılan anlaşma gereğin-
ce 1951, 1952, 1953 yıllarında kullanılmak Uzere Cetvel 33 de cins, ve
miktan ve tutan gösterilmiş olan malzeme temin edilmiştir. Uç yıl üst
üste tatbik edilen sıkı bir programın sonunda 1950 yılında % 7.1 olan
da1ak endeksi 1953 de % 1.4 ve tedaviye alınan 81tınalı1arİa 81tma şüp-
heli şahııiarın nisbeti de 1950 yılında % 22.4 iken 1953 sonunda bu nis-
bet % U.5 e düşmüştür. 1953 yılında Marshall yardımı sona ermiş ol-
masına rağmen Hükiımet kendi imk8.nlarile DDT temini cihetine gitmiş
ve 81tma savaşına verilen hızı aza1tmamıştır. 1952 yılında Marshall yar-
dımından alınarak sarfedile:ı DDT miktan 645,566 kilogram, 1953 yılın-
da yine Marshall yardımından alınarak 944,775 kilogram iken 1954 yılın-
da Sağlık Bakanlığı bütçesine tahsisatla alınarak sarfedilen DDT. mik-
tarı 980,346 kiloramdır.

. Bu suretle 1956 yılı sonuna kadar 81tma savaşı programı. tatbik
edilmiş ve 1956 yılı sonunda da1ak msbeti % 0.4 ve 81tmadan tedaviye
alınanların nisbeti de%> 5.9 a düşürülmüştür.

1953 yılında İstanbul'da toplanan Beynelİnilel Tropikal Hasta1ık1ar
ve Mal\u"ya.Kongresinde, sıtmanın bütün dünyadan emdike edilmesi fikri
.münakaşa edilmiş ve bundan sonra dünyanın.81tmalı olan bölgelerinde
81tma mücadele programı terkedilerek, 81tma eradikasyonu programının
tatbikine başlanmıştır.

,1956 yılı içinde 81tma eradikasyonu programının tatbikine esas olmak
üzere bütün Tiirkiyeye ŞAmiL bir tetkik yapılmış ve bu .tetkikin neticesi
olarak hazırlanan esaslar dahilinde 1957 yılı başından itibaren Tiirkiye.

de 81tma savaşı programı terkedilerek 81tma eradikıisyonu programının
tatbikine geçilmiştir.

Sıtma eradikasyonu ile 81tma mücadelesi arasında mühim farklar
vardır. Şöyle ki : Sıtma savaşında gaye 81tma nisbetini muayyen bir se.
viyeye indirdikten sonra tekrar yükseimemes! için lüzumlu tedbirleri al-
maktır. Burada program devamlı bir programdır. Uelebet devam edecek-
tir ve her sene muayyen miktarda bir paranın sar!ııu icap ettirir. Hal-
buki Bltma eradikasyonunun gayesi muayyen bir müddet içinde faz1a
mesai ve fazla para sarfile 81tmayı tamamile ortadan kaldırmaktır. lik
nazarda eradikasyon programı daha pahalıya mal olan bir program gibi
görünürse de, haddizatmda mücadele programına nazaran daha ucuza
malolan bir programdır. Ç"linkübeş sene gibi mahdut bir zaman içinde
gaye tahakkuk ettirildikten sonra .bütçeye her sene konan para hiı.zi.
neye karkalacak. ve 81tma teşkilatında ı.a.lışan hekim vesair personel de

memleketin diğer sağlık davalarında vazife a1mış 01acak1ardır.

ı
. ~
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İşte bu sebep~n dolayıdır ki 1957 yılı başından itibaren bünye.

Sağlık Teşkilatı ve UNICEF'le yapılan işbirliği sayesinde Türkiye'de
sıtma eradikasyonu programının tatbikine geçilmiştir.

Sıtma'nm imhasına dair kanun 4.1.1960 tarihinde kabul edilmiştir.
Türkiye'de sıtma eradikasyonu programı iki Safhaya ayrılır: Birinci

safha 1957 yılı başından 1959 yılı sonuna kadar devam eden üç yı1lık
safhadır. Bu üç yı1lık müddet içinde Dünya Sağlık Teşkilatı ve UNICEF'-
ten 2,5 ~yon dolar tutarında, motörlü nakil vasıtası, ensektisid mad-
deler, sıtma il8.çları, pülverizatörler ve otomobil yedek parçaları temin
ed1ımiştir.

.

Eradikasyonda gayeye vasıl olmak için başlıca şart uzviyetinde sıt-
ına paraziti taşıyan şahıslann teabit edilerek bunların modern sıtma lI19-
larile tedavi edilmesi ve :bu suretle mubitleri için zararsızbir hale getiril-
mesidir. Eradikasyon programınııi tatbikine başladığımız 1957 senesinde
895,845 şahıstan kan almmış ve bunlann 5,536 adedlııde sıtma paraziti
teabit edilerek tedavileri yapılmıştır.

1958 yılında bir taraftan sıtına paraziti hAmili olan şahısların büyük
bir titizlikle aranması, diğer taraftan daba.zı bölgelerde sıtmayı nakleden
sivrisinek nevilerinde DDT ye karşı bir mukavemet teessüs etmesi neti-
cesi kanında sıtma paraziti tesbit edilmiş olanların adedi 1957 senesine
nazaran daha yüksek görülmüştür. Bu suretle, bu mukavemetin tesbit
edilmiş olduğu bölgelerde DDT yerine Dieldrinkullanılmış ve çok iyi

: neticeler almmıştır. .

1957 ve 1958 senelerinde eradikasyon prögramına dahil bölgelerin dı-
şında bazı yerlerde sıtına vak'aJıinnm mevcudiyetine kani olunmuş böyle-

ce 1959 yılı Nisan ayı içinde Dünya Sağlık Teşkilatı ile varılan bir an-

laşmaya göre, eradikasyon programının hemen hemen bütUn Türkiye'ye
taşmiline karar verilmiştir. Bu suretle 1957 yılında eradikasyon progra-
mına dahil olan köyadedi 17,281 iken murakabe altında buluna~ saha-
ya bir çok yerler yeniden ithaJ edilmek suretile köyadedi 30,000 in üstü-

ne çıkarılmış ve programın 1964 yılı sonuna kadar temdidi hususunda
da mutabık kalınmıştır.

Halihazırda sıtına eradikasyon teşkilatı 21 Bölgeler Grubu, 57 bölge
ve 306 şube olarak vazife görmektedir. Türkiye, sıtınalı bölgelerin sıtma
bakımından ehemıniyetine ve intikaJin devam' ett;iği muayyen rakımla-
ra göre üç gruba ayrılmıştır. Bunlardan Doğu Anadolu dağlık mıntakı;.-
Bl, Orta Anadolu Yaylası, Karaooniz sahilleri ve Trakya bölgesinde sıtına

intikaJinin 1,200 metreye kadar devam ettiği tesbit ~tir ve bu böl-
gede bir yıl genel mahiyette kalıci ensektisid tatbik edildikten sonra

sUrveyana hizmetlerine devam edilecektir.

Ege bölgesi ve Akdeniz sahİ11erinde aıtına intikalinin 1,500 metreye
. kadar devam ettiği anlaşılmıştır. Bu bölgede üç sene üst üste kalıcı en-

sektisid tatbik edildikten sonra sUrveyana hizmetine geçilecektir. .
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Cenubi Şarki Anadolu'da 'sıtma intikali 1,800 metreye kadar devam

etmektedir. Burada 5 sene kalıcı ensektisid tatbik edildikten sonra sUr-
veyans hizmetine geçilecektir.

1957 yılı başındanberi devam etmekte olan sıtma eradikasyon prog-
rammda yapılan değişiklik dolayısile teşkilatta çalışan ıbilumum doktor,
sıtma savaş memuru ve sağlık koruyucu1ari1e ıaboratuvar teknisyenleri-
nin yeniden bir yetiştirme kursuna tabi tutu1malan lüzumu hası1 olmuş-
tur. Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından gönderilen ecnebi mütehassıs1ar-
la birlikte Adana Stma Enstitüsünde bölgeler grup başkanlan için 8 haf.
taIık, bölge başkanlan için iki grup halinde herbiri 6 hafta olmak iliere
kurslar açılmıştır. Yine Adana Sıtma Enstitüsünde ıaboratuvar teknis-
yenleri 4 haftalık bir kurstan geçirilmişlerdir.

Teşkilatta çalışan Sltma savaş memur ve sağlık koruyucuIan da
bağlı bulunduklanbölgeler gnip merkezlerinde 15 gün bir kurstan geçi-
ri1miş1erdir .

1960 yılı ihtiyacı olarak 151 otomobil, 1,250 ton DDT, 80' ton dieId-
rin, 130 mikroskop, 3,000 pülverizatör ve ihtiyaca kafi gelecek kadar
sıtma ilAçlan ve otomobil yedek parçalan temin edilmiştir. Temin edil-
miş olan bu ma1zemenin tutarı bir milyon dolann üstündedir.

Sıtma" eradikasyon programı, halen dünyanm sıtmalı olan bütün
memleketlerinde tatbik edilmektedir. Eradikasyon programım tatbike,
bizden daha evvelbaşlamış olan memleketlere nazara.iı, bizim aldığımız
netice çok daha mÜ&bettir. Dünya Sağlık Teşkilatı ve UNICEF, TÜrki.
yedeki sıtma eradikasyon .faaliyetinin müsbet netice vereceğine kani 01-
duklan için, Türkiye'deki 'programa büyük ehemmiyet vermektedirler.

A1ınan neticelere göre, Türkiye'de tatbik edilmiş olan metodların
sıtma eradikasyon faaliyeti gösteren diğer memleketlerde de tatbikine
bAşlAnAt" ktır.
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Cetvel s3 - 1951. 1952 ve 1953 yıDaruıda )(al'!Ohall yardmundau

uğlanan malzemenin cins ve miktan

Table 33 - Kinds and amoun18 of equipment provided from the

Mushall Plan 1951 - 1953.
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CetVeı s4 &. - TürkIye'de 8Itma yönünden bölgelerde muayrne ediieu

kanlar ve netlQf'leri (Ddm sonnna. kadar). 1959

Table 34 a. - Number of slides (ma.la.ria) ex.amined. by region and tbe~r

results in Turkey, 1959 (UntU the end of Octaber 1959)
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Cetvel s4 b. ....:..Türldyt"de yaş gruplan ltibarlyle miirıpet sıtına

1 vak'a.1an, 1959

Table 34 b. - Malaria positive ca.ses by age groups in Turkey, 1959
.
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L A. 7. ADa.. ÇocukSaglığı - Maternityand chi1dHealth.

Bir memlekette annt!ler ve ÇQCUklar aıhhi ve fI08Y8J hso1nmt'l"n yar-
dım ve korunmaya ınuhtaç bir gnıp teşkil ederler. Annelerin gebeUk, dG-

ğurma ve lohuaa.hk esnasında maruz 'kaldıkları tehlikeler1e doğumdan
gençlik çağına kadar ka.r1ılaştığl çeşiW mikropIu hast.ahklar, kÜçük
ya.şla.rda giderilmesi 'gerekli" şekil bozuklukları vesaire gözönüne get1riJir-
se bu tehli.k.enin ehemmiyeti anlqılır. Binaen.aJeyh ana ve çocuk sağlığını
korumak mUhlm bir amme vazifesi teşkil etmiş ve bu hususta çeşitli mU.
esseseler ve doğum ve eOO hizmetleri gibi teşkilit kıuıılmuştur.

Memlaketimiule \idayette bu cihet doğwnevlen. hasta.hanelenielı1
doğum pavyon ve servisleri ve belediye ebe8i t.eşkilA.ti1e ila edUmek is~
mişti. zamanla ileri memleketlerdeki inldşaf1/U' da gözönWıe getirilerek
ana ve çocuk sağlığı merkezleri kurulma.sı mevzuundaki ihtiya.cin tat-
mini ci.betiDe gidilmiştir.

Ana ve Çocuk Sağlığı Şubesi. - Maumity and Child Health Dhision.

6367 sayılı kanuna müsteniden Dünya Sağlık TeşkilAtı ve UNICEF
mWJavirleri1e hazırlanan 20 senelik bir program ile Sağlık ve sosy&l
yar<!ıin B&kanbğı blinyeslnde Sağlık İ4leri Genel MüdUrlliğüne bağlı ola-
rak 1952 yılında faaliyete ıeçen a.na ve çocuk sağlığı eubesi:

Türk kadınlAnmtı evlenme mua.yenelerinden bq1ayarak bUD1ann
alie hayatlarında gebe kalma1annı normal göst..eren eğitim ve hamile kal-
dıktan sonra gebeliklerinin normal bir eekilde seyrini temin etmek i~
perlodik. muayeneler yaparak. doğumun en iyi bir şekilde, kadın '0'0 d0-
ğan çocuğun ölUm niBbetlerini IUlgari hadde indirmek gayeQ1e §ehir ve
kasabalarda doğuracak anneleri, doğumevleri veya sağlık. merkezlerine
sevk.et.Iİıek, köylerde iBe istasyon ebelerinin devamlı kontrollerile patolo--
jik. ve anormAl dogumıan vaktinde tesbit ve bu vU'a1an kasaba. veya
şehirlere &eVketmek. Normal doğutnla.n evlerinde en ıuhhi bir şekilde te-
min etmek gayesile gebeleri kontrol ve ta.kip ve gereken ihtima.nu gö&-
termek, O -6 YILJ arasındaki çocukla.nn sağlam. gürbüz ve normal in.
ki§8.fia.nnı sağlaın&k. malôm çreuk1uk bastalıklannı önceden kepede-
rek bunlann iht11iUanna mini olmak, koruyucu &ŞI ve Benımlar varsa
vaktinde tatbik ederek bunları butahklardan vlkaye etmek, çocuğUn
bedenen ve nıhan en iyi sağlık f&I1:Lan albnda yetişmesini sağlamak ga.
yesiJe tesis edümişbir şubodir.

Yeni doğan bir çocuğun bakım ve neza.reti, ziyaretçi ebe - he~
ler veya köyebeleri tarafından yapılır. Müteakiben çocuk. okul çağına
kadar periyodik olara.k muayeneye getirilir. Çocuk ve gebe, emzi.kU anne
muayeneleri, Ana ve Çocuk Sağlığı merkezlerinde, hastahanelerin niaai.
ye servi.s1erinde, Bağlık merkezlerinde ve sağlık istasyonlarında çocuk
veya nisaiye milte1ıasaıalan veya kurs görmüş pratisyen hekimler tan.
~y.~..

.
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Her mUracaat eden çocuk ve anneniD karneleri mevcut olup periyodik

gelişIerde elde edilen bulgular hanelere işleniro Okul çağına gelen çocuk-
1&nn sağbk karneleri okul hekimliğine devredillr. Annelere. hAmlle1ik..
eınıinne, çocuk besIeme ve bakım hakkında teorik ve pratik dersler ve.
rilir. Çocuk: ve annelerin vitamin ve süt ihtiyl.Ç1an UN1CEF t.ara.fmdan
ve mahal11 teeJdlibn yardımları sağlandığı yerlerde kundak eşyalan mec-
ca.nen temin edilir.

Birleşmiş Milletler Çocuk1a.ra. Yardım Fonu (UNlCEF) ve Dünya
Sağlık TeoJd1Atı (WHOIgtbi milletlerarası -ııüllerle ı.ı.ırUği ve yar-
dım1an temin edilerek Ankara'da 1953 de bir Ana ve Çocuk Sağiıtı Te.
kimW Merkezi teSI..9 olunmtŞUr. Bu sahadak1 çalı§ma1an orga.nlıe et-
mek uzere Dünya Sağlık. 'Teşkilatından mütehass18 hekimler, ebe ve bir
sosy&l bemlire mUşavlr olarak 1958 e kadar yurdumuza gelmiştir.

TekimU1 Merkezini müteakip:

1955 de İzmir, Ankara (YPnI""."''''''''J.

1956 dt. 'Xwlcaha.nıam Ana. ve Çocuk S&ğbğı Şubesi ve üç iatasyon.

1.956 da (Eaklşehir, Gaziantep, Konya ve Sivaa'da) mahalli doğum-
evlerine bağlı olarak seyyar ekipler faaliyete geçmiş olup, bu yerlerde
A. ç. S. merkezleri açıldıktan Bonra liğvedilmiş ve teş.kilAt içine alın._.

1957 de Bursa. Ana ve Çocuk Sağlığı Merkezi.

1M8 de İspart&, ,EskişebIr, Konya, Kayseri, sı"" Gaziantep, Is-
tonbW (Ş!<JiJ, Adana ve Enurum'da A. ç. S. Merkezleri aç,ı,.,.tır.

1M8 oonUIl& kadar Aydm'da 7, Bahkeair'de 7, Isparta'da 6, Gazi.,,-
tepte 6. K&yaerl'de 6, Kwlcahamam'da 3 olmak U:ıere 3:i köyde -,lık 1.-
tuyonu açılmııtır.

'
1959 da Antalya, Aydm ve B- vilAyetlerindeA. ç. S. Merk...

leri !&aliyete g<çmlo olup, Dlyari>akır, Malatya, Trı>bzon ve Zonguldak'-
ta bu merkeUer faaliyete geçmek ilzere ba:urlık1a.n hmınnhn.."§tır.

1959 aonuna kadar Aydın'da 7, Balıkesir'de 7. İsparta'da 6, Gazian-
tep'te ~ Kayseri'de 6, Ealdşehir'de 9, Erzurum'da 6, 1zmir'de 14, Ma.1at.
ya'da 6, DlyarbaJcr'da 12, Kwlcahamam'da da 3 nlm&k üure 82 köyde
sağlık btasyonu faaliyete geçmiştir.

.

1960 yılında, açı1a.cak olan ana - çocuk sağlığı merkezleri vilAyet-
leri: sakarya. Edirne, Kocaeli, Samsun, Urfa ve .UII!ont."ı;Jl!'.

1960 yıhnd& açılacak <ılan şubelerin kazaları: Akhisar. Na:zilli. Silvan,.
BeYvehir, Alanya, Çarşamba, _ek, Istinye, Polatlı ve De-eli kazaia-
rmda aym senede yerleri biWıare tesbit edilmek Üz,ere 96 köyde sağlık
hıtıuıyon1an hizmete geçecektir.

= )'1hııdanberi tatbik. başlanan yenı projeye göre A. ç. S. hızmet-
lerinln köylere kadar te§mill derpJi edi1mJotir. Bu plAna göre yeıı..cek
köy ehelerl, yardımo. ebe - hemşire 6 ay teorik, 6 ay pratik, 6 ay iatao-

j
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yonlarda. st&j olmak üzere 1,5 senelik bir tedrisata tibi tutula.ca:kve köy-
lerde istihdam edilerek, köydeki ist&5yonlar da. kıı:.ada.ki sağlık merk~
Jerine bağlı olarak faaliyet gÖ6tereceklerdir. Her 25 köyebesi içiu kaza
sağlık merkezlerinde onlann çalışmalarından m.es'ul bir munkıp hemşi-
re mevcut olacaktır.

Qetvel. ss. - Ana Çocuk Saglığl Xerk@'LIerinde va:dfe gören doktorw

ve ebe - hernşire,ler, 1954 - 1959,
Table 35. - Number of physicia.ns and midwivee - nursea working tn

Maternity and Child Health Centers, 1954 - 1959.

Kira ve mefruşatı halk tarafınd&n sağlanan Sağlık htasyoDlan şun-
i&r<hr :

VdlyelÜı &eb

lZmJr

Aydm

BaLıkeSIr

ESkiŞehIr

Toplam

İstasyOb adedi

14

12

12

9"

47

Hamiyetaever vatandaşlarımız.ın bu aaiI hareketi takdire şa.yandır.

i
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L A. 8. Sanitasyo~Wzmetleri- Sanitary Services.

İnsan ve diğer canlı varlıklann yaşadıklan muhit ciddi bir sıhhi ve
fenni kontrola tabi tutulmazsa sıhhat için pek tehlikeli olabilir. Çünkü
vlicuttan aWan 'dı§kılardaki mikropların içme suyuna karışması, yahut
sinekler vasıtasİle gıda maddelerinebulaştınlması doğrndan doğruya
sıhhatı tehdit ettiği gibi hastalık bulaştıran böceklerin üremesine r.ıey-
dan verilmesi de kütlevi hastalık amili mahiyetini alabilir. Fare ve ılığer

: kemiricl1er de bu bakımdf!D çok tehlikelidirler,

İşte bütün bu tehlikeleri öıılemeyi gözönünde tutarak sıhhi ve fen-
ni su tesisleri, kanalizasyon tesisleri, sıhhi şartlan haiz meskeııler kur-
mak, böcekler ve kemiricl1erle savaşmak, teknik bir tabirle &anİtasyon
adını taşımaktadır.

Daha sonra gıda maddelerinin kontrolü de bu mefhumun içine gir-
miş ve hepsi birden sağlık mÜhendisliği diye bir ihtisas şubesinin hizme-
tine bırakılmıştır. Sağlık daireleri bu hususta böceklerle savaş, gıda
maddelerini kontrol, umumi yerlerin temizlik şartlanm murakabe gibi
hizmetleri bilfiil yapmalarına karşı su ve kanalizasyon tesisleri, kaplıca
tesisleri gibi hususları 'da ilmi ve teknik bakımdan murakabe ile mükel~
leitirler. Bu bakmdan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının aldığı ted-
birleri aşağıda hülwten bildirmekteyiz. '

. Sanitasyon çalışmalan meyamnda bulunan; 831 sayılı kanun hüküm-
leri gereğint;:e şehir ve kasabalara ait içme suyu ilk etüd rapor ve, pro-
.jelerinin tetkik ve tasdiki, şehir ve kasaba memba ve içme suyu tesisle-
rinin mahailen kontrolü, besin maddelerinin sıhhi murakabesi, gıda mad-
deleri inıala,tbane ve satış yerlerini murakabeye ait hususlar, maden su-
ları işletme tasdiknamesi verilmesi, kaplıcalar ve içmecelere verilen iş.
'Ietme tasdiknameleri, kahvehane, lokanta, otel ve ernsali gibi umumi
yerlerin sıhhi murakabesi, mezbaha yapı nizanınamesi esaslan dahilin-

de tesis edilen mezbahaların projelerinin tetkik ve tasdikile faaliyet mü-

>" ,saadesinin verilmesi, kanalizasyon ilk etüd raporu ve projelerinin tetkik
.",,':'ye tasdiki, gayri sıhhi müesseselerin faaliyet müsaadeleri ve bunlann
':,,'i'.'ıııhhi kontrolleri, 'mülevvesat ve muzalırdata ait tesis ve mahallerin sıh-

~f:ri~:,hi mürakabesine ait hususlar, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 267 nci
:":~~';nıaddesi gereğince hazırlanan belediye sıhhi zabıta talirnatnamelerinin
.'.w'!:...,
:;i;';'ilÇİ§leri Bakanlığı ile müştereken tetkik ve tasvibi, sanitasyoııla Hgili di-
;]k';::-ğer bilcümle mevzulara ait çalışmalar, bu hususta sarfedilen gayretler-
:''.~),:Ie, çok genişlemiş ve bu hususta başanJı sonuçlar elde edilmiş bulunmak.

tadır.

"

Besin maddelerinin ve umumun istimaline mahsus eşya ve levazımın
Bı1ıIıi murakabesi mevzuunda da hassasiyetle durulmakta olup 1952 se-
n,esinde yeni baştan tanzim ve tadil olunan nizamname ile esaslı hüküm.

~ ve yine de icabıhale göre ilmi tetkikler sonunda gerekli
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tadi11t yapılmak suretile bu husustıLki murakabenin kifayetli olarak lta.
mııa çaIıaıIa1aktadır.

Bu meyanda, ant ve mamulleri b~daki ta1imatn&me de etratİ1
le1d1de revizyoııdan geçirilmek ınıretile hazırl&n&n yeDi t&llmatna.ıne me-.

riyete konu1mUf bUI_.

1923 yılından 1959 yılı sonuna kadar tasdik edilen içme suyu, kap-
hca. maden 1lUyu. içmece, kanalizasyon ve faaliyetine -mtisa.ade edilen.
meü.ha, gayri sı.bh1 müesseseler vee.ı.hhi :zabıta talimatnamesi adedi
Cetvel t2 de~. .

.
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Qetve142 - Tasdik edilen Içme suyu. kapbca., rnaden suyu. Içmece, ka.

naliıasyon \'e faaliyetine mUsaade edilen me:ıbaha, ""yn
sıhhi müesseseler ve sıhhi zabıta. taliınatnamesİ (1923 -1959)

T&b1e 42 - Approved drinldng water, hat spriDgs. mineral water a.nd

drainage projEdB and per~0D3 given to offensive trades

and health reguJations (1923 - 1959)

T&8d1k e4IIUı - Approved. i lull,..... mil.

i

i Aa114e edlJeJI ..w
i Permf.sııjon gI- ubı.ta

Ym i
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L A.. 9. Hudut ve SahUJer Satbk Genel Mbdü.rliliö - Central Directo-

ra.te ot Health for Bordera and Coastlines.

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlliğilı Umumi Hıfzıss.ıhha Ka-
nununun 29 uncu madesindeki sarahat dahilinde milletlerarası seyrüse-
fer ve ticaret sebeplerile intikal eden beşeri ve salgın hastalıklara karşı
milli hudutlar ve sahilIeri mUdafaa va.zifes:Lle mükelleftir.

Devletçe mevzu Kanunlar. Nizamlar ve Talimat daire8inde ve 6368.
6786. 7031 sayılı kMun1arla tasdik edilmiş olan Miletlera.raaı. Sağlık Ni.
zamnamesi ve ek ",i.,.lIItnnAmeler hükümlerine tevfikan ifayı vazife eder.

Gerek Jim.anle.nmrı arasında seyriisefer yapan ve gerekse yabancı
memleketlerden limaDlanmu& gelen bütUn gemilerin yolcu ve mUrett.e-
batının SıhhI kontrolünü yaptığı gibi bunların limanlarımu.da kaldıklan
mÜddetçe 81hhi durum1annı murak&be eder.

Keza Sıhh.I Hava limanı olarak iLAn edilmiş hava limanlarımıza dış
memleketlerden gelip giden uça.kla.rın yolcu ve mUrettebatının sıhh! kont~
roUbıü yapar..

Gemi ve uçakların durum1an buIaşık, ştlpheli veya salim olduğuna
göre gerek bunlara ve gerekse yolcu ve mürett~batma Milletleraraaı
sağlık Nizamn&mesinin mahsus maddelerinde derpiş edilen sıhhi neza-
ret. tecrit, müşahede. dezenlemyon, derat:iza8yon ve de.ıensektizasyon
tedbirlerinden ir..ap edenleri uygular.

Liman.laruııızda deniz İ§lerile meşgul şa1u.s1ann kap eden a§uarını
yapar ve za.ma.nında ta.kviye aşılanw tatbik eder.

T..ı.ıı.' - Organ1zation

,

A. Genel MUdürlük Merkeri (İstanbul'da)

B. Sa.h.I.1Silihiye Merkezleri: Hop&, Trabzon, samsun., Zongulda.k,
İ8tanbu1 (Galata. -- Büyu.kdere), ,Çanakkale, İzmı:r, Mersin, İs..
kenderun. .'

c. S&hiJ. Sıhhiye İdare Memurluklan: Rize, Giresun, Ordu, Sinop,
tnebo1u, Ereğli, İı.mit, Bandırma, Tekirdağ, Gelibolu, Enez, Boz..
caada, Edremit, Ayvalık, Dikili (muvakkaten kapalı), Çqme,
Kuşawı, Gül1ilk, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Ka.ş, Finike, An-
talya, Alanya, Silifke.

D. Liman ve şehir Bakteriyoloji mUesseseleri : İstanbul, İzmir.

E. Ta.haffuıha.neler: Kavak, Tuzla, Ur1a.

F. Hava Istuyon1an Sağlık
Eaenboğa.

Denetleme Merkeıleri; Ye§İIköy,

i

i
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L B. SOSYAL BtZMETLER - SOCIAL SE~VİCES .

L B. 1. Korunmağa muhtaç kimsesiz çocu,klar - Destitute Children.

Bugün cemiyette, kendi sunu taksirleri olmadan, anne ve babalan
tarafmdan terkedilmiş çocuklar, anıı,sız ve babasız kalmış masum yav-
rular, anne ve babası Qlup da fakru zaruretten bakıma muhtaç çocuk.
lar veya anne vebabanın alkolizm, ileri derecede kumar ipilllUlı ve
cuklar veya anne ve baBanın alkolizm, ile.ri derecede kumar ipillası ve
emsali ruhi delaletlerinden ve kötü huylarından dolayı ihmal edilmiş bin.
lerce yavru mevcuttur. Bunlar korunmağa muhtaç kimsesiz çocuklardır.

Cemiyetleri için anne ve babalı çocuklar ne kadar mühim ise korun-
mağa muhtaç kimse.siz çocuklar da o derece önemlidir. Bunlara bakmak,
aile muhabbet ve şefkatinden mahrum bırakmamak, daha doğrusu bu
noksanı onlara hissettirIDemek cemiyetin en kudsi vazifelerinden biridir.
Bu vazife bugün bir vecihe halİne gelmiş bulunmaktadır.

Bİ2X!e korunmağa muhtaç kimsesiz çocuklar mevzuunda ciddi te-.
şebbüs 1957 yılında vuku bulmuştur. Mezkilr yılda mevzuun ehemmiyeti-
le mütenasip bir kanun kabul ve neşrolunmuştur.

Mezkilr kanuna göre (0-6) yaş arasındaki çocuklann bakımlarile
mükellef bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bu maksat için 1958
yılı bütçesine (4,373,420),1959 yılı bütçesine de (5,908,323) liraödenek
vazolunmuştur.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı her sene bütçesine vazettiği öde.
nek ile yıırtta mew.:ut 0-6 yaş arasındaki çocuklar için bir taraftan

bakım yuvalan inşa ett1rmekte, diğer taraftan da bu glbi yavrulann ,ba-
kımlannı temin etmektedir.

Son iki yıl zarfında, başta İstanbul olma;k üzere 18 vilayet merke-

zinde korunmağa muhtaç kimsesiz çocuklar için Barınma Yuvaları inşa-
sına başlanmış ve bu maksat için Koruma Birliklerine (6,700,000) lira
yardımda bulunulmuştur.

L B. 2. DernekJere Yardımlar - Aids to Societies.

Maksat ve gayeleri sosyal sahada vatandaşlara hadim ve bilhassa
sağlığa müteallik faaliyet gösteren bilcümle cemiyetlere, sağır - dilsiz
ve körler derneklerine, belediye ve eka1liyet hastahanelerine, verem sa.
vaşına blitçede aynlan değişik fasıllardan tahsisatla sosyal yardım sa-
hasında bilvasıta yardımlarda bulunmaktadır. Sureti umumiyede sosyal
hizmetler için sarfedilen tahsisat gözden geçirildiği takdirde, bilfarz 1949
yılında .18,227,652 lira tefrik edildiği ve bu miktar gittikçe artarak 1959
yılında sosyal hizmetler için sarfedilen para miktarı U9.483;624 liralık

t.ahsisat temin ve sarfolunmuş bulunduğu göriilür.

.~"..
~:,~~

i'~/ .
i:~:;.

;
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L B. 8. Rehabilitasyon müesseseleri - Institutiona of Readaptation.

Sosyal hizmetler cümlesinden sağlıJr müesseselerinde tedavi görerek
sağlığını yeniden kazanan ve fakat bünyeleri eski işlerini başarmağa mü-
müsait bulunmayan hastalar için sıhhi müesseselerimizde rehabilitasyon
merkezleri ihdas olunmuş ve bu merkezlerde hastalara nakış, dikiş, çi-
çek, mulaj, saatçilik, çorapçılık, trikotiıj, steno-daktilo, çantacılık, kutu-
culuk, fotoğrafçılık ve taş işi gibi sanatlar öğretilmekte ve böylelikle sa-
lah bulmuş hastalar sanat sahibi kılınmaktadırlar.

1953 yılından bu yana bu mevznda 3,674,535 lira harcanmıştır.

Bugün yurdumuzda mevcut rehabilitasyon müesseselerinin adedi
12 dir.

L B. 4. Sosyal Hizmetler Enstitüsü - fustitute of Social Services.

SağlıJr ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 3017' sayılı Teşkilat Kanununa
göre sağlıJr işlerine ait vazifelerinden ayrı olarak memleketin sosyal yar-
dım işlerile de vazifelendirilmiş bulunmaktadır. Bu vazifenin tam ve ka-
mil bir şekilde icrası ancak sosyal hizmetler salıasında inceleme, etüd,
öğretim ve koordinasyon yapacak bir Enstitünün 'kurulmasile mümkün
olabilir.

Bu sebeple 22.6.1959 tarih ve 7355 sayılı kanunla kurulmuş bulunan
Sosyal Hizmetler Enstitüsü memleketin büyük bir ihtiyacına cevap ver-
miş bulunmaktadır. Mezkfir kanunun ,1 nci maddesine göre: Gerekli iç-
timai ve ilmi etüdleri yapmak suretile, çalışmak imkanına sahip olamı-
yanların yoksulluk sebeplerinin araştn1ması suretile bunlara yapılacak
sosyal hizmetlerin şekil ve merıciini. tesbit etmek, 'fertlerin sosyal inti-
b~kR]..l]lrlş"llll izaleye ve toplum kalkınmasını temine yarayacak tedbir-
leri araştırmak, aile ve çocuk mevznundaki sosyal hizmetleri program-
lamak meV'ZUatını vesair bilgileri toplamak, anket ve etüdler yaparak
memleket ölçüsünde sosyal hizmetler mevzuatının mesuetlerini hazırla-
mak vazifeleri gibi ilmi ve tatbik! talıarriyat icra etmek, sosyal hizmet-
ler mütehassıslarile sosyal yardımcıları yetiştirmeğe malısus yüksek ve
orta dereceli öğrenim yapmak üzere bir Sosyal Hizmetler Akademisi
'tesisi suretile tedrisatta bulunmak ve resmi ve husus! rehabilitaayon mü-
esseselerini murakabe ve çalışmalarım tanzim, umumi, mülhak ve hu-
su.s1 bütçeli dairelerle husus! idareler ve sermayesinin yarısından fazla-
!il Devlete ait müessese ve kurumlar ve husus! kanunlarla kurulmuş ban-
kalar ve sosyal yardım müessese ve teşekkülleri arasında işbirliği temin
etmek gibi miilıinı vazifelerle görevlendirilen enstitü faaUyete geçmiş olup
VNICEF ile müştereken muhtelif yaşlardaki çocuklarla meşgul olan öğ-
retim ve eğitim personelini yetiştirmek üzere 1960 yılından itibaren se-
minerler açılması kararlaştırılımştır. Bu seminerlerde dört senede 1040
personel yeti§tirilecektir. 1960 yılında bu seminerlerden 8 tanesi açılmış

I?ulunacaktır. Enstitü, koordinasyon vazifesinin ifası i!;hı me~eket da"



-71-
hilinde geniş bir anket faaliyetine girişmiştir. Gelen cevaplara göre mem-
leketteki sosyal hizmetler derneklerine d.air gerekli malÜmat istihra.ç
olunarak icap eden tasniflerde yapıldıktan sonra mevzuu tamamen ay-
dınlatılmış olacaktır. Enstitü personelinln yetiştirilmesine çalışılmakta
olup şimdiye kadar Birleşmiş Milletlerden üç hurs temin olunmuştur.

35 elmanın sosyal hizmetler sahasında yetiştirilmesi için. L C. A. teknik
yardımlanndan fayda1anmaya ça1ışılmaktsdır. .

27-29fXIIj1959 tarihlerinde Ankara'da Türkiye Birinci Milli Sosyal
Hizmetler Konferansı tertip edi1miştir. Yurdun muhtelif bölgelerinden
yüzlerce temsilci iştirak ederek azami a1Aka toplaıriış oıan bu konfe-

. ransta :
ı Müesseseler ba.kımmda bnlunan çocuklar, Türkiye'de çocuk ve

aile hayatı.

2. Rebabilitasyon, hastalık ve sosyal meseleler.

3. Sosyal hizmetlerde kadının ve Türkiye'de gönüllülerin rolü.

4. Sosyal yardım ve yaşlılar meselesi.

5. Köy meseleleri ve göçmen işleri.

6. Endüstride sosyal hizmetler.

7. Sosyal hizmetlerin ve sosyal yardımlarm koordinasyonu.

8. M"ıilteciler meselesi,

mevzulan tet1dk olunarak grup çalışmalarile hazırlana.n raporlar ve kon-
!erıınsta 1zJıar olunan muht.eliI tcmcnnller enstit.üde incelenecektir.

L C. Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personen yetiştiren Mllesseseler-
Institutions tra.ining Health and . Aıı:xiliary Health Personnel
1945 - 1959.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Cunıhuriyet Hükıimetinin kuru.
luşundan itibaren memleket ihtiyacını karşılamak üzere sağlık personeli
yetiştirmek için icap eden müesseselerden bir çoğunu bizzat kendisi mey-

dana getirmiş ve başka bir teşekküle ait olan, mesela. Tıp Fakülteleri gibi
diğer müesseselerde de dııha fazla sağlık personeli yetiştirmek üzere ter-
tibat a1mıştır~

L O. ı Tıp Fakülteleri - Schools of Medicine.

Istanbul, Ankara ve hmir'de olmak ıızere Türkire'de haıen3 Tıp
f~i1ltesi mevcuttur;
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L C. L a. İstanbul Tıp Fakültesi - School of Medicine of Istanbul

Türkiye'de ilk modern manada tıp mektebi Askeri ve Cerrahi Tıbbiye

Mektebi olarak 1827 detkinci Sultan Mahmut zamanında İstanbul'da ku-
rulmuştur. 1864 de yine İstanbul'da diğer bir tıp mektebi (Mülkiye Tıp

Mektebi) isİniIe açılmıştır. 1909 da Mülkiye Tıp Mektebi Tıp Fakültesi ol-
muş ve Askeri Tıbbiye Mektebile birleştirilmiştir. 1933 de 1stanbul Tıp

Fakültesi kadrosu tamamlle değişmiş ve bir çok yeni hastane ve bina1arla
takviye edilıni§tir.

1922 senesinde İstanbul Tıp Fakültesine kız talebeler de a1ınmağa
b9şl~nml§iır,. .

L C. i. b.. A.nka.ra'ıW Fakilltesi - Ankara School of Medicine.

Ankara üniversitesine bağlı olarak 1945 yılında teşekkül etmiştir.

L O. le. :tzmlr Tıp Fakültesi - İzmir School of Medicine.

1955 yılında açılmştır. İlk mezunlarını 1960
- 1961 ders yılında vere-

cektir.

Istanbul ve Ankara Tıp Fakültelerinin 1945 - 1959 yılları arasında-
ki devrede verdikleri mezun sayıları Cetvel 43 de gösterilmiştir. Istan-
bul Tıp Fakültesi bu devre esnasında 3,872 mezun vermiş olup yı1lık me-
zun vasatisi 277, Ankara Tıp Fakültesi ise 1,745 mezun vermiş olup yıllık
mezun vasatisi 125 tir. Cetvelin tetkikinden İstanbul Tıp Fakültesi en
yüksek mezun adedini 1949 - 1950 ders yılında verdiği 388 ve müteaki.
ben bu rakam gittikçe düşerek 1958 - 1959 ders yılında ancak 228 me-
z;un vermiştir. Ankara Tıp Fa.kültesi en yüksek mezun adedini 246 olmak
üzere 1955 - 1956 ders yılında vermiştir. Bu yıldan sonra bu fakültenin
de verdiği mezun adedi azalmağa başlamış ve 1958 - 1959 ders yılında
ancak 163 mezun vermiştir. 1957 - 1958 ders yılı mezun sayısı ise ııı:ıcak
147 dir.

.
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Oe~ U. - İ8taııbu1ve Ankara tJnlV6l'8Ite1eri Tıp FBldiltelerinden

mezun olanlar, 19015 - 1959.

Table 43. - Graduates from !stanbul and Ankara. Schools of Medicine,

1945 - 1959.

)/



Del'8Jili ""ok JW!m ToplAm.
\

School:year ..... F_. T,ta!

Toplam- Total m ...
'"

194:i - 1948 " 18
"1»48-1947 Ü :z3 ..

1911-1948 ,.
i

" ..
lDU-11HIt, 29

'" ..
lM9-1n$ aı 21

"19:ıo-1uu as .. ..
10::11-111:12 .. :z3 61
1952-1~ Ü 2$ 81
19"-1054 .. .1 91
19M - 1965 ss .1 10
1955-1958 21 17 ss
1956-1957 n

"
..

1951- LS58 .. '" ..
1958-1959

"
so i

18

-71-

L C. L d. Istanbul Ecza<ıOlrnIa- Istanbul School of Pbarmacists.

1945 - 1959

Cetvel 44 tın tetkikinden ~C1 Okulu'nun yıUık vasati mezun sayı.
sınm 83 oldoğu göriUür.

cetvel 44. - İstanbn1 Et:ı.a.cı Oknlu'nda.n tneZILD olan1at, 1945 - 1959.

Tabla 44. - Number of graduatea ~rom the School for Pharmaciats,

Istanbul, 194D - 1959.

L aLe. tstanbul Diş Taba.beti Okulu - İstanbul School for Dentista.

Cetvel 45 in tetkikinden Diş Tababeti Okulu'ndan 14 yıllık devrede

148 i kız olmak üzere 792 kiP mezun olmuştur. Yıllık orta.lania mezun
68.yl81 57 civanndadır.

(',,
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Cetm 45. - IMı Tahehetl oimiunda.nmezun oIanbLr,1945 - 1959.

Table 45. - Numberof graduates from the School for Dentis:ts,
1945 - 1959.

(. o. L t. HemşireOkullan - Schoolsfor Nurses.

TUrkiye'de ilk hemşire okulu 1925 y1lında KlZllay Cemiyeti tarafın-
dan hizmete açılm.ıştJ.r. MezkÜr okuldan 1959 ders yılı ,sonuna. kadar 875
hemşire mezun oImuştu:r.

'1943 yılında İstanbul'da Erenköy'de Verem Savaş Derneği tarafın-
dan a.çılan bir okula Verem Sava.ş Hemşire Okulu ismi ve~tlı. Mezkfir
oku1dan şimdiye kadar 109 sosyal hemşire mezun olmuştur. Bu okul me-
zunları verem mevmunda. ziyaretçi S08yal hemşire olarak vazife görmek-
Urllı~r. '

Çeşitli yataklı sıhbi müesseselerin hemşire ihtiyacını karşılamak üze-
re Sağlık ve SosyaJ Yardım Bakanlığı ilk önce 1946 yılında İstanbul'da
Haydarpaşa Nümune HastahanesiJc Şişli Çocuk Hastahanesinde, daha
sonra da .ADkara NUmune Hastahanesinde birer hemşire okulu açmışbr.
1953 yıIncia bunlara Uiveten lımir, Erzurum, Sivas, Trabzon ve Ankara

Doğumevlerinde ve 1956 yılında Konya'da birer okul tedrlsata açılmıştır.

--,/',/,"
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1957 yılına kadar orta okul mezunu genç lazlarımızı kabul ederek
onlan üç yıllıkbir tedris devresinden sonra mezım veren Hemşire Okul.
lannm statüsünde o yıl kabul ve neşrolunan bir kanunla bir değişik1lk
yapılmıştır. Önce üç yıllıkbir tAhsl1den sonra Hemşire okullannıİan hem-
şire olarak neş'et edenlere aynı zamanda muasır doğum bilgisi öğretmeK
amacile hemşire okullannın tahsl1 süresi dört yıla çıkarıImıştır. Böylece
bu okıi1Iardan yetişenler müesseselerde ebe ve hemşire olarak vazife gör-
meğe başlamışlar ve ebeye olan ihtiyaç 'böylece kısmen karşılanmıştır.

EvveIce üç senelik hemşire okulunu bitiren hemşireler yirmi lira asli
ma.aşIa tayin dilirlerken dört yıllık okullar için lise üstü meslek okulu
statüsü kabul edilerek bu okullardan neş'et edenler 25 lira asli maaşla
tayin edilmeğe başlamıştır.

1957 yılıDda ş~, Ankara Nümune ve Aılkara Doğumevlerindeki
hemşire okullan tevhit olunarak ,Cebeci'deki Ankara Hastahanesibünye-
sinde tek okul olarak faaliyete geçirilmiş tir. Böylece faaliyete geçen An-
kara Hemşire Okulu Balkanlar'da ve hatta bir çok ileri seviyeli meınle-
ketlerde dahi eşi bulunmayan bir müessese olarak çok kısa bir zamanda
taazzuv etmiş ve memlekete çok kıymetli hemşireler yetiştirmeğe başla.-
mıştır. Ankara Hastahansinin kendisine bir tatbikat hastahanesi gibiça-
lıştığı Ankara Hemşire Okulu konferans salonlan, yata.khaneleri, ders-
haneleri, amfileri ve her türlü sılıhi tesisIerile her bakımdan öğiinül€f.:ek
bir müessesedir. Bütün teçhizat ve tedrisat malzemesi modern've muasır
tıp anlayışına uygun olarak temin olunmuştur. Bu örnek müessese, Anka-

ra Hastahanesl1e birlikte on üç milyon liraya malolmuştUr. Aynca her
iki müesseseye bir buçuk milyon lira civannda teçhiz ve teftiş masrafı
yapılmıştır.

Hemşire okullanndan mezım olup da üç sene müddetle kliniklerde
çalışan hemşirelerin görgü ve bilgilerini arttırarak ve hemşire servis ida-
res1ndeki şekli son inkişafları yakından takip etmek üzere 1952 - 1953
ders yılında ,bir Hemşire TekamU! Kursu açılmış ve şimdiye kadar bu
kurslardan halk sağlığı hemşiresi, talim hemşiresi ve idareci hemşire ol.
mak üzere cem'an 108 hemşire mezun olmuştur. 1958 yılındanberi bu
kursa müstakil bir hüviyet verilmiş ve bir mektep haline ifrsğ edilmiştir.

,"
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Ceh'el46. - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına. ait hemşi're oku1lanıı.

dan mezun ola.Dla.I', 1950 - 1959.

Tabte 46. - Number of Schools for Nl.1rses belonging to the Ministry

of Health and social Assista.nce and number of graduates,

1950 - 1959.

Hastahanelerimizin bUyük noksanlmadan biri de bilhassa büyük
hast&ha.neleroe diyetetisyen (hasta gıdası hazırlamakta bilgi ve yetki sa-
hibi personel) Doksandır. Bu Doksanı telifi etmek ve mülelıa5S1B eleman
yetiştirmek üzere Dünya Sağlık Teşkilitmın yardımlarile bu mevzuda ye.

ni bir kurs ihdas olwıa.caktır.

BU.tün gayretlere rağmen yurtta mevcut hemşire sayısı ihtiyaca la.
yıkı veçhile ce\Oap ""erememektedir. Bu bakımdan hasta bakınu hizmet-
lerinde kullamImak üzere bir.hemşire yardımcı sınıfı ihdaBı düşünülmüş
ve.1954 yılında kabul otunan 6283 saylı Hemşirelik Kanununun 7 nci

maddesine müsteniden hemşire ya.rdmc181 narnzedi kurslan açıJ~tJr. Bu

- maksatJa 1957 yılmdanberi 52 hastahanede hemşire yardımcısı na.ınzedi
kuniu faaliyete geçirilmiştir.

Bu kurslara ilk okul mezunu18 ~ 30 ya.ş arasındakiler. aimmaktadır.
6 ay nazari ve bir yıl da. umumi ve nazari tedrisattan sonra bunlara hem-
şire yardımcım unvanı verilmekte ve tayinleri yapılmaktadır. Hemşire
yardımcısı kuralannda mevcut 900 kadrodan her bir buçuk yılda. bir me-

zunlar verilmekte ve bunlar yurdun muhte.1if b01gelerindeki müesseseler-

de vazife almaktadırlar.

t:.
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i. C. 1. g. Ebe Okullan ve Köy Ebe Oku1Jan - Schools, of Mİdwi-ves and

Village Midwives.
'

Tababetin yardımcı personelinden birisi de ebeliktir.- Ebelik, doğımi,
lohusalık ve süt çocukluğu devrelerinde ebelere terettüp eden büyük va-
züeler vardır.

Ebelerin çok defa alacakları basit tedbirlerle veya zamanmda yapa-
caklan ufak müdahalelerle çok zaman anne ve çocuk hayatımn kurtanl-
dığı ve qo1syısile doğumdiı.n mütevellit ana ve çocuk vefiyatımn azaldığı
bir hakikattir.

Eskiden memleketimizde ebelik, anadan kıza intlkal eden ve yanlış
görgü ve tecrübeye dayanan bir sanat halinde idi. 192& yılında kabul edi-
len 1219 sayılı eTababet ve Şuabatı Sanatlannın tarzı icrasma dair Ka-
nun~ ile ebelik sanatımn icrasına yalnız ebe mektepleri mezunlarile tatbi-
kat gördükleri hastahanelerden ehliyet vesikası a.lınış bulunanlar mezun
kılındılar.

Ebelik sanatı, buglin eriştiği merhalede doğuran kadınlann doğum-
lan sırasında yıi.ınız basit yardımlar yapmaktan ibaret değildir. Bugü-
nün tıbbi ve sosyal anlayışına göre ebeler, kadınlann gebe kaldıkları gIin-
den itibaren onlarm doğum, lohusalık, lohusalık sonrası' devreleri ve do-
ğan çocuğun da süt çocukluğu devresini ikIİıal edinceye kadar anne ve
çocuğu kontrolu altına alarak onlara nezaret etınekte, tavsiyelerde bu-
lunmakta, icabmda yardımlar yapmakta ve netice itiba:rile gebeliğin, do-
ğumun, lohusalığın ve emzirme devresinin normal ve 8.rızamz surette sey-
rinl temin için her türlü tedbirleri almakta ve IUzumunda tabip müda.ha-
lesinin IUzumunu da zamanmda. tayin ve tesbit etınektedir.

Bu sebeple bu meslek ve sanatın icaplarınm eksiksiz olarak yerine
getlrilebilmesi, için ebelerin çok şümullü bilgilerle mücehhez olarak yetiş-
tiriJmelerini icap ettirmektedir.

Türkiye'de ilk Ebe Okulu İstanbul Tıp Fakültesi' ViJ8.dethanesinde
tesis olunmuştur. Buglin !stanbul üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı bir
yatılı Ebe Okulu mevcuttur:

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bir taraftan anne ve çocuk sağlığı
mevzuunda çok 8cil ve geniş ihtiyaçları karşılayacak tedbirler a1ırk~n
aynı zamanda. yüksek bilgili ebelerin yetiştiriJmeleri, maksadi1e Ankara

Doğumevi bünyesinde de bir Ebe okulu ihdasına. karar verilmiş ve bu okul
1959 Ekim ba§langıcmda. tedrisata ,başlamıştır.

Gebe köylü kadınlarm fenni bir §ekilde doğumlanın sağlamak ama-
cile son yıllarda yurdun muhtelif bölgelerinde bir çok köy ebe okulları te-
sis olunmuştur. 1938 yılında. Balıkesir ve Konya~da da açılan iki Köy Ebe
Okuluns. 1956 yılında :beş yeni Okul ilave edilmiştir. 1957 de Köy Ebe
Okulu adedi 10 a, 1959 da 14 e yükseltilmi§tir. Adı geçen 14 K:öy EJ?e Oku-

'lunda 750 WeOO okutulmaktadır.
.

v



\ Ebe Oku1lan ~Schoolsot MldWlves
Köy Ebe OkuJlan - Schools

of Vll1age Mldwlves

Okul -.ayısı MezUD sayısı Okul ayısı

i

ıılezUD ~;yısı
Ders ;yılı

Nwnber ot Nwnber ot Nwnber ot Namber 01
School year Schools graduates schools gmduates

.
1M9 - 1950 1 20 2 20

1950 - 1951 1 17 2 17

1951 - 1952 1 27 2 27

1952 - 1953 . 1 17 2 17

1953 - 1954 1. 27 .2 27
~}.'\~

1954 - 1955 1 16 2 16

1955 - 1956 1 16 7 16

1956 - 1957 1 16 10 21

1957 - 1958 1 18 LS 475

1958 - 1959 2 19 14 421

-'19-

Cetveİ 47. -- Sağbkve Sosyal Yardım Bakauhğına alt Ebeve Köy Ebe
.

Okulları ve mezun sayılan, 1950 - 1959.

Table 47. - Schools of Midwives and Village Midwives belonging to the

Ministry of Health and Social Assistance and number of

graduates, 1950 - 1959.

1 C. L h. Sağlık Memurlan Okulları - Schools of Sanitanans.

Cumhuriyetin il8.nından sonra 1924 yılında İstanbul'da gündüzlü, Si-

vas'da yatılı olmak üzere iki Küçük Sıhhiye Memurlan Okulu açılmıştır.
Bir müddet sonra Sivas'taki okul çorum ile, bil3.hare 1941 de Çorum
Okulu da İstanbul'daki Küçük Sıhhiye Memurlan Mektebi ile birle§tiril-
nU§tir.

1946 yılında Ankar~ ve Sivas'da Sağlık Komiserleri Okulu adile mec-
cani yatılı iki okul açı1mı§tır. 1948 de Sivas Okulu; 1954 yılı sonunda !s-
tanbul Okulu Ankara'ya ilhak olunarak Sağlık Memurlan Okulu adile ev-
velki okul kadrolan birle§tirilerek bugün 550 kadrosu bulunan, üç yıllık
tedris süreli lise muadili bir meslek okulu halini iktisap etmi§ bulunmakc
tadır.

.

yurtta koruyucu tababet faaliyetlerinin inki§afına muvazi olarak
bilhassa ihtiyaç hissedilen yardımcı sıhhi personel yeti§tirmekle ödevIi.
~ğlık M.emurları Okulunun ders müfredat programlarıııa ila.veler yapı!-



Den
'"

o",", ...... H.u ......

. 8cboo1 year Hum- ot N1UDberot

""""'"

19U - 1950 2 ".
1~-191S1 2 "2
1951"':' 1962 2 153

1962-1863 2
'"W3 - 1.iM 2
"UlU - 19ş5 2 61

ıSIM - 19M 1 ".
U56-1951 1

'"1951-1aıı.a 1 121

19M-19:i9 1 201
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Duş ve öğrencilerin sabahları ötleye kadar muhtelif sa.ğhk mUt:BBe8elerln-
de pratik. eğitime tAbi tııtuI:ı:nala.nO& önem verU.m.i§tir. Bu meyanda rön..t-
"gen, ecıa.cılık ve lAboratuvar teknikeri yetişt:irUmek üzere sağlık memur4
l&ruun adı geçen- kalifiye olmalaruu derpiş ednn bır talimat
ba.zırla.nm!ştır.

Cetvel 48. - &tlık Memur~ 0kULIan adetleri :ve nıe:wn sayılan.

1950 - 1959.

Table 48. - Number of Schoola of Sanit.arianB and number of graduates.

1950 - 1959.

i,
!

L o. 1. L Ilım"",,,"),,. OkuJu - School of Public Health.

Halk a&ğiığı eon yannı asır içinde hekimlikle mUhendi81ik, eğitimci.
lik. ist&thıt1k. ziraa.tçil1k. veterinerlik gibi mesleklerin insan sağbğım alA-
lt&dar eden veçbe1erinin sentezinden doğmuş bir ilimdir. Zamanımızda bu.
konu tamamen ayn bir lhtiBaa !SUbesi olmuştur. Hıfusaıhha Okulu bu U-
mJn ı..,tğidir.

1935 yılında hekimler, ec.zacw. Idınyagerler. sağlık memurları, ma.
arif sağlık müfettişieri, ziraat müfettişleri, mUhendialer ve iş mflfettitle.
rine sıhht. fennt ve idari vazifelerine ait tekimuı tedriaatı yapmak \!zere
kurulmuv OLan bu okulda nk 15 yıl içinde hekimlere on kurs yapılmıştır.
Bu kurs1ann ortalama stlresi. 96 gündür. Bu duruma göre ortalama. yılda
aır:ak iki ay fa.aJiyette bulunm~ur. Bu müddet içinde 209 hekim kurs-
lar. iftira!< etınlitir. Son yıll&rd& okuld& 13 iaını yapıı-tır. Kursların

"
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ortalama sUresl 135 gttndtlr. (Bu müddet zarfında okulda kursa devam
eden bekim, hemşire, sağlık memuru sayısı 260 tır. Okulun kunılu.şun-
danberi yaptıg. eğitim faaliyeti bundan ibarettir.

1958 yı1mda hükfımet Hı.fzı.ssıhha. Okuluna - yabancı memleketler.
deki emsalini gÖ2.ÖnUne alarak - yt!ni bir veçhe vermeğe karar vermiştir.
Bu hıı.susta hazırlanan kanun liyihası maalesef kanuniyet 1;t~tmemiş
bulunmaktadır. Bu liyiha kanunlarfmış olsaydı Hıfzıssıhba Okulu liğve-
dilerek yeme ilm! muhtariyeti haiz Halk Sağlığı Akademisi kurulacak.
n. Ta.savvuru.n ta.hakkuku için Sağlık ve sosyal YardımBakanlığı gay-
ret sarfetmektedir. Bu aJtademi Hıfzıssıhba O!mlu gibi sadece kurs ya-
pan bir müessese değil !;ı.a.lksağlığı sa.ha.sında. ilmi araştırma ve etüdler
yapan bir merkez, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanhğının ilmi müşavere
mercii ve halk sağlığı mütehassısla,rını yeti§tiren bir eğitim müessesesi
olacaktır. Sağlık ve sosyal Yardım Bakanlığı bu sahadaki ici.l ve büyük
ihtiya.cını na.zan dikkate al~ ve kanunların verdiği selihiyetlerine da.-
yanarak 1958 yılında Hıfzı.ssıbha Okulunu müstakbel akademinin esas-
larmı hazırlamakla vazifelendim:ıiştir.

Hıfzıssıhha Okulu 1958 Kasım ayındaberi daimi bir etüd ve eğitim
müessesesi olmuştur. Halen 30 hekim bu müessesenin faaliyetlerine iş-
tirak etmektedir. Sekiz hekimin nıüstakbel Akademi için öğretim üyesi
o1a.rak yetiştirilmek üzere yabancı memleKetJere gönderilmelen takar-
TUr etmiş ve DilDya Sağlık Teşkilitndan gerekli burslar temin edilmiş.
tir. Adı geçen teşkilAt önümilzdeki beş yıl içinde 20 hekim, kimyager,
mühendis ve veterineri halk sağlığımn kendilerini ilgilend.i.ren bra.nşla.-
nnda yeti§ti.rilerek öğretim üyesi olmalannı sağla.m&k için yabancı mem-
leketlerde tahsil ettinneği kabul etmiştir. UN1CEF RockfeUer Fondaa-
yonu Okulun eğitim ve araştırma faaliyeti için muhtaı;: olduğu teçhizatı
hediyı: etmektedir.

Okulda. halen tiç mühim ilmi şube tesis edi1miş bulunmaktadır. Diğer
dokuz ısubenin tesisi için de personel yet;iJtiriIınesi p1inlanmıştır. Faa-
liyete geçen şubelerden birincisi memleketimiz jçin çok önemli o1a.n tü~
berkilloz epidemiyaIap pbesidir. Halen bu şubcde iki mUtehas.sıs"hekim
ve aJtı teknik. eleman çalışma.kt.adır. Bu şube, memleketimizde tüberkü-
lozan dağılış nisbet!. üzerinde - şehir ve köylerde - ilmi etüdler yap.
makta. ve toplAnan malUmata rlaya.narak Sağlık ve SoByal Yardırn Ra.
kanIığuıa yapılacak mesai planlan ha.kkında ilmi tavsiyelerde bulunmak-
tadır. F-aa1iyete geçen ikinci şube «Sağlık Eğitim Enstitüsii» dür. Sağlık

~ konuaunda. hakiki başan ancak halkın işbirliğile sağlanabilir. Eskiden bu-
nun sadece kanun ve emirlerle yapılabileceği kabul edilirdi. Bugün bunun
Mcak halkın eğitilm.eaile başarılabileceği a.n1~ı1nııştır. Ha1ka sağlık eği.
tim! yapılmaaı bugün bütün dünya memleketlerinin üzerinde dikkatle
durduğu birkonudur. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bu konu üzerine
dikkatle eğilmiş ve kurulan Sağlık Eğitim Enstitüsünü. eğitim (aaliyetim
arga.nlıe edecek mütehassısları yetiştirmekle beraber halk eğitiminde bilfi.
il vazife ala.cak öğretmen, valı gibi personeli de gerekli bilgilerle teçhiz eden
kursJar yapmakla vazifelendlı'Il1iştir. Bu enstitüye bağlı bir ekstansiyon
ııe.rviBi d~ kunı1maktadır. Bu servis memleketin muhtelif bölgelerinde

,.~
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baDgn -ğ1ık lıa.kkındaki inanışlannı etüd ederek eğitim pli.nlarına \'eÇ-
he verecek ve halka çeşitli usullerle eğitim yaptıktan sonra alınan ne-
ticeleri ilmi esas1ara göre değerlendirecek ;ve en müessir usulle tatbik
uekilleri hakkında müsbet tavsiyelerde bul~acaktır.

Kurulmuş olan üçüncü şube de mikrobiyoloji şubesidir. Bu şube epi-
demiyolojik araştırmalara yardım etmekle beraber yurtta laboratuvar

hizmetlerinin ısl8.hı için de çalışmaktadır.

Son iki yıl içerisinde okulun deruhte ettiği ilmi araştırma ve etüdler
i\IIIlardır :

1. UNESCO tarafından desteklenen ve Türkiye'de la.boratuvar hay-
vanları üzerinde yapılan etüd.

2. Dünya Sağlık Teşkilatı ile müşterek olarak çiçek aşısmm M'ıl-
letlerarası standardizasyonu üzerinde yapı,lan etüd.

3. Tifo aşısınm tesir gücünü tesbite yarayan bir Ia.boratuvar dene-
yinin bulunması üzerinde yapılan etüd. Bu konuda Dünya Sağlık Teşki'
latı mecmuasında okul mensuplarıbir 'ilmi yazı neşretmişler ve Dünya

Sağlık Teşkila.tı bu araştırmalan desteklemek için bağıştabulunmuştur.

4. Hidatid hastalığınm serolojik teşhisusullerinin geliştirilmesi üze-
rinde etüd.

5. KöylÜk mıntakalarda ana ve çocuk ölüm nisbetlerinin tesbiti üze~
rinde etüd.

6. Türk çocuklarında normalboy ve ağırlık değerleri üzerinde etüd.

7. 'Sağlık hizmetlerile ilgili Türk kanun, nizamname, ta1imatname
ve t8.mimlerin kodlanması. .

8. Bulaşıcı hastalıklarla savaş nizamnamesi, taslağınm
ması.

hazırlan-

9. Memleketimizde tüberküloz nisbetinin - köy ve şehirlerde - is-
tatistik uşullere göre pl8.n1anmış taramalar yaparak tesbiti.

10. Şehir ve köylük bölgelerde tüberkü1~z savaş pıa.nıarınm tekem-
mül ettirilmesi için plot <bölgeler kurarak bu problenıleri üzerinde etüd.

11. Pamuk tohumu ununun halJnnıız tarafından yenip yenmiyece-
ğine dair etüd. (Pamuk tohumu unu proteinden zengin bir gıdadır. Halkın
bunu yiyebileceği isbat edilirse UNlCEFmenıleketimizde bu sanayiin ku-
rulmasına yardım edecektir.

12. Ankara'da okul çocuklarındabarsak parazitleri nisbeti üzerin-
de bir etüd. .

,X
j
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L C. 2. TI1rldye'd. sı4hk Pereooollııln Durumu ve Ten! ŞekJI - '!'lı.

State 'and Distribution of Hea1th Pel'8Onnel in Turkey.

Cetveı 49 TUrkiye'de mevcut sağlık personetinin 1949 - 1959 yillan
araamdak1 mlktarlannı göstermektedir. 1959 da bUtUn personel sınıfla.
nnda 1950 ye nazaran oldukça fazla mr artış mUşa.hede edilmektedir.

Cetvel 50 de bir sağlık peI'BODetine isabet eden nüfus adedi gösteri!.
mi§tir. Müteh8S81S1ar dahll bir hekim başına 1949 da 3075 nüfus isabet
ederken b1,ı.rakam 1959 da 2L9O &, heber müte1ıa.ssıs başına isabet eden
nüfus 1949, da 6825 ikeıı.1959 da 4703 e, heber diş tabibi bıupn.a. isabet
eden nüfus 1949 da 17;487 iken 1959 da 14.459 &, heber ec.zacı ba§1Da isa-

i bet eden nüfus 1949 da 32.890 iken 1959 da 21.899 &, heber hemşire başı-
na is&bet eden nUtu.s 194.9 da. 30.626 iken 1959 da 14,916 ya, heher köy

. ebesi başına isabet eden nüfus 1949 da 7,389 iken 1959 da 5,693 e dt1şmüş-

tUr.

Cetvel 51 de 1949 n. 1959 yilları arasındaki devm!e sağlık ve sosyal
Yardım Bakanlığı teşkilltında (Belediye ve Özel idareler dahil) vaziteli
sağlık personeü adedi gÖ8teriJ.miştir.

Cetvel 53 de 1949 ile 1959 yılları arasındaki devrede Sağlık ve SosyaJ
Yardım Ba.kanlığı emrinde ça1ı.şan sağlık peraonelinin Türkiye'de mevcut
sa.ğlık peraoneü toplamına göre yüzde nisbetleri göırteri1m.iştir.

)/'

~'..



MeşguUyet - Occupatlon 1959 1958 1957 1958 1955 IlIM 195s L96Z 1951 1959 ı-
- - - - - - - - - - -

TopIBm - Total 27 369 25 595 24 197 %2460 21417 20 122
\19

128 18 21~ 16 809 15 &os 14911

'Hekimler (MUtehassıs1ar dahil)
PhyslcJa.ns (lndludlng specla-

!!st) 12 069 II 580 108~ 9985 9638 9093 81149 8079 7169 6895 6624

MUt;elıaMJs1ar - Spec!s.llsts 5620 5477 5379 ~921 ~802 4432 4129 3862 3524 i 3246 2985

DIŞ Tabipleri - Dentlsts 1828 1765 1759 1663 1566 1453 1371 1366 1320 1232 1185

Eezacı1ar - Pharmaclsts 1207 1140 1035 1030 970 910 840 770 720 660 620

Hemşireler - Nurses 1772 1718 1682 1516 1400 1234 1150 957 857 737 685

Ebeler - Mldwlves 2172 2157 2059 2061 2051 1862 18114 1~ 1805 17M 169],

Köy EbelerI - VWage Mldwlves 2617 2590 2227 1800

i

1480 1430 1882 13B2 1382 LıM 1066

~!ık Memmlan - Ss.nıtarlana 4682 4645 4541 ~~05 ~312 ~140 3977 3846 3556 a171 3080

Hemşire yanbmcılan-AId Nurses 1022 - - - - - - - - -

--
_-m

- ~~--- --

Cetvel 49. - Türkiye'de Sağb,k Personeli, 1949 - 1959.

Table 49. - Health Peraannel ın Turkey, 1949 - 1959.
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0<' ı.., ıU8 u.. ii.. 1'101 ını ı... ı..,

HeJdJn]er (MDtehaa,ı.s1ar da-
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Ecza,cdar
-

Pbannaclııts 12" 21899 72631 240816 23819 24639 26669 269400 28~H 29679 31&19 32890

HtD1f1re.Ier - Nunes 1712 H9ıe 15017 IfK2 16183 17072 ,.'" 19682 22~1 ..... .. 229 80828

rtıeıler- MJdw1ve8 .112

J
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Oetvel 60. - Bir Sağlık Personeline l8a.bet eldsn Nüfos Adedi. LIU9-1959.

Tab1e' 50. - Number of popu1&tion per health personnel. 1949...: 1959.
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H- (Mllw..--w
4ahIl)

-
Phyalc.laıı!ı (tndu-

ıbJ' .~) U 068' ... ... U .., ... ... ... '.7 ... U U
MtU---ıar - Sped.a11aı.. 6820 2.l 2.l '.1 2.0 '.0 1.9 ... ... U ... ıs
DIŞ TablpJert - Dentbts ".. 0.7 0.7 0.7 M .0.7 O.' ... O., 0.7 '.' '..
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cetvel 51- - 10,000 uMusa isabet eden S.fhk Penonell, 1949 - 1959-

Te.ble 51. -
HeaJth Personne1 per 10,000 PopulattoD, 1949 - 1959.
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MeşguIlyet - Occul'atlon 1959 1958 1957 1958 1955 19M 1958 1952 19111 1958 llM9

- - - - - - - - - -
MUtehas8IA TabiI'ler - Spec!aJlst
physlclans 1566 1493 132S 1265 1174 1111 1037 955 799 748 728

TabiI'ler - Physlclans 1437 1439 1472 1M8 1568 1598 1536 1496 1449 1429 1405
i

Asistanlar - Reııldents M4 633 611 573 369 336 320 305 2M ııi4 246

DIŞ TabiI'leri - Dentlsts 58 58 52 48 44 tl 36
ı

40 38 35 34

Saltıık memurları - Sanltar1an8 3395 2996 2884 2887 2755 2803 2800 2916 2900 2388 2388

HemrJlre1er - Nurses 1000 936 1014 984 928 889 839 795 710 620 MO

Ebeler - MJdwlves 574 395 430 459 471 485 470 455 440 425 400

Köy Ebeieri - Vıııage Midwlves 2221 2103! 1218 1088 1003 960 930 800 800 800 800
.

Hemşire Yardımcıları - Ald Nur-

5041
ses 662 351 295 244 146 - - - - -

i i

Cetvel 52. - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkll3tmda (Belediye
ve Özel ıdareler dahil) vazlfeli sağlık personeli, 1949 - 1959.

Table 52. - Health personnelworkingin the institutionsof the Ministry
of Health and Şocial Assistance (including City Hall and Special Admi-

nistration), 1949 - 1959

~

i
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MO§guIlyet - Occupatlon 1959

i

1958 1957 1958 1955
i

1954 1958 195% 1951 1950 194.9

- - - -I~ - - - -_.. -
Heldmler (MliteluuıoJ81ar dahU)

- Physlclans (!ncluding specla-
25.3usı..) 24.9 25.7 28.2 28.3 29.8 30.1 30.3 31.3 31.8 3U

MUteb&ssıslar - SpeclaUsı.. 27.9 25.4 22.8 27.8 24.5 25.1 25.1 24.7

i

21.3 23.0 24.'

Diş Tablplerl - Dentlst8 3.2 3.3 . 3.0 2.9 2.8 i 2.8

i

2.6 2.9 2.9 2.8 2.11
i

Sathk mem~rlan -
San1tar1ans 72.5 64.5 63.5 65.5 63.6 67.7 i 70.4. 75.8 81.11 7U 77.{>

Hem~lreıer - Nurses 56.4 54.5 60.3 64.9 64.8 72.0 72.9 63.1 82.8 84.1 81.2

- Eheler -
Mldwlves 26.4 18.3 20.9 %2.2 22.9 26.0 25.4 24.7 24.3 24.9 23.7

Köy Elıeıerl - VlIIage mldwives M.1 81.2 54.7 i 6004 67.8 67.1 67.3 60.7 57.9 66.4 75.0
i~

~
.ı..",

Cetvel 53. - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı emrinde çalışan sağlık
PersoneJinlıı Türkiye'de mevcut sağlık mensupları toplamına göre yüzde

nlsbet!, 1949 - 1959.

Table53. - Percentage of Health Personnel practiBing in the Instituti.ons
of the Ministry of Health according to total number of the same ~rsonnel

in Turkey, 1949 - 19q9.

i
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i
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J. D. Sağlık Sahasında. MiBetlerara.ıll }ffuıa8ebetlertnıb: International Re-

lationa in the field of Health.

Sağlık sahasında Bi;leşmiş MllIet1erin iki teşekkülü Ue doğrudan doğ.
nıy& temas olunma.ktadır. Bunlar. Dünya Sağlık Te§killtı ve Çocuklara
Yardım Fonu cUNIce::ıı'» tir.

Birletmiş Milletler Teknik Yardım. 1da.resile bilvuıta temaa olunmak..
tadır. Bunlard&n bqka Avrupa Konseyi, Merkez ADdlaşma Te~itJ

cCENTO~ gibi HllkÜmetlerara51 Teşe-kkiillerin sağlık saha.smd&ld çaJ.ış-.
mdanna i&tirak ed11mekt.şd1r.

I. D. 1. Dünya Satltk TeşkilAtı - World Health Organization.

5062 sayılı kanunla anayasası tasdik olunarak Teşkilata. i.za. olun.
muştur. Bu anayasaya göre te:tldlitın gayesi, bütün milletleri mümkün
olan en yüksek sağlık seviyesine ulaştırmakbr. Bu maksatla da sağlık

.
sahasında millet1era..ra.s.ı mahiyet arzeden ça.lışma1arda müdür ve düzen1e-
yid ınakam sıfatile hareket eder. Bu teşekkül ile mzari mahiyetteki ilk
temaslar 1948 yılında baJJla.mıştır.

I. D. 1. s. Venm l"rojeı-.i- Tuberculosis Project.

Teşkilatın ya.rdun1arı ve eksperler göndermek suretile tecelli eden
teşriki me83isi ile ilk defa bir verem projesi. ele alınm13 ve 1950 yılında

tsta.nbu1'da Milletlerarası Verem Tekiı.mül Merke~ tesis ve teçhiz olun-
muştur. Ayıu proje dahilinde göğüs cerrahisi ve verem şim.iyoterapi.si için
demonstrasyon eKipleri gelmiştir. 1952 yılında BCG laboratuvarı tesis ve
teçhiz edilerek 1953 de verem aşısı kampanyasına başlanmıştır. Bu proje

halen devam etmekte olup önümüzdeki yıllarda tevsi. edilmesi ve yeni bir
tatbikat planı hususunda teşkilit jle prenmp mutabakatma va.rılını§:tır.

I. D. 1. b. Umuıru Sağlık Projesi - General Health Project.

1952 senesinde başlanRUştır. Bir. umumi sağ'hk müteha.s81S1 ve bir
sağlık mühendisi bir sene müddetle çalışmış]ardır. 1953 den itiba.~n Hıf-
:cssıhha Okulunda üçer aylık tekamw kuralan tertiplenmeğe ba.şlan~
tır. Bu kurslara Dilnya Sağlık TeşkilAtı ecnebi profesörler göndermiştir.

1958 yılında Hıf%lBSlhha Okuluna yeni bir istikamet verilerek 9 aylık umu-
mi sağlık tedrisabna geçilmiştir. Teşkili.t ve tedrisat.a da ecnebi profesör-
ler göndermekte ve yetişenJerin tekıimülU içi.n burslar tahms etmektedir.
1959 Haziran ayından itibaren sağlı:t müşaviri olarak. bir memurunu de-
vamlı olarak g6ndermeai hususunda. da teşkilat ile mutabık kA1ınrnıŞ ve

memur vuifeye ba§1amıatır.
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L D. L CL IIem§lreUk Projesı - Nursing Project.

. 1959 yılında tellAmül kurslan tertibile başlamıştır. 1955 de hemşire.
lik Işleri orgaırlzasyonu 1956 da modern hemşirelik' tedrisatı ele a.lınmışt.ır.
Proje devam etmektedir.

'

L D. L eo ADa ve Çocuk Sağlıgı Frojesl - 1ııICH Project.

Projenin tatbikine 1954 yılında ,başIa.nmış, Ankara'da Ana. ve Çocuk
Sağlığı Tekamül Merkezi tesis ve teçhiz edilerek, kaza sağlık merkezle-
rinde, kuru1makta olan şehir ana ve çocuk sağlığı merkezlerile köy grup-
lan sağlık istasyonlannda bu mevzuda çalışacak personelin yetiştirilmesi
için üçer aylık teMmül kurslannın tertibine geçilmiştir. 1957 yılında pro-
je tevsi edilerek Ankara'nın Kızıkalıamam kazasında bir örnek tatbika-
ta başlanmıştır. Proje devam etmekte, tevsii ve inkişafı için yeni tatbi-
kat plfuıı. hususunda Dünya Sağlık Teşk:il8.tile mutabakata van1mış 'bu-
lunmaktadır.

L D. 1. f. Trahom ~ca.dele Projesi - Trachoma Control Proj~ct.

Dünya Sağlık Teşkilatı mütehassıslarmm tesbit ettikleri esaslar da-
hilinde tralıomlu mmtakada 1957 yılında bir örnek tatbikata geçilmiştir.
Proje tevsi ve iııkişaf ettirilmek suretile devam etmektedir.

I.D.1.g. 8ilma Enıd:kasyonu Programı ~ Project of Malaria Era-
dication.

Sıtmanm dünya üzerinden yokedihnesine dair VIll. Dünya Sağlık
Asamblesinin aldığı karar üzerine memleketiınizde de Dünya Sağlık Te§-
kilatının mütehassıslan tarafından tesbit edilen esaslara göre 195'/' yılın-

da beş senelik 'bir eradikasyon programına başlanmış, bu proje 1959 yı-
lında tekrar gözden geçirilerek tevsi ve iııkişaf ettirilmiştir.

i. D. 1. h. Halk Sağlığı Eğitimi Projesi - Health'Education Project.

Bu eğitimi modern metodlarla yapmak üzere 1957 yılında ele alman
proje dahilinde bir sağlık eğitimi Enstitüsünmı organizasyonucihetine
gidilmiştir. Proje devam etmektedir.

Dünya Sağlık Teı;ıkilatının memleketlere has mÜnferit programların-
dan başka tertip etmekte olduğu milletleıarası müşterek programlara da
iştirak etmekteyiz. Bunlar amme sağlığının çeşitli meseleleri ve mevziıla-
rma dair yerine göre eksperler komiteleri, konferanslar, seminerler, etüd
gruplan, kurslar şeklinde tecelli etmektedir.

Bunlardan başka Dünya Sağlık Tşkilatının kuruluş günü olan 7 Ni-
san, azası bulunan 88 memlekette bu meyanda memleketinıizde de her se-
ne Dünya Sağlık Günü olarak kullanır. Bu vesile ile her YU sağlığı ilgilen-
diren bir mevzu tema olarak seçilir ve bu çerçeve dalıilinde radyo konU§"

~}
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ma1an.' gazete neşriyau ya.pılır, tema ile ilgili ta.nlnmı§ mvabn yu.ılan-
nı ihtiva. eden ~ler dağıtılır ve mahalli konfer&nSla.r tertip edilir. Bu
kı.ıtıama halkın sağlık bakımında.n olduğu kadar sağlığa a.likasını çek-
mek ba.kıDıından da faydalı olmaktadır.

L D. ı. BirleşmII lnuetler Çocuk Yanhm Fomı (VNICEF).

Daha ziyade UN1CEF rUmuzu ile ta.n.ınan bu milIet1erara.sı teeekkü1,
Birleşmiş Milletler Şartının 55 inci maddesi gereğince 1946 yılında kurul-
muştur. Kuruluş gayesi. ıkinci Dünya Harbi'nden mutaı.arrır memleket-
lerln felAkete uğrayan anne ve bilhassa çocuklanna acll yardım etmekti.
1950 yılında BirleşmiŞ Milletler Genel Asamblesinin daveti üzerine statü-
sünü, yardım elini bUtün dünya. çocuklarına uzatacak şekilde değiştirmiş..
tir. Işte UNICEF ile müna.sebetlerimiz. stAtü.sünÜn değiştiği 1950 yılında
başlIU'.

VNICFE dünya çocukları İçİn bir nevi yardımlaşma sandığıdır. Ken-
disi teknik bir organ olmadığından. Dünya Sağlık TeşkilAtı, Gıda ve Tarım
TeşkilAtı gibi yine- Birl2ŞIDjş Mjl:'et!~r!n alAkalı ihüsas t('Şekküllerinin tek.
nik taavibinden geçen programJara malzeme yardımı yapan ür teşek-
küldür.

Fon ile a,ktedilen Teknik Yardım Esas Anla..şma.sı 6367 sayılı kanun-
la tasdik edi.lmiş bulunmaktadır. 'Eu kanuna istinaden UNlCEF ile Ba.-
kanbğıma, BCG katnpa.nya.sJ, Aııa - Çocuk Sağlığı, Sıtmanın Eradikas-
yonu, Trahom Savaşı, Bakanlık deliletile Milli Eğitim &kanlığı ilkoku]
öğrencilerine besin yardımı anlaşmasını, Tanm Bakanlığı sütün pastöri-
zasyonu tatbikat anlaşmasını ,imzalamış olup halen bu programlara de-
vam olunmaktadır.

i. D. 2. &. Verem Projesi - Tuberculosi.s Project.

Fon eimdiye kadar bu program için 295.500 dolarlık bir tahsiBat ka-
bul etmiş, bununla Bm liboratuvarlan teçhiz, edilmiş ve 1953 yılmda açı~
lan BCG kampanya.sının yürütülmesi için liizumlu nakil vasıl:als.rile mal-
zeme ve teçhizat sağlanmıştır. Aşı kampanyasına devam olunmakta ve
verem epideıniyolojisi anket! yapıJmak üzere bir ekip faali>'ete,geçirilmiş
bulunmaktadır.

I. D. 2. b. .Ana \'e Çocuk Sağbğl- Maternal and Child Health (MCH).

Fon bu program için 435,000 dolarlık bir tahsisat kabul ederek, bu~
nunla programın yürütülmesi için lüzumlu teçhizat, na.kil araçları, süt to~
zu ve !mukam besin maddelerile Uıfzıssıhha Okulu, Etle -

}{e~
Okullan için tedris malıemesi sağlanmıştır. -

i. D. 2. e. S-tmaEradikasyonuProjesi- Project of Malaria Eradication.

Foo bu program için 1956 yılmda 1.100,000, 1957 yılında 536.000.
1958 yılında 845,000 ve 1959 yılında 756,000 do1ar oIniak üzere §imdiye

"
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":,-
kadar cem'an 3,237,000 dolar 1;a.hsis etmiştir. Bununla 1957 yılında tat-
hikine başlanan beş senelik sıtma eradikasyonu programı için lüzumlu
eıısektisidler, pülverizatör, taşıt vasıtalan ve stma Iliçları sağ1a.nm.ıştır.

1959 yılında bu proje tevsi ve tek8.mül ettirl1ıniştir.

L D.2. CL Tra.homla Savaş Projesi -Trachoma Control Project.

Fon bu program için 25,600 dolarlıkbir tahsisat kabul etmiştir. Bu-
nunla, ta§J.t araçları, la.ooratuvar malzemesi ve tra.hom ilAçlan sağlanarak
1957 yılında bir rehber projenin tatbikine geçilmiştir.

I. D. 2. e. Süt Pastörizasyonu Projesi - Project of Milk Pasteurization.

Fon bu program için 310,000 dolarlık ,bir tahsisat kabul etmiş, bunun-
la Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nde kurulmuş bulunan pastörize süt
fabrikasınm teçhizatı sağlanmıştır. Bu proje Tarım Bakanlığı tarafından
yürütülmektedir.

I. D. 2. f. Okul Beslenme Projesi - Project of School Nutrition.

UNICEF şimdiye kadar bu program için. 685,000 dolarlık bir tahsis
yapmış, bununla. süt tozu, mukavvi besin maddeleri ve taşıtlar sağlan-
mıştır. Bu proje MILLi Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

I. D. 2. g. SosyaJ ItizmeıtlerProjesi - Project of Social Services.

UNICEF proje için 23,000 dolarlık bit- tahsis yapmış ve Sosyal Hiz-
. metler Enstitüsü tarafından seminerler tertip edilecektir.

Bu program1arın haricinde Bulgaristan'dan gelen göçmenler ile zel-
zele fe'lAketzedelerinin acil durumları karşısında Fon 1951 yılında 45,000

dolarlık bir yardmıda bulunmuştur.

1959 yılında, memleketimiz UNICEF İdare ~eclisine üye aeçIlmiş..
tir. :1,960 Ocak ayında başiayacak üyeliğimiz üç sene devam edecektir.

Şimdiye kadar Dünya Sağlık Teşkilatının teknik yardunları ile UNI-

OEF'in malzeme yardımları yekfmu 7,000,000 doları aşmış olup çeşitli.
sağlık kollarında tetkik ve tete bbu için 248 kişi burslardan istifade ederek
dış memleketlere muhtelif müddetlerle gitınişlerdir.

Ancak bu Teşekküİ1erin yardımlarını sadece maddi kıstaslarla ifade
etmek, bunları layıkıyla değerlendirmekten uzak kalmaktadır. Nitekim
memleketimize gönderdikleri mütehassıslann gördükleri hizmetler 'bilhas-
sa Dünya Sağlık Teşkilatının Sağlık alanındaki ilmi ve teknik rehberliği,
çalışma ve neşriyatından, tertipledlği konferans, seminer ve kurslardan

edilen Istifadeler her türlü maddi ölçülerin feVikindedir.
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1.0.8. Birleşmiş ldletler TekDik Yardım tda.resi - UNO Technical

.Assiııtance.

Bu teşekkül memleketlerin iktisadi, içtimai ve kültürel kalkmmasma
yardım etmek maksadıyla kurUımuştur. Mahiyeti itibarile VNICEF gibi
Birleşmiş Milletlerin bir muavenet organı olan Teknik Yardım İdaresi,
yardımla.nnıgıda ve ziraat teşkilatı, Dünya SağlıkTeşkilatı gibi yine
Birleşmiş Milletlerin ihtisas teşekkülleri vasıtasile yapmaktadır.

Mahsus bir ihtisas teşek.kiilü bulunmayan ahvalde, mesela Sosyal-Hizmetler mevzuunda doğrudan doğruya da yardım1arda bulunmaktadır.
Böyle bir yardımdan memleketimiz de faydalanmış ve Sosyal lfumetler
mevzuunda gelen müşavirlerin tavsiyeleri ve işbirliği ile bir Sosyal Hiz-
metler Enstitüsü te~ ederek faaliyete geçmiş bulunmaktadır.

Yardım tutan 60,000 doları bulmuştur.

L D. 4.- Avnıpa Konseyi - Council of Europe.

Avrupa Konseyi 1949 yılında üyeleri arasında daha sıkı bir birlik
tahakkuk ettirmeık gayesiyle kurulmuş bir teşekküldür. Memleketimiz-
de hemen hemen teessüsünden beri üyesi bulunduğu Konsey, siyasi, eko-
nomik, sosyal, kültürel ve sağlık sahalannda faaliyette bulunmaktadır.

Avrupa Konseyi ile Sağlık sahasındaki ilk temasıum 1951 de Sosyal
ve Tıbbi Yardım Eksperler Komitesi'nin çalışmalarına katılmakla ba.~lar.
Bu çalışmalar sonradan bir sosyal ve 1Jbbi yardım aruaşmasımn akdi ile
neticelenmiştir. Bilfihare 1954 yılında ihdası karar altına alınan Sıhhat
Eksperleri Komitesi'nin çalışmalarına memleketimiz de katılınaya ,başla-
mıştır.

Sağlık Komitesi'nin mesaisi neticesi <Harb MalOOlerinin TedaV'i
Maksadıyla Mübadelesi»,' <Beşeri Menşe'li devaİ maddelerin ya.:ıi Kan ve
M'üştak1annm Teatisi» ne mütedair andlaşmalar aktedi1mişÜr. Bu son
andlaşmaY1 tamamlaY1cı mahiyette olmak üzere <Test serumlarının teati-
sh ne mütedairbir andlaşma üzerindeki çalışmalar hayli ilerlemiştir.

Bunlardan başka, mül)rem ihtiyaç halinde sıhhi müesseselere teşhis
ve tedavi maksadi1e mediko - şirürjikal ve la.boratuvar malzemesinin

anyeten ve meccanen temin edilmesi; muhtelif lıa memleketlerde hemşi-
relik tedrisatımn yeknesaklaştırılması; termoklimatik, hastahane ve hu-
susi tedavi kaynaklarının aza ıiıeİnleketlerin emrine amade kılınması; hu-
dut mıntakalarmda ağır kaza ve fela.ket vukuunda yardımlaşma otomatik-
leşmenin inkişafı dolaY1si1e bedeni ve ruhi sıhhat bakınımdan sağlık ser.
vislerinin önüne çıkan meseleler; sıhhi personelin, hastahaneler, laborn-
tuvarlar ve sıhhi servislerde çalışmak üzere mübadelesi'; tabip ve diğer
aıhhi personelin teka.mülü, gibi mevzular üzerindeki çalışmalar devam et-
mektedir.

Bu mesai haricinde 1956 Y1lında Avrupa Konseyi bir tıbbi burslar
programı ihdas ederek 1957 Y1lmda,programın tatbikine geçilmiştir. Mah-
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dut 1mkI.Zıh bu p",gramm 4 SeneUk tatblkab zarfmd& 11 kI.ı cem'an 40
&y mtlddetle muhtelif mevzularda'burslardan fayda1anmı!ltır. üyeler ara-
sınd& memleketiml.ı, bu burs1ardan en fazla. latifade edenler meyamnda
bulwımaktad>r.

L D. is. Morkod ADdIaŞma T.,ı.ıı... (CENTO) - Central Tre.ty Orga-
niu.t1on (~).

. Bağdat pa.ktı namı ile kurulmuş olup sonradan MerkezJ Andlaşma
TeşkilAt CENTO adını alan bu teşekkWUn 1955 y1lında sağlık sahasında
d& faaliyete geçmeyi

-

karar altına alması ilıerine bu sahada.ki !emıııı-
mıı 1956 yılında Sıhhat TaLI Komitesi'nin çalU}malanna işt:irak etmek su-
retile bq1a.mı§tır.

üye memleketler arasında. sağlık sahasında işbirliğini temin ve t~9
maksadUe bunu mUteakip yapılan Sıhhat Tali Komiteleri ve bilha.ssa sıt-
ma 8eminerlerinin çalışmala.rına faydalı bir şekilde iştirak .edilmiştir.

Bu mesainin neticesi sıtma. mücadelesi ve sağlık. eğitimi saha1an:ıda
üye memleketler arasında fikir ve ttr.rUbe teatisi maks&di1e karşılıklı
7iya.reUerde bulunulmuştur.
. CEN'I'O Teknik yardıml2.n meyanında muhtelif sağlık sahalarında
brer sene müddetJe İngiltere'de tetkik ve tetebbuda bulmımak üzere 15
~ burslardan istifade et.ıniş; Verem mücadelezJ için malzeme ve Anka-
ra Haat:.ah.ane8inde çalışmak üzere mütehassıs hemşireler temin edilmiştir.

ı. D. 19. i O A Tepilib - International Corporation Administration.

DünyaDıIl az gelişmiş mem1eketlerinin hemen hepsine ekonomik geJit-
mede önemli bir fAktör ola.rak kabul edilen aatlığa yardım etmektedir.

Fakat maıı.le«f sağbk: işlerine yardım etmediği y~i.ne memleket Tür.
klye'dir. Bu da. di1şük iktida.rın tubımundan ileri geLmjJ bir dUrumdur.
Bu tutumun değiştirilmeBinde &atlık hizmetlerimizin inkiiafı bakımından

. büyilk. fayd& mUliha.ıa edilmektedir.

Nitekim son olarak Ankara'da Atatürk Sana.toryumu için lCA den
bir buçuk mUyon liralık bir yardım sağla.nmı.ştır.

.

Bu yardımlann devamı için mevcut d\ijüncenin değiştirilmesi gerekir..

L D. 6. CARE Amerika.n Ya.rdııo Kooperatifi - Cooperative for ..\meri.
can Re1ief Everywheı", Ine.

-
CARE lle HUkümet1miz arasında im..,,1..".." anlaşma gereğince bu

teJe'kkiil Klıı1ay kanalı ile memJeketimize gıda ya.rdımı yapmakt.adJr.

Bu ya.rdımların sağlığa dü&en kısmı hastanelerimiz ve diğer shhi mü.
~ dağilinaktad>r.

Bu Teş1dli.t 1959 y1lında 350,000 Kgr. oüt "'au yardunmd& bulun.
mUltUr. 1960 ve 1961 yı1lannd& bu yanbmların nevi ve mllrtar!arında ar-
bl vuku& P1meSI ~k1Pn",..1rtedir.

ı



SENE RC.G. ANA TRAHOM 'Sl'l'JIIA P ASTO- OKUL OOç:\IEN- Y- YARDIM-
TOBER- ÇOCUK BİZE SOT BESLEN- LER LARIMIZ
KOLOZ ıUE T.L,

Year RC.G. KCH Trachom& Mal&rla Put.urI- School Immlgra.- Total our AJcı..
Tubercwo- zed mlik Nutrltlon tea (T.L)

ldJı

1950 - - - - - ,- - - 50.000
1951 ~O.OOO - - - - .. ~.OOO 85.000 -
1952 77.000 - - - 160.000 - - 237.000 50.000
1953 - 115.000 -

i

- - - - 115.000 50.000
19M 36.000 - - - 126.000 - - 162.000 75.000

1953 28.500 - - - - - - 23.500 75.000

1956 22.300 - 7.600 1.100.000 - 91.000 - 1.220.900 300.000
1957 - 320.000 - 536.000 -

1

109.000 -, 965.000 300.000

1958 - - 18.000 845.000 - 173.000 - 1.036.000 450.000
1959 90.000 - 73.200 756.000 - 312.000 - 1.231.200 1.500.000

Yekan

i
ı

293.800 ~000 98.800 3.237.000 286.000
i

681i.000 ~OOO 5.080.600 2.Bı50.ooo
Total

~~;~~'':''~::')2~;~<:,'''/<;'';'
, i-'

Cetvel 54. - UNlCEF TAH.S1SLERt (Dolar Olarak) 1950 - 1959

Table 54. - Aids by UNICEF (Dollara) 1950 - 1959

i
ii
i
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00twI1i5. - DIbIYa sağlık T,.ı.ııAb ve UNICEF'e bUlma. p6)'UD1Z ve

C6rdUğilmOz )'an!1mJa<. 1949 - 1959

Table 55. - Dur contribution to WHO and UNICEi' and a.ids received.

1949 - 1969
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L E. Türlıiye'de ili< SaııayU Durumu - Drug Induııtry tn '!.\ırkey.

Yurdumuzda. ilAç sanayii Cumhuriyet devri ile beşlamış ve son yıl-.
larda azaroi .eeviyeııine yükselmiştir. Bundan önce iptida.i e.artlarda çalışan
J.i.boratıIvarlar biç bir suretle dş memleketlerdeki gelişmiş .sanayi ile re-.
k&bet edememiş ve Türkiye yabancı iliç1ann paı.a.n haline gelmiştir.

İlk SıraJa.rda eczanelerde ba.sit terkiplerin reçetelere göre h&zırJ..ana...
rak verildiği eski devirle~iliçıa.rı yerini modem u&u1lerle standartlize
edilmitı terkiplere terkedince ~ mevzuunda iDkişaf yollıı.ıı a.çıla.ra.k ip-
tida.i madde ve tıbbi müstahz.ar sanayii büyük hamleler yapmıe ve mo..
dem imkinlula. çalışma yolwı.a ginniştir. .

Ba.ş1a.ngıçta ecza.nelerin laboratuvar kısroma yerleştirilen basit komp-
rime ma.kine1erinde LmiJ edilen tabIet1erle bazı. merhemlerin istenilen ev-
88fta ol.m.adığı anlaşılmış ve bun1a.rın yerini ilmi esaslara görekunılmUv
lAborabıvar ve fabrikalar almağabaşla.m1şbr.

MeselA: Meİn1eketimizde en eski tarihe &ahip bulunan Elem Pertev,
İbrahim Et.em. Mustafa Nevzat Pısak, 1h.sao sami ve Abdi İbrahim lit:x>
ratuvarla.n be.sit ahşap imalithanelerinden ayrılınşlar ve bu gtinnn aWa.-
yışına. göre ta.nzim edilmiş modern ve mükemmel <birer tesis olarak fs.bri-

kalan meydana ge~lerdir.

1953 yıJmda Sağlık ve Sosyal Ya.rdım Bakanlığınca hazırlanarak Ni.
yük mr titizlikle tatbik sahasına konulan tıbbi ve iapençiyari ~Ü8t.a.hmr
inıalit.hane1eri ta.limatnamesi. esa.sla.nna göre yeniden ta..uzim edilen tıbbi
mUstahzar li.bon.tuvarla.n ise bugün memleket ilAç ihtiyacının i% 90 mı
ka.r§ılaya.cak kapasitede 120 adede yükselmiş bulunmaktadır.

,

BütUn bu müeaseselenıebiyolojik. met.odla.rla. W"çlam müessir madde--
leri tetkik ve kontrol edilmektedir. Bu suretle imal edilen müstahıarat em~
niyetle kul1an.ı1abUecek bir durumda piyaaaya ve halk ihtiyacına arzedil-
mektedir.

Halen Türkiye'de iliç sanayii üç ayn grup halinde

1. Yerli FabrikaJar.
2. Yabancı Sermayeli fa.brika.J.a.r.
3. Yerli la.ooratuvarlar.

Bu fabrika ve W:xırab.ıvarlann en kesit 'bir şekilde topla.ndığı şehir
!stanbul'dur. Türkiyedeki bütün fabrika. ve laboratuvarıann mevcudu ise
(120) dir. Bu miktarın yüzde 75 ı İ.ta.nbu1'da çalışmakla<hr.

1949 yılında be.si.t birer 1nıa.lithane halinde faaliyette bulunan 65 adet
lAboratuvar mevcuttu. Bu rakam 1950 de 69, 1951 de 73, ~2 de 80, 1953
de 94, 1954 de 106, 1955 de U3 adede yükselmiş 1956 da ise bu libor&tu-
VBrlardan bir kısmının t.esi8lerini birleştirmesi yüz;üJıden bu rakam 98 e
inmiŞtIr . 1957 de 95 ve 1958 de ise 114, 1959 da 120 Y. YÜkOeJmJj1jr.

çah§mo.ktadır :
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Cetvel 56. - F.cmne, Ecm Depomı. HustrJızarat Ubora.tuva.n. Yerli ve

Yabancı Musta.hmr adedl, 1949 - 1959.

Table 5:6. - Number of Pbarma.cies. Drug Stores, Laboratoriea of Phar.

maceutica.1 Products, Na.tive and Foreign Pba.rmaceutical

Products in Turkey. 1949 - 1959.

L F. Sağlık Eğitimi ve Tıbbi Ne§riyat - Health Education and Medical

Public&tions.

Halkm sağlıklı bir muhitte yaşaması, toplumun hastalıklardan ve sa.-
ka.tlık1a.rda.n korunması, fertlerin bedenen. ruben ve aklen sağlık: kabili.
yetlerinin yilkse1tilmesi, ömriin uzablması, sosyal ve ekonomik bakımdan

tam bir huzura kavuşulma8ı gaye1erile mesken, çevre sağlığı, beslenme,
bula.şıcı ve salgın hasta.lıklar ve sakatlıklar, Uytl3tunıcu maddelerin zarar.

lan balkkında broşUrler, afişler, sergiler, sağlık. milzeleri. tilmler, slaidler,
radyo konuşmaları, gazete yayın1an, konferansIaro grup müna.kaşaları,
sağlık dergisi, kongreler, dünya sağlık günü, verem ve kanaer haftalan
ve salr vasıtalarl& bilgi verilmekte, korunma. yoD&1'l öğretilmekte ve iyi lti-

yatl.ann kUlllnllmul ma.ksadile muhtelif yönden sağlık eğitimi yapılmak-
tadır. Bu husual&r& ait faaliyet hüJisa.aı i.pğıdadır :
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L F. L &hJıj Brop ve Afi3ler - Health Pamphtets and Post8rs.

Çeş1tH hastalıklardan .korunma, iç1dnin z.a.rarlan. çocuk bakımı. vita~

minler ve sa1r mevzularda bastırılan sıhh1 &fiş ve broşürler halk ve öğ-
rencilerin rağbetine mazhar olmaktadır. Bilhassa. köy okul1s.n öğretmen-
Leri ve öğrereUsr tarafından sık sık Ye ısrarla talep edilen bu eğitim mal-
zemest sağlık eğitiminde C;ok faydalı olmaktadır. Atiş ve broşilrler aym
zamanda okul1arda ,tedris vasıtası olarak kullanılmaktadır. Bu bakİndan
hem tedıi8 hem de sa.ğlık eğitimi yönünden tki önemli vazite görmekte-
<Ur.

Cetvel 51. - Bakanbkça. bMtm1ıp halka \-"e oknllara dağltı.Ian &flt ve

broşürler, 1956 - 1959.

Ta.ble 57. - Pamphlets and posters printed and distributed "by the Mi.

nisay of Health. 1956 - 1959.

~:
L F. Z.Sa.ghk~ri - HealthMuseums.

sağlık müze1erl, halka sağlık bilgileri vermek bakımından önemli bi.
rer müesseae haline gelmiş bu1unmaktadırlar. Hilen Ankara, İııtanbu!, Er.-
zurum, hmir, Gaziantep, Bursa, Konya, Giresun ve Kars'ta olmak üzere
dokuz sağbk müzesi mevcuttur. Hal}( bu müesseselere rağbet göstermekte
ve bunun neticesi olarak birer ziyaret mahaJli haline gelmektedirler. Hal-
kıti bu r&ğbetini göz önüne ,alan Bakatılığunrı bu mÜ%elerin adedlıı1 a.rtUr-

ınal< azmindedir. Nitekim Tr,bzon şehrinde de bir müze te... edilmektedir.
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Cotvol 58. - Sağı< ..ıı..ı...ı.ı ziyaret edenlerin ..yw, 1956 - 1959.

Tabla 58. - Number of visitors to the Health Muaeuma. 1956 - 1959.

1ata.nbul'daki sa.ğlık müz.esi.nin alt katında son zamanda bir eağlık
eğitimi sinemaaı teBia edilmiştir. Bu sinemada battanın muayyen günlerin-
de okul öğrencilerine çeşitli mevzul&rda. sağlık filmleri parasız olarak gös-
terilmektedir.

.

Sağlk miizelerinde anatomi, beslenme, verem, ka.nser, bulaşıcı hasta-
lıklar, vitaminler, çocuk bakımı ve loğusaların konmması mevzularında
pano ve mu1ajla.r teşhir edilmektedir.

sağlık ve Sosyal Yardım' Bakanlığınca bir seyyar müze ihdıu:ıma te~
şebbUs edilmiş olup bu mUzenin bütün malzeme ve te§ki11bnm kurulma-
sına ı:alışılmaktadır. Pek yakında tamamla.nacak olan bu mUze zaman za-

man seyyar motörlü vasıtalar içinde memleketin en uzak köylerine kadar
seya.ha.Uer yapacak ve bu suretle sabit sağlık mmeleri bulunmayan yer-
lerdeki haJkm istifadeleline arzedilecektir.

L F. S. seyyar Sl:Dema. Ekibi Faaliyeti - Activities of Mobile Movie Team.

~ sıhhf filmler vasıtasile sağlık bilgisi verm~k maksa.di1e si-

nema e'Jı:ipleri teşkil ed1lmi§tir. Ekibin birisi seyyır bir sinema otomobili-
le. diğeri ise tren ve diğer vaaıta1a.rda.n fayda.la.nmak sureWe faaliyet gÖB-
termelrteGir. Otomobil UNICEF teşkilatından temin edilmiş olup elektro-
jen grubu ve sinema makinesini ihtiva etmektedir. Halk ve okul öğrenci-

leri bu filmIere rağbet göstermekte ve te1kin edilen meVzu1arda sağlık bil-
gilerine aa.hip olmaJrtadırlar.

.
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Cetvel 59. - Ba.k&nlık Sinema Ekibt ta.rafmda.u Şeldr ve Kasabalarda

gösterilen Sa.ğbk Filmleri. 1956 - 1959.

Ta.ble59. - Films shown in Cities. and Towns visited -by the movie team

of the .Ministry of Health, 1956 - 1959.

I. F. 4. Radyo konor;maJa.n- Radio .speeches.

Hastalıklardan koronma, hastalık vukuunda. başvuru1acak. tedbirler
ha.kkında Bakanlığımız mütehal:l8ısları' tarafmdan hazırlanan konuşmalar
radyolard& yaj'Ul1anm&kta ve büyük bir &liJtaya mazhar olmaktadır.

-

L F. il. soğbk- soğbkEllitim!Fu,llyeU- HealthEd""".
tion Activities in Health Centers.

Konıyucu hekimlik sahasında memlekette mühim va.ı.ifeler ila et-
mekte olan sağlık merkezleri. hallan ve köylü vatandaşların eğitimi sa...-
hasında. da. memnu.-ı.iyet verici faaliyet göstermektedirler. Bu cümleden
olarak gerek müessese içinde ve gerekse dışında heldm, hemşire, sağlık
memuru ve ebeler ta.arfından her ay halka konferans1a.r verilmekte, film-
ler gösterilmekte ve gazeteler vasıtasile neşriyat yapı1ma.ktadır.

L F. 6. Verem Haftası Propaganda FaalIyeti - Health Educati.on Acti-

vities during «Week of Tubercu1osis$.

1948. senesindenberi her sene ocak ayı başlarında munta.za.ma.n verem

haftalan tertip edilerek bu sosyal &fetin tahribatından halkın vikay$
için çeşitli V8.8ltalarI.a. propaganda yapı1ma.kta.dır. Verem Savaş Demek.

1eri1. müş!.ereken y\Iıiltülen bu faaliyet ha.fWannda halk.. okul öğrenci-
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leıine, işçi topluluklanna ve askeri birliklere konferanslar verilmekte,
filmler gösterilmekte, sergiler açılmakta ve bilhassa küçilk topluluklar
halinde mesai gösterilmektedir.

Cetvel 60. - Verem Ha.ftııJa.rı Faaliyeti, 1957 - 1959.

Table 60. - Activities during cWeeks of Tuberculosis», 1957 - 1959.

L F. 7. Kanser Haftala.rı Faaliyeti-Activities during cWeeks of Caneer.»

Nisan'm ilk haftası beynelmilel olarak kanser haftası kabul edilmİ§
olup, bizde de 1956 Yılındanberi bu haftada kanser Metinden ve vahim
Akıbetinden halkın ikoruııması için radyo konuşmalan, konferanslar,film
gösterileri, afişler,broşUrler, sergi ve resimler, sağlık müzeleri gibi va-
sıtalarla. öğretim ve sağlık eğitimi yapılmaktadır.

1947 de Iwrulan Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu'nun ve
1956 da tesis olunan Türk Kanser Radyobiyoloji Cemiyetinin çeşitli sağlık
eğitimi faaliyetlerinden de azami surette istifade edilmeiktedir.

L F. 8. «7 Nisan» Dünya Sağlık Günü Propaganda FaaliyeU - Health

Education Activities during World Health Day (April 7 th).

7 Nisan Dünya Sağlık Günleri vesilesile de halka sağlık .eğitimi konu-
sunda Sağlık ve Sosyal Yardun Bakanlığı faaliyet göstermektedir. Mez..

~ güne ait faaliyet Cetvel 61 de gösterilmiştir.
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Oetvel 61. - 7 Nisan Dünya Sağkk GÜDÜ FaaUyeti, 1956 - 1959.

Table 61. - Activities during Worlı:l Health Day (Apri17 tb). 1956:-1959

. L F. 9. S&ghk Dergisi - Health Magazine.

Tıp sahasında meydana ~len ilerlemeler ve halk. sağlık eğitimi me-
todlan hakkında tabiplerlmize bilgi vermek maksa.dile neşredilen «Sağ-
lık Dergisiı. muhteva bakımından daha zengin ve cii.zip bir hale getiril-
miştir. HUen iki ayda bir 2,200 nü.sha olarak bastınlan bu dergi. sağlık
teşldlit ve müesseselerinden ve tıp1a ilgili zevata ve yabancı memleket-
lerdeki tıp müesseselerine tevzi edilmektedir. Dergide orijinal ma.kalelere
yer verilmekte ve makalelerin Fra.n.sızca ve İngilizce ozetleri de neşredil-

. mektedir. Bu yUzden dergi yabancı memleketlerde de ragbete mazhar ol~
ma.kta ve mübadele suretiIe pek çok yabancı dergi Bakanlığı. gönderi}..
mektedir. .

L F. 10. Kitap SatmB1ma.ve Abone İşleri - Purchase of Books and Bub-
scriptions.

Teşldl1tımıza mensup heJdmJerimlıin mesleki bilgilerini arttırmak
maksadile tıp mevzuunda in~ eden kitaplar satın a.1.uıarak teşki1ita
tevzi edilmekte ve otw:.a yakın yerli ve yabancı dergiye abone olwıarak
tıp sahasındedd çalışmalar takip olunmakta ve Ba.kanIık- Kütüphanesi
böylelikle zenginleşörllıne_.

L F. IL Bast:l1'Ila.n Sıhhi M&vzuat ve Tıbbi Kitaplar - Publication of
Medical !Books and Health Legislationa.

Sağlık teşkilat ve müesseselerinde vazife gören tabiplerin ve diğer
sağlık personelinin mesaisinde rehber olmak üzere zaman zaman nizam-
ıı&ıneler, taliın&tıııımeler \edvin ve .aıredilerek tevzi edilmektedir.
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Ka.rıUnıyt!t kesbeden aıhhi mevzuat da keza fa.zl& sayıda teksir edi~

Ierek ilgililere dağıtılmaktadır. Tıp sahasındaki mühim terakld1eri ve ye-
ni gör1l§1eri tesbit eden telif ve terc\i~e kitapların da sabn alına.ra.k tab
ve tevz11ne devam olunmaktadır.

son yıllarda., Bakanlığın kuruluşunu ve faaliyetini baVi resimli İn-
gilizce bir a.lbü.m ile yine Bakanbğın faaliyetlerini belirten Türkçe - İngi-
lizce bir İstatistik ytllığı bastırılarak memleketin dahil ve haricine tevzi
edilJDIştIr.

1958 yılı içinde sıhhi mevzuat ve sair mesleki kitaplardan 36,025 ve
1959 yılında 18.409 adedi teşkilit ve müeeseselere tevzi edilmiŞtir.

J. F. U. Basuı bleri - Press Activities.

GUnliik gazete ve mevkutelerde, Bakanlığımızla ilgili oLarak llitişa.r
eden haberlerin takip ve teabUi için son yl1a.rda. idari olarak bir ba.am
bQrOSU kurulmuştur, Bu bliro tara.fınd&n bütün gündelik gazete ve mev-
Imteler tetkik edilerek Bakanlığı ilgilendiren haberlerin hUli.sası bir f"1Şe,
kayıt edildikten sonra icabmm ifası için derhal Bakanlığın ilgili daireleri-
ne havale edilmektedir. Bu haberler üzerine lüzumu halinde tavzihler ve
tekzip1er hazır1a.nara.k Bakanlığın bu husustaki cevabı umumi efk1ra ak-
settJ.rilınektedir .

Ayrıca Bakanlığın fa.a1iyeti hakkında zaman zaman haber bültenleri
neıredllerek Ankara'da mtinteşir gazetelerin İdarelıanelerine ve İstanbul
gazetelerinin de .Ankara'daki mü.meas:illerine munta.zama.n tevzi edilmek-
tedir.

L G. ~e'de Tedavi Edici Sa.ğlıkffizmetlerl- Activities in the Fi-
eld of Cura.tive Medicine in Turkey, 1956 - 1959.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı hir yandan sağlam vatandaşlan

her tUrıu haata.lık ve inz.a.l.arra.n korumak gayesile koruyucu hekİm1ik
vazifelerini !fa ederken, diğer taraftan herhangi bir .sebeple hastalanarak
sı.hhatım kaybetmiş olan vatandaşlarımız~n tekrar sıhha.tlannı ka.zanma-

lan &macile onlarm her türlü tedavilerini ve şifa bularak hayata iade-
lerini temin etmekle mükelleftir.

Haata vatandaşlardan bilhassa fakir olanların her türlü' muayene
ve tedavileri Sağlık ve ~ Yardım Bakanlığına ait müesseselerde
mecoanen icra kılınmaktadır. ıyi edici hekimlik hizmetleri büyült' nıasraf

ve emek1eri kap ettirmektedir. Günden güne artan memleket ni1fu.Bunun
ihtiyaçl&nn.a liyıkile cevapverebilmek için Sağlık ve Sosya] Yardım Ba-
kanJ.ığı. her yıl bütçe.sile temin olunan imkinlarla yurdun muhtelif böl-
gelerinde halk a&ğ1ığın& hizmet amacile yeni tesisler meydana getirmek-

tociir.
..
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Cetvel 62 bütün resmİ, hususi ve şahıslara ait hastahanelerle sağlık
merkezleri, dispanser ve sair müesseselerin 1956 - 1959 yıllarındaki
adetlerile bunların sahip olduklan yatak adetlerini göstermektedir. Cet-
veldeki toplamlan ele alarak 1959 yılında 1956 yılına nazaran yatak
adetlerinde vukua gelen artıŞlar hesaplandığında. şu neticelerle karşıla-
şırız :

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na ait müesseselerin yatakların-
da 1959 da 1956 yılına nazaran yüzde 17.6, Belediye ve Husus! ldare1ere
ait müesseselerin yataklarında yüzde 16.7, sairteşekküller ve derneklere
ait yataklarda yüzde 22.7, Özel yatak adetlerinde yüzde 50.2 artış husu-
le gelmiş, yabaıv.:ı cemaat, ekalliyet ve cemiyetlere ait yatak adetleri ise
aynı kalmıştır.

Hasta yatırarak tedavi" yapan sağlık müesseseleri beş kısma aynlır:

1. Umumi Hastahanelerin Faaliyetleri - Activities of General Hos-

pita.ls.

2. Sağlık Merkezlerinin Faaliyetleri - Activities of Health Centers.

3. Doğum ve ÇocukBakımevlerinin Faaliyetleri - Activities of
Maternity and Children's Hospita.ls.

4. Göğüs Hastalıkları Hastahanelerinin Faaliyetleri ~ Activities of
Hospita1s of Chest Diseases.

5. Akıl ve Sinir Hastahanelerinin Faaliyetleri - Activitie!! of Hos-
pita1s of Mental Diseases.

L G. 1. TÜrkiye'de Umumi lla.staha.I1elerinFaaliyetleri - Activities of

General Hospita1s in Turkey.

1956 yili sonuna .ka.da.r 23 büyük vilayet için mütm>'assıt A150 listesi
\'e geri kala.n vilayetler sağlık müesseselerile sağlık merkezleri için C50
listesi tatbik edilmeıkte idi. Aradaki ahenksizliği gidermek için Cetvel
63 tanzim edilirken 23 vilfLyetln A150 listesi 050 ye çevrilmiş ve dolayı-
siyle 1955 ve 1956 yılarma ait bütün resmİ ve hususİ hastahanelerle sağ-
lık merkezlerinin mesaisi bir araya getirilmiş ve böylece iki yılın birbirile
mukayesesı iinkan dahiline girmiş bulunmaktadır.

Cetvel 63 ün tetkikinde bütün sebeplerden ölüm adedinin 1955 de
20,353 ten 1956 da 22,702 ye yükselmiş olduğu görülür. Buna muvazi ola-
rak umum yatanlara göre 100Q de ölüm nisbeti 1955 de 38.1 iken 1956
da 39.1 e yükselmiş yani ölüm nis~tinde 1000 de bir artış kaydedilmiştir.

Aynı hast&ıktan yatanlara göre en yüksek ölüm nisbetini gösteren
on hastalık almarak 1955 ve 1956 yıllarında C50 listesine göre ölüm nis-
betlerinin mukayesesine imkan hazırlamak için cetvel 64 hazırlatıml§Ur.

ı
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0eıve1 64:. - Resmi ve bWlust baata.banelem. sağlık merkezleriDe aym

hasta.lıktan yata.rıbu arasmda eD. çok ölüme -ıbep o1au ük

on ha&talık, 1955 ve 1936.

Tab1e 64. - The major ten cau.ses of death among in-patienta &t aU offl.

cia1 and private hoı:ıpitalsand health centers. 1955 and 1958.
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Cetvel 64 un tetkl1dnde aynı hastaWıtan yataDıara gllre 1000 de ülUm

nisbet! itibarile en başta gelen ölüm sebebinin (1) arteriyosklerotik ve
dejeneratif kalb hastalığı (C25) olduğu görülür.

'Bu nisbetin 1955 de 153.9 iken 1956 da 134.3 e düştüğü göriilm~kte-
dir. Bundan sonra ölüm nisbeti yüksekliği itibarile sıra ile şu hastalıklar
gelmektedir :

(2) Kronik ve rumatizmal kalb hastalığı (C24) 1955 de 107.7, 1956
da ise 105.7;

.

(3) Merkezi sinir sisteminedokunan damar leziyon1an (C20) 1955
de 93.7, 1956 da is~ 89.3;

. .
(4) Lenfatik ve hematopoiyetik dokuların urlan da dahil habis ur-

lar (C12) 1955 de 89.4,1956 da ise 80.0;

(5) Pnömoni (C31) 1955 de 85.6, 1956 da ise 83.4;

(6) Lekeli humma ve diğer rickettsia hastalıklan (C8) 1955 de
77.5, 1956 da ise 57.1;

,

(7) Çocuklarda görülen enfeksiyöz hastalıklar (C7) 1955 de 67.3,
1956 da ise 73.5;

(8) Kazalar, zehirlenmeler ve hayata taaddi (C50) 1955 de 56.9,

1956 da ise 57.9;

(9) Sindirim aygıtının diğer hastalıkları (C40) 1955 de 56.1, 1956
'da ise 49.5;

(10) Tüberkülozun bütün şekilleri (CL+C2) 1955 de 53.7, 1956 da

ise 55.7 dir.

Görülüyor ki kazalar, zehirlenmeler ve hayata taaddi (C50) ile Tü.
berkillozun bütün şekilleri (C1+C2) ölüm nisbeti itibarile artış, diğer se.
kiz sebep ise azalış kaydetmektedir.

Cetvel 65 in tetkikinde (genel ölüm nisbetine göre 1000 de en yüksek
ölüm nisbetini gösteren, (1) .Tüberkülozun bütün şekillerinden (CL+C2)
vukua gelen ölümlerdir. Bu sebepten vukua' gelen ölümlerin bütün ölüm-
lere nisbeti 1955 de 151.1 iken 1956 da 164.1 e yükselmiştir.

Bundan sonra nisbet yüksekliği y,önünden sra ile şu hastalıklar gel-
mektedir :

(2) Kazalar, zehirlenmeler ve hayata taaddi (dış sebepler - C50)
1955 de 97.7, 1956 da 106.7;

(3) Tasrih edilen diğer hastalıklarla tarif edilmeyen hastalıklar
(C49) 1955 de 80.1, 1956 da 89.4;

(4) Arteriyosklerotik ve dejeneratif kalb hastalığı (C25) 1955 de

84.4, 1956 da 78.5;
.,

(5) Pnömoni (C31) 1955 de 70.5, 1956 da 68.7;
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gösteruı on wtaJik, 1965 ve 1956.

Table 65 - The major ten caU9E!a of deatbs per 1000 as to aU cauees in

aU officia1 and speciat hospitals a:ıd health centera. 1955 andı

1956.
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(6) s!ndirlm aygıtmm dJğer bastabkları (C4D) 1955 de 58.1, LD:i6

dA {G.8;

(7) Lenfatik ve bem&topoiyetik dokularm ur1an da da.bil urlar
(C12) 1955 de 33.9, 1956 dA 42.7;

(S) Çocuk1ardA göıillen enfek.s!yöz ba8talık1ar (C1) 1955 de 32.9,

1956 dA 27.9;
.

(9) DUtIlJ1 dlter enfek.s!yon ve parazıt baatahkJ= (C11) W..:ı de
31.5, 1956 d a 2M;

(10) Doğuşta:ı ge!ıDe şekil bozuk1uk1an ve sUt çocukluğu çağına
maIıSU.S bastalıklar-{C4S) 1955 de 30.5, 1956 da 2M tUr.

Yine Cetvel 63 den lstih.r&ç edilen ve blitün resmi ve husuai hastaha.
nelerIe sağlık merkezlerinde Umum yatanlar& göre en yüksek ölüı:n nlstJe..
tiDi gö3teren 10 hastahğın nisbet yliksekJjği itibariae- 61ram şöyledir:

(1) Solunum ayğıtı tüberkWozu (Cl) 1955 de 3.9 iken 1956 da
{.7 ye

.

(2) Kazalar. zehirlenmeler ve hayata turldj {harici sebepler (C50)
1955 de 3.7 iken 1956 da 4.1 e

(3) Tasrih edilen diğer bastalıklarla İ)ice tarif edilendyen ha.sta~
lık1a.r (geri -kalan numaralar - C49) 1955 de 3.0 iken 1956 da
Ue

yUJrse1mIştir.

(4) ArteriY08k1erotik ve dejeneratif k&1b hastalığı (C25) 1955 de

~
3.2 iken 1956 da 3.0 e .

(5) Pnömoni (C31) 1955 de 2.7 iken 1956 da 2.6 ya

(6) Sindirim ayğıtuun diğer hastalıkları (C40) 1955 de 2.2 iken

1956 da 1.8 e

d\lamll§tUr.

(7) Lenfatik ve hemat.opoiyetik dokulann urlan dahil habis W'lar

(C12) 1Jı55 de 1.3 iken 1956 da 1.6 ya y\ikselmi,Iir. i

(8) Bütün diğer enfeksiyon ve paranl hast&lıkIan (CU) 1955 de
1.2 iken 1956 da 1.1 e düşmüştür.

(9) Çocuklarda göriilen enfeksiyöz hastalıklar (C7) 1955 de 1.3

den 1956 da 1.1 e dÜ§nıUştür.

(LO) DoMtan gelme şekil bozuklukla.n ve sUt çocukluğu çağuıa
mahsus ha.stalıklar (C48) 1955 de 1.2 den 1956 da 1.1 e düş-
m\1itUr.

.

Yan! Cetvel 64 ün tetkikinden 1955 ve 1956 yıUe.nnda aynı hastalık-
tan yatanlardan 1000 de en yüksek ölUm nisbeti gösteren arterlyoskle-
rotik ve dejeneratif kalb hastalığı (C25) olup en düşÜk nisbeti ise tu-
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1955 ;H920 1988

i

'.1(4af ıebep)",,) - Acddents, ""'- ..,. (1830 ..23 Uand v101eı:ıte(eıdema! Ctuse.ıı).

Di(w .ııebepiv - Other cataell 1955 3f6G3,4 ,,91 i LUım !59S7a 9137 i 14.6
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Cetvel 66 - Bütfuı mımi ve hU&U81 hMtaııeterle -ğbk medtederinde

umum YataDJUa göre eu yU..k8ek ölüm 1000 de ıılııbetl gös~

ren 10 haaWık, UM ve 1956.

TabIe 66 -10 dİ.gea8e8showing the highest Deaths per 1000 as to all

in~patients in all official and r;pecia.lhosprta1a and health

centerB. 1955 and 1956.

Kod
}oto.81

lbata.ııp- i
i

Yili i :raı-t&r

i

w.- o....
""""

Cod,
number

Name ot c!1ataae Year Total of
odmIt""

Unıum ]'a-
ıuılara i[&-
n 1000 4e

....
"'U

"Number Ot

I

Death8 perdu.tbıII 1000 al to
all (Jlpıa.

U~"



,
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..

.!
herktUozun bUtUn şekilleri (C1+C2) nden vlki ölUm ni5betinin teşkil et..
mekte olduğu görUlür.

Cetvel 65 in tetidkinden 1955 ve 1956' yıllarında genel ölüme göre
1000 de en yUk.sek ölüm nisbeti gösteren tUberkülozun bütün §ckillerl
(C1+C27) olup en diJoill< zrlsbeti ise doMIan gelme ,.kll bozukluklan
ve süt çocuğu çağına mahsus hastalıklar (C48) den vak1 ölüm nisbetinin
tealdl etmekte o1d$ görWür.

Cetvel 66 nın tetkikinde 1955 ve 1956 yı1lıı.rcıda umum ya~ göre

1000 de en yüluiek ölüm nisbet! gösteren solunum aygıtı tiiberkülozu (Cl)
olup eD düşük nisbet! ise doğuştan ~Ien şekil bozuklukla.n ve silt çocuk-
luğu çağma. mahswı-ba.sta1ıkla.rdan vaki öUlın nisbetinin teşkll etmekte
olduğu gôrWUr,

Netice itibarile 1955 ve 1956 yıllannda ayru ha.atalJ.kta.n yatanlıı.ra.
göre nisbetleri arasında en yüksek ölüm 1000 de njsbetini gösteren arte-
riyosklerotik ve dejeneratif k.alb ha.stabğı (C25) ve en düşük nisbet! tü-
berkfilozun bütün §ckillerinden (CL+C2) v1ki ölUm nisbet! teşkil ettiği
halde; genel ölüm ve umum yatanJara göre 1000 de en yüksek ölUm nis-
beUerini solunum aygıtJ tüberkÜIo:ı:u (Cl) ve en düşük nisbetleri de do-
Mtan gelme !Jekil bozukluklan ve süt çocukluğu çagma mahsus hasta-
lıklar (CU) vermektedir.

Bütün resmi ve hususi ba.ıııtahaoe1ere alt (Satbk rncrke7Jeri. akıl ve
Sinir hastahaneleri ve doğum ve çocuk bakımevlerl hariç) hastahlı: ista.-
tistik cetvelleri 1957 den Itibaren tevhit f'dilmiş ve bötitn müesseseler
A150 müteva.ıwt lliıteyt tanzime mttbur tutulmuştu.

CetveJ (i1, 1951 - 1959 yınarında hasta yatırarak tedavi yapan mü-
esseselere Al50 listesine göre yatan m~u hasta idedini, şifa bulanla-
rı. ölenleri, bu hastahktan yatanlara göre 1000 de ölüm nisbetlerini,
umum yatanlara göre 1000 de ölüm nisbetlerini ve genel ölilme göre 1000
de nisbetlerini göstermektedir. Cetvel 67 nin tetkilUnde bütiln sebepler-
den viki ölüm adedinin 1951 de 25,025 den 1958 de 22.974 e ve 1959 da
ise 21,135 e düştüğü görülür. Buna muvaıi olarak umum yatan1a.ra gBre
1000 de ölüm nisbetinin 1957 de 42.5 dan 1958 de 36.4 e ve 1959 aa 35.8 e
düştüğü göriilınektedi.r. 1957 deki umum yat.anbra göre 1000 de ölüm
mabeti ile 1959 daki msbet arasında binde 6.7 bir ~Ş husule geldiği
müşahade edilmektedir.

1957, 1958 ve 1959 yillannda aynı h"a.stalıktan yata.n1a.ra, umum ya-
tanlara ve genel ölüme göre en yüksek 1000 de ölüm niabeti gösteren 10
hastalık Cetvel 67 den seı;:ilerek muskayeseyi kolaylaştJrnıa.k maksad.ile

Cetvel 68 de gösterilmiştir. NisbeUe'rin yanlarında parantez iç1ndeki ra-
kamlar nisbetlerm en yüksekten en düşUğe doğru sıra num~ g6s-
termektedir.

Bu On hastAlıktan, ayni hastalıktan yat:aıılara göre 1000 den en )'Ük-
sek ölüm nisbeti gösteren tetanoz (A (26) 1951 do 345,,1 iken 1958 de
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Kod llaııtalı~ adı Yılı Yatanlar Şifa bu. Olüm Bu hasta.- Ummn ya, Genel 111L\.
No. LLL toplam. lanlar adedi tıklan y&- taıılara gö- IDe göre

~e'l

tanIara re l000de 1000 de
göre 1000 ölllm nIa- lllıibetl
de ölllm betl
nisbet!

Nwnber Name ot <LISe- Year Total nt Recovercd Number of Death per Death per Death per
admitted Deaım 1000 in. 1000... to 1000...10

pat1ents aU In. aU causes
of same paUents
dJUaSe

1957 377 366 II 29.2 0.02 U
A28 Akut pollyomyeJIt - Acule pollomyeııtls. 1958 321 310 . II 34.2 0.02 O~

1959 487 474 13 26.7 0.02 0.8
1957 325 267 DS 178.5 0.1 2.3

A 29 Akut enfeksiy5z ansetallt .' Acule encephalltls 1958 311 287 24 77.2 0.04 1.0
1959 892 359 33 84.2 0.05 1.6

A 30 Akut pollomyelltle akut enfeks!yöz ansefall. 1957 3')2 284 18 59.6 0.03 0.1lin geç ~betlert - Lde effects of acute 1958 321 297 24 74.8 0.04 1.0pollomyelltls and acute infect10us encepball. 1959 427 416 II 25.8 0.02 Olitls
1957 - - - - - -ASI Çıçek- Bmallpox 1958 - - - - - -1959 1 1 - - - -
1957 2022 1938 84 43.5 0.1 8.8

A 32 Kı.zam.ık - Measles, 1958 1625 1564 61 S7~ 0.1 2.6
1959 1265 1214 III 40.3 0.011 2.4

1957 - - - - - '-A S8 san Humma - Ye110w tever, 1958 - - - - - -1959 - - - - - -
1957 1,142 1107 S5 SO.6 0.«1 U

AS4 Enfekalyö. epatlt - lnfectlou.s hepatlu... 1958 1638 1581 62 SU 0.08 2.s
1959 2788 2678 60 21.9 0.1 2.8
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Table 67 (Confuued)

Cetvel 67 ( devam )

Yılı -Şifa bu- Ol!lm Umum ya,.Kod lla8ta1ıgDı adı Yatanlar ,Bu 1ıasfa,. Genel imı-
No. sı toplamı ıa.nIar adedi hktan yar- tanIara gö- me göre

tanIara re 1000 de 1000 de
göre 1000 öıUm n1a- nisbeti

,

de ölüm bet1
Code nisbet!

Nwnber Name of disease Year Total of Recovered Nwnberof Death per Death' per Death per
admitted Deat.hs 1000 In- '1000 as to 1000 as to

paUents all In- '. all causes
ot saıııe patients

,

d1sease

1957 588 569 19 32.3 0.03 0.7
A 35 Kuduz - Rables, 1958 824 779 45 54.6 0.01 1.9 i1959 1075 1038 - 31 34.4 0.06 1.7

A 36 Lekeli hwnma ve dlg-er Rlckettsla hastabk- 1957 274 266 8 29.2 0.01 0.3
~1958 165 164 1 6.1 0.001 0.04

lan, - Typhus and other rickettslal diseases, 1959 254 252 2 7.9 0.002 0.09 ı-

I

1957 1102 1094 8 7.2 0.01 0.3
A 87 Sıtına - Malar1a, 1958 679 676 8 4.4 0.005 0.1

1959 508 505 8 5.9 0.005 0.1

1957 97 97
.A. 88 Şistozomyaz - Schlstosoın1asl8, 1958 103 102 1 9.7 0.<101 O.M'

1959 141 141

1951 294 276 18 61.2 0.03 0.7
AB9 ldatik hastalıgı - Hydatid disease, 1958 517 499 18 34.8 0.03 0.8

1959 483 479 4. 8.3 0.007 0.2

1957 73 68 5 68.5 0.008 \ 0.2
A40 F1Iaryoz - F11a~, 1958

'

83 82 l' 12.0 0.001 0.04
1959 122 122 - -
1959 103 100 3 29.1 0.005 0.1

.A. 4ı1' ADk1lostomyaz - Ankylostom1asıs, 1957 126 125 1 7.9 0.001 0.04
1958 251 247 4. 15.9 0.007 ,0.2

".
'

-'.-
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Table 67 (Continued)

Kod IIMtalıtm adı Yıh YataoJu Şifa bu- Ölüm Ru hasta.- Umum ya- Genel illll-
No... ıopJamı lanlar adedi !ıktan ya- taoJaJ'agö- me göre
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adm1tted Nwnber Deaths 1000 In- 1000 83 to 100083 to
patlents all In- &ll causes
of same patlenta
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A 90 Bronkopnömoni - Bronchopneumoıı!&, 1957 6775 ö261 15U 223.5 2.6 60.1
1~58 7H9 6087 1332 179.5 2.1 68.0 ı
1959 77U 6181 1693 004.9 2.7 75.4

A 91 Atipik lpt1dal pnömonI ve dljter ıs.rlh edlımı- 1957 3900 3666 235 60.2 0.4 9.4 ii.
yen poömootler - Prlmaı)' atyplcal, oLlıer 1958 4001 38U 193 48.2 0.3 8.4

iand unopec1fled pneumonla. 1959 3101 288Q 221 11.3" 0.4 IM

A 92 1957
r..

Akut bronşlt - Acute bronehltla, 6961 6926 35 5.0 0.01 1.4
1958 56,2 8602 60 6.8 0.08 2.2
1959 86ciJ 8619-
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5.1 0.07 2.1

A 93 Kronik bronşlt ve V83fı bildirilmeyen bran- 1957 6256 6186 70 11.2 0.1 2.8,ıt
- Chronle bronch1t.1s, and uoquallf,ed 1958 7602 1M4 58 1.6 0.09 2.6

broochlu.., 1959 7822 7761 55 7.0 0.09 2.6
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Ipertroflsl -
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adeootds, 1959 6153 6131 22 3.2 0.04 1.0
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and absc... of lung. ı~58 2108 2023 85 40.3 0.1 3.7

1959 1968 1865 103 62.3 0.2 4.9

A 96 Plörez1 - Pleurlay. 1957 4 2~~ 4129 139 32.6 0.2 5.6
1958 6625 6506 119 21.1 0.2 6.2
1959 4495 4394. 101 2%.4 0.2 4.8
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A 109

A 110

c..tro - A.Dlerll ve yenı dotmUIJIçocukla-
nD. 1aha.1Ihariç kollt - Gutro - eııler1U.
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Kan.ctter ıdrosu - C1rrboal8 ot Uver.

Bafra b4ı ve koımnıı - Cboletfth1a!l1a and
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SIndirim aygıtının dltn hut&1lk1an - Ot-her d.lICUe5ot dlgesUveay.Um,

Akut ndrtt - A.c:ute Depbrita.

Kronik netrlt, <!iter nefr1t1er ve taııı1h ııdll.
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(Cont1nued)
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1959 698 653 45 84.5 0.08 2.1
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353.5 ve 1959 da 401.9 a yükse1miştir. Yine bu 10 hastalıktan yatanlara
göre en düşük binde ölüm wsbeti gösteren trakea habis urlari ve bronş-
Iarla akciğerlerin tali oldukları tasrili edilmiyen habis urlan (A50) 1959
de 132.7 iken 1958 de 140.7 ye yiikselmiş ve 1959 da 1951 deki nisbetin
altınayani 111.6 ya düşmüştür.

Yine cetvel 68 in tetlcikinde, umum yatanlara göre 1000 den en yiik-
sek ölüm nisbeti gösteren tüberkülozun bütün şekilleri (Aı-A5) 1957 de
6.9 iken 1958 de 5.5 a ve 1959 da 2.3 e düşmüş; ayni On hastalıktan umftm
yatanlara göre 1000 de en düşük ölüm wsbeti gösteren lober pnömoni
1957 de 1.0 iken 1958 de 0.6 ya düşmüş ve 1959 da ayni seviyeyi muha-
faza. etnıiştir.

.

Yine Cetvel 68 in tetkikinde, genel ölüme göre 1000 de en yüksek
ölüm nisbeti gösteren tüberkülozun bütün şekilleri (Aı-A5) 1957 de
162.0 iken, 1958 de 150.8 e ve 1959 da. 62.9 a. düşmüştür. Bu halin son tat-
bik edilen modem teda.vi ve cerrahi tedavi usullerinin çok müessir bir ha-
le geldiğine bir delil olarak kabul edilmesi icap eder. Ayni on hastalıktan
genel ölüme göre en düş~ ölüm nisbeti gösteren sindirim ayğıtımn diğer
hastalıkları (A 107) 1957 de 22.9 da.n 1958 de 21.4 e düşmüş ise de 1959
da. 1957 nisbetinin daha. da. üstüne 29.5 a ~lmiştir.

L G. 2. Sağ'lık Merkederinin Faaliyeti - Activities of Health Centers.

L

!.

1957 yılından itibaren, sağlık merkezleri, doğum ve çocuk bakımev-
leri ve akıl ve sinir hastaneleri hariç, hasta yatırarak tedavi eden bütün
resmi. hususi ve şahıslarla cemaatlere ait sağlık tesislerine da.ha önce
belirttiğimiz gibi A150 müİ.evassıt listesi tatbik edi1meğe başlanmış, sağ-
lık merkezlerine ise daha. önce olduğu gibi C50 listesinin tatbikine de-
vam olu.-mıuş, doğum ve çocuk bakımevlerile akıl ve a.inir hastaneleri
için yeni istatistik cetvelleri hazırlanmış idi.

Sağlık me~kezlerine 1957, 1958 ve 1959 yıllarında C50 listesine göre
yatınla.nlar, şüa bula.nlar, ölüm adedi. ayni hastalıktan yatan1ara., umftm
yatanlara ve genel ölüme göre 1000 de ölüm nisbetleri Cetvel 69 da. gös-
terilmiştir. Bu cetvelin tetkikinden sağlık merkezlerine yatan hasta
&dedinin 1957 de 88,303 ten 1958 de 92,701 ve 1959 da 99.604 e yükseldi-
ği görülmektedir. Sa.ğlık merkezlerine yatan bu hastalarda.n 1957 de
1,683 ü, 1958 de 1.566 Si ve 1959 da. 1.512 sinin öldüğü görii1mektedir.

1957. 1958 ve 1959 yıllarında. sağlık merkezlerinde ayni hastalıktan
yatanla.ra, umftm ya.tanlara va genel ölüme göre en yüksek 1000 de ölüm
nisbeti gösteren 10 hastalık Cetvel 69 dan seçilerek mukayeseyi kolay-
laştırmak maksadile Cetvel 70 de gösterilmiştir. Nisbetlerin ya.nlarında,
parantez içindeki raka.mIa.r nisbetlerin en yüksekten en düşüğe doğru
sıra numa.rasım göstermektedir. Bu on hastalıktan ayni hastalıktan ya-
tanIara. göre 1000 de en yüksek ölüm nisbeti gösteren düterl (CTh) 1959
de 144,8 iken bu nisbet 1958 de 163.5 ve 1959 da. 185.7 ye yükselmiştir.
Bu hal, umumi aşı. tatbikatına daha sistematik ve daha. şümullu bir tarz-
da. devam ~e8i lüzumuna b8.riz bir delil teşkil etmektedir.
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No. at \a.o1&r adedi \ıktan YA- tanJ&r& gö- me göre
tanlar& re 1000 de 1000 d.

göre 1000 ölüm nI_- nisbet!
de ölüm bet!
nisbet!

Code Name of disease Year Totıılof Recovered Number of Death per Death per Death per

number admltted DeaUıs 1000 LU. 1000 as to 1000 as to
patlenb aU Iu- all causes
of same patlenb
disease

C13 SeUm urlar ve tabiatı wrth ediımtyen urlar 1957 195 194 1 U 0.01 0.6

- Benlgn neoplasma of unspeclfled nature 1958 240 235 5 20.8 0.05 3.2
1959 281 280 1 3.5 0.01 0.7

tii
CH. AIlIerjlk bozukJuklar - AUerglc dl_ordero ... 1957 375 373 2 5.3 0.02 1.2

1958 376 373 S 8.0 0.03 1.9
1959 602 698 4 6.6 0.04 2.6

C 15 Tırold bez! hastalıklan - Dı:eases of thy- 1957 82 81 1 12.2 0.01 0.6
roıd gland ....".............,..,...................'''''' 1958 76 76 1 13.1 0.01 0.6

1959 ~98 97 1 10.2 0.01 0.7

C 16 Ilekerll diyabet - Dlabetes meıııtWl ......... 1957 100 97 S 30.0 0.03 1.8
1958 123 123
1959 81 - 79 24.7 0.02 1.3

Vltemln_lzllkJer ve dl!!'er kamn- hastalıklan 1957
"",,:.-

C 17 585 581 4. 6.8 O.M S.4'

- Ant1vltam\uoses and other deficiency 1958 578 573 5 8.6 0.05 3.2
states ...... .......~.......... ,,'u.... ,.................... 1959 360 358 2 5.5 0.02 1.3

C 18 Kansızlık1ar - AnaemJas ...."........",....... 1957 lM2 1528 H 9.1 0.1 8.3
1958 lMO 1534 6 3.9 0.06. 3.8
1959 '2478 2464 14 5.6 0.1 9.2
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Kod Butabtm ..sa VO> Vaı..- Şlta bu. Oınm Bıı baııt-.- t1m= ... GelItilam.
"~R -ıu ...... ......... """"... - .",-- ,. 1800 ~.000..

CC'" 1000 """'. --d.IUtIIIı
.......

Cod. Noma
'"

....... V~ ToWof ReWvered Number ol Dea" pe' Dea" pe, Du" pe'
n=bor

""'""'"
-... ıoooInpao1000.. to ıooo.. to

..." ot all lDp&u- an..-~_.41- ..to

~CU
hIkO:8; ft ı-fk-nozJ&r - PJ'8CbOft~ 1957 288 ..O . 27.8 00" U

i....
""""""'"

-_............-,......._.........-. ı... ... '" . .u O'" Uı..o ... ... , ... ." "O
~C80 Merked I1n1r.ı.~e dokUlIandamar LC:ZI.- 1957

'"
tS 18 ".0 .., U

iyonlan - VIUlCu!u Jeıdonıııaltectb:ıl" ee.nt.nJ ı... ... ls' .. ...8 O~ ı~o
ııel'1'CN8 ~lem ....................._."..,...'_... ı..' <OT "O " '1.8 U lT.8

on ~hUtahklan- DLt-ı- ot eye ............ 1957 "O ...ıoı. ,.. ..O ıo ıu O.ı ...ıoı. ..ı "O . ... 0.01 O.,

o.. KuJaJc ye apona m.utof4 butahk1&n - Di- ı'" OLT 81. . ... O." 1.8
lIeUe8 ot az and ma.wt.ı:Ilcl ~""n.."",', 19:58

'"
'27 16 18.0 o.ı ...

1959
'"

321 ı u 0.01 0.1
013 Akut mal... rwnaUmı.uı - RheumaUo 1957 ı... ı..' sı 10.6 03 ıu

'.vv ................-,-....-,.......,.-..._.__..__. ı... ı..ı 1811 18 ... O~ n..
1959 ,... .... . ı.8 0.0< 2.'

016 Krorılk rumat1Zm&1k&:Ibtıut.8Jıgı - Cht'O- 1957 LUS ıo" 89 .... O.' 61.0nı, rluıumaUC beart 4J.Ma.ıIe
'-""""""'''''''

1958 14111 1357 'O 41.1 O.' 87.1
1959 ..89 1401.

"
.... 00' ".S



,
.... -....... Y* y....ı.. şır.ı- Oİ... B1Ilı.aata.- Uaıwn;p.- Qeaelatl.

N~. ı...ı.. .....
""''''

ı....ııı...r:ıırij... ıııeetin
......~ re 1000 de 1000 de

pre 1000 alUm. ıd~ ..........ı- ...........
""'. Nameo! ....... T~ Totalof _.nd Numberol ~thper Death per Doath

"'"number .<Im"'" D..u.. 1000 I.D.~ _uto 1000 a.ııto
pattenUl &1I1n- 1.11uu.ses
ot-ıııe "patJHlUI
........

C,," Arterlo - lk1eroWt ve deJenerıı.Uf ka1b has- US? 1 &79 ,.,. 12. 71~ U ,,,
t&lıtl - Artt'no- "leroUca.ı:ıddegenera- m. 1'°""

,,21
" ".1 U ,...

Uve h_rt .ıı.-
m.."""'''''''''''''''''''''''..

.... 1... 1181 OS 47.9 O.' ..~

CH tpertaDalyon - Hypert.tD5I.ve d1&eue
'''''0

1""
,n

'" 20 ".. O~ 11.9",. 19, 81' 20 22.3 0.2 12.8
'19.3> ... ,.. 11 21.2 0.2 113

C27 Vena but&hkla.n - Di8eUe8 ol. ntM ......
1"" '"

IM . ,.. O.()2 U
m' '"

,,\> 11 21.1 0.1 '.0.... 2<2 239 . 12.' 003 2.0

C2I Akut rloo - fareı:ı!1t (netle) - Aı:ute naııop- 15151 m t11 . i.' 0.03 1.1
...,.""n,. (commonco141 .........................- m' i" '"

. '.0 .... 2~
.." 33.! ". . '.0 0.03 2.0

C29 Akut farenııı ve amlgdUlt Ve bademelklerle 19>1 ıno lT" " '.8 0.2 ..vejet..,yon]ann'peıtronsl - Aeute pbaryagı- m. 18.. 1671 . ... 0.08 l8
tia and tolısUllUs, and hype.rtropby of t.oası1lıı un 1164 1161 , 1.0 0.07 ...
and adenolcb ........,.,.....................................

C30 Grlp - Influemo& ....................................... LO" 41<43 41:89 ot 11.4 O.' n.ı
"'. ,,,. "OS "

17.4 M 47.9
190. ~7U :a1!iı5 ız 2.\> 0.1 U

<Jet..ı G9 (dmm)
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Kod
lla8tahpı ..b Y>h

Y""""
Şifa ..~ ..... Ba _ta.. U8Dllm78-- "",""m-........ ..... lık...

'"
taAlarac'" aıecGre

N~. re 1000«0 ,.....
..lSn ılOo 'ı-.ı.. .ı.ı....
.e.111I.m .....ı.....

.,.,.. N- ot
""'"

Y~ TOt&Iot """"..... Nwuberof """"pe, """"
pe,

"""""'"number admilted ı-u.s 1000 In. 1000 as to ıooout.a
paUenb aIl,.- al1ı;:aWff'.!l
ot aame pa"'''dJ~~

cn I'nOIDoıiı- Pneumonia ".........-..._u,........... 1951 1018 ,m .,. 8".0 U 142,0
1958- 13~1 ,,'" '" ,r. 2.2 "u
195' ..., i 'IM

""
32.7 U 160.8

CU Bl"OQŞt - Bl'()OehlUa ,-...m.",""""""'"'''''' 1951 .on 50" sı 10,0 o., .U,... "8U~ ",. "
... o.' ,,~

'05' 6109 I'" "
U o~ 115

c., Memektea Jlerl geltil akctter 81J1koı:u.ve tI~
"'"

1080 '071 . U o, ,~
rozu - BYlcwb -ııd occupaUoıu\lpulmOll&!}' 1958 1332 ".. 11 10.1 o., ...
fibrosb .,..u.u......""""""'"''''''''''''''''''''''''

1959 '" "" . ıu 0.0> ..

CM BQtQııdlter tenettIlBhut.abk1a.n- ALIother '05' ıs.. ı..ı
"

,ıs u ,u
respiratory d1HUe8

"",'m'-'","""""""""'"
1958 ıs..

"" "
10.15 o~ 11.3

'05' 'lOS 27., ". .~ u 17.2

C" ICalıser hariç ıı:ıi4eve duedmlml. ha8t&hkl&n ul:ıT .152 ,'" ,. n.o u ,u
- Dı-- ot ıtomadı ıuıddllOdenwn,exoept ı... .." 213:ı 'o U O~ 12.8
cancer ..........,...,...........,.......,........."........... 1959 "58

"'"
!i 'U o~ 20.5

C,. Apandlmt '- apl*ldidt:18 ........................... ",>7 ,... .... .. U ... '.'
''''

,.., "... ıs 1.0 o.. 'u
""

u.sı un , u 0.08 U
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Cetvel 69 (devam)

Table 69 (Continued)

Kod Hastahtm adı Yili Yatanlar Şifa 00- ÖIUm Bo hasta- Umom ya,. Genel öll1-

No. 8ı lanlar adedi hktan tanlara gö- me göre
tanlara re 1000 de 1000 de

cöre 1000 ölUm nls- nlsbeU
de ölUm beU
nisbet!

Code Name of Disease Year Total of Recovered Number of Death per Death per Death per

nwnber _Ued Deatbs 1000 10- 1000 as to l1QOO aa to.
paUents alı in- all causes
of same paUents
disease

--
C 37 Kana fltıklan - gerlna of abdomloal cavlt} 1957 2234 2207 27 12.1 0.3 16.0

1958 2727 2685 42 15.4 0.4 26.8
1959 1615 1695 20 12.4 0.2 13.2 ...

ot...
C 38 İsbal ve anterit - Dlarrhea and enterltls... 1957 4054 3973 81 20.0 0.9 48.1

1958 3365 3321 44 13.1 0.5 28.1
1959 4862 4784 78 16.0 0.8 51.6

C 39 Safra kesesi ve safra yoBan hastalıklan - 1957 1866 1833 33 17.7 0.4 19.6
Diseases of gallbladder and bile ducts ...,..... 11:1;)8 1831 1804 33 1~.0 0.3 21.1

1959 1752 1133 19 10.8 0.2 12.6

C 40 Sindirim ayg-ıtının dig-er hastalıkilan ---c Other 1957 2138 2082 56 26.2 0.6 33.3
diseases of digestiye system ........,.,............. 1958 2712 2670 42 15.5 0.4 26.8

1959 2812 2756 56 19.9 0.6 37.0

ca Nefrlt ve nefroz - NephrlU. and nephrosts 1957 1212 1186 26 21.4 0.3 15.4
1958 1596 1570 26 16.3 0.3 16.6
1959 1911 1852 59 30.9 0.6 39.0

C 42 Genital organ hastalıklan - Diseases of ge-
nltal organs .,.......,.............".......................



kod .............. Y" Y....... -- oı- .......... UID1ım.J'a- O--ıIııa.~
NLR ı..ı.. ..... """"''''' ........." a:ıelilN

........
"'

ltOO.e .000..
IiInı 1008 ......... .....U

....
.......

""'"
Nateot~ Y~

"""'''' --~... Numberof De&thı- De&th
P'"

De&th per
o=w a4m1tt'" De&tho 1000 La- 1000... to 1000.... to

pıı.UeDİ- "ID. ..~"'_. po""""-
... Erkek ,.eııit&1 organ hut.ahk1&.n- Dlııea-.

''''' ... .., . '.0 MO '.0
ot ına1eıreı:ılt&1orgaD8.........,...............,....... m. "31 "" . ... ""

...,... m na . u O'" ...
Gl> K&4m,..mtal organ --- ,... ..... H" . ... o... LT

ot tem&le CeD1t.a.LOrg&D8
''''''','''''''''''''''--'' ''''' ."" .... . U 0.1 U

''''
.>0. .... n . o~ 0.1 ,.

003 DotwmaJar, webellttn. ~'" Ioho-
aa.Wr. l:ı&I1nLD . kornpUkuyoıı1&n - DeUTutea,
oompUca~ ot prepaDCT. ehDdbirtb _d-= ...,..............,..............,-,"""'_'"

.... NormaleeJındedo,turma- Normat4e1\verlm ,,.. 1<," O'" .. U 0.1 LU
19S8 6113 6013 00 M 0.0 ....
,... 83.3 83li " U 0.1 12.&

... Gebe1lJ1D.,~"'}obusaIık.ba.I1Jmı, 1957 20.. .... .. ıs.O 0.0 LO'
dtter kompl1ku)'OD1an - Oımıpl1caUOlUl ol 1..,. 8130 aıu

"
80 o. 15.0

repanq. dılldbbth and the puaperlum ...- ,... .... o". .. n. O" 33.1

O.. K-ıı ı;ıtıun, abM, 8eIKUlt ve deı1Dln d1fer en- "" .... .m .. ... o. 13.1
tek1dyocı1an- Soo. .ı-a, cel1u1ltuaDe!ot. 1..,. ..., UTU as .. 0.2 LU
bel."8k:b:ımtecUa1ı.8..................,...........__... ".. .... 8114, Lo 0.0 O. LU
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.......... .... Yo> Y..ı...ı... ~.... Oıam Bu"'. Unuun7&--....

N~" ....... ..... .......
'""

ıa.nJaragö-on. ..~........ ro. re l0004e ıooo ..
re 1000 de '-blo- ""'..."am .... ......

Code Name of D1s- Y~ T-ıof Reroverod Number of Dea""", De&th per Death pern=,,", ""n!l'oI D..... 1000 in. 1000as to lOOOuıto
patlcnts aIL"'- allcmwıesof_. paUentı!l
........

C" Der101ud1g-erIwıUWkJa.n - Other diseases cı "., 1811 "" .. 26.0 O.' 19.6,Idn
m...."'",'',,',',''''''''''''',''''''''''''''''''''''''.''' ı"" 1367 1352 . 3.7 0.05 ,.2

1959 1178 1168 10 ,.. o.. '.0
C.. Akut ma1sa.1rmna.t1ZtIUIBIharl.ç. art.rlt ve 'nı. ım

". '51 ı ı.o 0.01 i O.,
mati=<ı. - Arthrltla ıwd dıewnat1sm. uoept ,,'" "" 1380 . ... o.. ..,~..rheuınıı.Ue (ever .,....,.......................... 1969 ı8J' ı... , 3.' 0.08 "0

on Kemik ve diker hareket organla.rı.haSta.Wdan "., H.
:~, '

17,8 0.09 ..,Di.ııeues of boııeIJ a.ı:ıdother organş of 11158 .10 . >.9 0.08 ı..movement ................................,.................. ı". ." '28 . 11.2 0.08 '.0
o.. Dotuttan gelme şekıl JxızuklukJanve .at ço- 1957 ,.. '08 11 36,2 0.1 .~cukluıu ça.gma. m.ahSUBlıa.8t..rıııklsr

-
conp 19:58 '99 29. , 23.. 0.07 ...nUAl malforma.tlons and ıtiaea.se8pecuUar to '95' '" ""

.. .96.40 O., 15,9oari, Infane, .............................................

C" Turih ed.Lleııdtger hastalıklarda 1y:Ice. tortt ı,'" ...... aıt? ı" ,u ,., 115.&edilemeyeti ıw.tahkiu (geri. kalan nwn.ara1a. ](l58 8740
'M' 19' 22.0 2.t ]22.6n) - Other spec1tIed a.ı:ıdLu - de::l'lned<11- ı". .... 9330 11' ıu ].1 76.0

""".
ı-ıuaı ..........................................

Oeo
""'''''.

zeh1rlenmelerve hayata ......
'''''

ı", 6435 15135 ,00 36.8 .. 118.8aebep1er) - Accldents, po1sontngı:ıand v1oleıı- ı". .'" "". 101 31.6 2.1 122.0.. (exteraal cause8) """"'n"",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ı95. 6831 ,..... ... 27.5 .., 124.3,
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Bu on huta1ıktan ya.tanla.nL göre en dilşUk 1000 de öıüm nisbeti
gösteren pzıÖIDo:ıi (C31) 1957 de 34.0 iken 1958 de 27.3 e düşmüş ve ıEti9
da. her ne kadar 1957 deki yüksek &eviyesW buImamı.şsa da 32.7 ye yük~
selıWııtir.

Yine Cetvel 70 in tetkikinde, yat&n1a.nı. göre 1000 de en yüksek ölüm
msbetin1 gÖ8teren pzıömoni (C31) 1957 de 2.7 den 1958 de 2.2 ye düşmüş
ve 1959 da. 195&' nazaran 0.1 farkla 2.3e yUkse1mivtlr. Ayni on 1wıtalıkta:ı
umUm yatan1ara glke 1000 de en düSUk ölüm mabeti gösteren sa.fra ke-.
aesi ve eafra yolları haat.a.lık1:an(C39) 1957 de 0.9 dan 1958 de 0.5 e dUt-
miliJ ise de 1959 da tekrar 0.'8e ytikselmİştir.

Yine Cetvel 70 in tetkikinde. genel ölüme göre 1000 de en yilksıek
ölüm nisbeti gösteren pnömoni (C3I) 1951 de H2.0 d~ 1958 de 128.3 e
dfupnillJ ise tte 1959 da 1957 deki seviyeyi .de aşarak bu nisbet 150.8 e
yUkselmiştir. Ayni on bast&hktan genel öIDme göre en düıUk 1000 de
ölUm 11isbeti gösteren difteri (C7b) 1957 de 19.0 dan 1958 de 32.6 ya yUk.
selmiş, 1959 da her ne kadar 1957 deki seviyeye değilse de 25.8 e dUşmfit-
tUr.

BUtUn resml ve hususı hastanelerle sağlık merkezlerinde 1956 yılı-
na &it yatak adedi. poUk1inik muayeneleri. öHlm1er ve itgal :risbetlerl
Cetvel 71 de gö.ı.nımı.ur. 1957 yılına kadar hasta yatırank tedavi ya-
pan 23 vilAyet. sağlık müesseseteri jçin Al50 ve diğer viliyet1er için de
C50 hastAlık ve ölüm fst&tistik IiBteleri kullanıJmakt& idi. Cetvel 11 de
Bağlık merkezlerinin diğeır bUtün hastanelerle beraber mllta11a. edilmeBi.
nin sebebi budur. 1957 yılı başmda..-ı itibaren sağlık merkezleri için C50

ve diğer bUtUn mlle8seae1er için (sağlık merkezleri. aJOL ve sinir hasta,..
neleri, doğum ve çocuk bııkımev1eri hariç) AI50 Usteıri kuUam1mafa bq.
1a.nm.ış ve bu usteııin bUtI1n müesseselere tatbiki suretUe ha.sta yatırarak
tedavi yapan mUesseaeler istatistiklerinde bir ahenk aağla:ımvJtır;

Cetvel 72, ulbk merkeLerinln,. vilAyetlere göre, '1957, 1958 ve 1959
yıllarındaki adetlerlı yatak adeUeri. ayakta ve yatakta muayene ve b::da.
vt edilen huta sayısı lle bu mUesaeselere yatan ha.ııtalardan ölenlerin
miktarı, yatak günU. vasaır gfu>JUk hasta adedi, gün olarak hasta h.."",
yatma müddeti lle bir günde muayene editen ortalama baııta sayısmı
göstermektedir. .

.

Cetvel 73 Türkiye'deki bütUn res t ve busu.s1 ha.BtaneJerin. vilAyet-
lere göre, 1957. 1958 ve 1959 yıllannıJaıI.l adetleri, yatak adetJer:i, ayakta
ve yatakta muayene ve ted&vi edilen hasta 88.)'181ile bu mtle!!sese1ere ya-
tan hastalardan öJe:ı1erin miktan. yatak günü, vasatl günlük hasta. ade-
di, gün ol.ıi.rak hasta. başma yabna mUddeti ile bir günde muayene edilen
ortalama hasta aayw.m göstermektedir.

Cetvel 74 Tü.rki~'deki bUtUn reamJ: ve hususi hastanelerIe sağlık
merkezlerinin (akıl ve ainir hastaneleri, doğum ve çocuk bakımev1eıi ve
1959 YUmda res.mt ve husu.s1 verem tedavi mUeaseseleri hariç) vUA~tle-
re göre adedi:d, yatak başma isabet eden nüfus adedini, 1000 nntu.s& isa-
bet eden yatak adedini, kberatuvar, rontgen ve ameliyat adetlerile her
yıJın 31 Aralığında yatan baR'a adedini gösterme_o

!
:



".- Vatak........ Yatınla.ıl-i JI_y~
Yatınlaa1ara ıröre- 0ceuP*DC1 B~ ırti_d.

VIJa7eUI! adı .... .... ....... lar edlle.ıı.lcır ırıuaye..
......... OltbDlu Va'"

V_U OU. .ı-- edUeııor-
..... -"" ......... ı.ı.ma

i
..... ...... ..... ......... ya- dı

mUdcled

Name of P""'~
Number.,f Number ol Out - pa.- lJıpaUen~ Nımıber of Duthi! Number of Dally ave- Leııgth ot' Avenı.r

~tuUorı.8
"'"

Um" penoD!I pe.Ueııt rare num-
"'Y

pe< number

i

oxomi." days ber of pa- patJeııt iD. of patJenl8. Um" da,.. examJaed
per day

BUtüo. yurt - Th,
".

i

S!S89 1S!(dZt3 ~ıns 5'796156 Zı10ı 1n:i249 19621 .. 15819
whoJe count~y

i
A4a.oıı. 11

'"
133133 1282& H67ti9

'"
U299? ... 17 '"

Adıyarna.::ı 1 i .., U8I!
'"

16239 13 ".. 7 21 ..

Myon .
i

'" 284;39 6689 3>'28 n. 61310 ". "
..

.\in , T> 6UO 1001 nu .. "" 20 n LO

,,",,",ya , 19> 21...1 ,.,. 2G.91 170 61«2 ıu LO 12

_an 21 3022 691091 6213. 743215

i

2872 7012003 '03> 21 '03'

Antalya , 170 42301 {S87 f.7188 197 .0272 110 13 ".

Artvin 8 190 25117 3836 28952 81 «959 123 18 :
". 93768

"""o
. ,,, 881'24.

"'"
311 78.02 201 10 n.

Balıkemr
, ,,, 121663 11705 133'" ... 120652 830

" 3"
mled:\( . 105 %0845 2090 22935

i

121 13875 .. 18
"

BUIgöl ı
"

,... '"
2966 , ". . i '" .

i i

Cetvel '71 - 253 resmi ve hosusi hastane De 20'7 sa~ merkezinde ,..tak
adedi, POLikILnik muayeneı~ öI~r ve Işgı.) mibeUeri 196&.

Table 11- Number of beds, out..and.in-patie:ıts, deaths and occupancy
in 253 officia] and private bospita1s and in 207 health
centers, 1.9:i6.

~
'"'"
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VllqeUn adı MI1- Yatak A7&k1a Yatınla.ıı- Mua,.-e
YatınlaDlaıa gllre - Oecupaacy Bır gt1n de

adedi 114ee11 tedavi lar eıIIIeııI... muayene
topJaau Olllmler Yatak VuaU GIID

o""
edUe.a o.....

gIbıIL gt1nIÜk rak ha.eta talama
ha.eta ı-iıa ha.eta ad..
adeell

.'
ya- dı

ml!ddetl
Name ~Provbıce Number or Number of . Out - pa.. Inpatlenta Number of Deatba Number or DaIIy .- Leıigthot

Average
In8tItut!oıuı beds tlenta persons patlent raı:e Dum- number

examJned daya ber ot. pa- atay per or pat.lenta
Uenta patlentln examJne4

daya per da;y

BIW. i 85 6816 ,998 781' 30 7609 21 81 21 i
Bolu 6 265 ~103 U46 46 449 162 89 261 107 22 127

~Burdur 6 280 88 885 5879 89 264 140 41 906 115 16 107

Bursa .II 821 117 048 25 861 142 904 881 120829' 830 11 391 i
Çanakkale 7 150 66 767 7~0 74217 '235 72466 198 12 203

ÇanI<ırı
'

150 21 796 '354 26 150 162 34 207 94 12 72

Çorum 8 34!i 61~6 5795 67 251 219 87 968/ 241 22 184
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Cetvel '73 - BUttb reSmi ve hususi Iwıtanelerin yatak adedi. polildinlk

muayeneleri, GlUmler ve i&ga1 nisbeUeri. 1951 - 1959.

Table 73 - Number of beds, out~and in~patieırts, deaths and occupa:ıcy
in all officia.l and private hospit.a1s.1957 - 1959.
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f32&fı $919 49183 ... ..... 181 20 13:1m. o '" 66769

''''O
6384.$ m "60' ", 11

""
1", 196" SS. S19~ 10362 62J19 na 96'03 ... n ın

m. . 33. U '120 10038 61758 u3 92268 23' n ...
1959 , '89 13193.. 11742 H3878

'"
106250

'"
n

'"
bp&rta "'" ""

214.18 om 26639 133 117137
'"

LO
""53 . '" LO'" 1649 23

'" '" H49S4 '97 "
83

196' . '2> 27677 H91 35168 18' ,,,.,
'" .. ..

"""bul ,,"' .. 9552 1318352 1:21248 14.99500 5285 23~48' 6481
" """53 "

9181 1 365 U8 l:ı7ı?.. 1492702 5316 2"8218 7524. .. 40119
1959 61 10118 1603(10 1:.5669 1732010 .." 296362.5 8119

"
"...

1.UnJ, "'" 18 ,... 482531 !K1517 aJ7IH8 2198 68240:5 11816 18 un,,,, ..
""

,OO038 &343(1 3594.97 16U 86.'i4'13 ""
., .86

19~9 18 2702
""" '3091 33~94T 1793 SU9n 184.9 18 92'

om.ı

Table

7s

73

(devam )

(Continued)

i
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Cetvel 7S (devam)

Table 73 (Continued)

\1la1etlD adı rm MO- V.ı..k A;rakta V.bn- Mua"f:Qe
V..tın(aa1ara conı - ()çeupaıu:,.

.- ..... ....01 ...,.. .ıdılenlu
..... toplamı

Oıum. 'flotak V....U Güıı oı..- BI, t1I:ade
~, "'0

gıınlUk rak ha. mWlyene
..... ı. ı-- ~teııor-.ıı.ded!- fina. ,..,- talama

ma mÜd. DillI.... .....
Nıune of prov1DU Y~ Number' Numbl!r Out-pILUenU In-pa. Total .t Dıa"" Number 'ot Dııl1y Length A'i'erage

of ho~. ot- Uentl pı:ı.Uenta ~UeDt aVf'rage of ııay number ot
pltaJa examlnH. day. ı:ıum1Mır per pa- pattentt

of pa- Uent lu examJr.ed
.~" da,.. pey 1181

...

- -~Kan 1957 2 '00 9310 3167 12477
'"

81931 ,S7 17 ..
1958 2 '00 Ol'" 31118 12281 ıu 81731) 87 17 ..
1959 . '60 9818 .m 12i45 111 34205 9<

" "
Ka3t.amonu 19:;1

' S" 32267 1477 !ıST"" 818 95121 28'
"

'09
1958 . ... tl 00' ".. 49381 ." 91879 ..,

" '"1959 . "O 32970 1819 40789 ... ...., 2<,' " '",
Kaysert 11157 ' ". 26296 10379 3667ı::; ... 102273 280

"
]00

1958 . ... 69353 11832 81ı~
'" 1136'" S" "

m
ııı59 . OM 76.U9 18189 ""S '"

129018 853
" '"

Kırk::u-eU 1957
' " 11383 2661 20'* .. 21774 76 10

"1958 ,
"

16842 2912 ı97M GS 28263 71 . ".
1959 2

"
U962 8141 18102 81 29Lo< so . ..

Klrşeb1:r "" 1
"

6239 '''' 8141 86 U 5811 .. U 25

""
,

"
..9< 2101 11395 s:ı 19530

"
10 31

,... 1
"

7007 2,.. .m
"

1&154
"

10 27



()oWoI 73 ( devam)

'hble 73 (Continued)

v_"'" YW Mn...- Ya"" A- Yabn- Muayene Yabn1aıılaraı-tre - Occupancy

- ..... ...... ı...ı." .....ı.,
...,.. kplaırıı

Ollim- Y"" V...' ......1&- Bır cftDd.
le, .... ..._ ........ ını-1e11e

..... ........ """.~.... -ıat- """"""ı:ııaı:uGd- ta .......
Name at pıo'rinoe V~, SlUUbo!T Nımıber Out-paUenU In-pa. Total ot "..... Number ot D.., Lmgth Aven.ge

ot bos- ....... Um" paUeDU paUent .ver~ otm,. number ol
...... ~mm'" day. number ""pa- patleı:ıt

'"
pa. Uent1u ...,.ıD"

Umta dayo p<r da,
i

59M()
"-'~KocaeU '85, ' ''0 tS8S0 13060

'"
8878i II ,841 i'85' , no lQ2ır09' "... 115894

'"
..... zn 11 311

1959 3 no 1037791 11941 11!i720 384 90'85 '"
12 317

Konya '85" 013 8641:1 10301 96716 <BO 1072.35 ...
" '"'938 . ,,, 93912 ıoen LOt533 ... 92313 '" 18 ...

19:19 . 88' 83873 ı049a ıo-un . 841 1808U ,.. 23 ...

K!1W>ya 1031
' '" 27119 1411 36130 30' 122253 336 18 ..

LO" , 300 "... 60126 304.81
'"

119211 "3"" 11 84,,,. , 300 '"''
..... 29983 281 98'" 2'1' 11

"
Malatya ,,,, , "O ..004 '003 17909 ın 21793 BB ..

"1958 , '80 nın
""

210143 n3 . 3596Ş ..
"

..
'90' , '84 01603 '84' ..

'"
231 42314. 118

" '"
'_aa 1951 . "O 61344, U90 '''34 218 831512 ...

" ...
'90' . '30 58072 8488 &4558 281 801018 "O 18 117
Ul59 . ." ."" .... T0121 q. 219 ..... ,.. 28 18'

."



Oetvol 13 (do"",,)
Table 13 (Continucd)

Name of proTlnC8 Y'" ~Iv"""'
....... Yatln. a.flJA1eae

y&tını-J&ra. ..öre
- OCCUP&DC:Y

..... ...... ........ "''''w......... 0...- Yal&>< v..." ....... BI<"",
'"' .... ....... ...- m...-...... .. ı-- ...- -..... -,.~ talama

mam~ .....
.... .....

vtı.a,'eb &ıbo Y'u Number N=btt out.-.patieD.Uj [n-pa- Total of DeatM Number ot ""'r ı....gth Ann.ıe

ot bos- of""
Uer:ıts pattena pattent &~ge ot.tay nım:ıberot

pi"", ~In'" day' number per pa. pat1er:ıts
ol p&- t1ent ın ~taecl

~i-:-

tJe.rıts cIa.JZ poyda> i
-- 1:\

Man< ", 18813 5180 23993 200 "'75 ., 'O .. i,... 2 170 17489 ,,,' 24483 161' 34390 o< . '"U59 2 "O 18283 5140 23420 116
"

... LO' "
o<

"""""
1951 BO

""
1357 6312 7s 1807

" " '7
1958 'O 1221

'
727 "" "

21691 .0 '7 ",..O 80 7611 '632 92013
"

"363 "
28

"
MUıla 1951 2 110 13589

''''
"663 'BO 51500 ,U 12 ..

106' 2 110 12564 3913 1G471 12' 34239 .. 13
"1959 2 110 15911 .... 19903 112 36317 .. 13
"

MU< 1957
'

70 343ltl 8621 '2060 322 '''7
23 3 33

11.S8 , 70 275( ... 3114
"

9791 37 37 LO
W:i9 , 70 :nı71 0<' 3312

"
10097 28 37 .

Nevee1JlJ' H''I7
ı

"
1071t1 '3<7 12364 81 ".., 37 12 ..

LS;;!) i 'O
9036

'
71. 10812 11 14530 LO 'O SO

195~ ,
"

9016 ,121 104.31 so )tas? s2 13
"

.i""



CetVOI 73 ( devam)

Tablo 73 (Continued)

VtIlJ'etID.dı T,b Mb- T..... Ay.kta Yab"~ Mna",,"
YıUınJ.aıı1a.nı,CISn!

-
()ecupabt,.

- ...... ...... ı...ı... ",Uenler
...... top....

Oltbu- Yatak V....U GUII.oJa.. Bır (Onde
~. .... ...,"" nkb..... mWl1erMI

..... tafı,Qıl-edUe. or-

.... -,_t- talama baıı
_ml1d- to .........

Name ot pnnrtnoe Ypar Number N1unber Jut-pa.Ueııts In ~pa- Totalot IM"" Number of Daı:ıy ....gtb Averagt!!
ot...- ot.... ."'" paUcnt8 patlent aVl'ra~ ot.ı-y number of
"'.... ..........

""
ııumberpupa- paUl'nt

J~
Of pa- Ueıılltı e:ıc.amlned
.~..

""
per~

i

~~N"," ... 10287 5324 24811 270 57051 16' 13 eT i1968 , 100 194.59 687. 2633~ '"
63452

'"
LO 72

li59 . lO<> 20917 7059 27976 301 64012 m 10 77

°"'. 19:57 ı

'"
12431 ,,00 15081 m ]9611

"
7 ..

""
ı 30 l1)3%8 2710 18038 100 19243

"
7 ..

11159 ı
'"

16915 "".
2()O33

'"
2244.1 ol ,

"
..... 1957 ı 100 18593 SO,,, 22117 109 29'02 80 10 61

190'
, zoo ,.,.. '02' 24351

'"
S230f 69 16 eT

195. , '00 23875 ~887 29762 186 54509 149 12 sı

Sak.".. 1957 1
"

29045 3859 "... '"
25336 .. 7 O<>

1906 , 135 M34a .."" 88951 270 29411 81 11 101
190' , 135 35065 .,.. H02?

'"
311019 '" . '"~".. ..

""""""
19~7

'
z37 1(1~1 11128 152381 <ol 101626 278 8

'"1906 , ,.. 125895 .... 13:iUŞ 34' 74698 2"" ..
'"1... . '00 134... 10081 1U93&

'"
121111 ,az .. 191

'I-,

. .--- --------------------------_._._-----------



Oetvel 73 ( devam)

Table 73 (Continued)

Name of provlcce Yili MU..... Yamk
i

Ayakta Yatın- Muayene
Yatınlanlar8 göre - Occupancy

sese adedl tedavt lanlar edUenler
adedl

i

toplamı
OIUm- Yatak Vasat! GUn ola- Bır günde

ler günU günlUk rak luı.o- muayene
bastn ta baş.- edUen. or--
adedl ıına yat- talama

i ma mUd~ Iuı..ta

Out-patlents
i

dotl adedl

VUayetln adı Year Number Number In-pa- Total oC Dea tbs Number' ot DaJly Length Average
of hos- oC bed8 tlents patıents patlent' average of .tsy number of

i

pttals i examtned days number per pa.. patler:ıts
ot pa- tlent In examlned

i

lients days pey day t
i~1- i~

CJ1

Sltrt 1957 i 2 95 9896 10964 37 3971 11 32 30 i
1958 2 95 16 039 1609 17648 52 5265 14 22 48
1959 2 95 10 637 1907 12544 65 S190 14 18 34

Sınop 1957 75 10771 1957 12 728 72 IS 154 41 14 35
1958 75 12 041 2353 14394 88 18 563 51 12 39

.1959 75 7262 2294 9556 82 16666 46 12 26

Sivas 1957 4 455 77 571 13196 80767 455 93 829 257 12 249
1958 4 610 118 702 13 123 131 825 437 119 200 327 17 361
1959 4 545 98173 14 375 112 508 370 95 094 260 14 308

Te1krda/t 1957 2 210 11 256 3896 15 152 175 53122 151 2<)"" 41
1958 2 210 9159 3575 12 734 151 47472 130 21 35
1959 2 330 8214 2873 11 087 139 51 806 142 42 30

Tokat 1957 2 210
~: ~:~!

4997 18 258 250 43 504 119 15 50
1958 2 210 5285 19 940 204 53 104 145 15 55
1959 2 210 15 573! 5507 21 080 145 56 984 156 14 58

i



Ce...1 18 (devam)

Table 13 (Contlnued)

"'-'" v"ı ""_ 'aIU ..- Vn""" H....- V8.bn1aa1an. ..öre - o<cupao<y- ..... ...... ....... .............. "-" OlUm. VnfAk v....u otia ola- "".....Iw .... .- _... .._-
"" "- --.....-- -_..ad--.... .....

Name of PrOV1DCe V~ N- Nwnber Out-pa- ,..pa- Tota1ot ""... Nu.ınbeı- ol
""'"

ı.....ı.
""""ot- ot..... U~ı.. Umı.. paUm" paUent n........ ot..." ııumı- vi.

.''''' """""''''
On,.. .- ....pa- ....-.otpa- t1enlın ...........

Um" "'" ""'" i
-- ii

TrabZOl1 19.57
'

OTO 8524.7 15606 80803 ... 16128& ... .. :121 i"'"
, ... "'" 14587 783(0 M' 181061 ...

" '",... , ... .. 000 13397 75397 '"
ı~9T31

""
11 ...

","COII ".,,... ,
"1959 ,
'" '98' ". 8227 , ,<4< < 111 8

Urln 19:17.
'

,.. 18112 ,m 15245 ui8 17918 .. 88 ..
19.58 , '95 .... 1951 . 11307 '" ..m 01 .. 11
'95' 2 '95 15887 2983 18868 176

>O""
... ..

"
U,... '95' 2 ,>O ıııus 8320 1814S ,.. "... 11< 11

""'" 2 ı.. 175%e ".. 20914- ı45 '0930 ıu 18 OT
ı... , ". UlOOl .,'" 2010.;, 110 48178 ın u

"
v.. 1957 ı .. "... ııu

""ıı 'o "88 .. 18 >O
"'8

ı .. 12738 ı.... H 018 .. 12'>0 .. " is
ı95. ı .. 11851 ı... ısf.9/i 88 19108 .2 ,. ST

- _._- ._--



Cetvel 73 ( devam)

TabJe 73 (Continued)

VUay&t1D adı Yy tl Müe8- V,tak Ayakta Yatan-I Muıı.yeDe

i

Yatırılanlara göre - Occupa.ncy
_. ,.,," tWavI lanlar edilenler

"".. toplamı
Ölüm.- l'ıı.tak V_U -,la.- Bır giLAde

'u
giinil gtlulllk tak ha&- muayene

..... ta başı- edileıı Ol'-..... -J'o.t- tUIama
na mtkl. .....

daU ""..
Nam!! orprovt.nce Year Number Number Out.pa- In-pa- Total "f Deaths Numıı...ı' of Dully Lcngth Average

of hoı;. of b<,ds tlenl..!! tlents patien1.9 paUl'ni average of fıtay number ot
pltals exıunlncd days number per pa- paUelıU!

"- tieı:ıtI.D.examJnod
".... da" per day i

- -
~,Yozgat 1957 2 150 10039 4358 14391 263 45340 ıu 12 29 iıW'ı8 2 '" 8953 4895 13248 211 31627 87 12 37

1959 2 lO. 10094 4130 14824 22. 41448 113 U 4l

Zonguldak 1957
'

66. 249899 24188 274087 ". 194884 ILM 10 751
195!! . 700 288127 24723 312850 '"

214636 ,.. 10 857
191)9 . 71. 316978 2::1907 842885 685 222729 610 10 93'



VUAyeUn adı

i

Yılı Yıl - orta- MOes- Yatak Yatak bıı.- 1000 Laboratu- Rant- AmeIl- SI Aralık.
., nüfusu aese adedi ,ına i..... nOruoa var mua.-. gen yat ta yataa

adedi bd eden. Isabet yene ade- muaye-- adedi baata ad...
nnfns eden dı ne ade.- dı
adedi yatak dı

adedi

Name ot province Year Mld. year Number Number Number ot Numbeı Number of "=~'ı N=~i N. ~..
population of 'nsa of beds popuJaUon ot beds laboralory of X - of ope- patlenta

Ulutlone per bed per 1000 examlna- ray exa ..ratlons 31 xn

popula- tlons mlna-
tion tlons

-
BOtlln yurtta - The 1956 24 5SS 722 460 S2 398 751 103 1 259 948 518 341 95 883 \ 21 562

whole country 1957 25 166 640 488 34 512 7%9 1.4 1 438 325 662 711 1%9 485 22 732
1958 25 199 558 520 36 615 705 1.4 1 590 140 749952 144 039 24 715
1959 2643% 416 M7 38 455 687 1.4 1 722 508 899 MS 162 323 2S 850

Adana. 1956 650 626 II 575 1131 0.9 28 672 6984 3419 343
1957 675 732 10 565 1196 0.8 29 911 8366 3167 i 388
1958 7'>0 838 12 633 1'107 0.9 33 &ro 10251 4791 «s
1959 725 944 12 693 1047 0.9 37755 17 501 5294 414

Afyon 1956 412417 4 295 1398 0.7 3433 1415 677 245
.1957 420102 6 325 1293 0.8 4781 1477 936 175

1958 427 787 7 35'> 1222 0.8 4344 1695 880 177
1959 435 472 7 350 1244 0.8 4753 2840 949 218

Adıyaman 1956 215 132 1 25 8605 0.1 .- - 23 21
1957 221143 1 25 8846 0.1 38 - 134 II
1908 227 154 1 25 9086 0.1 59 - 146 7
1959 233 165 3 45 5181 0.2 98 - 139 . 15

Ag1ı 1956 184 757 3 75 2463 0.4 140 M2 108 85

i

1957 182 607 3 75 2528 0.4 9 607 178 15
1958 194 457 4 85 2288 0.4 160 - 223 20
1959 199 307 4 85 2345 0.4 499 - 231 14

--- _n.__.

Cetvel 74 - Bütüıı. resmi ve huswd hast!ınelerle sağlık merkezterinin.
(Doğumevleri ve akıl hastaılelerl harlı;) faaliyetlerı'
1956 - 1959.

.
Table 14 - Activities in all official and private hosplta1s a::ıd health

centers (excluding maternity and mental hospitaIs)
1956 - 1959.

i.....
&J
i

.....



VIIA:yeUn adı Yılı Yıl
- orta- LLIU..- Yatak Yatak ba- 1000 nll- Lavoratu. Rönt- Amen-

i

SI Aralık-
B. DUlusu sese adedi Dına lsa- fusa 1Aa- var mU&- c.n :yat ta yatan

adedi bet edf':n bet edeD yene ade..- muaye- adedi

i
hası:ı ad.,.

nÜfus ade-- yatak dı ne ade-
dı adedi dı

Numbe", No, of In-Name of proVİnce Year MJd - year Number Number Number of Number Number of Number
papula tion of ins- of beds popu1ation of bed. laboratory of X - oiolJr. paUents

tituUons Per bed per 1000 examlna.- ratlon; at 31. XII
tiops ray exa

popula- mina-
\Jon trons

- -
A.1n1IBya 1956 230937 3 195 1184 0.8 2497 1387 662 176

1957 235 S68 3 200 1180 0.8 35071 1524 1000 166
1958 240999 3 200 1205 0.8 3139 1203 768 192
1959 246030 3 220 1118 0.9 5654 1111 1146 180

i
Ankara. 1956 1154 799 21 3022 382 2.6 170123

i

89740. 9075 2058
1957 1'204 491 24 3110 387 2.6 204 047 109476 II 669 1950
1958 1 254 183 25 3765 333 3.0 188 766 130639 10673 2229
1959 1 303 875 25 3919 333 3.0 210935 156192 12675 2068

Antalya 1956 364317 5 170 2143 0.5 12744 5727

i
1299 103

1957 373 612 6 i90 1966 0.5 6404 4897 866 164
1958 382 907 7 229 1740 0.6 4494

'=1
951 154

1959 392202 7 220 1783 0.6 5105 3952 1384 142

Artvın 1956 178716 8 190 941 1.1 4775 707 207 102
1957 181350 8 190 954 1.0 4265 1124 271 106
1958 183 984 8 190 968 1.0 3928

5891
171 55

1959 186 618 8 190 982 1.0 II 528 155 289 97

i

~~:'~~. . ..',~:~~,::.;"''':'7f,~.)~.,~

Cetvel

Table
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( devam )
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_...
i

rili Yd -oı-- HO..." r.... r.... lo&- ıooo .......... ....t- .--.. 11 Arahk~
.' . ...... - .... ~......

""'-
-..- .- ... la..-.... ... - ........- -' '''''~ .... lıMta"'"..... od.. dı ..-. dı

.... ..... di
.....

Nama ot pnmııce r~ MJd. year Number Number Number ot N~"" Number ot Number Number No. ot bı~
populaUon .r LA>- .r.... popul&tion ot.... laboı-tory .atX -"

or ope- pa.t\1III.t8
Ututl~

p'''''' per 1000 _. ~.....31XII.~ N'~
pop"'" """"U.. U...

A- ı". '''''' ' ''' 1<" O,. ,....
""

821 ,..
"""

",,05115 . 310 1335 O,, 22ıoo
""

'22ı 225
ıP58 U5... 'O 31< 1218 O,' 2001ı .... "93 ,or
ı06' f70aı9 II UP ,... O,' ..... 5...6 ı'" ...

-. 1858 6201019 . ... 12" O~ 17615 3781 ".. '"'''' 629819 'O '" 1200 M 18716 ,.u 22n '93
,... 6nf89 ız

"'"
.11152 O.. 25'20 1181 '93' '"m. BoiSHiS 12 ,"O 11159 O.. al719 7871 3013 ..,

BU- ı... 140040 . ıoo 1334 O., ı.. 93 262 U

''''
UıOT8! . '20 1173 .. sı 20 '" 20

ı... 1flf.82 . ı20 1179 O,' ,.. 118
'"

so
'''' 1422113 . ı20 ı ı..

O,' .... 263 .U ..

Bingtil ı", 102209 ı .. 20<4 .. - - - -
1831 ı,,"'"

, 50 206ı ,., - - .. -,... 103921 :
i

'O IU8 O,, - - - 2
ı,., '081" 70 1<" 0,7 '- - - 18

.

cetvel
"Table 74

(deftim)

(Continued)
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Cetvel 74 <-ı
Table 74 (Continued)

_... YohVd. orıa,. ...- Ya'" V.ı..Jı; ta- 1000aa. ı......- ....~ Am"" IL Anbk-. OILtWm- ..... ..- .... _h.. - m...S" '"
to .....

..... ... "",. "'''oo ,....... mn&>" ..... haata ad~
Pntus ad~ ..'"

dı ae ade- dj
dj

"'" d'

Name ot pım1no8 Year Mld -year N=- N=- Nımıber ot Numbe:r Number ot Number Number No, of in-
popu1aUOn ot- populaUon .r..... I.ıı.boratury of X -

ot ope- paUeab
Ututlona ,..,.., per 1000

""""""' R,- Rtl~ at 31. XII
....popula. mina-

tion tl~

--
ı

BltII& 19:18 1U8t8 , 85 1351 O., 181 H ii
1951 119303 . 85 140.'1 O.,

""
ı

"'" 1237315 ,
"

1456 O., LO' H
1959 128110 , 85 ı 008 O., 88 109 H' 23

Bolu 1956 321261 . ,.. 1212 O.. 3". ""
,.. us

1951 325088 , '13 1182 O..
..'"

ı... ... HO
ı958 328911 , 21. ıı.. O.. .... 10941 m

'",... 332736 . 290 un o.' .... 2537 .17 ı19

B"",~ 100. 1&(871) . 230 .99 U B113 10&48 ... us
ı..' 1M669 . 2<0 ." U ,.... 118G8 ... 118
1958 168268 . 2<0 'O! U 13062 7263

'"
ı90

1959 111967 . "O '" ı.' 14797 9278 ... 20ı

Buna ,... 822589 . 82l '08 U 14114 '073 830 31.
ı... 635037

"
888 ". ı.' U1t19 18188 '08' 178

LO'" 649485 H 81. 'O. U 6331t1 244.29 8092 38ı
1959 682933

"
... m u 39897 20452 10502 ..,

,-- -' ~).,~,.,.~



...,.... ... .... Yd-en- ".- ...tak ...... ı- .... ı.......... ..... Amon. ıı AnıII(-
M

""" - ..... .... "" ..ı- ~m- .- 7" ta .....
..... >at od- ...... uıua,... ..... ""ta ada-

-- od- dı _... dı
..... 7''''

dı
.....

Name ot prov1Dce, .._, Mld - year Number Number Number at' N=be< Number ol Number N=be< No. ot tn.
populatjan or Ins- 0<"" populatJon .,.... laboralary o<X - ot ope- p.ıı.Uenu

Ututlonıı p~ bod per 1000 Namlna- rayeıca- ratlonıı ,,,ın
u_,

popuJA. ınlna-
... ....

-
ÇaDakakIa ,... 3160111 , 230 ".. o~ ..06 1'22 ''''

,.,
LO" 320818 .T '30 11408 o.. ,00, 22017 ,... 110
,... 325611 . !lO '000 O.' .." ,... H" ..,,... 330n40 . 310 ,... O.' .n. 40613 ,40aı ,..

Ç&a1an ,... ".... , ,.. lO.. o.. ""
,,, ...

"18111 232963 , ,.. ,.., 0.6 3781 '" ". ".... 23:54.37 , ,.. .66. 6.' 3131
'"

2'16
"1859 237911 , 150 ,... 0.6 .836 "6 '" ..

Qonun ",. ..08611 . ,,, 118.. O.' .... 5737 ...
'",.., ...533.5 . ,,, "06 6.' 1&31. "80 '009 163

,... "2'32:58 . ,,, ,m o~ 11203 ""72 ,m '"".. ...583 . ... ".. OA 11608 se7:z H" ",

"""'. i ,... 3733n , '" ".. o.. "" 18457 .e. ,..
""

379893 . ,.. Ul9 o.. 18211 20178 ... '82,... 886415 . '" ,03<> '.0 US38 2111 718 '30

i

LS" 382937 ,, <10 ... '.0 "90< 22"
"'1

178

--- -----_.-
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LG.3. &ğlık v'ciS06)W Ya.rdmı Baka.nlığma ve dlter te§ek:lrüllere bsğ~

lı Dotom ve Çocuk Bakımevleri, 1955 - 19.59.
Maternity and Children's Clinics belo;:ıging to the Ministry of Hea1th

and Social A.ssistance e.nd ottıer Administrations., 1955 - 1009.

LG.3.a. 1956 yılı meısaisi
- Activities in 1955.

Bu müesseselere ait Cetvel 7ı5 in tetkUrinden 1955 yılına ait ö1Uve can.
lı doğum m1ktar1annın tenbit edilmemiş olduğu mtişaheıde edilmektedir.
Bu hal, tevki1At t&ra.fından doldurulan cetvelin ma.t1uba uygun bir şekilde
dUzenleıımemig olmasuıdan neri gelmektedir. Bu noksam telifi için 1956

da. cetvel ıslah edilerek tqki1itta.n bp ~ cetvelin tanzimi isteJımiştir.

Cetvel 7ı5 te görnldüğü üzere 1955 yılında Sağlık ve Sosyal Yardmı
Bakanlığına. a:it doğum ve çocuk bakımevlerinin yatak adedi 1,658, diğer

t.eşekkUllere.ait yatak tDplam1 ise 215 olup TUt'k.iye'de m~u doğum. ve.
çocuk bakımevleri yatağı toplamı 1,874 tür. Bütün bu müe.sseselerde ayak-

ta ~vi Eldile:ı hasta adedi 209,489 u Bakanlığa ve 50,260 ı diğer teşek-
kUllere ait müesseselerde olmAk üzere 259,749 dur. Yatakta tedavi edilen
hastalar toplamı 48,IM Ü Ba.kanlığave 8.275 i diğer teşekkilllere ait mü-
esseselerde olmak üzere 56,469 dur. Bakanlığa ait doğum ve çocuk bıı.-
kmıevlerine yatAn 48,194 hastanın 41,203 II doğum ve 6,991 i çocukkli.
nik1.erine; diğer teşekküllere ait doğum ve çocuk ba.kmıevlerme yatan
8,275 hastanın 7,766 SI doğum ve 509 u çocuk bakımevlerine -ya.tınla.rak
teda.vi görmüşlerdir.

.

Sağ~ ve Sosyal Yardım Bakanlığına. ait miies8e8elertn kadın klinik-
terine yatan U,203 hastamn 40,527 si şifa bulmuş 265 i öhnfiş ve nı i
1956 yılına devTedilmiştir. Çocuk kliniklerine yatan 6,991 çocuktan 6,418 i
şifa bulmuş, 463 tl ölmüş ve 110 u 1956 yılına devredilmiştir.

Dipr t:eşekkU1lere ait müesseselerin kadm kliniklerine yatan 7,766

hastamn 7.659 u şifa. buJmuş, 22 si ölmüş ve 85 i 1956 yılına devrediIm.iş
pı~p çocuk kIinik1eıine yatan 509 çocuktan 444 ü aifa. bulmuş, 36 sı al-
mUa ve 29 u 1956 yılına. devred.i.l.miştir.

Saihk ve Sosyal Yardım Bakanlığına. ait doğum ve çocuk bakımevle-
rinin 1956 - 1959 yı11anna aR mesa.isi Cetvel 76 da.. diğer ~şekküIlere
ait doğum ve çocuk beJcmevlerinin aynı devreye' ait mesaisi Cetvel 77 de
göst.erilm.işt.ir. Bu iki cetveldeki rakamlara. bakars.k bu müesaese1erdeki

ıne.ai durumunu yıllara göre inceIiyelim :
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LG.3.b.Bililindoğumvecocuk_c 19116,... m w -
Activities in aU Maternity uıd ChUdnın'e. Clinia. 1956.

1006 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım &kiLDhğın&. ait doğum ve ço.
cuk b&laı:nev\erinin adedi 19 olup bun1ann yatak adedi 1.663. diğer !etek-
kWlere &it 8 doğum. ve ~u.k bakımevinin. yatak toplamı .ise 168; olup
Türlriye-de me(mu doğum ve çocuk bakımevleri yatak toplalnı 1,831 dir.

Bu rakam ı~ yılında. 1,874 idi. Yatak adedinin azalmaama sebep diğer

teşekk1illere ait doğum yapmıya.n bıw müeMeselerin 1955 yılı ist.&tiatiği.ne

ithal edilıniş bulunmasından ileri gelmektedir. zl muessesede ayakta. te-
davi edilen hasta adedi 179,609 u Bakanlığı&. ve 48,157 si diğer teşekkül-
lere ait rnüeaaeseJerde o1maJı; Uzere 227.766 dır. zl müesseaede yatakta ıe-
davi edüe:n haat.aJar toplamı (8-833 il Ba.kB.nlığa ve 10,131 i diğer !eşek.
külIere &it mü~e o1m.a.k üzere 58,964 tür. Sağlık ve Sosyal Yu-
.::mı Ba.ka.nlığuıa. ait doğum ve çocuk bakımevlerine yat.&n (8.833 bastıuıın
41,691 sl doğum ve 7,~9 u çocuk kliniklerine, diğer teşekküllere ait do--

ğum ve çocuk bakımev~rine 10,131 hastanın 9.677 si &:ığum ve 454 il ç0-
cuk bakımevlerine yatJnlara.k tedavi görmüşlerdir. .

Ba.kuılığa &it m}lesaese1erin kadm kllııik1erine ya.tan 41,697 hasta-
nın 40,981 i lifa buhnUf, 2-i7 si öhniiş ve 469 u .1951 yılına deVrEd.ib:ı:ıia

olup çocuk kliniklerine ya,ta:ı 7,139 çocukan 6,643 II şifa bulmuş. 435 i
ölmÜIj ve 58 i 1957 yılına devndilmiştir.

Diğer teşekkUllere ait mUesseselerin kadın klinilclerine yatan 9,677
haata.nm 9.563 il tifa. buhnuş. 20 ai öbniiş ve 94 il 1957 yılma devredilı:xıit
olup çocuk kliniklerine yatan t54 çocu1rta.:ı 431 i şifa bulmuş, 23 U ötmnş

ve 1957 yılına hi, has'" .ıev-ımemi. bulunınaktadır. Aynı yıl (l956)
içerisinde Babalığ& ait doğum ve çocuk bakmıevlerinde 6.898 laboratu.
var ve 399 röntgen muaye:nesı1e 3,334 a.meliyat yapılmıştır. Diğer teşek..
kWJere &it müea:ıeselerde ise 616 laboratuvar mU&yeDıEBile 164 ameliyat
yap_o

c
c c

1956 yıluıd& Bakanlığa ait doğumevlerinde doğan çocuklArdan 1.213
II miadmda ve 405 i prema.ti!re olmak üzere 1,618 ölü doğum ile 21,517 ıd
miadmda. ve 909 u pnmıa.türe oIma.k üzere 22,426 canlı doğum. vukubul.
mUlltm.

1956 yilinda. aa.ir te§ekltillle:re aiı doğume ıerinde doğ&n çocuklardaıı
93 tl mi&.dmda ve i2 ai prematllre olm.a.k üzere 135 i ölü doğmn j}e 3,958 i
mi1dmd& ve 75 i prema.tnre colm&k fi1.ere, 4,()33 C&tIh doğum vukubuJm",.

bır.
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I.G.3.c. Biiöin doğum ve ~ bakımevlerinin 195'7 YW muıa.isi ~
Acticities in all Mat.ernity and Children's Clinics in 1957.

1957 Yılında Sağlık ve Sosyal Yımlım BakanlığlD& ait doğum ve ço-
cuk bakımevler:i.'lİn yatak adedi toplamı 1,755 ve diğer teşekküllere ait ya-
tak adedi toplaml ise 169 olup Türkiye'de doğum ve çocuk bakımevleri
yatak toplamı 1,924 tür. Bu rakam 1956 yılında 1,874 idi. Bütün mües-
seselerde ayakta tedavi edilen hasta adedi 185,252 si Bakanlığa ve 73.820
si diğer teşekküllere ait müesseselerde olmak üzere 259,082 dir. Yatakta
tedavi edilenhasta.rıir top1amı 65.534 ü Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı-
ğına ve 9,899 u diğer teşekküllere ait müesseselerde olmak Ü2Jere 75.433
tür. Bakanlığa ait doğum ve çocuk bakımevlerine yata.."1 65,534 hastanın
48,307 si doğum ve 17.277 si çocuk kliniklerine; diğer teşekküllere ait
doğum ve çocuk. bakımevlerine yatan 9,899 hast!l.nın 9,422 si doğum ve
477 si çocuk bakııoovlerine yatırıl~ak t:e\:lavi görmüşlerdir.

Bakanlığa ait müesseselerin kadın kliniklerine yatan 48.307 ha.stamn.
47,630 u şifa bulınuş, 223 ü öbnüş ve 454 ü 1958 yılına devredi1miş olup
çocuk kliniklerine yatan 17,277 çocuktan 16,567 si şifa bulınuş 223 ü öl.
mÜş ve 454 ü 1958 yılına devredibniştir.

Diğer teşekküllere ait mües...oeselerin kadın kliniklerhıe yatan 9,422
hastanın 9,299 u şifa bulınuş, 23 ü öbnüş ve 100 adedi 1958 .yılma dev-
redilmiş olup çocuk kliniklerine yatan 477 çocuktan 425 i şifa bulmuş,
48 i öbnüş ve 4 ü 1958 yılına devredilmiş bulunmaktadır.

Ayni yıl (1957) içerisinde. Bakanlığa alt doğum ve çocuk bakımevle-
rill<Je 11,288 laboratuvar ve 890 rontgen muayenesile 6,694 ameliyat ya-
pılmıştır. Diğer teşekküllere ait müesseseselerde ise 14,022 laboratuvar
muayenesile 1,220 ameliyat yapılmıştır. .

1957 yıbnda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ait doğumevlerin-
de doğan çocuklardan 1,514 ü miadında ve 428 i prematüre olmak iize!oe
1.942 si ölü doğum ile 23.914 ü miadında ve 794 ü prematüre olmak üzere
24,708 canlı doğum vukububnuştur.

Ayni yıl (1957) içerisinde diğer reşekkilllere ait doğum ve çocuk ha-
kımevlerinde doğan çocuklardan 223 ü miadında ve 73 ü prematüre ol-
mak üzere 296 ölü doğum ve 8,752 si mi8.dmda ve 431 i prema.türe olmak
üzere 9,183 canlı doğum vukubulınuştur.

Bütün .doğum ve çocuk bskmıevl~ 1958 ~ meıııııIsi-
Activities in all Mat.ernity and Children's Clinics in 1958.

1958 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Ba.kB:nLığma. ait doğum ve ço-
cuk balcımevlerinin yatak adedi 1900 ve sair teşekküUere ait yatak adedi

ise 179 olup Türkiye'de doğum ve çocuk bakımevleri yatak toplamı 2.079
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dur; Bu rakam 1957 yılında 1,924 idi. BütiUı müesseselerde ayakta tedavi
edilen hasta adedi '191,601 i Bakanlığa ve 71,655 i diğet" teşekküllere ait
müesseselerde olmak üzere 263,256 dır. Yatakta tedavi edilen hastalar
toplamı 66,327 si Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ve 21,425 i sair
teşekküllere ait olmak üzere 87,752 dir. Bakanlığa aitdoğum ve çocuk ba-
kımevlerine yatan 66,327 hastanın 51,666 SI doğum ve 16,661 i çocuk kU-
TIiklerine; diğer teşekküllere ait müesseselere yatan 21,425 hastanın
20,935 i doğum ve 490 ı çocuk bakımevlerine yatınlarak tedavi gÖI1Jl~
dir.

Sağlık ve Sosyal Yardım. Bakanlığına ait müesseselerin kadın .klinik-

lerine yatan 51,666 hastanın 50,865 i şifa bulmuş, 282. si ölmüş ve 519 u
1959 yılına devredtlmiş olup çocuk kliniklerine yatan 14,661 hastanın da
1.3,861 i şifa bulmuş, 602 si ölmüş ve 198 i 1959 yılına devredilmiştir.

Diğer teşekkilllere ait müesseselerin kadın kliniklerine yatan 21,425
hastadan 20,749 u şifa bulmuş, 15i ölmüş ve 1711 1959 yılına devredilmiş
olup çocuk kliniklerine yatan 490 çocuktan 453 ü şifa bulmuş, 32 si öl-
müş ve 5 i 1959 yılına devredi1miş bulunmakta.dır.

Ayni yıl (1958) içerisinde Bakınlığa ait müesseselerde 10,406 labo-

ratuvar v,e 1,365 rontgen muayenesile 6,694 ameliyat yapılmıştır. Diğer
teşekküllere ait müesseselerde ise 18,828 labontuvar ve 340 rontgen mu-
ayenesile 1,533 ameliyat yapılmıştır.

1958 yılında Bakanlığa ait doğum evlerinde doğan çocuklarıian 1,249
u nıi8.dında ve 581 i prematüre olmak üzere 1,830 ölü doğumla 24,526 sı
nıi8.dında ve 954 ü prematüre olmak üzere 25,480 canlı doğum ~bul-

muştm.

Ayni yıl içerisinde diğer teşekküllere ait doğum ve çocuk ~akımevle-
rinde doğan çocuklardan 174 ü miildında ve 68 i prematüre olmak üzere
242 ölü doğum ve 6,407 si miildında 240 ı prematüre olmak üzere 6,647
canlı doğum ~uimuştur.

Bütün Doğum ve Çocuk Ba.kJımevSerinbı 1959 yılı menaıisi-
Acticities in all Matemity and ChiJdren's Clinics, 1959. .

. i
1959 yılında. Sağh,k ve Sosyal Yardım Bakanlığına ait doğum ve ço-

cuk bakımev:lerinin yatak adedi 2,100 ve diğer te'şekkilllereait yatak ade-
di ise 529 olJlp. TürkiYe'deki doğum ve çocuk bakımevleri yataktoplanıı
2,629 dur. Bu rakam:1958 yılı:nda 2,079 idi. Bütün müesseselerdeayakta

tedavi edilım hasta adedi 195,621 i Bakanlığa ve 93,796 sı diğer teşekkül-
. lere ait müesseselerde olmak ÜZet"e 289,417 dir. Yatakta tedavi edilen,has-

tarar toplamı 77,428 i Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ve 15,105 i di-

ğer t.egekkiillere ait olmak üzere 92,533 tür.
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Sağlık ve Sosyal Yardmı Bakanlığına ait doğımı ve çocuk bakunev.

lerine yatan 77,428 hastanın 56,473 ü doğımı ve 20,955 i çocuk kliIlikre'ri-
ne, diğer teşekküllere ait müesseselere yatan 15,105 hastanın 14,571 i do-
ğımı ve 534 i çocuk bakımevlerine yatınlarak tedavi görmüşlerdir.

Bakanlığa ait müesseselerin kadın klilliklerille yatan 56,473 hasta-
nın 55,614 ü şifa bulmuş, 327 si ölmüş ve 532 si 1960 yılına devreiliimiş
olup çocuk kliniklerine yatan 20,955 hastaıun da 19,902 si şifa bulmuş,
838 i ölmüş ve 215 i 1960 yılma deVredi1miştir.

Diğer teşekküllere ait müesseselerin kadın kliniklerine yatan 15,105
hastanm 14,346 Si şifa. .bulmuş, 28 i ölmüş ve 197 si 1960 yılına devrediI-
miş olup çocuk kliniklerine yatan 534 hastanın 491 i şifa bulmuş, 38 i öl-
müş ve 5 i 1960 yı1ma devredilmiştir.

Ayni yıl (1959) içerisinde Sağ1ık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ait
müesseselerde 15,193 laboratuvar ve f,302 rontge'n muayenestle 8,474
a.İneliyat yapılmıştır. Diğer teşekkü1Jı~re ait müesseselerde ise 133,039
laboratuvar ve 2,412 rontgeöl muayenesi ile 1,859 ameliyat yapılmıştır.

1959 yılında Bakanlığa ait doğımıevlerinde doğan çocuk1ardan 1,448 i
miaWnda ve 682 si prematüre olına.k üzere 2,130 ölü doğumla 87,391 i
mia<imda ve 1,633 ü prematüre o1mak üzere 89,024 canlı doğımı vukubu1-
muştur.

Ayni yıl (1959) içerisinde diğer teşekküllere ait doğımı ve çocuk ba-
kımevlerinde doğan çocuklardan 162 si miadında ve 85 i prematüre ol-
mak üzere 247 ölü doğumla 7,328 i miadında ve 230 u prematüre olına.k
üzere 7,558 canlı doğımı vukubu1muştur.

.
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Table 76 - Matenı..ity and Childre;ı's Hoapitala belonging to the MiıUstry
of Health and social Assistance. 1956 - 1959.
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Table 77 - Maternity an Children's HO&pitaasbelonging to other Orgl-
nizatioD8. 1956 - 1959.
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LG.4. Göğtio Baotalıklan - FaaIiYeIi - Activiti.. of

HospiWa of Cheet Disease&, 1959.

1959 yılına kada.r Türkiye'de mevcut verem tedavi mÜe86es'eleri A1:so
müreva.saıt listesine göre tanzim edi.LmÜJi8t&tistik cetvelini doldurup Sağ~
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına göndermekte idiler. Verem hastalığına.
yaka1a.nanlann yaş gruplarımn bilbımesinin önemi düşünülerek «HastA-
lıklar, Tromatizmalar ve ölüm Sebeb1erinin Tasnifi. ne &it Milletlerarası
mufassa.llisteden (999 .aebep) tUberküloza ait sebepler seçilerek yt!ni bir
oetvel ihdas edilm.iş ve göğüs hastalıklan hastaneleri. sa.na.t.oryum1a.r ve
göğUs ha.stalıkla.n pe.vyon ve servisleri 1959 yılı başından itibaren bu

cetveli do1durmağa mecbur tutulmuştu. .
, 1959 yılında. Türkiye'de mevcut verem teda.vİ müesseseleri cetvel

78 de g&tetiJnWıtir.

0etve178 - Türkiye'de Venm MüefJ8ftleJeri sayısı ve yatak edetJer1.1959.

Ta.ble 78 -IDatitutiona for trea.tın.entof Tubernulous Patients in Türkey
&nd number of beda. 1959.

VenID t.edavl mll.~ adı Sallık 'Ye S. Yar-

"
Dtfer t.etekk\'Ulel'

Naxııe ot TuberculOll1a InııUt\rtjon KIDUtr;Y 01 Health Oth€r orgaıı1za.tJons
and BOC1aJ. .A.ııııa-

""'~

Hüe8eM YMü JW1e8eae yatai!:
-ı- ~ ...,. M.J18I
No. ot Number Number ot Nunıber

hoııp1tal1 ot bed8 hoIp(ta1I ot beda

"--' ~
ı Bana.toria

ProvaDto~ - Preventoriuma
KcımI.k lıaatahkl&n hut8lıelerl -
Ho8pItalB of Boıı.e DI.teıUıE8

GlSfIU ha8Wak1an ~ -
Hospttal8 ot Chefi D1eea8ea

maa-"'1akIıJıın p&V7f18. '98 ......

T1MırI - hv1llon4 and SemtM

ot Cheet DIiıea.M8

Salbk ~ etp., J&u..

tahkJan ,.,.,.0KIMı -
PavWooıı

ot CbeıIt caea- bı He1ath Oen.

t~

'l'op-ı.ı-'l'ot&l

- -

ii = - -.. i -ıi ı ı.o
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Cetvel 79 da' Türkiye'de 1959 yılında verem tedavi mlie.<3BeSelerine

ya.ta.n hastalann durumu gösterilmiştir. 1959 yılında verem tedavi mlies-
seselerine ka.bul edilenhastalar 30,812 si erkek ve 17,359 u kadın olmak
üzere 48,171 kişidir. 1959 dan 1960 yılına devredilen 4,851 erkek ve 2.603
kadın da hesaba. ka.tılırsa verem müesseselerine 1959 da. yatarak tedavi
gören hastalar top1a.mınııı 35.663 erkek ve 19,962 kadın olmak üzere 55,625
kişi olduğu görülür.

Ya.tanla.rın toplamlanm tetkik ettiğimizde musa.biyet fazlalığı itiba.-
rile 55,625 hastadan 26,692 si erkek ve 14,204 ii ka.dın olmak üzere 30,896
hasta akciğer tliberkiOOzunda.n (002), daha sonra. sıra.sile 3,106 sı erkek
ve 1.917 .si kadın olmak üzere 5.023 hwıta akciğerlerdeki maılek hastalı-
ğımn zikrile beraber solunum a.yğıtı tüberkülozundan (001). 2,070 i er-
kek ve 1,355 i kadın olmak üzere 3,425 hwım kemik ve eklemlerin faall ve-
ya. ta.srih edilmiyen tüberkülozundan (012), 978 i erkek ve 578 kadın
olmak üzere 1,556 hasta plevrn tüberkülozundan (003), 633 ii erlrek ve
288 i kadın olmak üzere 921 hasta arazlarile beraber bulu:ıa.n primer tü-
berkülozda.n (004), 584 ü kadın ve 364 ü erkek olmak üzere (948) hasta
arazlarile bember bulunan .tra.keobronşik gangliyonla.r tüberkülozundan
(005) muztarip bulunduğu müşahede edilmektedir. En az, 9 u erkek ve
2 si kadın olmak üzere 11 hwıta böbrek üstü bezleri tüberkülozundan
muzta.rlp bulu:ımaktadır.

1959 yı1mda verem müesseselerine ya.tın~a.n veremlilerin yaş grup-
lanna göre yüzde nisbetleri Cetvel. 80 de gösterilmiştir. Yatınlan hasta
toplamına göre en yüksek yüzde nisbetini 31.7 olmak üzere 25-34 yaş
grubu göstermektedir. Ya.tanla!"ın sayısına göre en düşük yüzde nisbeti-
ni de bir yaşından aşağı grupunki olup 1.3 tür.

Türkiye'de 1959 yılında verem tedavi müesseselerinde a.yakta ve ya-
takta tedavi edilenlerle, laboratuvar ve röntgen mua.yeneleri Cetvel 81 de
gösterilmiştir.
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Cetvel~ - TUlkiye'oo verem mü~ "1Lta.avermnlileria
yaş grup-

ianoa gön> ytlıdo ","belleri, 1959.

Table 80- Percentage of TubercWoU8 patients admitted to Tuberculos~
Iııatitutiona by age groups. 1959.
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Table 81 - Number of out-s.nd inopattenu, laboratory and

examination.s in Tubercu1os:is Institutions in Turkey,
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Cetvel 82 - Akıl ve Sinir ba8tahklan hastaneleri istatistikleri. 1956-1959.

Table 82 - Statiatics of Hospita1s of
19116 - 1959.

Neurologies and Madhouses,

E = Male. K = F ıe.



"",,.-ı_1çtııdeJ1reDlu ...... --yesr uıd new ıı.dmiD10Q.1 T...... Ç>kao 1Oııımı.. (Sı Au.lı.lı)

65-'" ,. :,. To<aI DI!cb&rıed D<atJa 31
"

ı><wnbe<

.,
"

.,
" " "

.,
" " "

.,
"

- - - - - - - - - - - -
'" ". .. 11 ".. m. .m ".. ... an ,... ,,,.
.., .... '00 .. ,... '!89 ''''

,.., ... ,.. ,ı... un
". '"

,..
"

.... ,... .... u" ... .., ,.., ...
... LU .. ıs ....1 .... U'73 ızG8 ... ... SIl. .."

- - - - - - - - -
- - - - " " " . - , , -
- - - - . . , . , 3 - -- - - - T . . . " - -
- - - - u . U 5 - - - 3

- - - - ,. 111 ..
"

, - 13 ., - - - 16 T
"

. '
, . ,

- - - - 13 . . . - , . ,
- - - . 3 T S - - 1 -

S - - _i .. es .. LT 16 . .. 22
. - -

~ı
36 . 33 T '

3 . -. - - 25 S 13 3 3 ~11 1
3 1 - LT 3 11 2 3 - S -
- - - - 22

"
16 T S - S ., - - - ,. . .. . 3 , ,. 3

2 , , - .. . 23 .
"

. 3
- - - - U T ,. T 2 - , -
- - - - . 3 . S - - - -- - - - 3 - , - - - 1 -- - - - 1 - - - - - , -- - - - . - 3 - - - , -
- - - - . 3 . 3 - - - -- - - - 1 - - - - - 1 -
- - - - . , , - - - 3 ,
- - - - - - - - - - - -
- - - -

~ı
1 3 1 - - - -

- - - - 13
"

. ' 3 T .
S 2 - - " . . 2 1 . 5
2 2 - -i LTı 11 U

" - - .

-223-



G6oeo _edeıı. kaLa.D
.... Bııııtab.j1. adı Yili nXII ol preWouıı

N~w
....... 1 - U. lIi-24 ,,_... U-M...- --
""'"

Name ol [)(-ııe Y~

iNo. Dt-- E i[ E 1[' E i[ E i[
ta1IOd

""

- - - - - - ---
... Akut !!Iltek8ıyÖJ: an- '''' - - , . '. - , -

walitla geç 1Jubetle- ..., - - - - - - - -
rt _IAte eıtfectıı ot"'" - - - -, - - . -
aculeinfectlouıı m.

""" - . - - - - . -
- ""'......'

- 28' Beyntnve -ıı1r ~.... - " n , , ,.-
mınJ.n diger kwmılıı.n.

""
, - 26 . 3. .. 36 77

mu tıı.biatıturlh edU-
''''

- - - - . - . -
m1~ urlan - Neop-

'''' - - - - - - - -
""'" ot ~-nAtUn ot

""""
and iotherpaıu ot rı.ervouıı

""""SOO
ŞU""""

bO<Uk3UkJ&- ''''
.. , ,,, SO' '"

,n .., LU
11 (erkeD buDama.) - 3'" . . .>ol .. M' ... 26' 'M
Schlzophrenlc ....... ..., .. LO :ıs. 13' ,.. ... 337 ."
de1"8 (demeDt1ıı. p- '''' 20 .

"" ". ... 317 ,,, ...
=J

303 Jlaııyak depl'68tf abe .", , , 261 " ...
"" '" 209

- )(anjodepı-slft
""

.. , ... 51 28' us ". ...
""""""

,... 11 . LLS .. ... 110 ... so. .... , . 118
"

... '60 93 ,.

393 lCn'9'Oıuut me1ankol1 - "'8 - - . 17 . .. .. s7
Involuttona1 ......,. ,.., - , .. 17 3. 17 :ıs ..
'ODa '958 - . .. ., .. LO .. LO

.... - - . , LO , .. os

303 -ya ve para.-
""

- - ... LO '01
" LL' .,

.... haDer - Paıa- ,.., - . as LO 79 .. .. "ııou. and paruotd ata.- '958 - - se 12 .. .. .. OS

""
,... . . .. LO ., LO

"
28,

... "'--- - ",,, - - - - - - 31
"&ınıle~ı ..., - - - - LO : i ,~g 8

"'. - - 8 . ... ,
.... -, - - - - .

"
17

SOO IhUy"'" &ıeesl. pııt~ .... - - - - . . , .
kosu- pı-1l8 pııy-

"" - - 8 . ., 12
"

.
""'" .... - -

=1
. . , LO .

1959 - - - .. "\ 13
"

-224-

Cetvel 82 (devam)

Table 82 (co::ı.tinued)

E = Male. K = F..""ı..



ve yenı sene ıçınde girenler
Toplam Devren. kaIaDyear and new a.dm1ssioos Çıkan Deatlıs (sı Aralık)

i

65-14. 7:1 +
Total Discharged 'Ölümler 31 st December

E ii; E ii; E ii; E ii; E ii; E ii;

--- - - - - - - -
13 1 10 1 2 1

1
1 1 1

1 1 1 30. 14 13 8 5 ı 112 5
48 58 18 4 156 217. 5 4 1 147 216

3 2 1

55 31 61- 5014 824 627 497 123 64 7M 263
LLL 26 25 ı 14 1142 449 328 209 93 56 721 184
189 68 70 i 12 1332 622 372 236 123 73 837 314

86 10 41 2 1535 633 293 133 128 56 1114 444

i
17 10 3 1 878 574 467 356 51 34 360 185
48 21 1, 6 554 322 362 213 25 26 167 83
22 12 3' 4 444 270 270 ISI 21 13 153 76

7 5 -I 1 445 293 246 165 sı 17
ı

166 II

12 5 75 7l 28 34 ~i 3 44 34
5 4 1 91 69 34 35 7 50 27
3 2 3 76 48 27 18 9 3 40 22
5 1 73 36 28 13 9 4 36 19

16 4 463 193 ' 249 81 60 45 154 67

~i19 1 1 165 109 73 57 12 8 80 44
18 2 1 177 90 88 45 7 3 82 42

10 i 12 2 149 75 67 57 8 1 74 17

81 20 10 7 72 42 40 22 6 3 26 17
13 9 3 6 47 28 16 9 II 7 20 12
14 II 4 9 49 38 15 14 II II 23 13
13 15 10 10 52 43 21 14 12 10 19 19

5 3 2 3 1

11

2
4 2 45 21 18 10 4 23 10

LO 2 38 17 14 4 4 20 II
39

'

19 9 9 3 27 9

-225-



Kod lla8ı-hp-ı!ı Y,"
ljum~

~1-14, 16 - U

code Name ot I>Wıea.M YOU
.um>o,

EE K
"

s.. - ıuter1yçıık1erv- 1956
zu Ile btmkU bulunan 1967
psjkos - Psycho8ttl 1968 83 ..
w1tb cerebnıJ. artedo- 1909 83 J1
"'.....

"" Alkolpatklnu- Al- 195& .
coIıoUC p87ChOK1ıl "" .,... ,.

"" .

... "'.,..... ~kan1maıı1 1~

"
10

kabil dJter. bir etJyolo- lli1~7 111
"jidenııı~ ..eJ~ 1958 2

ı-~- P.,cIıoıdtl 1808 1
ot other demonatnble
eWolGp'

30' Dlg= ve tarih edn- ı9~ 108 GO
mlyeD ~fW&r - Ot. 1~7 1 1 32 ....,

"'"
UILIpedt1ed 1968 . ,

..""..... m,
"

2

810 Uzvt araz.ıardanbah. 19~
"

30
aedi1m.ekl1ztn .ıkıntı 1967 13 26
- AnxJet)' rea.ct!ou U~8 11 'wttboutmmtloDol 1800 1 , .
oom&tJc.".-

ııı
Sıkmbda.D. tıe.haecUI. 1908

" "melu:lz1nl8terlk~.ı"1 ' 11 20
"yon H)'Itettcal UI58

"
11!

rea.cUDI1 wtthout. 1IIen-U~ . 11
UODol~ty ......
....

312 FobUer Phoblc 1~ 30 ıı
_U~ 1857 1 1,,,.

=1'''' -

26 -
'" "-64

i:
"

i: K

- - - 1-
. 1 , 2
1 - , -LU .,

" "rn 78 100 83

22 - =a -29 - " -.. - .. -Ol . ol -
11 , . ,

111
" "

..
20 ,

"
,

"
1

" -

'" ..
"

..
83 20

"
LO.. 21 ..
"H U . o

:ıs
"

. ".. ..
" "11! 32 , 10

. 18
'ı

1.

10
"

, .
30

" "
H

"
U . ... 20 :tl LO

20
"

11 -o-. , . -1 - - -- - - -
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0etV0I 82
Table 82

(.ı m>

(co:ıtinuedJ

E =Male. K = Feına]e..

-----

Geçııo:ft~-ıl.Na lı.a1a.ı:ı

3ı.xır ot previouıı.



r'

\
-ZZt-

ve yenı oene ıçınde girenler
ÖlJlmler Denen kaIaDyear and new adm1.ss1ons Toplam Çıkaıı

(IL ArııJık)

i 86 - 14. 75 +
Total! D1.cluırged Dea.th.o 3.1 it Decemw

lı K lı ı K Iı- K lı K ii: K ii: ii:

~I- - - - --
5

ıll
2 3 :ı

4 1 1 2 ii 5 2 3 1
16 9 2 4 264 193 :1 23 12 :1 iS
29 9 6 3 302 160

i

231 JI2 14. 82

1 57 42 :ı 13
13 2 J~ı 26 12 :ılı

2 52 9 57
3 159 1 83 18 60 1

- i 51 19 43 15 2 1 8 3
20 9 10 SM 143 201. 77 28 13 102 c>3

1 39 12 17 8 40 1 13 3
30 2 28 :ı 2 -

i
18516 2 2 336 150 70 24 18 127 81

17 5 5 157 71 sı 52 6 8 70 11
13 3 8 107 49 48 85 2 3 57 11

2 1 36 20 33 18 :ı 1 1 1

2 3 50 49 47 M 2 3 13
10 2 1 2 104 101 89 62 8 7 7 s.:ı

3 38 58 32 34. 3 2 3 22
3 14 44 12 38

] :ı G

1 M M 23 38 3 11 13
7 3 70 82 49 43 3 3 13 18
4 6 4. 440 62 21 39 :ıs :ıs

1 63 60 28 35 3 2 32 :ıs

ı

:ı 1 59 31 49 :ı4 5 i 5 7
1 8 5 6 5

1 1

-I
-



-228-

Oetvel 8Z ( devam)

Table 8z (=tinued)

E = Male. K =' Fema:Ie.

Gegen -eden kalan
Kod HastalJim ıuiı Yıh 31.xIr ot prev!ous

Numa-
rıw 1-H 15 - 24 25 - 44 "-M

Cod. Nam. ot Di........ rearnumber lı lıK K E K E K

- - - -
313 Obeesyonlar ve kom- 1956 86 18 84 11 13 1

'pWs1yonel reakslyon- 1951 2 20 5 41 21 26 4
. Lar - Obsesslve - com. 1958 4 19 2 63 11 II 9

pu.1stve reaction 1959 1 8 8 2

314 Depresif - nevrotlk 1956 87 44 116 75 55 s3
reaksiyonlar - Neu-1957 5 8 59 87 217 121 100 83
rotlc ...,.. depree81ve 1958 5 1 71 2T 178 M 80 52
reactlon 1959 3 85 42 258 102 74 55'

815 Dolaşun sı..temlnt 11- 1956 1 36 26 48 12 4s 21
gllendlren uzvi arazlı 1957 6 4 21 20 6 4
psikonevroz - Psyc-1958

=1

1 8 2 4 8
honenrosis wllh 80- 1959 1 6 8 8 4
matlc symptoms (80-
mat!zatlon reactlon)
af1ecttng c1rcu1atnry
system

316 Sindirim ay~tmı 11- 1956 86

~i
28 8 12 10

gllendlren uzvi arazlı 1951 5 8 4
(somatlzasyon reak- 1958 -slyonu) pslkonevroz - 1959
psychoneurosis wtlh
somat1c symptoms
.(somatlzatlon reac-
tion) atfectlng dlges-
Uve system

811 Dıg-er ay~tlan. ilgi- 1956 83 12 17 7 8
Iendiren uzvi arazlı 1957 2 1 3 8 2
(.somatlzasyon reak- 1958 2 2 1
.Iyonu) palkonevroz 1959 ı 1
- Paychoneurosla wllh
somatlc aymptnma (so
ın&Uzatlon reactlon)
.atfectlng other ays-
tema

818 Salr tiplerde olan, 1958 56 21 51 31 18 12
muhtelif veya wrih 1951

~i
2 26 8 59 18 82 H

edilmiyen palkonevro- 1958 - 22 12 38 9 12 4
tık bozukluklar ..:.. 1959 20 8 4s ıs 10 8
Psychoneurotlc 11I80r-
ders, other mıxed,

i

and unspecUled



VO yonl sono ıçınde girenler
Ölümler Devren kalanyear and new admisslons Toplam Çıkan (SI. Ara::ık)

6Ii,- 14 16 +
Total! Discharged Deaths 31 9t Decem ber

E ]i E K E K E K E K E K

- - - -- - --- ---
2 85 31 31 18 46 II
5 4 104 36 91 19 8 14
3 100 2.2 99 16 1 6

II 3 5 1 6 2

6 6 324 158 187 117 22 7 115 34
54 II II 446 260 269 198 24 17 153 45
30 II 8 S72 175 212 121 14 9 146 45

5 8
416/

210 247 157 13 9 156 44

1 1 .2 130 '60 67 38 10 7 53 15
1 34 29 27 23 3 2 4 4
1 12 7 II 6 1 1

9 8 8 6

ı .ı 1 73 S8\ 46 28 22
:ii 10 5 8 8

-I
i

ıl 59 ı:, 25 11 31 11
,- 5 S 6 2

4 1 4 1
~1 1 1

r
i

-.229 -

2
1

10
11

1
5

127
122

81
84

65
42
25
26

85
67
31
37

27
47
42
45

48
31
15
15

15
8
8
2

8
3
5

9
8
5

11
4

A.



-. -.. .....
""" -"" y," 31XII 01 prevloUf!l

.......- 1- ı. U-M U-C< ..-"i
""'" ---b_ı- K " K K K

"
K "

="'-=1=
;-- - -

... - ıs . 21 12 " .- 1 . . . 1 -~'19M - . . . . - .1... - - i 1 . lO - -
nı Afelttıt prWk - tm- 1'" - =1 - - - - - -matw'l peı--J1ty 1001 - . - LO - 1 -.... - =1 - - - - - -

1'" - - - - - - -
ası

"""""""-
..,.,.,.,.. 1'" - - .. - a:ı . .. ..... 1..1 - - .. _ ... i W ,

1'" - - .. - "" . ... ,.... - " - 1.. , .. -
... """'

t...ı...ı.._.a''ı-
""

. - ... - ... 1 n -- oı.. ıkq" aüo- 1..1 . - .. - 1.. . .. -- ,... - - 31 - <1 . .. -.... - - so . 120 - .. -
... ""- """" "'" - 1 - U - . 1-- bo- 1001 - - 1 - 1 - - ---- "" 1 - .1 . 12 - . -.......... ....- .... - - i - 15 - - -- ı

,i'" A..IrJLlIkIWI#i - Keı:ı.- 1'" . ... u. ... 22T ... 1"... """'- _ .. I ... ... ... 150 1.. ..1... 11 . ... SO 'OOO .. W ...... U i 100
"

... '" 80 ..

ILM Dıter ye turih .... .... . - 10 OT 13 .. .1
"mı.,..bnJı::ter..... 1..., ıs . 120 .. 100 si ..
"...me" -ı ııo.uk.,... . - 80 11 11' .. .. ..

1an-Otbezo&llıdı- ''''
O , n 21 13 .. 15 -

pedt1ed c.baracıtfto,beıb&-
ftour.an:I~oe-
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<Jotwi ııı ( de )

Tablo 82 (ccmtiııııed)

E =Yale. K = FOmOJe.



ve yenı .ene ıçınde girenler
OıUmi.. Devren kalanyear and new ~sslons Toplam ÇJkıw

81 Aralık)

65 -74 76 +
Total Deaths Deaths 31. Deceınber

--

E K E K ıf K E K E K E K

---- ------
1

6:
i

32 41 18 2 2 15 12
4 3 2 2 2

1 9' 1 9 2
13 LLL 9 10 4

35 34 1

200 9 91 1 4 105 2
41 1 388 8 221 1 23 138 1
50 1 465 1 323 6 26 116 1
10 1 267 3 171 2 15 101 1

376 ı ım2 1 10 114
3 .- 245 1 103 1 12 130

60 19 273 3 180 8 12 81
1 186 1 125 1 10 51

24 19 1 5
14 13 1
19 I, 19 1
23 23

65 10 5 815 519 554 341 58 48 .263 130
38 7 8 974 420 422 241 100 39 452 140
45 2 639 165 251 41 30 15 358 103
13 3 382 123 116 64 17 12 189 41

23 2 242 90 123 61 29 II 90 18
30 7 321 181 112 128 31 9 118 44
48 4 13 324 99 211 88 18 7 95 4

164 47 93 40 4 2 67 5

~
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"-
....... .....

Kod ılMıahım lIıIh Yili :ııxıı ot pnvtous
N-- ı-U, ıı-u U-.. 4.$-"

code Name ol DrMıeUe Y~
_bM

E " " "
E " B "

- ı-- - -
". .........

""""""
,11<l6 - - - - - - - --- ho-'''' - - - - - - - -~.... '''' - - - - - - - -.... - - - - - - - -

... ..,.,. i<anamu>- '11<l6 - - - - ı
=1 - -

l' Cenıbra.l _nı>&- ,.., - - - - - , 1... ,... - - - - - - , -.... - - - - - - ı -. Be)'Uı. ~.,.trom- , ı..
"

... 111<l6 - - - - ,
bı-ı.-~em- 190' - - - - , - , ._.... """"'bo-11108 - - - - 1 - ,

'ola _. - - - - - - . .
:ı.13 Be)1D. arte:rleı1 8PU1DJ 111<l6 - - 1 1 2 - , --8pasınal -braJ -, , ı ı 1 , ı ıo ......... ı... , . , . 11 , 21 11,... ı , . ,

" : 11 LO 18

... D1IW 'fe I)1ce tuıt ıll<l6 ı - .. .. LO 18 .0 ı1
~damar ıe..ı. ,.., 1 - , . . . .. LO

:yOD1&ııJwl.ı-rtr.eıdld. ,... - - ı 2 ı ı 11 3mr ııa.t.emın.,dokurı- ı... 1 - - ı ı - , ,~-other a.ı:ı.d ın ,
- 4dnedvucıWar Le-
..... "'- ""t.

ı

ralllen'OQI 8Y.ı.ım

.... :J4enetı&'okok1ıı,.. Ui. ı... - - - - ..:. , - -."kiiiöa........... ,.., - - - - . - , -gayrt mı-ıeaj1t1e!'- ,11<l6 - - - - - - - -~tI8,aoept m~
"" - - - - - - - -"",- "". tu.

.,=>O~

,<1 K:at& ıç!. VeD& llinüıılert

'''' - - - - - - - -"'bU.. ı....bof1e-'LO' - - - - - ı - -bltlert- Pt:U1:ıItband ",. - - - - - - - -tbrombopJilebU" ol LO" - - - - - - - -............ -
i

""''''''
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o.ı..ı 82

Tablo 82

(dmIm)
(co:ıIInuedl

E = J.ı.le. K=F<male.



ve yenı MIDelçlDde rtr-"'r ı i D._
"""

year and new ,~.dmwJiomı T",ı... ç.ı...
"'''''''. n """k)

16-'74 ,. Tota!
""'''"' """"

3l.Dfl:l:OlOOr+

E
"

E
i

E E I. K E K E K E K

=~
-- -- - - -

i:: =
- - - - - --

=1
- - - -- - - - -- - - - - - -

~i ~2 - 2 _i - - - -1 1 1 1 - - - -1 - 2 - -' - 1 - 1 -- - - - 2 - - - 1 - 1 -
. 3 . 1

" "
13 . 2 3 . 2. 2 2 - 18 7 . . . 1 . 2. 3 2 - 13 . . , . 1 12 3 1 1

"
. 2 . . 1 2 .

. 1 - - 12 2 . 2 . - . -1 2 - ' " 1.1
.. . 1 - 1 2. .

~ı

2
" " " 22

"
1 7

"
. 53 ..

"
.. . . 12 ,

" 1 133 .. 75 .. 22 LO ss 13. . . 2 .. .. .. 27
'

3 . .- J 1 - " II , , 1 1 , .- 1 1 - . 3 2 - - - , 3

.
ıL- - - - 1 - - - - - -- - - - . - 1 - 3 - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -- - - - - 1 - 1 - - - -- - - ,- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

I , i
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00tV0I 82 (devam)

Table 82 (contmued)

E = Male. K=_.

Geçı8Dıeaedmkalıuı.
.... .............. v.. 31JaI ot pı-eviouıJN-
~- I-le ""-tO "-Ol
Cod. Nameot Dı-n V....- " i: "i: " i: i: "

--- - -
.., KeJa ıçl.ı -i".iPd7aı.&~ - im.- 186T

"""""'-
mtr&. 1968

Bpjn&l ab8ct.N. ....

'"
An8etaııt.mlydit ve 1866

' " ' "..ıı..dalom11e1\.l (akut 1831

i
. , , 1 1 ,

ıerıleJuıly6O&aJUha.rtç) IlIM a . 1 , , , , 3-E:nı:epba1ıUII,ı:ııye..~ a 3 1 . 1 . ,
litiıı,and.~-
1alItiıı (uaept ......
1OteOUOUO)

... ............,., .... ,... . a
TeYa pI)");ia:ı-ılekB1- 1967
yoIlun,.eç &kUıet.J8rIItM
-ı..teltt8Ct8otlDt.-l869-- ..--...-..- - '''' " . 8 n 8 8M'wUpı.~ 1801 1

" "
<1 8 8 a

''''
. 1 8 ,

,... a 8 .

... Pınaıı...ı.. fJl,taıı.t
- Pa- 186&

'"
21 ..

'" "
.

r&Jyıııt.tLgttuııl
'''" il 11 18

"
92

".... , aa '"
.. Lo .. 1

'''' '
... LO ..

" "
.

i
'" Silt QOCUkIarmmııpu-. 1116&

~I
-modül: be11rı puaiisi. 1Jı58 1ıIiııI

- Oenbn.t IPU- ı8ıı51
Uc 1Iı.!-.nU1epanıJ,.ıııl 181i1l

.., D1ıteı'beYtA Pa.nıUR1e- 1956 11
'

8 .
ri-.~r eenıtıraılS167- '''' 1 1.... 1



'-\il yem \!Iflllelı:tzı,destr-Jei' n.v~......year II.lIdnew adm1ıW0ıuı Toplam
"""'"

ÖJIbııl~ (81A.nı.Wr:),
T"" """"""'" """'"

]_.-'J4ı "+ U.xII

..
" . " .. .. .. " .. " .. ..

- _.- ı--- - - - - - -
=1

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -
- -

~i
- II . . . 2 - -1 - - ':1 1 7 :1 2 - 2- 1 - 12 . 2 1 1 .- 2 - 16 . 10 . 2 2 2 1

1 - - - . . . . - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - ,... -- - - - - - - - - - - -

. - - - " " n
" 2 18 .1 1 1 - 77

"
..

"
, 1 ı.. ,

1 - - - 21 ~i ' 1 1 - sı -- - - - LO . - , - - -
. - d - 125

~i
77

"
, , 61

"aa u - ". >7 .. sı . ". ..17 10 ,
'

176 78
"

Lo 7 go 19, - - - ,,. ST .. .. . - 77
"

- - - - 1 - 1 - - - - -- - - - , - , - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -
- -

=1
- '" " 17 . - - . .- - - - - - - - - - -- - - 2 - 1 - - - 1 -- - -i - 2 - - - - - , -

i i ı
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i "od
Geçıeı.. eeDede.a. kalan

........".... Tm 31.XII at previouııN-... ı-u, lS-M '15-«. U-M

oode Nıı.meot DlHeBe T~ i
NumI>o, .. " .. " .. .. ..

"
- - - >---- - -

'03 SlU"'a- JCpIlep.J' ""
,

"
U 61 'ıso ı;ı

"
38,..,

"
. l21 .. ,.,

" '" ..
'968

"
. 18' 73 ,.. .. ..

",... . ' 17' .. 173 4l
""

28

.... Higren- IıUgratne ,... - - , - ı . , .190' i , - 12 28 30 " 17 18
".. , , - "

, , . ,,... ., - 3 . . , ,
'SM Dtger beytnhUtaJık.,... - - " " .. II ,. ,

Jan- Qth" .- ,.., 2 - 27 .. 4l 20 86 12......~ ".. - - 28 . .. . . ,
'968 - - ,o . 12 2 , -

SM Motor DÖroıı1&rmbu-
"" - - - - - - - -t&lıkla.rı.".ada.1eatro- 190' - - - - - - - -:rw - Motor neurol1eLOO6 - - - - - - , -&seu. aD4 mU&CUl&r',... - - 2 - 2 - - -.""..,.

85' Omurl1i1Zdtter bu- ".. - ,
"

. 21 ıo ıo , .
tahk1&n - Other dt. 190' 2 - . , . 13 . .
.- ot lPLn&J.ccmt ".. , - . 3 , . , 2.... , 2 , 2 . . , -

86. YU:ı paral1zial -:va.. .1956 - - 3 2 . , . -<ial- ",,, - - " . " . . .".. - - - - 2 , . ,
".. - , ı - . , , 3

." ~Umonevra.ljl.m
. .

-IM6 - 2:1 12 "
, , .

"''''''''''"''''''''''' "" - - II . 28 ,
"

.,... - - ,. . 12 - . -,... - - 12 .
"

, ıo ,

'62 Bnak1yll.ln...nt - 1966 1- - . , . , 2 -BrachI&lneurita '96' - - - - - - -'968 - - - - - - , -,... - - - - - - - -
ı i
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0etWI 82 ( dewın )

TabJe 82 (_tinued)

E =Male. K = FemaJ.e.



ve yerı! Hne Içlncle ~nıa1.., i 0,-"""yeıı.r and nt'" a.dm1ssIOD.I Top""
""""

0,- (Il Aı-bk),

M-'" '' """

I

.......,.". D...", ,"um+

.. i
E K K K K K K K E

"
K K

--

=~
- -

7 1 ,<1 ili 132
'"

30
"

129 ,.
z1 "

.... IM 1<2 .. 17 . '43 ..
37 - - ~"" ", '" 70 ,.

"
291 .,

36 '- '''' 136 116 83
"

16 283 33

'I
..,

~ı
'" 11 - - - ,

- 1 73
" ~ı

- 1 2 a.
- 1 - - 29 7 - - "

1- - - - " '" - - . 1

- - - - 37 29 27
"

7 '
, 30

- - - - 30' ..
"

63 U , 15 -, - - - Ol 12 31 11 10 1
" -- - - - "

, 16 , . 1 8 1

- - - - - - - - - - - -- 1 - - - 1 - 1 - - - -- - - - 1 - 1 - - - - -- - - - , - 2 - - - 2 -

- - - - .. " " " 1 - . 10
1 1 - - "

17 12
"

1 - 1 ,
- 1 - - "

8 13 T 1 2 2 -- 2 - - 11 12 T 30 2 1 2 1

- - - - 12 2 12 a - - - -2 a - - a. 19 .. 18 - - 1 -2 - 1 - . 2 8 1 - - 1 1
1 - - - 18 . 17 , - - 1 2

1 - - - .. "
.. ,. 2 - T

", , - - ..
"

tO z1 . 1 29 -- - - - 2T
"

8 2 2 - 16 a
- - - - ..

"
29 11 , - 12 2

- - - - 10 , 8 , - - , 2
- - - - - - - - - - - -- - - - 1 - ,. - - - - -- - - - - - - - - - - -

1
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.... a..ıa.bturı~ y", 3ı.xıro(p~N- ~- ı-u 15-1' 46-M

""'"

Nameot o.- You i
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"
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... .......- -~ ,... - - ol 11 46

" "
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.. n

IM PabwrU"'e POI1n41- ,... - - 11 .
'iı

. , 3
kOI1t- ........... ,.., - - . ,

"
.....- ,... - - - - , - , -,... - , - , , , , -

... Po1iIuwrlUk ~,... - - , - , , - --J]~poQ'- '957 - - - - - - - -........
"" - - - - - - - -,... - - - - - - - -

'ii Dttw ve turlh ",". "Ol - - .. " "
,. n LO

ZlUyllO aevnJjl. ve Dn'-
"" -

, LO .
"

10
" "rU.ıteJdDed-Othu ,... - - - , - - - ,
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LG.5. A.IOI Vf) Sinir H&&tabJdan lIa8tBDeJerinID FaaUyc1Ieri-

Activ1tie& of Hospita1s of Neurologi$ a:ıd Mental Dİ8ea8es. 1956 - 1959.

i
i
j.

Akıl hastanelerince 1956 yılına kadar t.an:ı:im edi1e:ı İstatistik cetvel-
leri cMilletlerara.aı. HastalıkJa!', Tromati.zmalu ve Ölüm Sebepleri tasni-
tb ile hiç i1giai bulunmıyan çok basit terimleri ihtiva etmekte idi. Bu du.
nımu milphede eden bu n.poru:ı yazan Lo.ndr& Hıtmmhha Okulu'nda
okumak: aureti1e edindiği bilgilere ve muhtelif mem1eketlmie yaptığı tet-.
kikler &oDUCuna.dayanarak bu istatistiklerde de bir 1s1aha.t yapılması ]U-
zumu:ıa klni olm~ ve (999 sebepli mufassal1iste)den e.kı1 ve sinir haıJ..
tahklarını seçerek a.kıl ve sinir hastalıkları hastaneleri için yeni bir J.sta..
tiııt.jk <:etveU tanzim etmiş ve bunu Sağlık ve so6yal Yardım Baka.nlığının
muvafakatile 1956 yılı başında.n iböuen tatbik mevkiine koymuştur. Bu
tAtbik&tın bir neticesi ola.nk 1956 - 1~9 yıllan aramnd.akİ devreye ait
biJgi1eri ihtiva eden Cetvel 82 me~n& getiri.lmiı, bulumnaktadır.

cetvel 82 nin telkikinde 74 akli ve asabt hastalık ihtiva etmekte 01-.
duğu görWUr. Akıl ve sinir hastalıklan hastanelerine yatınlan hastaJar
toplamına göre yaş gnıplarının yüzde nisbetleri Cetvel 83 de gösterilmilI-
tir. Yatırda::ı hastalann yüzde nisbetlerine göre en yüksek nisbet 24M
Y8I grubun& ve en düşük nisbetin de 75 yaJjıcdan yukan yaş grubuna. da-
hil bulW>duğu milşahede edilmektedir.

Cetvel 82 deki 14 akıl ve si.nit- bast.ahğına müptela olup 1~1959
. yıllan aruındaki devrede Akıl ve Sinir MaatAnelerme yatın1an1a.rcı yata

rnaJarına. en çok sebep olan 10 hastalıkla. bu hastalıkIann yat.&n hastalar
toplamına göre yüzde nisbetleri Cetvel 84 de gösterilmiıtir.

i,
,



1956
Yaş grupu

Haata adOOl %
Age Group

Number of
patients

Toplam-Total 10:>29 100.0

1 - 14 70 0.7

15
-

24 3775 35.8

25 -
44 3344 31.7

45 - 64 2851 27.1

.~

Cet.ve183 - Türkiye'de Akıl ve Sinir hastalıklan haslaııelerine yatınlan
hastalann yaş gruplanna ~öre yüzde 'nisb6ı1eri, 1956 - 1959.

.Table 83 - Percentage of patients a.dmirted t.o Hospiffils of Neurologies
and Mental Diseasesby age groups, 1956 :- 1959.

7:+
- 74

i

4::
i

Hasta adOOl
iNwnber of .

1

patients

10547

171

2372

4330

2680

4.2

0.5

1957

851

143

% B...ta adOOl
Number ot

patlents

100.0

1.6

22.5

41.0

25.4

/

8.1

1.4
i

1958

8874

127

1800

3285

2179

792

191

% Haata adOOl

Number of
patlents

100.0 1%218

i.5
21.5
39.2
26.0
9.5

2.3

1958

%

100.0

214

3240

5245

2952

1.8

26.5
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24.2
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60

4.1

0.5
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n. OZEL BOLCM

n. MAIN PART

Giriş - Introduction

B.a~ti İstatistik TaııJıine Kısa bir Bakış

A Short History of Vİtal Statistio

Hayati ista.tiBtik. halkın hayat hikAyesini ilgileW:ıiren ve başka. biç
bir veçhile elde edilmesİ::1e imkb olmayan kıymetli malumatı verir. Ha..
yat hadisesinin ]remmi (quantitatifl olarak mütaliasmı.n haiz olduğu
ehemmiyetin gittikçe daha iyi idrak edildiği. birçok meselelerin hamnde
,statÜitikl mili}ahedelerin tıbbİ şahSiyeUer tarafından kullanılına.sından
waşilinakta<lır.

Dibyanm bütün ileri mem1ekeUerinde bugün, öliim1erin ve bu ölUm-
lere sebep olan hasfalıkmnn tesbitine büyük önem verilmektedir. O:üm
sebeplerinin sahih bir şekilde tesbitinden elde edilen neticelere göre sağ.
lık pıanları hazırlanmakta. ve yerine göre muhtelif ölüm sebeplerinin iza.
lesi için esaslı tedbirler ııılmmakt.adır. Böyle<:e halk sağlığını korumak ve
sıhhatli bir nesil yetiştirmek imkan da.biline girmektedir.

Hayati istatistiğin bu ~ile ile tArihinden ~ ba.hsetmek faydalı
olur kanaatindeyiz.. Insanlann top1u bir halde yaşanıağa. başladıklan ilk
günlerdenberi keyfi (qualitatif) ve kemmi olaylar üzerinde durdukları
an1a.şılmaktadır. ınsanJan:ı hayati hadiselere olan bu alikalan sonucu
hayatın istatistiği meydana gelmiştir. .

Gerçekten tarih Mısırlılan.n, YunanlılanD, Çinlilerin, Romalıl.ann.
Araplann ve Türklerin mali ve askeri gayelerle istatistiklt'!' yapmı;ı ot.

duldan:u teyit etmektedir. Kazıla.r sonunda meydana çıkanlan en eski
Mwr Abirlelerinde, Mısırlılann ticaret istatiırtik1erine ve nUfus "ayunla.
nna önem verdjklE'rini gösteren vesikalar bulunmuştur. Mısır'da Militta.n
1250 yıl önce İkinci Raııises zamamnda oldukça ihbma.mla tutulan bir
kayıt siatemlııi.n mevcudiyetini mUşa.hede etmekteyiz. Bti isla:tiatiklerin

bütün halka teşmH ed.ilmi;j <imalan ve ancak tatbik edL1dikleri yerlerde
ölüm ve doğum kayıt.laruun hariç tululmq olın&aı eüphelidir.

Ml1Att:aD 500 yıl önce Knıl Anasis'in, nülWlnu her yıl say1lrnasım
emrettiği ve sayım memurlarına. &dmı, mesleğinl ve k~ 1ill.d.irm&
yen]er h:ıkkmda ölUm cezası tutip ettiği tarihçe müsbettir.
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Musa. peyga.mberin Av&mirl Aeere'Binde, çölde yaptınla.n bir sayım-
dan ve Tevr:&t'ta Muaa.'nındo~e.n çocu1cla,n k&yıt ~ tescU ettitdlğinden
ho.h-'ihne1ı.tedlr. Ha.zretl Davut,-id&re8i aJ:l:mdaki mem1eket lWL1rLan
içeriainde 8üah ta.şımağa muJrtedir f8hıa1a.nn mikta.nnı teabit ettirmişt:ir.

Roma'da MilAtt&n önce VI ncı yüzyıl ortal.a.nnda.. vat.a.Ddaş1&r do-
ğum1&rı üç gUn zarflDda bildinneğe mecbur tutulmakta idi. Diğer ta.ra.f.
t.a.n vilAyetlere tayin edllen memurlar doğumları. gençleri ve ölUderi kay-
dediyorlardİ.

. .
Doğumdan 443 yıl önce Se'rvİuİJ Tallus tarafından bir nüfus sayımı

ya.ptın1mıştır. S. Ta1lua'd&n sonra doğumdan evvelki Uçtineü YUZYıIın
sonlanna kadaı- devam eden devrede. intimmınz a.ralık.Iarl& ya,pJolma.kta
ola.n sa.yım1&nn. bu tarihten 8Onr& her bet yılda bir ya.ptlm:ası kar&!" altı-
na. alındı. Bu şekil, doğumdan evvelki ikinci yüzyılın &cmlanna kadar de-
vam etti. Roma,'d& Cumhuriyet devrinde son sayım doğumdan evVelki
ikinci yüzyılın Bon1a.nna kadar devam etti. Roma.'da. Cumhuriyet devrinde
son aayım doğıımdan ~el 69-10 yıUannda )"&pıJ.mışbr'. Doğumdan 4.2 ve
72 yıl eonra .da birer B&yım yaptı..nlmışt.ır.

Fransa'dı 1406 da aJuaba1ar araamda vukua gelen evlenmel.eri önle-
mek ma.ksadi1e papa.zlar kayıtlar mmuşlanlır. Ispanya'da 1.(50.1499 yıl-
lan a.rasında byatt ha.di.selerin tutUlına8ına. baş1annuşur. İngiltere'de
1532 yıı1mda bir veba salgımnın zuhuru Uzerine ölUmJerin kaydJna bQlj-
la..nmıştır. 1531 de her papaz bir kayıt defteri tutmağa -mecbur tutulmW].
tur. Bu deftere her papaz ta.raf.ından i.yinden sonn ha.fta..<>ılnölümleri. ev-
lenmel.eri ve vaftWeri kaydediyordu. Fransa'da ise vaftiz, evlenme ve
öJUmlerin k&ydm& 1539 yılınd& ba§lanınıehr.

En eski kayıt defterleri Ulen ıSVeç'te bulunmakta olup bunlar 1608
ytlına&ittir.

Bundan aonra. İrlanda. 1628, Fi::ı.1&ndiya. 1628, Da.nima.rka 1646, İn-
giltere 1662. Puis 1670, ttaIya 1665, İspanya 1871 ve 1000 de olmak
üzere Amerika. gelmektedir.

İslamiyetin zuhurundan sonra Abb&8iler ve EndüIÜ8 ErneYileri de
nüfus, ist&tistiklenne- önem vennio1erdir. Öımıanb devleti de yeni kurnl.
duğu sıralarda, toprak yazım]anna önıem vermiştir. İlk toprak ya.zunının
Sulan Orhan zamanında yani 1626,-;1660 yıtannda yapıldığı söylenmek-
tedir. Kanwıt S:ultan Süleyman genel bir sayım yaptırmağa t:2şebbüs et-
miıı ve bu yuı:m1ann her yiizy11da bır tekrar edilinesi usulünü kanunna-

me'ye YaZmIıJ isi de bu usule hiç riayet edilmemiştir.

osmanlı devletinde ilk istatistik dairesi 1874 yılında tesis edilmiş ve

müdilrlt1ğüne bir Rus tAyin edihniştir. Bu daire Rualarla aramızda çıkan
muharebe üzerine 1877 yılında kapa.tıhnışUr.

Türkiye Cumhuriyeti'nde Wen Başb&kanlığa bağlı bulunan istatis-

tik Genel Müdürlüğü 1 Şubat 1930 tarih ve 15M sayılı kanunla kurulmuş
bu1ıuımLidadD". Sajhk ve UJaqtUm& 1st&u.tiJderI bariç, bütün dev"'t !ata..
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tistik1eri bu daire tarafından tanzim ve neşredilmektedir. 1957 yılı
Mart'ından itibaren ölüm istatistikleri bu genel müdüriUk tarafından top-
lanıp tasnif edilmektedir.

Türkiye'deki demografik durumu iki kısımda mütAlaa edeceğjz. Bu-
nun sebebi şudur: Ölümler, doğumlar ve evlenmeler 1 Mart .1957. tarihine
kadar aşağıda belirtileceği veçhile htikfıme't tabiplerinin verdİkleri bilgiye

-
istinaden Sağlık ve Sosyal Yar.dnnBakanlığında top1anırdı. Bütün yurda
şamil bir kayıt slsteiniııin tesisine imkAn görü~medlği cihetle 1 Mart 1957
tarihinden itibaren ya.lnız vilayet ve kaza merkezlerine münhasır olmak
üzere' ölümlerrn. kaydına ait bir sistem ihdas edilınlş bulunmaktadır.

1 Mart 195Tyuından önce hükfımet tabipleri tarafından tanzimedilen
nüfus hareketleri cetvellennin tevhidi ile elde edilen istatistiki bilgileri
incelemeden önce Türkiye nüfusu..'"1un1955 sayımına göre miktar ve dağı-
iışı ile artış nisbetlerini gözden geçirelim.

n.A. Türkiye'om Sağlık Durumu - Health Status in Turkey.

Yaş, cill8İyet veSa.ire itibaaile nisbetler - Ra~es by age, sex. ete.

1955 sayınunın yüzde 10 örnekleme usulile -Türkiye nüfusunun yaş
gruplarına ve cinsiyete göre miktarları ve her yaş grubunun genel nüfu-
sa göre yüzde nisbeti Cetvel 85 de gösterilıniştir. 50'54 yaş grubuna ka-
dar olan nisbetlere dikkat edilirse. erkek nisbetinin daha yüksek olduğıı
görülmektedir. Bilhassa-O-4 yaş grubunun genel nüfusun yüzde 6 sına ya-
kın kısmını teşkil etınesi doğum nisbetinin çok yüksek olduğunu göster-
mekte ve nüfusun beş senede binde 30 nisbetinde artıŞını izah etmektedir.
Cetvel 86 mn tetkikinden 1927. 1935 ve 1940 yıl1annda yapılan nüfus sa-
yımlannda erkek adedinin kadın sayısına göre düşük bulunmasına mu-
kabil 1945, 1950 ve 1955 yılları nüfus sayunlannda ise erkek adediniİı ka-
dmlannkine nazaran süratle arttığı ve erkek yüzde nisbetinin 1927 de'
yüzde 48.1 den 1955 de yüzde 50.8 e yükseldiği müşahede edilmektedir.

Cetvel 87, 15 yaşından yukan man erkek ve kadın miktarlarını gös-
termektedir. Evli erkeklere nazaran evli kadın miktannda 147,851 fazla.
lık görülmektedir. Bu fazlalığın köylerde evlilikleri tescil edilmemiş veya

kanunen tescil edilememiş kadınlara ait bulunduğu anlaşılmaktadır.

Cetvel 88 de din yönünden nüfusun dUrun1U gösterilınektedir. NU.
fusun yüzde 98.9 unun islam ve geri kalan yüzde 1.1 inin dI~r dınlere
mensup olduğu müşahede edilmektedir.

Cetvel 89, 1927 - 1960 yılına kadar olan gecmıetrik nüfus tahmin-
lerini göstermektedir.

Cetvel 90, Türkiye nüfusunun ana dil, ve ikinci diller itibari'le dağılış
şeklini göstermektedir. Bu cetvele göre nüfusun yüzde 92 sinin a.nadili
tiirkçedir.
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lLA.2. ŞebU ve köylerde yaşıyBU DUftııı~ - Popu1ationof Urban
&nd Rural Area8.

Cetvel 91 de Türkiye'nin köy ve gehirlerinde ayn ayn olmak üzere
nüfus toplamları ve ik8.met mahalleri adedi gösterilmiştir. NüfU81lIldört.
te üçilne yaJan kımmnı köylülerin teşkil etti~ görülmektedir. .

. Cetvel 92 ise vilAyetlerdeki şehir ve köy nüfus1annı ayn ayn gös-
teımektedl.r. .

DA3. N1i:fuıs ıı.rtış niısbeti ve neticeleıt - Population Rate of
Increase and its ReSults.

Türkiye'de nüfus sayımı beş senede bir Ekim ayında yapılmaktadır.
1927 den 1960 ıı kadar yapılan nüfus sayımlan ve iki nüfus sayımı an-
sındaki, yani beşer yıllık yüzde artış nisbetleri Cetvel 93 de gösterilmiştir.
Bu cetvelin tetkikinde en az artışın 5.4 o!mak üzere' 1940-1945 yillan ara-
sındaki devrede vukua geldiği görülür. Bu devre İkinci Dü..'ya Harbinin
devam ettiği senelere tekabül etmekte olup- aı-tıştaki azalma Türkiye'nin
çocuk meydana getirme kudretini haiz gençleri silAh altında tutmasın-
dan ileri gelıİıektedir. Harp sonu devresinde', yani 1945-1950 yılları ara-
~ındaki artış yüzde 11.4, 1950-1955 yılları arssrndaki 15,1 ve 1955-1960
yılliın arasındaki ise. yüzde 15,2 dir. Bunun sebebini harpten sonra siJ8.h
altındaki gençlerin teorhisi. ve müteskip yıllarda evlenme çağmı. idrak
eden gençler adedinin artmasında aramak lAzımdu:.

1955-1960 nlifus sayunları arasındaki beŞ yıllık artış miktan
3,664,291 dir. Bu hale göre Türkiye'nin nüfusu yılda 732,858 artmakta
olup tabit yıllık artış miktan binde 30.4 tUr.



% Toplam .%

Total

7.9 3 949 049 LU

6.5 3 229 314 13.4

4.6 2 444 978 10.1

4.5 2336061 9.7

4.6 2339051 9.7

4.2 1 988 698 8.2

3.0 1 473 686 6.1

2.2 1 008 307 4.2

2.6 1 268 063 5.3

2.0 988339 4.1

2.2 1 015 045 4.2

1.3 619 149 . 2.6

1.6 620 599 2.6

0.7 289 911 i 1.2
0.7 265 575 i 1.1

0.2 99 987 i 0.4

02

i

M'M

i

0.4

0.06 22147 0.1

0.1 38 305 0.2

9767 0.08 384651 0.2

49.2 24 121 778 100.0

20.1

T.. Erkek %

Age Male F

0-4 2 040 431 8.6 190

5-9 1 666 050 6.9 156
10 - 14 1332 644 5.6 II
15 - 19 1 252 725 5.2 108
20-24 1 218 489 5.0 112
25 - 29 965 563 4.0 102
30 - 34 152181 3.1 72
35 - 39 487 636 2.0 5
40 - 44 U9385 2.7 61
45 - 49 517311 2.1 4
50-54 492 835 2.0 5
55 - 59 313 088 1.3 3
60-64 227 650 0.9 3
65-69 125 333 0.5 1
70 - 74 96137 0.4 16
75 - 79 40 655 02 5
60-64

i

29386 0.1 5

65-89 8039 0.03 1

90+ 14168 0.06

Meçhul Un- i

known 18698 0.08 1
Toplam -
Total 12 248 404 50.8 118

Ortanca
Yaıı - 189

Median age

<~
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06tve185 - Yaş grupla.rı ve cinsiyet itiba.rile nllfo8 (% 10 önı.eIıfeme)
1955.

Table 85~Popu1a.tJon by age groups and by ~ (10 % sample) 1955.

Kadm

emaIe

8618

3264

12 334

3336

0562

3136

1505

20671

8678

11 028

22 210

08 061

92 949

64 638

9438

9332

7603

4108

24137

13 374

20.5
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Toplam
YW "". v_. Total

Y~ "" " .." .. .." ..
NWDber N=,,", N=,,",

.1927 6~879 48.1 7OM3i11
"

61.9 1304.8270 100.0

,,'" 7936170 tU 82212"8 ~G.8 1615801& 100.0

1904.0(1) 8898912 '19.9 8922038. ",I 17 &26960 100.0

ı.., 9 us 580 ... 98435M t9.7 U 790 LU 100.0

1950 10527085 ,.. tOnal0r3 '19.7 2OM'1188 100,0

1966(2) 12US4oc. .... U 87337t ".2 24121178 100.0

ı... :17809193 100.0
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OoIvol86 - Sa- yillan
""

OIOOi7"ltiboriyle.- 1927-1960

Tab1e 86 - Popwa.tion by Census Yea.ııı and by aeı::, 1927 - 196:0

(1) % 2.5 örnekleme - 2,5 % sample.

(2) % 10 örnekleme - 10 % sanıple.
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Erkek - M.ale

i

Ksduı - Female Toplam - Total

M:ed-ı Ra.J

" "-- S"", -- "Number Nlm1ber Nunıber

Bekk - B1nC"Ie 1930~O 'U 994529 13.6 UZ,'" ,~,

Evll - M&rIed tt032366 .... 6180217 71.1 10212683 70.'

DUL - Wtdowed Ui179& U 97554.1 1,U 11333fO 7.'
BOfıuımı, -D1vorced. 468H 0.0 10~1 L.Q 117135 O.,

Meo,:lıııI
- Ubknown ..'" Q.' 6301 Q.' 110336 O.'

LB .. daha '""~yaftaıd ırLıtı.UJ- po-
puı.aUon III ye&l'8 oid

7209279 100.0&Dd OYU 1289159 100.0 1'498438 100.0

O - 14 7..ı.Jd atI:fID
- Ptıpulatloo ~..,
18"..,. 50311116 -405M 211i 9623UO

Tupl.am - Total 12m4M 118733,74 Uın1'l8
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CetvelS7 - xedeni hal Hı:b8Joiyie nüfus (% 10 örnekleme) 1955.

Tab1e 87 - Popu1ation by Mantal Status (LO % sa.mple) 1955.
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Cetwl88'-DIDIerltibOriJO- (% 10 -) 1JI155.

TabIe88:- PopoJat!onby religion(10 % aamp1e)1955.
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Cetvel 89 - yın.,. itibariyle Türkiy. NUfusu, 192'1 - 1960 t"J

T&b1e 89. - Popu1at1o:ı CJf Turkey, 1927 - 1960
[8]

(1000 olarak) . (in tho-ı

[.) o-netrik t.alımbı18t- ~tr1ca1 esUınates.



OetvelBO - ADad.iL ve ikiw:i dihr i1i~ nüfus (% 10 örnekleme) 1955

Table 90 - Popu1ation by Mother Tongues and by Second. Languages
(LO % sample) ı9~.
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Du.. PopuaUdil by moLbertoıı~eıı . Popu1aUonknowtng .. a«ond
l&Druage

Lanı-<
_.k ...ı.. Toplam ..... K..ı..
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Cetvt191- Nüfus gruplan itibari)1e nü.fus toplamlan ve ikimet mahaı-
leri adedi (\'itayet ve iaua. merk6'1JeriyJe köyler) (1955 nü-
fo6 sayınu)

Table 91- Total number of popnJation and number of plaees ofresidence
(provinre centers + distMct centers a.nd villages) by popu.
lation groups (Ce-nBUS of 1955)
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(Jetvd 92 - VD&yet1er itibariyle şehir ve köy nüfusu (19M saymu)

Ta~Ie ~2- Urbu and rural population by provinces, (1955 (ensus)



i YıJJ.ı.k aı1ıt 1I18bt!tt

.......... ş..ı.
""' '''''''

(bbıd6)
... N_u NI1tuou Am:ıua!me of Increue

(per 10(0)

Nan:ıeot~
U"""

....., Total "."., "'" Top""_. BI\tuou
""~ popuJaUoupopuJ.aUoıı

U""" Rura' Total--tIOU ....
- -

""""""',
140191 183823 3240614

"
, 30

GoD"""'. tM... 216M6 3'1()808
"

, 28
Gı-m <o,.. 293917 33<701

"
18 30

Gflrnl1ıJh&ne 23366- 189010 212Jml 47 LO li
H...,. 7318 47... 5<'Of 18 .. ..
LWaJ "0836 2344.57 ""'n 93 28 ...- 88... H5022. 211687 ..

" >7
Iç" 114,213 28871' 37%932 .. .. ..
ı"""bul lZi0233 302708 lM2H1 .. 182 ..
",,", ÜL:\60 468920 898<1080

" 28
"K&n 82021 '06381) ....'" .. 29 ..

Kut&muuu ..... 344319 394299 19 1 ,- U1... 2\)6624. <23189 <o 18 ,.
Ku-.,.,.' 1W... 162~ 223..., 33 21 23

"",""Ü "lU ...m ... 263 '"
ı

"K"""B =m SM'" 8U771 .. :ro 'O
Kütahya "OS< >75822 330906

"
13 ıo

""""'B
91306 250619 3U9'25 53

"
28

"""B 11301>8 391359 :1"'57 " " "M- ..... nı 307 337133 .. sı
"M...... 62173 244.611 3067" "

.. 28
".... ..... 2211" 16678» ıs ıı

28

"'"
18936 117312 ,.. ... '00 .. 5<

N"""', 5<821 1840781 28''''' .. ,. 28
Nlgdo uıoı 288 ,n ~824 sı ıı

"O"", 3&70& 37018:i ... 891 3ı lt ..
Rlu ..m ı ri 36s

='''"
71

" "
"""" nu, "",5< ...... .. 23

"
i

-259-

(JOIVd 92 (de )

Tab)e 92 (continued)
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Yili ...... Artı. mıbeti
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".. 24.121178 15.1

"" a7809lP

i

102

-261-

(}eh>e193 - Tü:rkiye'd$ nUfmon yUzde arlı;, ou;.betleri. 1!J27 - 1960

Ta.ble 93 - Population ~te of increage' İn ~key. 1927 - 1960.

(1) Oa ra.kaııı19S~1J~ yıllan -ı-oMaId bq )'LCdı d",vre lı;:hH1.:r.

(1) nu. ttıunı 18 for the I1ve.)'e_r-pertod. lU30.1D31S
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DAA. Tt1rtdye"nia ooğn1t dunu:n ve iklim idb8ri1e 1WIriakaIut'-
Regione by Ge:ogra.phica.l'Condition &nd Climatıe in Turkey.

Türkiyıı'g an: üzerindeki meVkÜ, yüz ölçöınü. h~i w sa.bil boylan

- The Place of Turkey on the Globe, its SurflLee, Length of ita Borderı
and Shorea. '

Mevki - Place : Türkiye, Asya klt':IWUln batıya uzanan kısmında,
Akdeniz ve Karadeniz a.nunnda, coğraft balnmda.n olduğu kadar killtfire1
bakımdan da doğu ile babyı birbirine bağlıyan bİr köprU vazİfe~ görmesi

itibarile' çok ıni1him. stratejik' ebemmiyeti haiz bir yanma.dadır. Avrupa.
kı~n Ba.lkan ya.nmada8ı güney doğu kısmındakj TraJı:ya ile birlikte .

iki bÜyIlk kara parçasmdan meydaoa golnWJtir.

YUS ölçümü. hudutW- ve kOtnŞUIar - Surface. borders and neighbours.

İtalya. Fransa. Almanya ve İngiltere'den bUyük, YUI1&I1h3t.an'm6 ve
Bu1g&ıista:ı'm 7 mioii olan 'rurldye'nin YU> ölçüoö aşağ1d& g<Joterild1ğ;
gibi (767,ll9) kilometre kare olup bunun 8,434 kilometre b.reaini göller
teşkii etmektedir.

Traky& 23 4B5 Km' % 3.1J!

743 634 Km' % 96.88

167U9 KmI

Anadolu
.

'lıJr1dye

Trakya. ilediği.mi% Avnıpa kıtasındaki 1csım .Mya TIlrkiye'sinden
Çanakb.le. ~&. Denizi ve büyük ~ihi önemi baiz 1st&nbul Boğui-
le ayrılır.

5,872 kilometree.i Anadolu'ya., 734 kilometresi Tr&ky&'ya ve 520 ki.
lometreaİ adalan &it olmAk U:r.ere cem'an 7.126 kilometre Sa.hiJe malik
TUrkiye'nin kan. hudutlan boyu 2,631.5 kilometredir. Bu%ılar :

Bu.lgaristan hududu 200 Km. 1913 ve 1923 Andla.şmasi~e

Yunanistan ~. 204 Kİn. 1923 Louu Anlaşmaaile

Sovyet Rusya» 590.5 Km. 1921 Moskova A.:ılaşmaaile
1raıı. . 470 Km. 1639 Ks.aıiairin Jon1.p"'"'' ve

1933 dI1zel-ıe.

318 Km. 1.921 Ankara ,..h.t..v-"..ıTa çi.mı:

Sıriy8 . 789 . Km, ır.

,.
i,,



-

-263-

.1LA.4.a. Coğrafi Dunun - Georgraphk Condition.

Dağlar, bölgeler, denizler. boğa.zlır, adai:u, nebirler ve göller.

D&ğ18r - Moun~s. Türkiye'nin iklim, ziraat ve ekonomiBine baş-
lıca imi! olan dağları. yilıJeyinin kenarlanna ve hemen hemen sınır ve (La-
hil boylanna. p3n.lel o1a.rak toplanmıştır.

ÇQk yerleri geniş, düz ovai:a.rdan ve bEr çok bÖlgeleri de dar, derin,
geniş vesatht vadilerden meydana ge!en Türkiye arazisinin iklim ilibari-
le de bu kadar çok tehavvill göstennesini kap etti.r€n anzalır; doğu Ağrı
böIgesinde-ı biri batıya doğru Karadeniz sahillerine muvazi olarak uzanan
sac.il sıra dağbrı ile bunların devamı olan ve Trakya'da kuzey. babya
doğru giderek Balkanlarla bmeşen Imanca sıra dağlan, wğeri ise güney
ve güney - batı istika.metJerine uzanan Toroslar ve Antitomalar ve bun-
1arcı batıdaki mıtalanndan Er-ciyas ve Menenctz ailaHeIeri gibi Orta
Anadolu'nun münferit dağ silsilelerinden ileri gelmektedir.

BöJgeler - Regions. TUrkiyetnin dağlan yedi bÖlgede gnıp1andınlır:

ı. Karadeniz

2. Marmara

bölgesi

.
3.Trakya
4. Iç A.n.a.dolu

5. Gtlney Anadolu (Akdenlz)

6. Glbey. Doğu Anadolu

7. Doğu Anadolu

.....
Bu tabit a.nular a.ras~ billıa8s&Doğu AnadoluBölgesi ayn b~

karakter ~ır. ÇökUnW ve çatlaklar boyunca. sömnüş volkan konilm Ye
tav örtillerile Anadolu'nun diğer bÖlgeleriDIlen aynIan bu sahalarda tek-
tomk olarak meyd8.:ı.a geleri Erzurum, Pasinler ve Iğdır ova1an deniz yü.
zUnden çok yüksektir: Meaeı& Erzurum 1950 ve Kan 1750 ra.kunlann-
dadn-. '

.
Doğudan. Orta Anadolu, batı ve güneye doğru yayılan Erzincan, Ur-

ta, Mardin. ~uş, Konya, Çukurova, Gediz ve Menderes gibi çok geniş

sahala.rda.."1 maada Sivas, Kayseri. Ankara. Çorum. Gaziantep, Maraş.
Merzifon ve Trakya. ova karakterlerine ship hafif arızalı sahala.rdırki, bu
yerler Türkiye'nin zin! Üıiinlerinin mühim bir kısmım sağlarlar.

Denmf'lr - seaa. Kıyı uzunluklan. 7.126 kilometre tutan TUrkiye'nin
Ka.r&deniz, Maroia.ra, Ege ve AkdenWe çevrilmi§ bu11filIIlaS1 Asya, Avnı-
pa ve Afrika kıtalari1e ekonomik. külttreı ve stratejik bir bağlantı sağ.

tamam:. dünya coğra.fyası. uzerindeki önemini bir kat daha arttırmaktadır.
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Türldyo'lUn çok g;rintili . "","Ub oı... Ego Denizi KıyUn ayu! aa.
m.a:ı.d& bir çöküntü bölgesi olduğundan, bura1arda bir çok ada1af' meyda.-
na gelmiştir. Bu aahit gUvenli limanlara. da sahiptir. Bun1ar, kuzeyden iti-
baren: Edremit, Ayvalık, Çanda.rh, İzmir ve daha. gil.neyde KuşadA. Man-
dalya, Kenne kÖdez1eıi<lir.

- ve Akdoohböyle değildir.lUY'yayakın ve puaıeı dağlar.
laçe:vrill bu &ahiner daha. az dAntellidir. Karadeatiz'de göze çarpe.n Si:ı.op.
Samsun. Ereğli ve Zonguldak birer Ja.bil liman s&yı1mak1a beraber, 30D
senelerde Ereğll, Zonguldak, Arnasra, samsun ve Trabzonda qa. olu.na.n
modem LimanJar aynı zamanda. 80n ıdatem tahmil ve t&hliye- tesislerile de
mücehhezdir.

ManniUB.. TUrkiye'nin bi!' iç denizidir. Anadolu sa.hiI]erinde İzmit.
Gemlik, Bandırma ve Erdek körfezlerile Armut1u ve Kapudağ yanmada.
Lan bulunur. Di#er kıyıl&n çok sadedir. Sahilleri genel O~ kumsal ve
yamaçlan ağaçlıktır. Mutedil bir iklime sahip bu saha sayfiye yerJeri
ve plajlarla çevrilidir. Marmara'OID. bi1haaaa boğazla< lwunuıda, beJıkçıbk
mUhim bir yer tutmaktadır. .

AdaJR - 1a1a.nds.İstanbul'a. bağlı -başlıca dört adadan mürekkep

bir kaaa<hr. Merkezi BüyUbda oiup.: biri HeybeU, ötold Burga.z olmak
ılı... iki :Wıiyesl _. Adalann gü..: ınanaarası, ça.m1arIa kapb cl.
matan. temiz ha.vası. pla.j1a.r. gazino ve otel1er1 t..ı mA.n birer aayfiye

. ve mealre yerleridir.

Bunlardan başka. Pide veya Kaşık, Yaau, Sivri. sedef ve Ta.vp.n ad.
!anm ~yan bel küçük ada dabıı. vardır.

Boğub.:r - StnLitB. İst&nbul ve Çanakkale boğa.z1a.n olmak uzere
ikidir. 1stu.buI bopuu:ı Anadolufeneri ve Kızku1e arası byı1an M ve
RumeU fe.ıeri Ahırkapu &ra81 46 ki1o~tre olup düz çizgi ilierinde uzun-
luğu 31.5 1dlometredir. ~Ie bopzm.m La.paeki Kumka.le ara.sı 52.
Gelibolu Seddillbahir ariı.s.ı 44 kilometre ve dili çi..r.gi üzerinde uzunluğu
68 kilometre olup en dar yeri ise 1300 metredir.

Nehlrter - &iven. Türkiye'nin akarsularını denizlere kadar uzanan
ve u1aşmıyan olmaJı: üzere iki grupta gözden geçirmek gerekir. .

D~ dökiUea DebbIeriJÜ Karadeniz'den başlıyuak §öyie sırahya-
biliriz: . .

Çonili (S68ldlomelre> Y.,.ıJumak (U6Idlometre,) KWLınOAk (11156
km.), sakarya (790 1un..): Maı'IDaI'a)'3. dökülen Susurluk nehri1e Gönen

ve Biifa gibi ça.ylar va.rdır. Susurluk nehri (260 km.). Manyas gÖlÜIlden
Kocaça.yı, Uluhat göıünden gelen Kirma.sti ırma.ğile Nilüfer çayım kendi

mecnunna. katarak denize vanr.

Egt'Je döldileıı akar ._: Gediz (iIW km.), Küçük Menderes (140
km.), BUyUk Meoderea (495 ldl_tre) BaJurçay ve Meriç (400 1=.)
elir.. .
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Akdenize döktllen b~ler : Ceyhan (414 km.), Göksu (250 km.),

Asi nehri (380 km.) dir.

~ körle7ine &kan su;iar : Fıra.t (2,800 km. olup hudutlarımız
içindeki boyu 1000 km.) ve Dicle (1,900 kilometre uzunluğunda olup bu-
dutlanmı.z içindeki boyu 452 kilometre) dir.

lIaJ..6r Denizine dökWen sular: Aras (900 km. br. Aras ve kuzey
kolu olan Arpaçay Türkiye ile Ermenistan arasında hudut vazifesi göriir-
let".

İç Anadolu'da. b82J akar suJ&r varsa da bunJa!' göllere veya bataklık-
lara kanşara.k kaybolurlar.

Göller - Lakes. Türkiye'nin hemen her böJgesine serpilmiş olan
göllerin sayısı (60) a nrınakta.dır.

1) Doğu ve t~ Anadolu göllen: Van gölü (3,764. km'), Tuz (Koçhi~
li8.r) gölü (1.620 km') ve Ak.şehir gölil ile Hazer ve Amik görıeridir.

2) Batı Toroslann iç kısmındaki göller: Beyşehir, Suğla.. Burdur,
Eğridirı Kovada, Uluborlu ve bir kaç küçük göl.

3) Marmara bölgesindeki göller :' AnadoJu kısmında Sapanca, hem.
Apolyonl. Manyas göUerile Paş.3.e:in~ Terkos,. Bü)"Ük ve Küçük Çekmece
gölleridir. Ayrıca' Antalyanı."1 Elına.lı kazasında Ayhan, Solunun güney
batısında. Abanı. Afyon vilayet1nde Eber ve Aydında Bata göllerinden
başka bir çok ufak göller varwr.

II.A.4.b. ı k i i m - CL t ro a. te. Türkiye, yeryüzünün mutedü iklim mm-
takasına dahil bulunmakla beraber yükseklik, denizlere olan yakınlık ve

.
uza.kIık, sahillere paralel dağlann deni:clerin t.esiritıi kesmesi gibi sebep-
lerle bu mutedil iklim yer yer ve .bam farklar göstererek değişmekte ve
başlıca Uç iklim bölgesi meydana gelmektedir.

1) Akdeniı İkl1ml- Med1terranean Climate. Akdeniz ve Batı .Ana.-
dolu kıyılan iklimidir.Karakteri; yazlann çok sıcak ve .

kura.k, kışların
ıJık ve yağışlı olmasıdır. Bu ikIim Güney Anadolu'da. kenar dağları doIa.
yısi.yle içerllere kadar giremediği halde, Ba.tı Anadolu vidilerinden içeri-
Lere 8okuJabiliı'. Akdeniz kıyı1annda. yazın ~urgu;ı havalarda. t.ermomet-

renin 40 derecenin üstüne {:1ktığı görülür. Sıfırın altına düştüğil pek sey-
rektlr.

Sonbaharda baş1aY1P il.kba.hara kadar devam eden yağış miktan yıl-
da yanm metreDin üstünde olup denize bakan yamaçlarda. daha. fazla-
dır. Ege ve ham Marmara kıyılarına da Akdeniz iklimi hiJdmdir..Yalnız
kuzeyden. ~ Balkanlar üzerinden gelen .riiıgir1ar sebebiIe Marmara. böl-
gesinde yazlar daha. serin, kışlar bira.ı: sert geçer.

2) Kand<Dh kıyılıuı iklimi - Black Sea Clim.te. Bu kıyılardıı
ba.bda.n doğuya doğru gidildikçe kuraklık kaybolmağa. başlar ve her mev-
simde yağ>şlı bır iklime girilir. Doğu Karadeniz dağlaruun dü: ~

-
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n etratmda, Rize ve civarında

yağış miJda,rmm iki buçuk ınetreyi buldu-

ğu vilddir. Yazlar pek.
ıııcıık OJ.ına,Z. K.ışlar Kafkas dağları siperi sayesIn-

de Batı Karadeniz byı1anna nisbetle haijf geçer. .

S) İç Kısımlar Step İklimi - Steppe Cuınate of Central AnataJia..

Kışlar çok soğuk, ya.zla.r çok Blcak geçer. Bu fark iç Anadolu'da ve do-
ğuya dOğru daha artar. Yazm yüksek yaylalar ve dağ

yaınaçlan serin

olur. Günlük suhunet farkı çok geniştir, terınoınetrenin gölgede 35 dere-
ceyi gösterdiği gün, sıı.ba.ha karşı 5 dereceye düştüğü çok görülınU3tür.
Yağış ınevsiıni Jaş velikbahardır. Erzuruın ve Kars

yaylalarında ilkba-

har yaza doğru göriilUr.

O kadar yüksek olınaroakla oorBiber, dOğu Trakya iklimi 1ç Anado-
lu'ya benzer. GUney Doğu Anadolu'da

ise,lrozeydeki dağlar sebebile, 'Jaş-

ls.r az sert ve yıırt.lar çok sıcak geçer. Yağınur en ziyade dağların güneye

bakan yaınaçls.rma dÜl}er.
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D. B. &id Kayıt Sistmnlne göre Wrkiye:'de Demografik Dumm -
Demographic Sibıa.tion accoiding to the Old Ra:ording System in 'IUrkey.

1950 ve 1955 yılannda yapılan nüfus sayım1aıına göre 1950 - 1959
YıUan arasında.:ld genel nüfus, viliyet ve kaza merkezleri, viJAyet merkez-
leri ve Ankara. 1etanbul, İzmir, Adana ve Bursa gibi şehirlerin ve 2:i bü-
yük ",hrin yıl ortası ni1fwılan h...planarak Cotv.ı M de gösterIJro!ot!r.

1960 daki raka.mlar. di~erlerinde olduğu gibi aynı senenin ı Temmu:z'dıv

ki yani yılortası nüfuslanın gösterdikleme ve nüfus sayımı da Ekim
1960 da. yapılacağına göre sa.yımla elde edilerek rakaml.arın. arada.ki 3,5
ayda.n fazla bir zamana ait ti.r ~ın DbesiJe daha yüksek olacağı tabi.
idir. Bu bale göre 1960 daki TUrkiye genel nüfusu 27 milyonun Ustlinde
olacaktır. 1955 d. yapılan sayımd& 1950 dekine nazaran beş yık\& niifu-
sun hind. 30.2 U-t1Jğ> görülilr.

.

Evlemaeler, DOğnnı.Ia.rve OIt1m1er- Marriages, Births and Deatha.

D.B.L-- - >Wrlages. Se.ğbk .. sosyal Y&rdım Bakan-
ht> 1JI56 yılı

""'Dna kadar Hi1ktJmet ve BeledIye tahlpler!nin vordiklori
evlenme.raporlaıma gö~ evlenme istatistikleri tanzim etmekte idi. ReSmI
rnakamlam milracaa.t etmeden ve tescil edilmeden vukua gelen evtenme-
lorin.- yUlraekolduğundanbu- bUYÜkar kJYmet1hal>
"1, ,,,.1.\,.1"'1 görW:mii.ştür. Bu clhet bef senede tU yapı.lan nüt'us aayun1&.-
nnda tesbit edilen ve gayri k.a.nuni birleşmelerden dota.n çocUk adediıı.in
(az1a.lığı ile sabittir. Bu sebeple 1955 ve 1956 y1l1a.n son1arınd& yurdumu-

za gelen bir Dünya Sağlık TeşIdlib Möşa.virlnin de iştiİıı.küe Rsıfn.'nnhk
İstatistik Genel Müdürü ve m\işavirıeri1e Sağlık ve Sosyal Yardım Ba-
kanlığı, Ankara Belediyesi ve N"ıifus Umunı MüdürlUğU müm.essi1leı1nden

müte§ekkil bir komisyond& bu konu esa&1 bir 3cld1de tetkik edf.lmişür.
Neticede Türkiye'de bugün için bütüo yurda şimi! ar evlenme, doğum

'le öUlın iatatlııtik byıt s1stenrlnin ihda.sına gerek maddi 'le gerekse ele--
ına.n noksanlığı bakınıJa.nndan imkin bulunmadığı müşahade edilmiş ve
bugün için yaJnız viliyet ve kaza merkezlerinde vukua gelen ö1l1m1erin
_tl cihetin. gidilmesi uygun görülmüştür. Bu karann t&thildDe

1 Mart 1951 tarihinde hAu'<:ı..m1ştı1'.



Cetvel 94 - Yıl Ortası Nüfus Tahminleri, 1950 - 1960

Table 94 - Mid-year popuIation estiIl\ates. 1950 - 1960

(1000 olarak) (in .iiıı>u.;andb)

Yık Genel DIIfus VIlAyet ve ka- VllAyet mer- Ankara
ı

"taDbol İzmır AdaDa B1II'8& 23(+)
General za merkezlerı keiıerl ,.,ı.rı tehrl ,ehri ,ehri ıehri Büyük

§ehir

Year Populatlon . Provlnce and Province Ctty of Ctty of Ctty of Ctty of Ctty of 23major
dJstrlct centers Centers Ankara İstanbul İzmır Adana Bursa cltles

1950 20 803 5229 3144 284 991 228 117 103 2369 i
1951 21 369 5481 3311 310 . 1029 238 125 107 2487 t->
1952 22 002 5800 3524 343 1072 249 136 113 2635
~1953 22 835 6119 3737 376 1114 260 147 118 -2784 i
1954 23 268 6438 3951 409 1157 271 158 124 2933

1955 23 901 6757 4164 442 1200 283 169 129- 3081

1956 24 534 7077 4377 475 1243 294. i 180 135 3230

1957 25167 7396 4591 508 1286 305 191 141 3378

1958 25 800 7715 -4804 541 1329 316 202 146 3567

1959 26 432 8034 5017 574 1372 327 213 152 3675

1960 27 0651
8354 5230 607 1414 338 224 157 3824

( +) 23 bUyük ,ehlr ıonlardır :" Adana., Antalya., Ankara, Aydın, Bahkeslr,. Bursa, DenlzU, Diyarbakır, Erzurum, Eıkl-
The 23 major clties are : "ehir, Gaziantep ıçel, ts tanbul, tunir, Kars, Kayserı, KocaeD, Konya, Manisa, Sam-

.WI, Stvas, Tnbzon.

ili.
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Yukanda belirtilen eski kayıt sistemine göre 1950 - 1956 yülarmda
tesbit edilen rakamlan bir fikir vermek maksadiyle aşağıda. Cetvel 95 te
bildiriyoruz.

Cetvel95-Türldye'de nlenmeler. boşa.nmala:rve diri doğumlar, 1950
-1956-

Table 95 - Marriages, divorces and llve-birtba in Turkey, 1950 . 1956.

D. B. 2. Doğumlar - Births.- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığın-
ca evvelce toplanmakta olan istatistiklere göre 1950 de 310,589 diri do-
ğum kaydedilmiş. 1955 yılında 376,176 gibi en yüksek bir seviyeye yük-
selmiş, 1956 da 370,445 e düşmilştür. 1950-1955 yılları arasındaki devre-
de nüfusun binde 30.2 arttığı nazan itiba ra alınırsa. sağlık teşkilatın m
tesbit ettigi diri doğum, bu artış nisbetinin ancak yansını teşkil etmek-
tedir. Yani doğum1&rın aocak yüzde 50 si kaydedilmektedir demektir.
Gayri meşru çocukların tescil edilmemesinin bu cihetten büyük bir eUıi-
si vardır. Yukarıda. belirtilen sebepler dolayısile doğumla.nn ka.ydmdan
sarfınıuar edilmiş bulunmaktadır.

n. B. 3. Ölilmler - Death.s.- Bütün yurda. şamil istatistik Joymeti
haiz bir kayıt sistemi mevcut değildir. Doğumlar için virit olan sebep-
ler ölümler için de vmtfu. Evlenme, boşanma, diri doğumlar ve ölüm-
ler 1 Mart 1957 tarihine kadar Hükiimet ta.bipliklerinin üç ayda. bir cNfi-
rus Hareketleri Cetveu, nin tevmili ile elde edilmekte idi. Bu cetvelin
levhidi neticesi, Cetvel 96 da görüldüğü üzere y~ gruplarına göre ölüm-
ler hesaplarmuş ve bUtün yaşlardan vukua gelen ölüm!er msbeti 100 ka-
bul edilerek her yaş grubu için elde edilen nisbet o Y34I grubu hiz.asına
İşlennıiş bulunmaktadır.

Cetvel 96 ya göre 0-1 YIUJgrubunun ölüm nisbetil950 de yüzde 15.5
iken bu nisbet gittikçe yiikselerek 1956 da. 22.4 rakamına ulaşmış bulun-
maktadır. 1-4 yaş grubunda önemli bir değişiklik m~ahade edilmemek-

tedir. 5-14 ~ grubunda yüzde ölüm DiBbeIi 1950 6.7 iken 1956 da.5.4 .
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düşınüştür. 15-24 yaş grubunda yüzde ölüm nisbeti de 1950 de 8.2 iken
1956 da 5.5 a dUşmÜitür. Müteakip YtLJ gruplarında da. aynı düşmeler
görülmektedir. Ancak 1956 da 65-74 ve 75 ten yukaıı yaş grup1annda
1950 ye naz.a.ran yükselme mÜ§ahade edilmektedir.

ı Mart 1957 tarihine kadar 1stanbuİ. Ankara, 1z:nıir, Bursa ve Ada-
na gibi beş büyU.k şehirde ölUm]er ya§ gruplanna ve A150 başlıklı listeye
göre düzen]enmekte idi. Ölüm sebeplerinin tevhidinde bu şehirlerde 1955
yilinda 28,366 ve 1956 da iae 32,061 kişinin öldüğü görillür. Bütün bu
öllimler o şehirlerde ikamet eden şahıslar arasında. vukua gelmeyip bun-
!ann bir kwnının hariçten gelmiş yani köylerden ~lere gelerek şehir-
de ölmUş kimseler olduklannı bilrnemize rağmen hangi yaş gruplannda
ve hangi h&stalık1an'ri en çok ölüme sebebiyet verdiklerine dair bir fikir
vermek makaadiyle bu raka.nıla.n raporum"uıa almış bu1unuyorw:, Her
gruptaki ölümlerle bwılann umum ölüm1ere nazaran 1000 de ni.sbetleri
Cetvel. ın de gösterilmiştir,

cetvel 97 nin tetkikinde bir yaşından aşağı çocuk ölümü 1955 de
272.7 yani bUtUn olilmlerln dörtte birinden fa.zla. iken 1956 da. bu nbbet
daha da. ytikselerek 286.2 ye çıkmıştır. 1955 yılında neşredilmiş olan İsta-
tistik Yı..Uığında da belirtildiği gibi yurdumuzun en kUJtt1rlü '..e m~tteh
durumda oldukl&n bbu] edilebilen bu beş viliyet:imhdeki çocuk ölüm1e-
rin1n bu derece yüksek oluşu bilhassa. ciJihi dikkattir' ve bir etüd mev~
ZUU olmağa 1iyıkt:ır.

Q,h~197 -Beş Büyük Şehlıd. oıUm ~1"'.>5 ve 1956). (İst&ııbuJ, Ankara,.
hmlr, Buna ;\'e AdaDa)

Tabl. 97 -De&Ihs in Five M&jor atı.. (1955 and 1956). (İstaIıbuı. An.
kara, hnıir. Bursa. and. Adana).
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İl. B. 3. a. Bir yaşuıdan ii§&ğı çocuklarda ölüm - Dea,th of children

under 1 year. . .

1955 ve 1956 yılla.rında bir yaşından aşağı çocuklar arasında ölüme
sebep olan ha§lıca hastalıklar ve bunların yıl içinde be§ büyük §ehirde
viiJd bütün çocuk ölümlerine na.zara.n binde nisbetleri Cetvel 98 de göste-
rilmi§tir. .

Cetvel 98 in tetkikinde 1955 de en çok vefiyata sebep olan hastalık-
lardald ölüm nisbetlerinin 1956 da §ayanı memnuniyet derecede dü§Ü§
an:ettikleri mÜ§ahade edilmektedir .Bilhassa .bronkopnömoniden 1955 te-
kibinde ölüm nisbti 1956 da yüzde 50 den fazla bir dü§Ü§ gösterıni§tir.

. ll.B.3.b. Beş bUyük §6hirde genel ölüm ni.sbutleri - Death Ra.t.es lin
Five Major Cities.

1955 yılında be§ bUyük §ehirde bütün ya§1arda vukuiı. ge1en ölüm
m:iktarı 28,360 iken bu miktar 1956 da 32,061 eyükse\mi§tiir. Cetvel 99
da 150 hastalıktan en çok ölüme sebep olan 18 hastalık grubu .gösteri!-
miııtir.

Cetvel 99 un tetkikinde kalbin diğer hastalıklarına ait ölüm sayısı.
nın 195.5 de bütün ölümlere. göre blııde nisbeti 185.5' iken 1956 da ölüm

nisbetinin 220.0 ye yükse\mi§ o:d;ığu görülür. Ölüm nisbeti 1956 da 1955'e,
nazaTan blnde 34.5' [.rtnu§ bulunmaktadır. Bu ölüm sebebinden sonra'

1955 de meçhul kal<ın hastalık ve ölüm sebeplerile süt çocuğu çağ= iyi
tarif edilmiyen hastalıkları gelmektedir. 1956 da ise ikinci derecede ölü-
me sebep olan bronkopnömoni gelmekte ve bunu süt çocuğu çağının iyi
tarif edilmiyen hastalıkları takip etmektedir. Bu vaziyete göre gerek 1955
ve gerekse 1956' Yınarında ölüme sebebiyet verme ve nisbet itibarile süt
çocuğunun iyi tarif edilmiyen. hastalıkları üçüncü dereceyi muhafazaya
devam etmektedir. Bu da çocuk sağlığını ko~a faaliyetlerinin arttırıl.
ması yi}nünden Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının A!la ve Çocuk sağ-
lığı merkezleri adedinin artt.ı.rılması hususunda sarfettiği gayretlerill n.e

kadar yerinde <:>lduguııugöstetmektedir. Haddi zatındabronkopnömoninin
de yüksek \Lir nisbet dahilinde görülmesi bir yaşından a§ağı .çocuk1arda
görii1= vak'a adedinin çok1uğundan ileri gelmektedir. Bundan, süt çocu-

ğu ölümünün en yüksek olduğu neticesini çıkarınak mümkündür. Bilhas-
.sa İstanbul Göğüs Hastalıkları Hastanelerile sanatoryum\arının hariçten
hasta akı§ına rağmen tüberküloz listede 1955 de en çok ölüme sebep olan
hastalıkların beşincisi ve 1956 da dördüncüsü gelmektedir. Bu duruin,

son tedavi usu11erile akciğer tüberkülozu tedavisinde veya saWunda sağ-
lanan b8.§arının bir sonucudur.



"'"U.ıı.atalıt.- Ad,
"""

"ur.....Uate.... .... -m~ _. 0_ "" ..--..... - -..... ..-
cıuklllıxııltı.

- ,'N1000de.ı....
Name ot Dtııea8.. AtM Det.a.Ued Number of ....

LL" LL'" d~""
Rat, pu

.~...,. .~...,. ... aceor-
~_~totol8ıı

-""01".,..,..
,ınderiyear

Toplaın - Total ........,... ....... "'.,,''' ...,.",...............,.. 1788 1000.0

SÜ' .......,.tu çatUUh ,,,.. ..... tıdfjNnl,.- -tah. ..
v'" bU41rUmJ:yen 0I...,.........ı. haI.Ierl- DI . denne<!
-~. pecul1ar .. early bılancy, ~d Inınıaturl1.y
unqalitied ....m.-.-,........,-........'"'''''' ,""".-"""''''''' '" 7'13-118 .889 m..
venl 40tmıq -" o:nf'tkld1'oa!an - lo . tecU~ ot

'h'
DOW

'
boN .......h................................................ 132 763-768 ız" nD.8

Bronkopnömoni - Bronchopneumonla ........................ 90 m .096 14.1.7
Oıuıtro ~Wlt .. y-o dotnul!j......ı...... ~... ......
hwç kolit- Gaatro . cnleritla and coll.tiııexcept diarrhea
ot lh, .ow . boN ......u.................". ...',m..-,.-..-.""" 'M 5'f1.M2 927 119.8

'ü' ÇC)(Uktutu.... bqlsoıpama
"'N lJlua,.,."._i&-

'"
169,711

bklfı.n- All other deftncıd
""""

ol oarly IntaDcy ... "'
.., ,,~

Lo"" pnömo.>ı:11 - Lo.....pDeumomam...."."'.'.--..."'." .. '" ... 71.0
lyt~ta.8r1h edtlf'lnlyeıı "flml'!Çhul ka,.. halıtalık ,.i!iölUm
"f'ooplf'rl- nı detlr.ed.and unknown .._

"
morbldl. 137 780,793

ly ood mortaUty ........ ......... ...."."....... ...... ..,..... 195 '"
.S.,

Tetano:r.- TetanllA ................................................... .. 06. 107 tU
mtO'r "...bO'pler- AU oth" ..U~ ................-

'.U" i .18 116.5

....

O.... ""y..,..- --..........
onk .ıam!1-

" "N1000de ıd
Numberof ....

""""
,,"to pu

'000 -,o
DI' tototaı

deaUıa ot
".,..,.. i'-"'''''

.... 1000,0, i1
i

1016 111.0

... &O,.
61. GU

.19 ".7

... 65.'

'" 7".1

SO, 33.1
., ...

.... 481.0

Cetvel 98 -
"'"

büyük ..,ıw.ı. 1 yoşmdan .Ptı - öllku
ı..ı. (19116 va 1956).

Table OS-Main causes of death in me major cities among clıildre.n
.

under ı year of age (1955 &nd 1956).



&150 19115 191!6
"to ~w.QalÜl!l'IW.t11.DIUlı--- 1- ra,.. lere 1(31"8

1000 de nı.. 1000 de
.... .......

A.150 Ra..
"" Ra"""iirt 1000&11to 1000.. to

number ..~ .11 cauııes

i

~sı." ...~ ..... i
137 07.' n.1

'35 'M ....
.. M.' 'U, ..~ ..~

'M .U .7.1
ro ril.0 ..~

132 U.' '7.1
.. ..~ ..~

o.ı..1 99 - Bes büyük 5<birde başlıca ö1üm ..hepleriııln ıılahe1leriDe gö-
re tasnifl (l9M n 1956).

Table 99-Classifica.tion of causes of death ACCO~ to their rates in
fiv.e ma~or citlea (1955 and 1956).

-tu> .....

Na.me ot Dbeue

-
-.

A.rt.erlosklerotfk ye ıkıjeDenttI bib Iı..tahtı De k&lblıı dJfeı' bIIWık1an
-

Art.erfoslt1'Ot1c
and degeııeraUve he&rt 41.seaae1 ..nd. other beart dLseueıı , , , ,-,

M~UL kalan b8ta1ık ye IWUm llebeplerl - ID - 4enned ud tmknowu Ce.UHII ot mottıt41t,.
-.nd mort.a.l1ty

""'"'''''''''''''''''''''''''''''''''''-'''''''''''''''''''''''''''''"""U',"""...................
80ı OOOdkhı.tu c-tı ı-.ı..l1onıa Iyfoe tartı f'dUeml~ hMtahklan 1'8 y88b b[Jl!Irllı:ı:ı.JJ"eD..~..
ııru-J&fmUn&k uUerl - m - ddlD~ d1se.ues pttu1Jar to early bıtı.ncy &Ild Lmma.tw1.ty
unquallt1ed .u., ,-

.,m."""" U.- ...,.u ...n.. 0'0 'm h" m"h ..0 ,....
Bn>ııkopp&DonI- BrondıopnelDDOnta

"-'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
S<IhmWD dhau tll.berktUosu - Tubercul08U rıt resp1n1ory ı:r-tan "

GMno - _terit .11 yenl doftnııııooeak1&rmkha1I iaartokoUı- Outro entcr1U& 8.od coııt1t
Q~t 4t&rrhe& d the newbom

.""""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
.Medts 8in1r ~. dokwaaDItsI~D.Iaı' - Vucu1&:r're.tocut attect1DS" cerı.tn1 QernnJIIQStUıı

.."""""
....................

Yenl clolmUf cocıuklardakl eafek8boJl1u - Iı:ı.tecuon. of the newbo:D
""".."""""""'''-'''Lober p~ - ucıbarpneUlDOl11a

'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i



i

a..tallt_. u. .... 11155 ı...
.... .~ Btlt1lDlSltlm- RI1tUıı.lIlftm-
....... .... ,öre

"" "NI... .. '000" "".....d bed

Name of Di.e..a. Al" Rate per .... por

""
number 1000 u lo 1000 Bolto

.n LO""
OJ]..-

r.Uı:ozdaıı. IıahoHıdIlmek81z.lııı thU1a1'bk- Bentllty w1lhoul rrıenUon of
"""""," ",-","", 136 '0> 39."

BU"'" .. "te< ...... ecWınel- ,,,,...... ..... arial'- Mallgnanlneoplasroof OJ]
"""~dwı.speclfl<!d ıı1t.eıı

"'"'''''''''''''''''''''''''''''''..........-.....---.....,,'''''''''''''''''''''......n......' " ..8 ...
sııı çı-1kluCU ça" bq~cuıuıı <Iller Duıalyelı "'tohl<Jan - AJI c;Uler de1'1ned. d1ııeuıes ot
early Inlıney

'...-.''''''''''..'''''''''''''''''','''''''''..........'....."....."."",,""'"''''''''''''''''''''''''
ıu 21.2 n.a

Bindi,,", ""fıbı... - baOtOhL<Jan - Othi'rdlseıı.scıı ot d!ge.Uve 8Y$tem m',............. ı07 18.2 ıu

M_enJlerln ..
m""'''' .''''

.isteml.hıtüberkOloau - Tuberculoaa of meolnges
'"

,muaı
nervoııs IIY5tem ",,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,',,,,,,,,,,,,,,,"....""""n"'"'''''',''''''''''''''''''' 2 18) ıu

1'1ldetıl. "'"',. """n - M&lIgna.ntneoplum.sor stoma.cb.................................................'" .. 11.7 10.1

Tnk- hablo ~ı.n .. broaşlarla akclterterLa teJ1 olduklan.
"''''

eıUlmJy~ hablo mı.n -i
lIolallgnl,.l)tneop1um ot 'mtbN ood or bronchU$ and lung not ııpeclfled aa ııecondary ............ MI 11.0 lOA
notorli~ ...., ......... - Motor vehh:les ftcddenbı ..................................-.-....................... ı36 ı.. TA

Karsclter oı.Irosu - ClrrhOf!la of ııver m.-..",','"",-""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,",,,,,,,,,-......-.. 105 10.1 9.1

Cetvel 99. (d~)

Tab1e 99 (continued)

i
ıı

i



...... .o. Yılı., - Yea,.

Name""" .... .... ..., "" ".. .... ....
- - -

...... 10U 100.0 81~ ...1 .8.01 .... ")

"""""
............... ...1 ın.1 111.8 ... 10) .... ",LU

Bun. ............'..'" ..... 201.1 1540.0 134.1 118.6 1313 l~.i

ı-, .................. LO" 14... 123.3 8U 8M '10 .13

ı....... ............ 111S.1 185.. .OI. LL'" 133.3 128.1 122.11

,i.

';1
.- 276 -

.'
1IJj..$.c.. Beş büyük şehirde a.kciter vereminde.a ölüm - Death from

Lung Tuberculosis in Five Major Cities.
.

!:
ii
! !
I,

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınm -nüfus hareketi istatistiklerinhı

letkiki .(!'\!l.unda Türkiye'nin lawbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana şe--
hirlerınd~ akciğer vereminden 1950 - 1956 yıl1armda ölenlerin niebet1eri
hesa.p1aIlm.UJUr. Her ne kadar bee büyük vehirde 1950 - 1Q56 yıllarmda.

100,000 nüfusta öJenlerin nisbeti gösterilmiıı ise de ölUmler ikAmet ma.

balüne göre taaniI edilmemio olduğu .ibetle bu nisbetler .dı geçen ..hir.
lerin dışmdaıı tedavi mabadile gelip bu l}ehirC.erde ölenleri de ihtiva etti.
ğinden nı.kamhır mutlak olarak kabul edilemez. Biz bunu şehirler arasın.
da veremden vw ölümJeri. takribi de olsa, mukayese ID&kaadile yapmış
bulunuyoruz. eeı...ı 100 \lu ..tkikinde he, büyük ..hrin her birinde YUZ

bin nUfuata ver:emden &1Um Iri8betinlıı 1950 ye nazaran 1956 da bA.riZ bir
dilşU4 kaydetti~ mUşahede edilmektedir. 1950 de 1945 e ve 1956 da 1950
ye nuaran bu beLi oehrin her birinde nlBbetierdek.i ytlıde ~ niebetleri
Cetvel 101 de gösterilmiştir. .

.,
i.

j.
i
i
i

I'
i'

~

Cetve.i 100 - Be& bUyük şebtrde (A'dana, Ankars. Bursa. İıJtanbul, h-
.mir) akciğer veremiDdea 100.000 nül1l5ta öltim nisbetleri.

UM - 1956.
Table 100 ~ De&tJ:uıfrom Pulmonary TuberctU.oBisper 100,000 pen:ODB

in five major citiee (Adana, Ankara. Bursa. 1sta.nbul. ız.
mir). 19ro - 1956.



ŞeIırID adı 19411 e -ıuı 19150 1960ye - IlIM
deki ~(%) deki ~(%)

Name ot Cıty Decrea.se in 1950 as Decrea.se in 1956 as
compared w1th 1945 (%) compared w1th 1950 (%)

Adana ,-,-,.,-".. 10.6. (artış-Increase). 7.6

Ankara . . . . . . . . . . .. 27.8 46.2

Bursa ,.............. 26.1 39.9

İstanbul ......... 39.4 56.1

tzmJr ......,.,.,.,., 4.5 29.8
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Cetvel 101 - Beş BtIYtIk Şehlrde 1945 e na.zaran 1950 de, 1950 ye nazıı.ııı.ıı

1956 da. ölüm nisbetleri A...<>lmnlnl'l.

TaNe 101':- Deerease of Death Rates in 1950 as compared with 1945,
arid in 1956 as compared with 1950 in live major citlea.

Her iki halde de nisbetlerde a.za.1ışmüşalıede edilmekte ise de bu aza-
lı§ en çok İstanbul nisbetlerinde vukua gelmiş bulunmaktadır. Adana'da
1950 de 1945 e nazaran nisbetlerde 10.6 bir artış görülmüş iken .1956 da
1950 ye nazaran yüzde 7.6 azalış göstermiştir. Adana'nın 1956 nisbeti
1950 deki ile mukayese edilirse düşüşün çok az olduğu görülür. Mama-
fih nisbetlerin düşüş miktarları genelolarak çok memnuniyet vericidir.

n. B. 3. d. Beş Büyük Şehirde Kalb Basta.lıklanndıı.n Ölüm - Deatlıs

from Heart Diseases in five Major Citiea.

Akciğer vereminde olduğu gibi beş büyük şehirde kalb hastalıkların-
dan ölümü, istatistiki yönden bir kıymeti haiz oluşu dolayısiyle değil bjr.
fikir vermek maksadiyle ele almış bulunuyoruz.

Cetvel 102 nin tetkikinde kalb hastalıklarından 100,000 nüfuata ölüm
nisbeti İzmir'de 1950 de 235.1 iken 1956 da 161.3 e, Ankara'da 1950 de
246.8 iken 1956 da 172.2 ye, Bursa'da 1950 de 321.5 iken 1956 da 298.5 e
düşmüş, İstanbul ve !zmir'de ise yü.k.selmiştir. Nitekim ka1b hastalıkla-
rından 100,000 nüfuata ölüm nisbeti İstanbul'da 1950 de 337.3 iken 1956
da 365.3 e, İzmir'de de 1950 de nisbet 323.6 iken 1956 da 409.2 ye yüksel-
miş bulunmaktadır. Zamanımrzda bulaşıcı ve sair hastalıklardan ölüm,
tedavi usulleri sayesinde haddi asgariye inmiş bulunduğu cihetle ölüm
nisbetleri düşmüş, buna mukabil kalb hastalıklarından vukua gelen ölüm
nisbetlerinin yükselişini tabii telakki etmek icap eder.

-"~
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Oetvell02 BÜYtıı.- KaIb JIastahIdana 100.000 n8-

tusta öltlm nI8betJOri, LJIM - 1956. .

Table 102 - PeatbB trom He&rt DiaeMea per 100,000 populatfon in five
Major Otles, 1950 - 1956. >

ıs büyük §ehirde veremden ö1üm - Death8 from tuberculoeis in 23
major cities.

Cetvel 103 ün tetkiltinde 23 büyük şehirde ölüro nisbe~ 1950 de
100,000 nUfuala 214.1 den 1956 da 108.1 e düşmüş bulW1Il18.kt.adır. Bu va-

ziyet.e göre ölüm nisbeti yan yarıya inıniş olma.ktadır kı bu da çok mem-
nuniyet vericidir.
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CeMI 103 - 23 Büyük Şehlnle (') ..mDd.. olealerin adedl ile 100,000
DüfWita nisbetlerI. 1950 - 1956.

Tab1e 103 - Number of Deatha and Death per 100.000 populat1on in 23
m&)or clti.. ('), 1D5O - 1J!56.

VUi.yet merkeJ.Ierinde tUberkülozdan ölüm - Deatlıs from

culosia in province Centers.

tuber.

CetvelIM ün tetkilrinde vi1iyet merkezlerinde veremden ölümün
100,000 nüfusa wabetinin 1950 de 191.0 da.n 1956 da 107.9 a düştüğü gö-
rülür.

.

(-) 23 BüyUk ıehI.r - .z3 major c1ttes : Ad&na. Ankan, AntaQ)'&, Ay<1ııı. Be.-
!ıkesIr. Bu", DeD1Z]1. Diy~. EmıTU:Jl, F.ıJk14e1ı!r, GuIant.~. ıçeL

İ..Wı.bul, tzmı.r, KaR, Ka.)'sert, Koca.tI1, Konya., KUtahya., 'Man13a., S&m5ı.ıD.
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Cetvel 101. - VlaJOtmerkezloÖiod.- ö-ı BdediDo100,00\1
niltusta Dlsbelleri, 1BISO- 19(56.

T&hle 104 - Number of deaths &nd deaUı per 100,000 popul&tion in
province centenı. 1950 - 19:56.

Vüiyet v.e kaza merkezieriDde tiiber1dUozdatıöID.m- Deaths from.
tuberculo8is in provmce and distriet centers.

Cetvel 105 in tetkik:inde vilAyet ve ka.za merkezlerinde öUimün
100,000 :ıüfusa nisbEitinin 1950 de 152.0 den 1958 de 81.6 j"B düştüğü

gÖl'ÜItii". Düşüş nisbeti yüzde 46.3 tür.

1957de Başbakanlık İstatistik Genel ~üdürlütünce elde edilmie 10
aylık ölüm miktaMDa göre 100,000 nüfuata ölüm nisbet! (79.3)' (.) tUr.
Ölüm adedi yıllığa iblağ edl1dlği takdirde ölüm nlııbetini'n . 95.1 olduğu
giiriiltlr.

--
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Cetvel 106 - '1li}et n k&za. merkezlerınde verernde:n ölmlerin adıed1
ile 100,000 ı:ıttlWita nisbdleri. 1950 - 1958. .

Table ı~ - Number of dutbs and death per 100,000 population from
tubereu1osi.sin province and district centers, 1950-1956.

yth
rıl.

.rı... llÖtU8u Ottım ..edi. 100,000 dtı-tır.
öltlJuıililbet:l

Y~ MM . year popu- Number ot d"a.thıı ~at.h8 per 100,000
laUoo popu1aüOIl

.-

....
1&52

.",
'95<
.".
.'"...,
1958

5228~2
5480511
5799731
6118963

8436189

67li7U5

7076691

7395867

\

1115093

794.6'

8393

'M'
5972
.."
"M
SI,.,
58"
6297

152.0

153.1

135.2

"..
94.'
79.7

.83.1

79.3{-)

BUi

D.C. Türkiye'de )-eni ka)rt sistemine ~öre ö."üm ista.t:ötı-klfTi.J9~7-59.
Death statistics according to the new recording system in Turkey,
1957 - 1959.

Daha önce belirttiğimiz gibi bUtün yurda şimi! istatistik1 kıymeti
haiz bir ölüm kayıt sistemi mevcut değHdir. Böyle bir sistemin de tesisine
bugün :çin ge:ek maddi ve gerekse personel bakımından imkan görüle-
ınediği cihet!.e 1 Mart 1957 tarihinden itibaren yalnız vilayet ve kaza
merkezlerine münhamf olmak üzere ölüınıerin kaydına mahsus bir sis.-
tem ihdas edilmiş bulunmaktadır.

1957 yılı Mart ayı:ıdan ilibaren vi:iyet ve kaza merkezlerinden gelip
~a.şbakanlık İstatistik Genel Mü'.iürlüğünde toplanan ölüm.istatistik fiş-
lennÜı tasnifinden elde edilen neticeleri telkik edelim:

Cetvel 106 da vilayet ve kaza. }1)e'rkezlerinde 1958 yılında. ölüm yeri
ve dalıni ikametgaha göre ölümler gösteritmiı;ıtir. Cetvı::J 101 de 1958 yı.
lında viliyet ve kaza merkezleri:::ıde vukua gelen öliimlerin toplamı 99.765
olarak gösterildiği halde Cetvel 106 da toplarnın 104.665 gösterilmiş 01-

. (t} on .,1dı:W - Ten moot.bıı
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masının sebebi bu rakama ölü dpğumla.rm dahil ediInı-itld..ı. ileri gel-
mektedir.

Cetvel 107 de 195,7-1959 yıllannda vilayet ve kaza merkezlerinde ay-
lar itibariyle ölüm sayısı ve 100,000 nüfusta nisbetleri gösterilınigtir.
1957 yılının on aymda yılortası ,nüfusuna göre ölümlerin en çok Ağustoa
ayında (10,466), daha sonra sırasiyle Ekim'de (10,216), EyliU'de (10,109)

ve AraJık'da (10,046) vukua geldiği görülür. 1958 yılında ise ölümler en

çok Ocak aymda (10,056), dahasonra sırasiyle Mart'ta (9,675), Şubat'ta

(9,345) ve Aralılı:'da (9,188) görülmüştür. 1959 yılında ise ölümler en
çok Mart aymda (11,579) daha sonra sırasiyle Şubat (10,054),Temmuz
(8,908) ve A.nı.lık'da (8,797) görülmüştür. En az ölüm 1957 de Mayıs'da
(8,016),1958 de Eylf.ıl aymda (7,551) ve 1959 da Haziran aymda (7,066)
görülmüştür.

Cetvel 107 nin tetkiklııde 1957 de en yüksek ölüm nisbetinin 100,000
nüfusta 141.5 olmak üzere Ağustoilta ve en düşük ölüm nisbetinin de
100,000 de 108.4 olmak üzere Mayıs aymda vukua geldiği görülür. 1958
de en yüksek ölüm nisbeti Ocak'ta 130.3 ve en düşük nisbet ise 97.9 ol-
mak Uzere Eylftl'de, 1959 da en yüksek ölüm nisbeti Mart'ta 144.1 ve en
dUşük nisbet ise Haziran'da vukua gelmiş olup 87.9 dur. Nisbetler yüksek-
lik ve düşüklük itibarlle ölüm miktar1a.rma tevafuk etmektedider.

Vilayet ve kaza merkezlerinde 1959 yılında a~ itibarile ölüm se-
bepleri CetvellOS de gösterilmiştir.

Vilayet ve kaza merkezlerinde 1959 yılında yaş gruplan itibarile ölüm
sebepleri Cetvel 109 da gösterilmiştir.

1957, 1958 ve 1959 yılla.rında B50 listesine göre vil&yet ve kaza mer-
kezlerinde ölümler ve her ölüm sebebinin 100,000 nüfusta nisbetleri Cet-
vel 110 da, Al50 listesine göre ayni yıllara ait ölümler ve her ölüm sebe-
binin 100,000 nüfuata nisbetleri Cetvellll de gösterümişti!l'.

1957, 1958 ve 1959 yıllarında B50 listesine göre viIi.yet ve kaza mer-
kezlerinde ölümler ve bütiin sebeplere göre 1000 de nisbetleri Cetvel 112
de, A150 listesine göre ayni YıJIara ait ölümler ve her ölüm sebebiıı:hı bü-
tün sebeplerden vukua gelen ölüm toplamma gÖ!l'e 1000 de nisbetleri Cet-
vel 113 de gösterilmiştir.
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Cetvel 107 - Vilayet ve kaza mukederinde ayla.r itibBrJe ölüm sayı~ı
ye 100,000 böfutQ. nf8beti. 19.57'- 1959.

107 - Number of de.aths a..-ıd deatb per 100,000 population by
montha in provinee and district centers, 1957 - 1959

Not r OJO dO#Dm tGp1aDı1ara C1aW ed8Dıem1ıUr.

Bt1U.btrthIı an ııot iDctuded tDtO the tı:ıt&1I"



Toplam - Total .......................................... 103 297 9396 100M 11,579
B 1 Solunum ..ytıtımn ttlberldl10zu - Tuberculosls

ot respiratory system ................................. 110« 462 41,0 598
B 2 Fren«! ve eeke11erl -

'

Syphills and ıı..
sequelae ................................................... 1126 88 '87 108

B 8 Dljter AZA tUberkülozu - TuberculosiJı, other
tomıs "0'''''''''''''"",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 21

i
1

B 4 TIlo - Typho!d tever ................................. 442 83 32 22
B 5 'Kolera - Oholera .......................................
B 6 Her çe,lt dlzaııterl - Dysentery, all tonns .., 48
B 7 Kızıl ve ıtreptokoklu anJIn - Scarlet tever

and streptococcal sore tbro..t
"""""""""'"

15 1 2
B 8 DIfterl - Dlphteri..""""""""",,,,,,,,,,,,.,,,,, 623 91 81 71
B 9 Botınnca ök.ürü~ - Whooptng-cough 148 7 17 18
B 10 Meneııgokok enlekalyonlan - MeningococcaJ

1ntectlOIlB ................................................... 66 12 5 II
BU Veha- Plague ..........................................
B 12 Akut pollyomyellt - Acute pollomyellUs ...... 30
B 18 Çıçek

- Sm..llpox
"'.""."""""""""''''''''''''

Z
BU 'Kızanuk - Measles .................................... 461 59 67 86 iB 15 Lekeli bumrna ve dI~er IUckettala haota-

- Typhus and other rlckettsla! dlsea.ses ...... 2

\
B 16 Sıtma - Malari......................................... 7' - iB 17 BUtIIn dI~er enlekılyon ve paraz1t haotalıklo.n

i

- ALL Qther cUSf:a.ses claB81f1ed as intectl.ve and
parasitlc ................................................... 1141 76 79 86

B 18 Lenfatik ve ematopolyetlk (kan yapıcı) doku-!&nn urlan dahil habIB mmr - Malignant
,

neoplasms, lncluding neoplasms ot lymph..Uc
and haematopoieUc Ussues

"""""'"",,,,,,,,. 5085 400 409 425,

iB 19 Selloı urio.rve tabiatı turlh edl1rnlyouurlar -
Benlgn neopJasm. and neoplasms ot unspec/tled inature ...................................................... M 8

,
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i :i; i

<Jetvel 108 - Vi1i.yet ve kaza." meİ-kezleriude aylar, itibarile ölüm ııebep-
leri, 1959.

Table 108 --, Causes of death aceording to :qlonths in provinoe and
distrjet centers, 1959.

!:
ii
i'.ı,
i:!]

i:'

Kod
No. sı

Haatalılm 8dı Aylar

code
No.

Name of Dlaease Toplam

Total
1 z s

---
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o.ı..ı 108

Tabı. 108

(devam)
(con_)

"'"N~. n..Wıfuıı -ılı.

"""N..
Name ot DL8a8e Top""

To'"

A,lar

~erU ~t - Di,betetı ırll!ı.tus

-----
.

B20
B21 16._."~I.. bumı..
Baı Merk-ı 8ID&r .ı.ıembae dokwı.a.ıı damar Isd-

y-ı..n - Vucular {~oıı. a1teet1lıC «ntraJ"..."
M_-ıokı-- m__JI;tler - Noıımen.lngo-
coccal nmımgltl,

B"

BU
B;'

Akut _!fIm J'(Im..~1 - Rheumatlc feTer
IÜ'o81k romatbm.a.l Iı.aJbılMıab" - Chr:>ntc
rtı~a.t.Iı:heart-d!~e

--'-"0''''""0''-'''''........
B 2e. Arten,.oaklerotlk ve dejoıı-:adt kal.b lıaabJı.f1

- Arterlo8cleroUı: aDd. deCtlbenı.ttVlI beart
ııuı-

""""u"""""""""""''''''''''''''''''''''

&aI"'- dttw 1Iutablı:1a.n - Otber dileun of
h8&rt ''''''m'",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,

B21

B28 Kııı.tb lıaataJıtı Ile benı.boer hutlm&ıı.lpert&a&lyoıı

- Hypertenııl00 with heart dillelUe
""""""

B" ~ ""L-III I.t. lpert.aIı.8,l70n
H3Pert.eıWoD. wtthout meııtiOl1 ot hurt.

B 30

Bsı

BU

B33

Glip -InlIu.eD%4

PDlSırıOld - Pneumonia
"m............

Bro..ı'-Brondıltia
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and duoderıum .m " ,--,-...............
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BM

Ap.adWt - Appımdicttla "............
Balır-k t&kaam-ı ... rıbk - lı:ıtMtiıırJ
~ aDI!. bemJa
o..trtı, ıhıodeal1:v", ".- fifm". 9Of"UkWıaII
hıI.dO_terit V8 1mUt

- Ga.stnU.. duodenlUı.
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code
Number

--288-

Oetvel 108 ( devam )

TabJıe 108 (continued)

Kod
N... ii

K""tahğın adı

Name of Dı..-

B 38 N-ı ve Det.'OZ - Nephrltls and nephroels ...

B 39

B~.

PıwW hlperplazlo1 - Hyperpla.sla.of presta.le
GebeIIk, dotnrma ve lohnealık ıUı.ı.ıUıııtn komp.
llkaayonlan - DeHverles and compl1cat1ona of -.pregnancy. chilhlrth, and the puerperium ......

BG Dotultaıı o!mıı. teklı bOzukluklan - Congenlta.J
nta.Jtorma.tlons : ...
Dotum troma.tizmaia.n. dotumdan 8Onra.Idu-
f- ve ..telekta.zi - BIrth lnjurles, postna.ta.]
a.ephyxla.and a.leIlecta.sia

''''''''''''''''''''''''''''''

B 42'

.B~ Y.,ni doğınuş çoouki&rdaid. enfekalyonJa.r
-

Inteetloni ot the newbom ...........................

SIlt çooukiup ça#ı bati&ıı«ı<m& &It dller ha.8-. t&Iık1aı- ve v-ı bIld1r!lm1Yf>D olgunl&şmamft
halleri - Other dı pecul1a.r to ea.rly
Infa.ney, and Imma.turlty unqual1fled ............

B~

B~ Palkozda.ıı -edlimek81z1n ihtiyarlık (a6n1l1tA!i)
Iyice tarif _yen ve meçhul k&ia.ıı aebepler

- SeulI1ty wlthout menUon ot paycboel.e. Lu -det1ned and unkııown causeıı ........................

Bl1t1ln dlta' lıutalıkla.r
- All other dUes.aes~~8

BE ~r Motorlu t&fıt k&zaian - Motor vehleles a.ccl-
denta.

.""""""""""""""""""',..................
Bl1t1lndlpr kazalar - All other accl~nta ...BE ~8

BE ~9 ~ IIldl1rme ve -ını tromatlze eeme -
Sulclde and ..If -InfI1cted Injury ..................

Adam IIldI1rme ve harp harekAtıııda.n Ueri ge-

~~
:&t1zma. - Homlclde and opera.1ons

.......................................................

BE 50

Topla.m

Tota.l-
.1

Aylar

2 a

---
1001

215

81~

188

«o

5063

6892

8«9

6~

657

2929

1811

~

i,
122

i

2~

M

r,

37

~99

rS1

ror
618

SI
2113

8

21
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ceıvel 109 - Vllilyet ve merkezlerinde ya. gnıpia.n itibari1e öllim
sebepleri. 1959

Table 100 - Causes of dea.ths according to age groups in pxoviIıce
and distriet centers., 1959.

Kod.
No, 11

Jbııtalıtm adı

eo"Number
Na.ı:ne ot Disease

B ,
Toplam-Total

Solunum ayptuıuı tfiboırktilow - Tubercu.
lo81ııofreııplnı.torysystenı...........................

B 2 Dlfer Azı. tUberkWozu - Tubereuloııis. oUıer
tormı..., ...

Freap ve 8ekelIerl -
ByphJ11ıı and Its sequelae

Tllo - Typbotd fevu u ........

Kolera
- CholeI1L """""""' """

Her "tt dha.aıerl - DyBentery, all foni:ıs ...

8 3

B .
B 5
B 6
8 7 K1SıI ve ıtnıptokoklu aııjlIa - Surlel tever

and BlreptocoecalllOre t.ııro..t. u...............

Ditterl
-

Dlphtert.. ....................................8 ,
B . Botmaea ökaUttlgö - Whooping.cough
BlO MfıI1eIlgokok eııtekıdyODl.ım - Meningoeocca.l

lnlectlOO$ -,-................................................

Ver.
-

PJ.ıı.gue ..h ",'"

Akut ))OUiouıtyeUt - Acute pol1OınyeUtJa
u.'"

Çloek- 8ınııJlpox ,..,.........
J[namık

- Meıuıles ...................................

LekeLI hıunma ve dığer Blcketm1a balıt.ı\J.ıkJ..an

- Typhua and other rickelt.aıal dln...ııe1! ......

B11

812

B13

BU

B15

818

B17

Sı.tıı:ı& -K.a1a.ria. "...
BtUtm diker eDteblyOll. ve pandt bMtahkjan

AJ1 other diııeaseıı ı:1abstlıed LLs lnfecUve
and panı..ıı1Uo.

"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''B18 I-ıfa&Ik Ve enıa.topolyetik (kan yapıcı) doku--
lana urtan 4ııhIıJ haIı&ıı aı1ar - MaUgna,Dt
neoptuma. Including neoplaııms of Iymphatic
and Iıa.enıa.topOietic t1Pue:s "....

B 19 seUm nrlaP ve tablıı.b taarlh edI1nd1eı1 W1ıLr
Benlgn o.l':Oplu~ &nd o.eoplaııms ot UILSPe-

U CWed ııature ................................................

......
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Oemı 109

Table 109

(ciewm)

(conti:ıued)

"od:SO.III
H8IIt..,.. ...

Cod.
Dum~r

Name ol Dd-

B20
B21

Şekerlı d11abM - Diabeteıı meU1tua ,

" "'''ho..- Anaem1u n."_,..",,.,.....-
B22 Merlı:f&t .ı.ı.. .ı..tem1ııe dokQna.a damar ı-ı~

y-ı-ı - Vucutar lalıml atfectiog central
lIe1"YOU8 l)'Itenı "..........................

X-COkobwı ml!JlalJltJ~ - Noo.memo(OOl>-cal menfngltD .,-m , ,
B23

BU Akut eIıtLeı:rIromatt&ma8ı - Rhtum"Uc levtt

B" KroDllı; romaUuıı&1 kalb lıastabtı - etı.ronlc
rhewn.aUc heart ~ ..............................

A.rterl708kJerotlk ve dejelıeraUt kal!) butahil
- Arterloscl.eroUc aııd degeneratıve heart

""'- "
,,-,.,.,..,-..........

B2<

B21 Kalbtn dlt'" b.a8talıJı.1an- Other d1seueıı of
hu" m , , ,...................

B28 Kalb _tabit Ile berab..r buhmaıı lpertıuwi"oJl

- HypertenaO{l, wlth heart d1HUfI
"''''''''..-,-

Kalb&.. b&UedJlmeluWa lperiaa8tJ08-
Uyperteıı.aıOl1 wttbouı. mention ot ı-rt .........

Orfp- IntIuı:nza ,...-..................
PDÖLuoal- PDeumoDll. u.., ".........--.
BnıaıJt-Bronc:hlt1ıı '",.....

B"

B30
B31
B32

B33 ~ YiLidııo4eı:ılm1 G.ı..n - Ulcıer ot .t.om&eh
aod duodenWQ

"""""""""""""'''''''''''''''''''Apa-ıdı.U- Appendlc1ıu .., ,
Bafına.Iı:: tıkıUımUJ ve f:lbk - Iıı.tenın.aı 01»-
tnıctJolı and bemiB. , ,.........

Outrtt, dliMeııdt; ve J-ıI 4otmOl ı.-.* ı-ıı-u
iıartcı _tutt; ... Iı.oUt;

- GulriU8. duodelDU&
enterlU" 8.Dd COUt1s, QCf'pt d1arrlıoea. ot tb.
ııewbom , , , , ,.,........

BU

BM

B36

B" KanwıI,er 8IroııD - CtrrhoıU ol Över "m.......

i

!
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~
Tabı.

109

109

(.ı...m)
(conili",.d)

K"N~. "-'ah",,,,

c.,,,
Dumı-

N-ııı.eo(~

.

B sa '
BU

Nııldt 1'8 .ebva - N~Ua and nep~B ,-.

~1ı:I1MI"P"""-H)'ptrplas1&otplWt8.te

Gebeak. def1uma nı loIı.ıı-IıJı.b.oıI1erilÜJl;komp-
u.ıc:-y-ı

- Deüverlu I.Dd oompUcaUaıuı. ol
prqnancy, clıUdl:ııl~ and the puerperlum ......

Dottaşı- oima ,ekil bo.ukluklıı.n
- Congenitat

ına.1form8.UOQI u

" " n "'n 0"0"
n .-.h.

B"

BU Do, ır---"- '--ı. 4vtum~ aoanlı;1M-, ve -ı--ı-i - Blrth Inıurts, po.tzıau.ı
uphyxla &nd &t~e<:t&8f.

"""''''''''''''''''''''''''Yenı 4olm1lf OOeUk1anIak1 ııolflbl,.oızlar
-InfecUolU ot the newbom

"""'"''''''''''''''''''

B<i

Bi< lUIS ~to. cıAlı t.flaquuıa alı dJtw lı-.
tUıkı&r ye 'fULıı bt1dI.ri1ırd7- oa"".I'p""~-lUıJJed - Other' 4Uease.l ~..r to eariy In.
taneT, Md mım.tuı1ty unquaJ1tl~

""""'U'''''''pııtko&dt.ııbahHdUmtIbJdn thd1&riık (Mıııül.t6)
.ı,.tce tUtC ~ 1'8 -ıobui Mbepkır

- 8en1Ut3' wlt.hou.t ıneııtlotı ot psychoııı.., m.
~ and unJaıown ca.uıı.e. :,.......
DQtön4ifer WtaIıkLar

- All other <Uıusu

B <Lo

B"
BE -'7 Mot.ort.u.ı...ı kuaıarı. - Motor Ve.hJcleaacd.

d_ta
'''''''''''''''''''''''<''-''''''''''''''''''''''''''''''

Rtttö.. ditN kaaai&t" ..:.AJ1 other .cdd~ts ...

BLO..

K.ıınd.1ıııIölcl4lrm. ve k-ılliı.i tnıonaUr.e etnMı-
Su1c1ı1e and Jelf-IntlJcted lııjury

"''''''h.-,....
Adam. ildtbme ve brp I",nıütııad... Deri reı-
trOaıaU:ıOı:aa- Bom1d6e and ~nı.UOna ot war



Age Groupıı

1'-14
i i ı )leçlmL

U-U U-U ..
-"I

55- &4:65-U ,.~ + u,-
ko-

- - - - - -ı

" 107 m
:1

m.
'" 97 .. .

- - - 16 ., 76
""

ı

i
- ",

i

272 130 i U . - - 11

i, , - 1 - - - - 1

182 '10 '" '" ... ", 1719 3692 117
,LO s7l 794 ." 'n 100' 717 ...

"
nı u. .., 76 68, .. 25 U

"
'" ... ", '" ':

i

'00 ..
"i

..

50 ..
"

13 .1 ,

..
"" 14. .. "I " "

,
"

-295-



"""
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'00.-POPUI&--- - ,

Topqm- TotAl '''''''''.............., ,.... ..oo. .. BM

i
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se ..~Mthroo.t .............................. '83' LO . la O..

B 3 Dtfteı1 - Dyphteda ."............... '65' ... sı.. ". ..,,... .,. ... ... 'M1959 ... 233 .28 '.7
B . Bo.....,.- - WhoopIDg 1957
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,ı.. 233 U.,....
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o.ı..ıno- Viliyet"" - öl- .. 100,000-iBoıioIıotJeri,lBM-ısm. .

Tabı. 110 - Number of _tıı. and -tb per 100.000 popu1a- in
prı:wince and distriet centerB, 1957 - 1959.



.... ........,.. ad> Vm
""""'

...... Top"" 100,000N- _la- ..Ilm.......
Cod, N~, at- y"" "", FOm&Ieı-ı Deat.b
'''''''' . pe>'100,000popuı.-

U..
- - - - -

B 10 M_mcokok -ıeQIJOA1arl - }de- 1116' OT

~i
GO o.,010,,,,,,,,,,, IntecUona ........

""'"
"08 81 111 U
ıll6. tO .. O.'

B 11 V'" - PIOgU, ........................ 19~1 -
=1

- -ı... - - -ı... - - -
B 12 A.kut ııo.l1.TomI.TtıU*- Aeute poU. ıll6' , 10 11 O~_,IU1o ................................. ı... ıo

"
32 O.'ı... ıo ıo 30 O.'

B ıo ÇIOCık- Smanpm:
"""""""""'"

ı..' ı - ı 0.01ı... - - - -ı... - - - -
B H Kı-ııuk - Meult!11 .................. ı.., .., <TB 'ü ıu

ı... 30ı
""

... Uı.., "O 2<ı '81 u
B ıo Lekeliıı-ı- ve dlp -- ı..' 2 - , 0.03buıa.bldan- Typh~ &nd .- ı... , - , 0.0%

rlckeU:8lal dI.Seaaat
""""""'"''''''

ı.., , - 2 0.02

B 16 ......- J<OJ&". ..................... ı..' 11 . 20 O~ı... 5 - 5 O."ı,.. , 5 , G.".
B 11 Bö. dltv flılfeıı.lTC>IIVO puutı ı95' .... ... 1255 ıu

butalık...., - .All other ...~ ı950 .." 599 LOT' ....clu.<ııflıedas Infeetive ıı.ndparasiUe ı95. 5" 5" 11-11 ıu

B 19 ......It. .. _topOıTottk . ,bo ı..' 2288 1598 "" "..yapııQ) 4nko1ana 8i1a.n d&hU haIıIII ı... 2830 "92 ""
6uı

u.rı-r-:K&.Iigna.nt ııeopla.mu, ın. ı... '92' 2111 5005 62.7
c:.Iudlng neopJa.smIJ C1llynıpbaUc and
haenı.ıı.topofetlc tIUUOO ...............

i

,".-
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Kod lI.ııııııJtıı.lıp -ıb Y.U Eri""
"""'"

"'plam 100,(100N- _..- .1IIm......
C""'" N=. ot""'" You MAl. Female Total D.."....."" . "'.100.000

popule.-
Voo

- - - - -
B

"
sellm ıırlar ve ~ıa.t1h emi- "27 26 27 53 0.1.mlyea IITlar - BenJgu neop1asms ,... 42

"
.. '.1and neoplaıırnıı of unspeclt1ed. wı.ture '''p "

23
" '.7

B 20 Şeked1 cltyabe&- D1abetea mel- '''7 14' 15. .04 UUt~
"""''''''''''''''''''''''''''''''''>

'958 '"
,.. .23 U,...

'" '02 ''"'' U

B 21 Va_..Jdrlaf - Ana.enUa.t. ......., 1957 523 5ıo '083 14.0
"58 55. '"

,,,. 14.0,..,
'" .89 1806 18'

B 22 M....., ..... ..........
."""""" '''7 1289 1866 29" 2&.'d4mar ıe.ıyoııı.n. - Vaacu1ar la!- '958 1707 '808 3510 'Mona ıı.tfeetin.rcentnl Dervoua.)'8- 1959 '1906 2066 5972 <B.'

"m "''''''''''''''...........,........".

B
'"

Meaeagokobuz. _U~ - '907 179 ,O< 823 UNoıımeDılngococcal men1ng1t1ıJ ...... '958
"'"

26' .55 ..,,.., 285 '" '93 ..,
B U Akut eklem roımatiı.ııı..t - Rheıı- 1957 II 18 28 ...

=V, teve!' mm.............."........ "89 3 3 . ....,.., . , . ....
B 26 Kron.Lkwma.timıaI. kalb haıJtahtı 1951

'
.. 89 17. 2.4

- Chronlc Rheumatlc heıı.rtdI.8eUe 19:19 .. .. ,s< 2.4
"53

"
08 118 U

B 26 ~oek1erottk ve deJmıeradI 1927 H2 '04 '4< 3.'kaJ.b ha8tabtı - Arterlo - s cl~ '958 13' .. 22. 2.'V, ILI1dttegeneratılve heart disease ,.., 178 'U 302 3.7

B 27 KaibbI GJteı' 1ıaatahk1a.n- Other
'''7 7711 6577 14288 193,2

dılaeıuıeıt ot beart .........,..,........... '958 8778 7914 16890 216.3

'''' 9387 8311 17698 22..

B 28 Xalb IlaAbıbtıile behher ........
'''7 8 6 14 0.2

lPertıUWYOa. - Hyperteııııılon with ,... , ıo
"

.~hea.ıtdl.ıı- .............................. ,.., . 8 7 0.09

i

i
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li'" IIMt&tıtıa adı Yili Erkek ...... Topı-....lGO'-N- ........- ö-.......
codo N~, of_~ Y~ ..."', F~~ Total D<o,.nı.unber ...

100,000
popw~

.00

- - - -
B

" Kalb'- ~11ı:odı5tdB,- "67 '" "6 sar 10.9
"'YOD BypreteIısion w1thoul 19<16 391 'GO 861 ı 1.4~m&lUon ot beart ... .m.............,... "59 '" '" 8" 10.2

B 30 Orlp - 1ntIu- --..._.............. I..' 171 163 '" U
"" 107 107 2" 2.8
1959 111 107 ns 2.'

B ii P8ÖfDOId- Pneu.mOtıla............... I..' 6838 s.uı 13261 119.31..8 7874 Tl!7
""""

LP:i.1
195' "'30 "" 18889 210.2

B 82 Brvn,.ıt-Bnmchitia ',....."...... ... 1957 262 202 ,,,
6.'1958 821

'" "1 a
195' '68 ", 568 7.1

B 82 Mide ve duodeınım Dı-t - ınce: 195' 275 132
""

..of alOm.ch and doode:ıı.mn ..u..... 1956 291 123 ,,, 5.'195. 315 109 ... 7.1

B
"

Apandl.lt- AppelIdldUs ......... 195' 292 202 ,.. 6.'1958 68
"

.. 1.2
"09 67

"
.. 1.1

B 83 Botu-k ........... ., -- 195' 683 253 868 12.0
In""''''''

l,Ib5tructlolı and hemt.
"" 73l 286 1017 1"195. 633 29' 902 11.2

'B
"

Ga.trit, duod.ObU "e,.eIIi doğmUl 1957 6752 6'57 132091 118.6çocuk "hall. harlC wıtult ve kolU
"" "I" 5169 10726 139.0Oa:ıtrltı..ı, duoden1tb, enteritlı, 1959 5761 5415 11176 139.1

and ecUUs, except dta.n-hoea of the
rıew. bom

"""",. -"""''''.,,'''''''''

iB 31 K.8.ndtv IIll'l)SU -
Cirrhoıı!.ıı ot

1'" ",I 259 686 9.3
llver ....m...............,...............,... LO,,,

~i
263 '" ..

19" 2" 718 6.0
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"'"
.......,.. ... Yoh ""'.. ....... Toplam IIO.NONo.. -&ilm.......

ı

""'"
N..,. oı........ Y.., ...,. F<maloTaW ı-th

n=- ....
100,000
popula-

ttoo

- -- - -
B 38 NrıIJtt ve DIIf.l"OC

-
Nephrltıır .... .." ". "" '63 11.7-

'''''''''''''''''''''''''''''''''
....

'"I ''' .006 13.0
'05' ,,, ... .00. ıı....

B .. ı- ......... ,...,.. -Hn>o>- .." '" - "', Upla.ıdaotp~ ,.........,.......,., '058 uı - ısı U.... '" - no u

B
'"

GebeII.k.ciofwma n lU.1D8Iık JuıI.. .." - '" ". ,.,1erbıJ;qkomplf.k.M7olı1an
- DeUve. .", - ... 0<" '.'rte8 and compl1ca.ttQD.I olpregna.ncy, .". - ,u Ol' ,.,

chUıMıbth, aıı4 the ptWperlUIQ..,

B
"

~-ı-.'" '--"'''''''''-ı '05' ... ,. 110 ı..
-

OoQpD1taı malt0:m&Ucıa8 ,-", '058 " "
... LA.... .. .. "'8 LT

B
" ""-

t-._al."I, do_- .." ... .83 <Tl ...
daa -ı-id Mf.ııı.ı..

n""""" ."" ""
.83

'"
U-8irthinjurte8, po<U>&W..,... .... ,... ... '" .~y.ıı:ta and. ate1eCtUIa """m......'"

B
"

YNıI dotmUl l,IOOIIkLard&IdeafeQI. 19~7. 8'"
,SS 1636 'U1°ııW - Inteetionıı ol the ıı-borı:ı .008 2611 2111 "622 li9.8

.". 2883 21TO 3.03 'U

B
" S" """""" - - .", !ItH'SS. 11266 SU

ah dlp liMt&hk18r ye TUtı WG-- '058 8163 3100 ,.... 8U
~oJı"'-"'I---- ...... - .... "TO 2917 sı" ,v.

Other di8eue8 peaıö&r
'" ""'"1ı:ıh..ıIC7.and. tmmatuıtt,. w.qtWln-

... ..............,...,..........................

B
" ......... ~"ı-""-ı......t.. "tt- '06' UL~

""
&673 003_. (dliUlU). l7b tarif edUm1- '058 3S91 '!L27 1918 102.6

7Mı
~"

meolm1 ~M_V .". 3706 47.3 8U9 10USeıı,lUtywitbout menUaD.ot pııycho.
ıı:ı.., tU - deftned and. ımkDOWU

"'- ...u...............................
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Table 110 (contiDueıd)

"""lah'"
i

"'.k Kad:uı.iToplam 100,000Kod ... To>
No. ar .......

6IUm
.......

Cod. N_. .....- T~ Mal.
"""".

Total
""'"IIlmlber ...100,000

_ula-
U~

--
B .. BöUUı diğ- hU:ıahkW - All ot- 1957 3279 2245 '521 74.1

''''''~'''''''''''''''''''''''ı 19681 ,7<8 3700 .... 33.'
'90' 3740 2738 64.. SO.,

BE" Molorlu ~tka&alan - ".tM '937 ,,. .33 132 .....ı.ı<ı~ --ı.. ,,'.................- .93. M. ıu 66' U
'90' 336 ın 657 u

",,,. Biittl..tı.dI,ter ku.aıar - Allother 1937 1602 771 2373 3.2.'_...u "'..........,........."..,.,-,...- "68 ,1<, ... 3043 39.

i

'93' .... 97' 2929 38.<

BE '9 KuıdIa1öldllrme.... k-ı!bd tnma- '93' 8' 33 ... Uuuıetnıe- Sulelde &ndııelt..fnllJc-
''''

..
" 'SO I.'

""
1njwy """U'..........,.""'"'-''' LO" 88 .. 133 1.1

BE 50 A.d,QıU 61dUftne ve blp ba.reUtUt- 195' 37. n ... shdaD.llNi C'tıIeD ~- "68 391 .. '" ..Hamleide aDd operaUoM ot w"' 195.
'"

87 .., 8.'



Kod lfa8tahtı- ... Yili E.ı..ı.
"""'"

To.,... ,......
No.- .......

l!1IIm
.......

codo Naıne,old1Aeaft y~ MaIe F....,.
"""

Doath
--"" ".,.

'00.000popu.
,,",00

- - - - -
--""" ..., .. ... "SM ..". 120Um. ..." .....

"'" "'Ll
""

...., "MI "..... ıısıı:,'I'

A , Bolliiitım .,.10- -- - '95' "S< 1618 "32 62.8
~bereulOlıi8ol ~8ptern ",. 305' ,... ..., 'Ll,... 3222. 1122 .... 'II

A 2 K8beajlertD"'O ıuerrkı-ı. 81a1r.ı.tıt>- ,.., ..,
""

m 10.1
ın1DI.ıııt8.1ıertdUo&a - Tu.berculoıds ,... ... .'" 'oo 11.6
ot meo1ı)p8 uı4 untral M~~ m. <32 .., m .~-- ""-"",,,,,,,,,,,,,"',,,"'''..'

A 3 -.- .......... m_ı.. ,.., 13' '21 ıo. U
p,IIrDıoalan UJıbu.IdiJ.\>I:Q - Tube,.. ,... 111 ın 221> 3.'CU.IOıriIot !ptett1nu, perttoııewn,

""
115

"
,O< Uıı.Ddm_tertc..lan~ .-......."""

A . JiüımiIı;'I'.eki- _...... - ,..,

i

ol
"

DO
"Tu.bercı.ı108ia ot tıOa.eI an4 jOInU .". ,... " .. ''O U

19:19 ..
"

ii U

A . ..... ............ ............ - ''''I
B3 .. 13' 1.7

TubercWoııb., &LI otM.l' forz:a.t ...'"
,... n

"
,.. U

1959 21
"

., O..

A . Dop.-- celmflrr-.t - Coıq:e- ,.., , . . O..."..,- ......u,...'""",",'''''''
,... - - - -,... 1 - 1 0.01

A , Erk_'..ı.t - Early8)'pbü18... ,.., . - 2 0.00,... , - , ,'",... , - 1 o.oı

A . -raı- 4oı-1i8 - T&be4ıdıonal1ıI... '1967 , - 1 '.01,... - - - -,... , - , '.01
i
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Table 111 - Number of destbs &:ıd death. per 100.000 popu1a.tion in

province a.nd district centers, 1951 - 1959.
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Kod -... .... 'm ."'.. ...... Toplam 100.000No. al
.""'..GIWn
.ı.ı-

Cod, Nıw::.e' of diaeıuıe Y~, "ol, F....ı.
""" "'.'"_..., pe,

100.000
popu--- - - - -

A . pua!1ı1 J...ıeral- Geıı~ pa.raly- 1957 . , 16 o..8i'ot!ntıuıe .............................. 1958 . , 16 o~,... . , 15 o..
A 'o F....ı.ı.

"""
-ı..ı -AU 1957 . ı

'
0.0;."", 'ypbJIQ m'..............m...... 1958 - - - -.96. 3 ~3 0.04

A" GollOkok -ıekalYOıını. -_o 19:17 - - -I -
"" IDtectian

"''''''''
................... '968 - ,

~i
0.<01

'96' , - O.'�U
.AL> TU'o - T)'phmd rever ...........-.. 1951 29' 27l 564 ,~

ı968 33. ". "'"
.~

'96' 219 21' ." M

AU ........... ved!~
""""'" ""

, 3 10 o.,
eAlekaiyoal-ıı. - Parıı.tyhoid teveı. ı..' 12 11 23 ...ııd other Salmorıella ıntect10U ... 1958 13 , 22 O.

AH &olu.. -. Cholera ..................... "'" i
- - - -"'. - - - -"', - - - -

A16 .- 'dal"",.~) - 1951 - - - -Brucelloe1t (undu1anl f"er) ...... '968 - - - -.96' - - - -
AU ..... f(lkWertledı_*"" - '96' " 'O ". ..

Dy8enlery. all fonn.l
""''''''''''''''

'968 .. 23
" '.0ı96' 31 17
"

M

A17 Kı.n1- Scarlel fever ...............
""

2 5 , 0.08
1958 2 . 3 004
19'" - 2 . 0,02

A19 S~toJı.okhı.aaJLa- Stı'eptoe:oe. '96' ..
" " O.'caJııoret.hroı.ıt

'"'''''',,'..m'','',,'''
1958 '7 19 ,. o.''96' .0 3 13 O~

~
,
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-00<-

(JOhOI nı (-ı

Tablo ıu ("""tin-ı)

..... .......,.. ... TO>
""'"" """"'

Top- .,.,...
No.- .-..............

""""
N_. ".-... T~ "", r.maı. ...... ı-th_ı- ".,.100,000

ı:s.::;

--
"lO

Yı1ıuıeak - ~pelu ',,'..n",'" .957 LO
"

.. O.,
1968 1 10 11 O~.950 . 12 15 O~

"20 ~1"e ~- BqıtIcaemla .,." ,LO :ıırr 013 ...-ııd~ ,....""..........'.......... .968
"" '" ... U

.". .60 23. ,,, ...

..." DItkd - D!pbteı1am.,..........,-... "" .., 3111 120 U
.968 ." ,.. !Lu 10,7
.950 ... ... 623 7.1

..n Bopaaca ÖbtUtittL - -g- 1937 115 11. '" 3.'...... .......__...............,........,... .... .0. ll< 21' ...
.". "

.. .<3 U

"23 M-ıokolr. -ıeblJ9Dl&n - )Le- "" 27
"

,. 0.1
nlngococcallDfect10118 .................. .968 61 60 .11 U

'95' ..
"

.. O"
..s< v... - p.ı..ue

...."....".'",.."",
1951
.968.",

..." """--ı- .................,... "" 8 1 15~ı968 , 8 11 O>ı... 11 1 ..

~">ii T8e.- - TIıtaıı.UI.........,....,."... ı951 ... ı.. .,. ..ım ... '" ... ....... '"
ı81 ... ..

...., - -- .....-............ ı951
"

11 at 0.8
ı968

" "
OJı...

" "
32 O.'

..." AJnd~-Acut.e - "" 1 ıo 11 ..- '"'''''-''''''''''''''''-'''''
ı988 1J

"
32 O.'ı... 1J 15 80 O.'



K" IIMtabıaDad> y", _.k ...... Toplam 100,000
No.- ...~..

iiltUn
""...

Cod. N~. af....... y~
""', FnnnJ, To"" ı-th

.="" p"100,000
po"".I&Unn

- - - - -
.0.21AJmı eııleksl)'Öa -ı..ut

-
Aeuu, '06' 21

,.1
ıs O~

Inf""~ eneeph&llUs
"."."'''''''

'95' 30 ıs .. O..
'06' .. . 21 O.

.0.30 Akut poU,.-oro1o:ıUUeoüu1; enı&kılı,.öa '06' 3 - , '.0<-ııdaUthı ~akı-bet~rt - Ln" 1958 - 3 . 0.0<
eftectııof a.eute polloınyellt18

"'"
195' - - - -.cute int~ou ~onph&JJ'" ......

Ası Çıçek
-

Sm.aIIpox "."..........."". 19>1 , - , 0.01
"" - - - -19~9 - - - -

.0.33Ka.aıımk - Meulea ..',......... ,.... 1951 ...
'"

.., 12.1,... 301 ." ... ,..,... 220 .., .., 6.'
AU san Iıı-nm..- YellO'illtever "61 - - - -
.o...i EUUM'~ ~~ı- w~~

"" - - - -1959 - - - -
'95' - , , 0.01

hepILUU. .......................-......,-,'.. "" . . 0.02
LO"

,:1
- , 0,01

.0.30 lUıdua
-

Ralıles ..................,...., "61 17
"

O.,
'95' ..

"
61 M

"59
':1

11
'" O.'

.0.36 Lekeli huınmave dlpr t1eketWla '06' - . 0.00
hutalı.klan- T,.-ptıWlud otheı ",. . - . 0.02
rtcketta1aJdiseases ..................... 105. . - . 0.02

.0.31 Sltnıa_Ma1aria. ..,..............,.,.,.. '06' 11 . 20 M
''''' . - 6 0.06ı... 2 6 , 0.00

.0." Şl-ıor;omJU
-

SclUtoıKıro1u1ıı ... '95' - - - -"" - - - -106. - - - -

~k_'-.
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""".number

Ceh'el
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K"No.w.
....

Naw.e ol diHU<!

--
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...

.~,

~rkelr.

"""

Kad..

"'ema.leı To~

Top1Lnl 1",000...................

D~"
po'

100,000
popu-
I.tion

-----

A" ".U' " - Hy.ı.Ud
""-I

A40 Füa.ı1"or;- FU8.ria.sı. ...............

AU A.J:ıIdj..toaı,-
-

A-nkylostomlıu.b

An 8&tıı-k ~ Den (eluı
41pr haataWıIar - Other ~
d.ue to helnı1Jıth8 "..............

A" EnteIWYOD Ye paJ'N1t tıaat&b.tt
olarak ıu-ıt edtJ- cIJtv bUtb
Iaa8ta1ık1ar - ALI other Qbn,les
cJU8!tled u mt~UYe ILIIdparultlc

Ap Ye 'aftllk.ı. babU -taıi
kaUgı:wıt IH!Opluıu ot buca!
eavlty and pb.e.ryJıX .....................

AU

A" lnlll&gU81U1 bblt urlan - Mallg.
ıııuı.tneopl.um ot caıopbaCUS......

A" MldftrtD babi. w1a.n - Ka.Vgnut
IU'Oplum ot atomaeıı

"'"'''''',''.'''

A" ~ hut" -j'ıı-k1amı. bbh
W'1&n- )(aJ.lpant neop1a.&ınot
IntesUDe,~ept rectum ,

A" Boı*tumım ı.abU W'1an -)(ali.
pant nropia.RJı ot rectum .........

19~7,...
m.
m.ı9~8

""

19:i7,...,...

"01I...
1959

1957

""1959

~~
',..,

i'"1958
"..

1957
I'"1959 ı

LO,,,
1958
".,
1857
""""

,
11.
.
2,
i,
i

-.
-

""..
27

""..
"..

...
'83...

",.,123

",2

11
.

'I
2,
2

-

~i
'I

" i
,.

:; i
.

",.
-"

'"'"...

"i.'137
."..,.

1618ıı
..2..2..,

.,,
0.1........

i,
i

0.01....0.01

- -,, 0.06o.oı

"79
'"

,..i..
Ü

"""

..,

..,.,

"""

MM0.7.

'"."903
,U
12.6LU

,..
210...

U
2.'U

U2312
O~....1

.i
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coo.
number

KO<
No.-

HMta1ıtm ıodı

Name ot 4İM'aae

A" ~p= u.:;-nı..,.,;;;M~:i

A 50
'h"'- babla urlan ve ~ı..n.
akdterteı1D tan oldolrlan t;uriJı.
ecU]m1)'M btı&. ıu1an - Md!.
gnaııt neoplum ot trachetı., btOl1C-
bıı.. and. lung. not spec.ıned a..ıı
seCODdary

''''''''' ,..'''",--"""",

AOl M--.ealIı h8.tıU ıuu - MaYgnant
neopla.aın of b~t ,',.m ,',.',

A52 RabIJn bo:r-uaıa b.abb ura
Mallguant neopla.ı!ırnot cemx llte"

A53 a.hmln dJ"", ve ı-rih eclllnıt-
1eA~ habbı 11I'Ia.n.-")(üfgnıı.nt Dooplaam ot ot.her ıuıd
unapedfl8d part..s o( utenuı .,..h

A" Pl"G8tatııll ı..IıiA ILMI -Malignant
ııeoplaıun of proıı tate ,-.......-

A" ~n habi, Dnı -
Malignant

ııeopı mot.klıı
m,",,,,,",,,',,,,-,'

A" KfIDillI;
1'''

kOlljoPkUI dokuıııJ.D.ı..
bl- IInı J4a11gna.Dt neoplunı
of boDe and oomıect1ve Uııaue

H'
Böıtm dlter J'erienteld ve ı-r1..I&
edltmlyeıı yerlerdeki babY ııriar

- MUlgnant neopıa..n of 1.11other
8Dd unapecıt:led sl.tes. ..............

Vw

V~,

-

E,k"
IK"'UI

Top-

Malı! Female
'

i

TOtaA Death
po,

100,000
popu-

- ~I-
I.Uoo

,
..i
67'ol

'95''958
""
1957
1958
""

i
,95,1
19581
'95'
1957
'958
'95'

1951

1

,,,.
""
1957
'958
''''
1951ı958,,,.

'95''958
""
195'1958
""

'"177

1

102

"'
I

'"'"

"17,

---
---

...
"102

"23

"
"..

'"'"''''''

lO'
'SO
111>

,
i

'23 1111
148 ı

~!
'i i

"I165'
1891

=1

:1
20
H

,

..:1

.",

." i
i,

180,oeoı.
--""bo.

'"u.
213

2.0
3.2
".

'"
'"'oo

'.1,.,
10,ı

137

'"lO'
1..
1.7
1.'

"",
O.'0.2
0.1

"'"'"

1.7
U
'-'

""102

O.,
1.2
U

"..,
"

O,'O.,
O.'

17
12

"

0.2
0.1

"
1472
1798

""I

19.9
23.2
23.'



Cod,
number

,

Cetvel ID
Table 111

(de )

(continued)

Kod
NO.A1

HastabğıD. adı

Name ot diat>.&ııe

A 58 Lö.5ıım.1 ve .:ıöı-Gnl - Leukaemla
and ııD.eukaeınia u..:...............

A 69 Lent'oearkom ve Jemfatik "e em&-
tvpolyıetlk ,1~temLD dl~r' urlan -Lympbosll.reoma. and other neop-
18sm.9 ot Jymphat.1c and heı:nalopo-
Ittic /lyalem

"''''''''''''''''''''''''''''

A 60 Sellıu tırlaı' VD tablah turlh edl!-
mlyen urw - Hantga neoplasms
and ııeopla.ınna ot UDspedtied nature

A61 Tokıtk o1n.uya.npvahl' - Nonto-
xlc galter ,., ,....

A 62 GuvDbrh veya guvattna tiro1ok-_tkın
- Tyrotox1oos1s ~th or

A 63I':::t d::: ~..::~::~~...:::~
tus u ;,.....................

A 84 Vltamlıtab.Uk1f!7 ve 41c-e,. karan"
hnllerl - Avltamınoms and other
ddldeney 8tates ........................

A" J[aıı.aıshk1a.r
- AnaemJıuı .........

~e8 Anerjlk bozuklukla!', LO sııif! beı-
lemln, ınetaboıızm.r.mn ve kan.D
diker bttttlıt ha8t.ıWklan Aıle...
glc ddsorders: dl ot..'"ıer endacrlnc,
metabolie, and blood d1ae.a.ııea ,.....

-3il8-

Y..

You

,."...

",.ı.

ı<adm Toplam 100.000
püfu,ı...

Ölüm
""..U

Female To'" Doath
P"100.000

popu.
1aUon

----

19.'$7
1958
1959

1951
1958
1959

1957
1958
1959

1957
J958
1959

1957
1958
1959

1957
1958
1959

11957
1958
1959

1!J57
1958
1959

1.957
1958
1959

101
L3S

'"
62

""

26
62
81

2
1
6

3
2
3

14'
187

'"
136
88

"
'"558
6"
16.
813
298

47
62

"
19
33
26

27
47

"
8
7
.

7

1

"6196
202

94
44
21

"O
6"623

"6181
194

1033
1080
1306

148
200
190

2.0
2.'2.'

81
83
78

3.1
1.1
1.0

"BO

"

0.7
U
0.7

3.,
11

0.1
0.1o.ı

ıo
2
.

o.ı
0.02
0.05

'06
3"354

..ı
6.2
U

"O62
48

3.1
1.1
O.'

14.0
14.0
ı~2

319
'94

'"

6.2
'.'6.ı



i

i
Kadllt ı Toplam"od .......1» ... Yili ı:ı1ı.ek 100,000

No,aI

i

ntl.tı.ı.la
~!Um,

i nisbeti

Cod. Name of dlseye y.u 'r.!. Female
ı

.Total! D..tb
n=- per.

_1-
100,000popu.
latioo

- -
..67 l'ıtkol.la.r -Ps)'cbo!Ies '.......-....-, 1907 208 ,o. sı3

"1958 '" 18' '" 6.'1959 ... ,o. '89 6.1

..68 p.lkonevroz ve ıabslye" bon.k!uk. ı 1957
"I ,ı, " o.'lan - PJıychoı:ırurosuand daor-, 1958 sı

" O.'ders ot per8O.l1.ll.Uty..................... 1959 30 11
" O.'

..69 .&JUJ ebIklIti -
),1e.ntııJ detldeoC)' 1957

"
8 23 o.,...

"
11

" O.'1959
"

LO
"

O.

.. 70 Mvked ibılr .tatem1ıııe ......... 1951 1289 136& ,.M 35.9
damu ImyoDla" - Vası:war le- 1958 1707 1603 8510 45.6,(oııs atfectUıg un"" nenroU8

""
,m ,05, un '9...,.- ........,..",....."-,'.,,.,,'.,'..

..71 M_-rokoQ~ ınenorıjlt -Non.
""

ı

179 H' 323 U
menJJ:ıgococca1 mwııgtlLl ......'....' "" '" 201 '" ...

1959 '" "" '" U
..72 SIUN1l.. -pla.k - Mult1ple .scIerosl.! 1957 . ,I . o.,

1958 , , LO o.,

""
, , , 0.06

A73 sar'a - Epileps)' .................,... 1957 70
"

123 '.7
"" "

70 .1" '.01959 80 69 u9 U

AU tıtltu\ph göz b..ta!ıkmn - 1nf1am. 1957 - - - -matory diseases oteyt
,"'"'''''' ""

, , s o."ı... - - - -
"70 Katan.kt- Catan.c:t .......,....... 1957 , - 2 0.03

"" "
, , 0.05

""
ı - , 0.01

A7& GlokOIQ- Glauı:oma................ ",>7
-q

2 , 0.03

i

1958

-=\ ' 0.051959 , o.oı
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oetvel nı (devam)

Table 111 (oontinued)
.

Hastalltın a<Iı Yılı

-

Kod
No. 81

Code
number

Name of disease

-810-

Year

Erkek

Male
i

Female

iı

Kadm Toplam

Totad

100,000
nMnsta

ölllm
nlabeti

Death
per

100,000
popu-
Iat10n

A 77 Orta kUIa.k lltlhabı ve mMoldlt -
Otltls medla and mastoldltls ......

------

A 78 Sinir s!steml ve duyu organ1a.rmm
bittUn diger. luuıtahklan - All ot-
her diseases of the nervous system
and sense organ$ ..., ,....

A 79 Akut ek1em romattzma81
- Rheu.

matd.c fever
""""""""""-"""""

A 80 Kronik romatIzmnJ knlb hastalıtı

- Chronic rhewnatic heart disease

A 81 Arteriyoolı1erotlk ve deJeneratl1
knlb ba8ta1ıtı - Arterloıclerot1c
and degeneratlve heart disease...

ıA 82 Kalbin diker lıaııtahlılan - Other
diseases of heart

"""""', ,.,

A 83 KaJb hastalıtı lle blrllkte bııImıan
hlpeı--ıyon - HypertenBionwlth heart disease ..................

A84 Kalbten bnbııed1lmekslzln lperw-
Ilyon - Hypertenılon wlthout
mentian of heart

""'''''''''""""

A 85 Arter hastalıklan
- Diseases of

arteriea
""" """""'"

~;: 0'0

A 86 Dolaşım ayğıtJmn diker hastalık-
ian - Otaer diseases ot Cırculatory
system. :........

1957

I

1958
1959

.

1957
1958
1959

1957
1958
1959

1957

1

1958

;;;~
'

i
1959

1957
1958
1959

1957

1

1958
1959

1957
1958
1959

1957
1958
1959

1957
1'958
1959

34
601
'60 i

288

1

332
413

II
3
3

89
88
45

142
133
178

7711
8776
9387

8
9
4

361
391
358

183
189
121

457
454
599

32
26
30

230
255
287

18
3
2

89
96
68

104
95

124

6577
79

.

14

1

8311

6
10

3

446
490
461

152
139

88

311
400
484

14 288
16 690
17698

768
854

1063

66
86 i90

i
518
587
700

0.9
1.1
1.1

7.0
7.6
8.7

29
6
5

0.4
0.06
0.06

178
184
113

2,4
2.4
1.4

246
228
302 i

3.3
2.9
3.7

193.2
216.3
220.3

14
19

7

0.2
0.2
0.09

807
881
819

10.9
11.4
10.2

335
328
209

4.5
4.2
2.6

10.4
11.1
13.2

j



Kod Hı--tabguı. ... Yılı Erkek Kadın
ı

Toplaın ıoo,o?O
No..ı -ıaoat-.-......ti
coo. Name of w.5eU~ YU, Mit:') Ftm"le To'" D..tb

number .. po<
,100,000
pop~
laU..

- - -
....aT -O,t ".hmum yoııannuı. akut eafek. 1957

"
38 12 1.'lliYGalaTı- Acute upper re!!plratol')' 1958 38 37 00 -1.2

WecUon. ......"......... ............. 1959
"

24 ,. ..,

A88 Gnp - Wlueou. ,-nu
"o" u.""

,,.' 171 138 '24 U
19:;8 107 107 21< 2.'1959 111 107 218 U

A89 LtıbEl' pnömorı.l - Lobal' pneumonia ,..,' '06' ,1>0< .... 80.6
190' "20 36012 7462 66.'
"38

i

4373 3912 6'" 103.9

A60 Broı.kltPllÖUloıd - Bronclıopııeu-

""
3392 3H5! 65311 88.fo

molı1a ..,",.................................. "38 3749 '28' 7033 91.1
m. .." 3819 853' '06~

".. III
Atipik

Ip""" ""'0" ....tu 1951 ." 873 ,.o 10.3...ri. -ı,- pIINnorıUtr- "38 SO,
'" '38 1.2Prtmıty atyplc.aI,other, Md - "" . ' , LO d.'peclRed pııeumOtıla .................. ı

"i
11

A92 Akut bnmşIt - .Acut.e bronclı1tllı "" " U
1958 ,. , ..t
1959

' . ..,
A" ""'m' broııtlt ve vaatı bIJdIrlIod. ,.." 223 ,.. '83 '.2yen bro~t - BrODchlUI,chronio "" '" 23' 653 '.2

L
and unqual1fled ........................ 1959 'U 218 '38 6.'

A" .8ad_dklf<rIıı ve adenotı veJeıa... '93' 11 , 12 '.2
foA1a.nn lpt>rtroft.1- Hypertropb)' "" :! 2 6 0.08
of ton",lIs ınd adenoicb .........

"n
1959 2 ' 0.06

AOS AmplYND
"

...dtu ._, - 103' .. sı '20 ı..
Empyema and-_b8ceııııof lung. ..... 19:\8 .. .. m '.61959 67 33 LO' U

A66 "'ör~-Pleurl'y ......... ........... "" '" " '" ...
19:\8 ". ıso

'" 4.0
- 195. ,.. ıs. ". '.6

A97 SoluGWU yollanNA ..... dlier '93' ıso 111 2" 3.7
hutahlı:1&n - All otMr reap1n.to~ "89 23' ,n '" '.'...~ .......-............................ .... ,., 190 <ı3 ,..
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..... _tabtm ... Yili - ......Toplom100,000No.. --"Ilm......
codo N- ot....... y"" ..... ........ ....... Doa18ııu:mber

PO'100,000
popu.
laU..

- - - -
A" DIt ve cUıılert ........,... do... "87 . 1 . O."1an.Dha.-tahkJan.- Db..... ot 1958 . 1 .5 0.06teeth aDe!auppoı1:.lDgatructurea o..

""
2 - . 0.0:

A90 Mide iUSerI. - U1cer ot otomacl> 195' :ıs. "', 3" ,~
1058 :70 118

3" 5.0
1959 30. ,,/1 .00 U

Al00 DI1odea.um tU-ıt - U1cer ot 4ıw- 1957 18 O z2 O~...= ...................,................... "" :ı 8 :o O.'105. ,. . 18 OJ

AIOl Ga8tı1t ve d.uodemIt - Gutn... 105' 3 . 5 ~07&nd
""""""... '''''''''''''''''''''''' "" . 3 5 0.06

1959 . . . 0.07
AIO: .&paIıdI8tt-A.ppeIı41dti8

''''0'''.
196' 96 z6 ı:ıı 1.8
1968 49. 41 .. U1959 87 24 ol 1.1

AI03 -- .......... ve fıt.ıJı; 1967 .35 ... 888 "'.0
Int""""'" o&truettol!. ond "mıa 1958 731 286 1017 LU

106. ." ... 00: 11.2

Al.. Gastro - uterit ve ,,«ıl dotmUl 105'

"""""""'-
.....

k""
1968 6749 8456 18>04 178.5Gaetro - enterlU" and coUUs. ex- 1960

U55 5188 10721 139.0cept dJarrhes.ot tJıe newbom ...... 5757 ",. U 170 139.0

AI06 Karadfer 8b'OEU -
"""""'"

ot 196' .,,,
". ... UUw, ...........,...........,............... 1968 '61 ... 71' '.81959 ...
'" 718 8.'

Al00 s&&a t.aea.11Lkoı.ı.ttt
- Chc.ıleUt- 196'

"
35

"
O~b1ulıı ana cholecyBt1t1tı -,........., 1958 :o fO 89 O.'196.

"
... "' U

AI07 SJad!rim aytıtnıuııı!ljJv tıutabkıan 1957 832 ':0 1361 18.'--Other dl.ıJıeuesot dJg~ve sya- 1058 '19 83' 15" ....terQ
"""""''''''''''''''''''''''''''''""

1959 ." .20 1535 LU
i
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Kod
"""""'Im '"

Vtb ...ok ....... Top1.ıu:o'00,000No," . nUL~"oıUm
.......

C"'. N=. ot......., V.." "'"
FomaIe Total! DM"number

""100,000
popu-
]aU=

- - -----ı---
AW8 Akut D8frlt- Acutenephr1tlıı... .957 3' "

.. '.319158 7 . II 0.1,.95. , 2 . 0.07

A. 109 Kronlk.D.eıtrU,dttez DfIfrtUer ye 19:57 ~i ..' ". LO,"turih od1lJ:uey- mıfrI.t
- Chromc, ."" ""

.., 12,9
other, 8.Dd ı.ıDBpeCUıednephrlua ... .95. 5" '" 905 12,4

A 110 Böbnılı: ea1ekalyonJan
- :wtecUons ]957 ]62

"
208 2.7

ol""" ...........,......................., ]05. .. 60 U' ]..U.. 97
"

16. 2.0

A 111 ldn.r .ytıtı. ...ı.n - Ca.kull ol ]957 .. . .. O.'unDlu")'system '"...u........"...... ]958 .. . .. O.'",,, s7 . .. O.,
A1l2 Proııtat1pet'p1azkl- Hyperp1u1ıı. "., "5 - U. ]..Q( prostate ...................,.....',...... 19:\8 ısı - ısı U]95. 21' - 21. 2.7

A LLS Meme lıa.tı.ta1ık1an.- Dİ8eases ot 19:\7 - 3 3 O."breast ..........u......................".., .95. - 1 ı 0.01ı959

:1
- - -

A 114 Cı.gentta.l aypb.ouı.dlfbr -la- u" "I 113 1.51ıklan - Other dlaeıuıes ot gen1~ 1958 66 113

i

119 UııriIıary syatem ............. .,,"........ 1959
"

... 155 '.'
A 116 Gebelik, dotunna ve tohwıaJıkhaJI 1957 - ~I

10 o.ı
en1eks1,yonJ.ıı.n

-
Sepıds of preg- 1958 - 22 0.3naney, chUdbtrtb, Md tb< puerpe- 1959- - 3, . O."ri= ......................................

A 116 GebeII.kYe loJnwı.1ıkhall "",,",,- 1957 - II II ,OJ...,- TDxaemlu of pregnancy U" - 12 12 OJMd chndbtrtb "....h ................. '959 - 2 2 0.02

A1l7 GebeUk ve doprma k-ına1arı. - ""
=1

23 23 ..Haenıorrhage ot pregnıwc)' Md 19>, 23 23 O~
chIldbirth ...",......,.......,............ ı958 II U OJ
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i i
Kod Haııtalıj'ın

"'"
Yob "'.""

i

"""OD
Toplaıni 100,000

No. Si D"""tn--mabeti

C... N=. ot diaea.ııe Year Mele Female Tota.il

\

Death
D=""

.
P"100,000

1- -1- -I
::8~~

A 118 EafeblYOD veya tc)kıMımJdl!lll.tı-h-i 1957 -ı " "
0.1

-ıtımelutzin çocuk 4ÖŞJnMl - ]9~

" " O.'AbOl"Uonw1thoutmentionof sep.. 1969 =' 39 39 O.,
.III, or toxaernla .....,....."...........'

A119 Enfeksiyonla b1rtI.kte Dı.. ..... ı051 - 131
13 O.,

dÜ!ılllıeal
-

AboıUoı:ıwith sepıda... ı05.
- 11 11 O.'

ı05' - 11 11 o.ı

A 1'20 GebeUk. dotuıma ve lolı.usalıkha- ı001 t - 430 430 ,..
..... ..,., bmpu.ır..,on1an ı050

- 40' .04 -.'O<h" ~p'u"~ nt .".,..."'.1 191:19 - ,.. ,.. 6.'
ctı1ldblrth, and the puerpertum ... i
Kompl1kM)"WIdaD ı-ıı-ıtIlmekakiD !dotwma - Delivet')' wtthout men- ,
tion 01 compücat1olı

"

,
Ar.121 t Deri 'Vederi alb bU.~yre dokuaa- 1~7

ı "i
36 05 ı.3

\iwii. enfek8tıoa1an
- IntecUona ot ı050 32

"
.. 0.1

skin and subcutaneo\.Ultlııaue....., j ıoo' 43 36 ,., ı.o

A 122 i Arthrttls .."I 1 ı , 0.03

i

Anri' v, 'PD.d1J1. -.and spoııdll1tU ...........".............. .... ı - 1 0.01
19~9 - - - -

A
"'I"""

ro...tiom- VD"'''' .... 1957 .. 60 '04 ı..
mlyea f'1)(DAtI.-ına- MMCUlarrbe-

""
63

"
ı42 u

umatlsm Md rheuma.tlıımunııpeol- "59 49 14
'"

ı~
,tted ..,.u....,..,..,.......................,-

A 12..
i

Oıııe...mlyellt1IepenY08t1t
- Oste- 19:17 11 12

" O.'omyeUtiı!and periOBttUs .....:...... "56 34
"

47 0.6

i

1959

i

13 1 20 O.,

ı
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".. i
No." !,,

i

eo.ı.l
numberı

Cetvel

Table

III

111

(de\o"1UD)

(continued)

Hut&Lıtıa ach

N8JJ1e c1f dtseue

A 125 AııkÜO& ve ~pra.da.ı:ı oima k-ıJı; -&daIe Wçlouılsll.klerl - Ankyloıı:l:!l
&Dc1 acquired ıPMÇmo:!lkeiet.a.1 4e. i
formitteıı , "...,...

A126 Deri. ve kemik. &dal" ayt\tmp
bUtta diku ha.sıa.tı.kJan - AU 01..
ber d1ııeues ot _kin azıd muııCW08-
kf!eta! sy.ttm h..", ,...

...'~""... e.--- - Spl.
i

" bın..~. mm'.goooJ...hh...!
A 127

A US Dom,ım ..,.1;:ıtımJı. doj1ıfı- PIIDe

~ bosuklıık""" - Congen1tal
TI&1tormaUOhıı ot ctrculatory "....

tem h''' "" , "".......

'Al29

!
D<ığu.taıI olra~ b8~ dlter,.,kll
boauklokl..n - Ali othn CODcw-. ta] malformatJoM ..",.., ,..-,.

i
>.

A 130 Dotwn tn:ımatiKmatan - BirU:ı
InJurÜ', ...', ı

ı

Dulunı ııonr... uftk.( ve aıNek. ,
t.u.t - PoetııaW uptıyx1a &!'Id
atelectashı ,..,.-................

A uı

-m-

~I~

V..,
! M~'I Fem&.iT-

! i '

19"

i

i

~i
i

---: ---:
1

-:
1958 1 1 2 0.02
1959 -i 1 1 0.01ı

i !

Yili

"'"19M
196'

19"1959
"",

.1957
1968

'''' i

,,.,I
1968

ı

196'

196'
1968
1959

"'"1968
196'

\

10

"7

i

~
'
I

30

':
i

i

"33
33

163
131

"

",m
160

i
TO\'I&m; 100,000

l
.ııtllSı-

"bm........

i
"I';1

ı

i
"I231
"I

1
-I
ı!

i
i

" i

;;1

91
13

LO'

82

'"83

Death
pe'

l00~OOO
pnpu-
!eU..

31

"
"

O.'O.,
0.1

"",,[

i

':1
'ı

O.'o.,
0.0

..o...0.01

"'"
"

,.,
0.80.1

...,..
LO'

3.'
'-8,..

217m,..
u,.,
LO



Kod _tahl'" .... Yili ........
"""'"

Toplam 100,000
No... Dilbilı-

OlUm
.ı...U

C""," N- of""'" Y~ M"', Femıı.le To'" Death

n"""'"
pe,

100,000
popu-
I&Uoo

- - - - -
A.132 YL'II1idotmOl OOenkJanWd ""'ok-

ıoo, 873 '63
ı 63. 22-1

si)'oD1N'- lhtecUons ot the new- ı9&8 2611 2111 <7" .u
bon> ......."...,....,.........1..'........ 1959 28831 2170 150153 ....

Aı"
yfiid ekılm..

""""""
lI!IIWoUUk ı9ll' , 2 :1 O."ıı-taııtı - HaemoI:yUc diBeaııe of 1958 ı 3 0.%

tb. newbonı ........................... 19.59 ı ı 2 0.02

Aı.. -........,.. - -~ 1957 . . .. '.2
"Iv m...,.... - - ı... . . 17 0.2
All other detlned 4Ueales ot e&r1y ı..' 3 , . O>
""'''0' m,........,.,............""...,....

AlS&: ... -ınp - - 111151'«>2 ,.., .2<3 ...,
I.7foetarif~_ ............ 1958 37415 3091 ...2 SU
v..... _.- "" 247120lı 68112 79.5

mak Jaa»tırl.- ID - dettned 4I8e.
ase.a pecull&ı: to early hıt'ıı.tıcy,
~IniJna.turity W>quallfud "...,-,....

A136 ....-ıan -ıım.ı....ı. IhU- ""
ı <s. "'"

4089 ".,
yıı.rhk

- semıty witJıou.t mention LO" 1745 "" "SS ....
of psych08ls 1959 1800 3198 ''''' ..............,-,.....,.......

AıS7 ı,....- ed1kaıIJen"o m_i LO" ..26 1159 2a8ö 34.9bıaa bubJık ve 'lUm .ebepteri 1958 ıM. 12M 29" 38.0
- m . det1rıedand unknown cau- LO" ı... ""

,.., U..
~ofı:norbld1tyand mortal1ty h.

AI: 138 Mo""'. ..... ........ -Motor ıoo' '"
ı22 732 ,..

"",,,ol. acddenta ..................... 1... M' 1f2 (\S1 ...ı..,
'" 121 '" U
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i
Erkek iV,b ...... Toplam 100,00G

n1If~ta
öınm.

Diıbeti

V~ ""'.
J

Feo:n&!e TOW
"'"'"...'100,000
popu-
laUcın

-
.95' 38 18

'"
O.,

m. 21 15
"

M
m. . . 17 O.,

i
'95' .09 .. '73 ".958 ...

"
?tS '.'19!i9 ,0) 101 26' ..

'95' .S6 "I 111 13
19!i8

'"
,", 'U '.'ıBO' ..
"I

1B '.0

1957 . , II O.'
"'. . - . 0.01
19!i9 - - - -

i
'il'95'1 16 ., O.

1958 ıB
"

..,
19!i9 .. ,

" "

'95' :ısı os. 639 '8.6
191\8 .88 26 21' ..
1969 ,GO '" ." 10.1

19ıs7 81 . BO 1.'19ıs8 ıso 26 ,,, ..
LO" .<10 10 no U

i

Cen.'el

Tabı.

III

111

( devam )

(conlinued)

-317-

c<>d<
n=w

Kod
Ncı.i.

Hastabıııı -ch

Name ofd!se~

AE 139 vıi..,. t.qıt kuaJa" -
OU\er tran.

sport aı:otdent.ıı ::...
...""""'''''''''

AE14.0 K.a&a-ıkıııııııi~e'-M-
c:tdeııta1 poUoıı1ııg ,'"

UlU Kaza zıeUfWıIIIdUpı,*", - Acddt!!l-
ta! taıı.ı. m '---'"''''

AE142 Mald..ııeJerlDsebep cılıJutu ku.ala.ı'

-
Acddel1t ı:a.U8ed by ~ery

AElt3 TaurtJı. mııdenlerbı a&et aIı:D8aı
""paUa.ma.ıııııdıı.nimi geJeu. kaza. -

Acdd~t C&UBedby tire and expJ~
11l011of combu.!Ub~ ma.terl&l

m','

AE144 Sıc.a.k tb madded-. korroırlf bb'mayidetı.)ıouIııudaıı ve ra,djyıı.ııyon.
daıı DerI ,elen kau. - Accideı:ıt
c::aUlled by lıot sublt.ıuıee. ccırroaIve
lIqu1d. ırtes.n:ı and rv.d1at1oıı

AE145 Ate~U ıllAhlardan Çlku ka.r.a -.Accldent caued by tıres.nn



KM .......tu> M' Yı' ~Erk~kI ....... Toplua i
i i i

I..,...No," ._ta
.....

i

......

CM' . Name ol""'" Yoa< M.le Femate To,", ",.tbnıımbu

j-~

""100,000,.

ı:
~i:-

AEI.. K-.. aedC88! 8u4a bojılbna .. .0-' 11157 ,., 93 3118,
'''-8:ra cttitıne- Aec1deııtal drowml1g

""
29t 1{ 3$8! '.8~d

""""M .......h........""", I... ro 51 mı 3.6

Mı..? Bö.1b 41&w b&a Hbeplert - Allı 1957 6781 ıso
~.i LUio01er ~deD.ta1 ca~~ ............ "" ." ". 1233 1/1.0,... 1020 267 1287 16.0

...... i
81 1..LIU8ıMaL 6Iod1Uı-. ve ....... trama-- 19:i7

ı

23 1.'
u-

IIIIıı:ıııIll
- 8u1c&de aDd ııelf-1D111c- "" ~ı

.. 1>0 1.7ted tnjury "'..............h_...,,,,,,,,,, m. .. 138 1.7

...... lW8 111111l.am aldUnoe 't'8 ~11157 37°1 71 .n ...
E8etrn&(....,.~ Um "" ... B6 177 ...
celml,.-) - Hom.Ic1c'- .....- 180' ...1 87 ..3 U
pwpo88ly bıfUcted by other peı--on i
,""'.. ->

""""""""""""""" i i

...,1>0
1"''1> ........... Uo. ..ı.. ....1, 1987 - - - -....-.i.. - bıJUl'7 ~~Uııg"" - - - -from operatJon. ot war m-,.....-,'" t "" - - - -

[
i

ı i
i

i i
i i

i

i, i,

i i

i, ii ,
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i .

1--' Toplauı
i

Yıı, . :';rlte.kKod

i
HUt&tı.tı.D 8<1. i .....

No.'''' ı öıliml~r
ı'~'Ö~1000

i do.ı..
i I ...,

Codeı :Name of Disease Year MoJ. ........ To.., ""'tb_bo,

i
~rl000

... to all~-
i- --i

.....' i..... 8eboıp&er -Alı is\l8O';j!

....1
1951 ..... 8!j91' 1090.0
1958 53817 i ..... 89'7G:i. 1000.0
m. 55951

ı "... lOS.29'7,1000.0

i

i
B , SoIUDum.ytata tö....rkilloa. 1957 2964; 1678

""I
52.1

Tuberçulom. ot re3Pinı.tOI'}'.ystem 190$ 30671 ,90< ...ı i9.7

""
32.::2 1822 .... ..,

B 2 Plker AZA tllberkbloıı.u -hber- "07

ı

117 513 1230 i ıa.8
CU}oW, oUıe.... fonna ,... 73.

'"
1836 13.4

1959 ,...
." 1126 10.9

B . rr-ıı u 8t!k&lWi- Syph1l1!and 1957 17
"

30 o>
", lequeJ.ae ..................,-,........ "59 11 , 17 0.2

"30 12 . 21 ..
. . nto - Typboldtever ...."" 1957

""
273 ... ..,

"59 ~! '" :~i ,..
ı90' 21' ..,

i i. . Kolen. - CboI.u .,.'h"...'h.". l!l57 - _.
ı...

=!1~9 i
i

B . Her çeo1t dizaaı.ı.rI - DyıeoteQ. 1957 i " 70 113. U
oJI fo~ ..h,'_"....,'.....,....... ı90' .. 28

" O.'1959
"

17 .. O.'
B 7 Kıal ve 8tnptolıOk.ı.U - 1957'

"
19 .. O.'

Scarlet fever &Ddst.reptocuJ lIOn' ".. 19 19 38 O.'
IJUOO' ................................""'" ı90. 10 , 15 o.ı

B , ~rI- Dtp1:ıterta .................. ı907 .., 319 720 U
"59 ." ... '" 9.2
".. "O 283 62' '.0

B . 8<.oğınano tikıoüril.~ -
. "'.;'hooptlıg. ıfj~7 110 "'

i

28' 2.'
oough ............................ ı958 ıoo LU

'"
,.ı

m,
"

89 ı<3 u

ij
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Cetvei 112 - Vüi.y6t "'e kaza merke:ıJeriDde iJÖm ,adedi ve bütün ii&-
bt>plere göre 1000 de nisbeti. 1957 - 1959.

Tabıe 112 - Number of dt>aths and deatb.. per 1000 as to aU causes in
province and district centera, 1957 - 1959.



a.. .......,..... Voh r:..... ......
"'.- ""'""No. N -eifelGO(!

.. ...
....

cod< Name ot D~e V~ Il&l.
F="'" "'ta! Doath

Dumber per 1000
u '<>oJ'
..-

- - - -
BlO M--ıokok llliatAk8t7OD1&n - "" %7 23 .. 'A"_<aI "".""... ...",...... 1958

"
.. 111 1.1

,..' ..
"

.. ...

B11 v- - Plague
.....................'" 1857 -I - - -1958 - - - -,... - - - -

B12 Akut ~eıHt- Acute poUo-- 185' 7 ,. 17 ..,
m,voU""

'''''''''''-''''''''''''''''''''''.. LO" 13
"

32
"19~9 13 13 30 ..

Bı! Çtpık - ~rnaUPOX ...................-, '''7 , - 1 0.01
1958 - - - -1... - - - -

BB - - Keule8"',u-......"'" 1957 ..,
'" ." 10.6

".. 3" '''' ". U
19" :120 ,,, '" '.

B13 LeIı..ıI1"_.. 41tw aı.eketi;tta ,..7 ,
-

, '.03ı......ı..ı.n- Typhuııand other ''''
, - , 0.02

rtckett.l1al........ "'" - 2 0.02
""",,,,,,"",.

B" ...... - IL&!UI&,'...."",-,."..,.. '''7 11 .
"

..,.... . - . 0.05,... , ". 7 '.07
B17 BtU... 4it- -ıa!utJ'0II.Te pa.rui' ,..7 ... ... 1283 1U

""~-.IJ1other
""""

1958 .,. ... '%7' 120
cluIı(t1ed .. lnfect1n &Dd pan.ıılUc

''''
... ... 11"1 11.0

B18 ı-ı... yy ---ın< ,- "" ,'" 15.. ,... ".7_m) ..- vlan d&IaUtıa..
'''' ""

1882 '822 ...bU 01'1&1'- :Maliknaat neopıum... 180. 292' 2111 ..., ".7IDclud1n&'neoplum8 ot 1yttıphat1c
an4 basnatopoteUc t1Nuee ......-,

-!:ıO-

00mI nı

Tabı. 112

(devam)

(continued)
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iiod Hastahj1n adı Yılı E.ı..k

""""
Toplam Btl.tiinNo,1U ölümlem

görelOQO
........

....
Cod. Na.me otDlııease Y~, Mal. Ff!InaJe Total

D"""number per 1000
as to iul
U~~

- - - - -
B19 Selim 1IZ'Iar ve tabiatı tMrlb fdU- 1957 26( 27 53 0.6mlyeo. ııdaı- - Bentgn neoplasma i 195.

"I
47 .. 0.9and neoplasmı ot ı.mspecifloo na.-

i
1959 31 23

"I
O.,ture ...........,.......................,..'...1

'B 20 ŞekerI! diyabet - Dlabetes meJli- 1957 H' 1'" 3041 3.',~ ",..... ......... ..... ..... 1958 137 186 323 3.2
1959 152 202 3541 9.'

B21 .....~..... - "",,,,",u ... ..., 1957 '23 510
ıo~1

]1.6
1958

'" 522 1 080 10.8
1959 672 633 1206 12.6

B22 Merkezl .ı... .......... dokunan 1957 1289 1266
""

29,9
WUWı.I' leztyonları -Vaseular lesi. 195& 1707 1803 3510 35.3

~&ffedlng central nervoo.s 1959 1906 2066 3972 38,4
">,,,'= ..... .......... ............

B23 Meneq-okok4\a meıı.eajlUer - 1957 179 1" 323 3.
NonmenJngococ~ menıngitts 1958 2" 201 ." '.61959 285 268 .93 '.9

B24 Akut eıkI.emromatizmlUl' -
Rheıı- 1957 II ..

"
0.3ınaUcfever "..m........ .............. .." 3 3 . 0.(16

1959 3 2 , 0.05

B" Kro:w1k rOma.tIZı;naJ keJ:b
...""'1'

1957
" "

178 2.0
- Chroı:llcrneum.a.tlcheartdisease 1958 ..

"
184 I.'1959 " ,~ 113 1.1

B28 -_...ı.. v. ...- 1957 '" 104 U' 2.8
kalb IuıAtahtı - ArtariOllc:JeroUc: 195. 133

" '"
2.3

and degenemUve heart d.\!Iea.ge 195. 179 124 3.2 2.'

B27 Ii..ıı..lbIn dile.. hMtaIıklan - Other 1957 7711 6577 14288 160.7
dJSeMeB of heut .......... ......... 1958 87791 7914 166PQ 167.3

1959 9387 8311 176!'8 171..3

i i ', ,

-=-
(Jomıın
Table 112

(-)
( continued)
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Cetvel 112 (devam)

(continued)Tabı. 112

Kod
No. 81

...

"".-ı.."
Name ot DLteue

B28 1l.aJı. t8.Iıfl Ue b@ırabe, bullllW\
Ipıırtaul7(t. - Hyputenslon wlth
be&rt di- ".......

B29 K..ıbteD~Ip"'rta.n--
ıd)'Gn Hyperteı:ıııion wtlhout
menUon ot hea.rt .......

B" Grlp - inf1uenz:a .....................

B!1 fttömom - Pneuınon1l.

Bn 8nIıeIt -
Brooı:h1t1ıı --................

B" Mide ve daocleıııwn DI&er:i- Ulcer
ot ItQml.Ch and duodenwn .........

BU Apaııdi81ı
- .Appm41ctt1s

B !518atıı-k' tıkanm.aın ve tıttk -

I

Inteıtlnal obRrucUon
.

and herı:ı1&

B:!6 Gutrit, 4ı-1eıdı .. 7ftIIıIdop..

I

QO('IUk taiıı&ı! hariO ıurterlt Ye luıllt

- Gartrtu., duocknJU., enterttls

i

::..::u.. '~:.~,,~:::::'~~,,~.~':
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Y..
"'"'"

i
~

I

Ttıplanı
a:::
N''''......
bD.

""'''',.....to.u......

........ ,..,..,

---i-
S O Hı

I

..,

it 10 19 01
4 S T 0.07

"""1958
19119

""'.

19.0;7
'95819~9

19'57
1\3:18
1959

1957
'958
'969

"",..,,...
1957
'95'1959

'9!17
1958
1959

19~7
'95'19:se

ı~7
'958
195'

'",Bl
'OS

171
,...
111

6839'
7874
.",.

2&2
831
".

'"...,,,

'".. .
"e:ıe
'".""

6':!!2
5051
5761

...
<DO
m

'",...,...

8.22
7117

""
'",..
".
132
123
LO,

202
U
11

'"28.
".

en7
5188,U.

",
'"".

ol,.,,..

,":C.
:DI

,.,
2.1,.,

13281
15051
ı8SS9

1'9.\
.1ı!iO.9
,.,..

.....,

...
..,,.,,~

..,m
'"

...uu
...DO
..

u0.0
~.

,..
1017 ...

10.0
10.2
8.7

13...
10128

II 178

148.:5
101.5
"U
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(Jemı ID ( devam}

Tab1e ID (continued)

...... .......... .... V"' .Erkek i&adı. Toplam

i

Btitü.a
1'Iı~o.IP . &11Uu1~re

etirelDItO
d. .......

Cod. Name ot. DISOeUe Vu, 'b'. F....... Total D."".=ı- ""ıuw..
u"""'

- - - -
BS7

"""""I>'
aI~-QrrboıdIı ol 19'51 m ,.9 ... 1.1

1i.ver ..,....,-,........................-, 19M ... ,,, no 1~
111o-~ ...

"" 7181 ...

B39 Nefrlt Vfii ~t'Oa- NeptutUııa.ııd ı951 i.. fe, ... ..,
nephro.slıı ................... 19~8

""
4..9 ıOO6 10.1

ı96' ." ... ıooı '.1

BSO hottaı I:ıtpe:ıpWbl - B;yı>erpW:1a ı961 13. ı36 ı..
o( prwta.te

.m-'.',-',"",--,',"...."'" 1958 ı81 LRL u
"69

ıı:; 21~ ,.ı

BiO 0ebeLIk,.doprm. 'Ve ~IıNJ.. ı9~T .iO ... ..ı
~k_pUka.,.oal&rı - Dellve- UI~8 603 603 ..ı96. 'H 'H ..,

net. 8J1d compUc.a.tlon.ıı ol ."",.
uancy. clıJ.ld. b1rth. &ndthe puer-
pert= '.....n......'",,,,,'..-,-..''''-' i

BU Dofottaıt olma (ifi1dI _.ı.ı.n 1951 73 ,. 113 i ı.3

-
Coııl'eı:ıtta!mal!onDJLljOllJ 1958

" "
ı..

i

1.1
ı96. .. .. ı38 u

BU Dotum tr--..~.ı..-ı, d.- 1907 ,.. 183 -nı
ı

"ıoonkl Nleıb1 ..."" .telıııkWl ı... '" 1<3 .,. U- "69 ,.. ıo<
'" u

Rirth injurle.!l', poııtn&t8J. upbyxi.ı..

iud ..telectutıı ....U'....-.........-,.

B43 YMJ cIotmq ı:vcak1anlaJdenfekH. 196' '" '63 1636 İS<yeD1ar- Iııtec.UOORot the newbon ım 26J1 2tH '832 'U1959 ,... 21':"0 .... 48.tI

BU Sttt~ o&t> ı-.ı-ııpcına 1957 S.U" 2852 6266 ,.~
alt dlter ha.lı...ı.ık1uve vıı..tı ~"

ı968 S7!\.5 31<)8
.U'!

68.'
dI"ı-r- .........- /Wl.. ı96' 3"':'~ 2:)11

.'"
61.tI

- Other dI_ea.ııespecukar to eN"1y
tntaııey, &.ı:i4 ~turlty unquaW';f'd

i



Kod ..........
""

Yili y,... ...... To_I ",,,,No...
:.':'"'~~,...

. ..........
Cod, N&QIeot Dıe..e Y~ KAL, Fomd. Total "..,.

.="" por '000
uı"u

~-
-

B" ......... M~"_>__, 11>11-1"51 29U ".. .", 75,0
7arta11:(ıMldUU), I7Irıe tarlt edIl-

""
3391 U" ",. 71U

IDeyt!G..-tIIDeçbıılıı.aıa. ~r- ,..,
"'" "" ,.., ,LA

8eı:ı.&!ty .....ılhout ızıeııUon ot payı:.
hO$I..LU. denned .and wıknownu_. ".......h,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

B.. Bütlbıı 'I'er haata.hkıa:r - ALI ot- ,." 3279 2'245 5[;21 62.1
.." ........ 'm 3748 m. 64018 .......--n....................... ,.., 37{0 21,. Of.. 62,5

BE": Moklrlu
""' '''''''' - Moto' "51 '" '" '"

8.2
veh!c1e1t .cddem. ,... .., 112 ... ...'......,,,.,.,,.........

"" ,,, '" .,,, 6.'

"".. Maa d!tw lU.aJar -AD"'" 1907 1602 ro ,'" ,u
acdd~u ,m ".. .., ,... ,o>............................._.. 1959 ,... ım .... .....

B'" K8DdID1ökUtrmeve kendiDItnıma- '''7 i ..
~i

ıo. U
UI. etme - Sutdd. ~daetr-1ıtf. ,... .. 13. ı..
Ucted.tnjury -1959 .. lı!15 U

"""""""''''''''''''''''

""'"
A- itültlnoe"'ti harp hanokitıD- 1907 310

"
.., ...

dullerı. ıelen ...~..... 1958 391 ..
'"

...
Hom.Icldeand operaUOMof WIJ'... ",. .06

" '"
...

i
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CetftıI us - VI1i.yet ve iuua merkederinde attımadedI ve bütün fJ&O
bePIerOgö... 1000 de -. 1B5'I - 1959.'

Table 113 - Number of dea:t.haand dea.th. per 1000 as to aU causes in
province and diBtrict centers, 1957 - 1959.

D~th
per 1000
aJltoa1J

i .
ı

~W~

...

1

-= -=-=-=1-=
1958 53 sı T 4594.8 99 TS:; ı

1000.0
1969 55961 ua..6 ıoszn ı 1000.0

ı

"..No. lı
a..talItua ı.dı

Cod.
ınımber

Naııı.e ot. dt8eue

!

Büıth.~- - All c.uses

i
i

A Solunum a.,tıb U1berkWoKu
Tu~ ot reııp1ratory !!ıyııttm

A M-ııJ1erlA Ve merk.i dD1r .....
temI.ıı1.ıı ttiberk11kn.1ı - Tuben::u16-

I

t ~~~.~.~~..~..~.~Dervous

3 B4.n&k. pooriton Ye IDea&GW PUl'.
Y;ro.1an UlbendııO&G

-
1\ı.bercu-

bUı ot lnusuneıı, pmtODeum andı mesenterlc glaııd9

'"''''-'''''''''''''

'
I

K~V"ekJ- tt1berId1luzu

i

'I\ıben:ıı1oshı of boDu and jol.ıı.t8

S ı ~~~~ ~~k:= .h

A

A

A

A Dol1lfı- ~.. freaıl
-

Conge.ıı1-
t&I ııyphlı.' , ,......

A Erk$> 'n-ft«i -
Early syphillıı.

A T-ı- donaHı
- bbel! dorııaJ1ııo...

y",

y..,

Erkek

".ı,

""
I""""

"""""322'

""1958
1959

'907
'9581959

'957
1958

"'"
'907
1958

""
1951
""1959

1957

""'95'

1907
1958
'90'

""""'

Y...""

..,
'"'"
130
117
LL'

ol

""
83
71
28

ıı

i

Toplaaı. BDtibi
'Uhnı~
re ı:-i:i"'
1000 de
ıoi.....

To'"

1678,...
2822

".,,.
,60

".11278

39
""'ı

"37
",

4632
<9",..,

62.149.1t8.8
751...

::
i

i

n.
'" i

...9.07.7

'.',.
1.'

00,00

"

1.0
'.0
O.'

131
'08
"

,.,
1.0O.,

. 0.07
0.01

,,
,

0.02
O."0.01

0.01
0.01



.... .......... ... Tili -.. ...... -- BO'"N~.. ......~
re I'v~e
.... do
.......

CO<. NIUM ot d1RUe T~ w.ıo ........ Total D..u.Dumber per1000
uto&1J

oa-
, - -- -

A . ParalW ~nerııJ- GeDeraJ p.e.raJyo ,.., . , 16 ..,
OL.

"
...... "''''''''.-............... I... . .. l6 0.1

"59 , .
"

Dı
,

A lo . FreDrbiliııUter tekUJert- All ot. 19S'l . , , 0.06
....""..... ....-....................-.... ,... - - -~'90' . - .

A ii o.ııaokok enfek.ıılyonu - Got:ıoı:oc. 19~T - - - -cal lııt\!cuoo "98 -- i i 0.01m...............,...-....... ".. i - 1 '.01
A

"
nto - T)'pholcltever

''''''u',,''''
m, ." %13 ... U
1958 33i ." 65~ ...
"59 223

'"
... '.'

A 13 ~ParaUfol&rv8 CiL,. .:.m.o-ıa! ""
, 3 Lo oı

fIIlfek8l1CMUar:ı - Pan.b'pboldı~ i...
"

ii 28 O~
i m ~dother S.1moneJla 1ııteeıJ. "59 l6 . 22 O.,~.

"""''''''''''''''''''''''''''''''''''''i ,A

"I
K.oJtlra- Cbo'"" ''''''''.......... 196'

i

- -\ - -196' -
=1

- -,... - - -
i

i

A "I BriMll.- ,...- b......., - 196' - - - -Bı:ııc@Uosı. (uııdul=lfeverj '96' - - - -... 195" - - J -
A 18 BO'" -ı-- ......... - 1957 « 10 1.3Dysent.ny. ıdL torma ..m.-.....,.- 196. .. 28 18 ..

196. 31 17 .. O.,

A 17 KııııI
- &evlet t~ ,.., 2 , , O."............... ,961 2 ı . 0.93,... - 2 2 0.02

-828-
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i i i
"'" ""'tah... ....

i

T.. Erkek ...... Toplanı BU'"N~. 6I.11rıı.le-
l'eJ!;'öre
ıOOOdf!_U

code N~, ot "'-, T= ..." Femalo ",1>, D~<h
0="" per1000

utoalı
caUM~

- - - -
,

A LS 8~ıokokiu uoji. - Stn!pt.ococ.; 1957 34 13

:;1
..,

o
ca.lllOrrthroa.t ........................1 1958

171
18 ..

1959 10 , 13 '.1
A 19 i Yıl.sıp"Jk -

'Ery,ıpe1ıı.ıı '..,.............. 195'
"

20
"

...
""

,
"

17 '.'m. , 12
"

0.1
'.A 20 ...- ~..,.....- Scpa~ 1951 216 ,,.,

Ol' ..
nU. on' pyaemla ""n'.....""",,, 19" 22' '" '"

,.,
1959 160 231 391 '.8

A

"I
Dlttert - Olpb~rta .".....,",....... 1957

'0' 318 120 8.1
18:<,8 '" 3891 834 82
1959 34' '" 69' 6.0

A 221 :~hı...
~~~~..~...~~~:~~: 185'

'"
118 233 ,..

1958 10. 1H 'H 2.1
i 195.

"
69 LU 1.'i

A
"i

MUlMlco)wk -ı.,k8IJoDl&n - 1957
"

34
" O.'M:I'DIDgoooccaJ inteetidıa ....h. 19:18 61 'O 111 1.1

19!'i9 '0 "
.. 0.6

A 34 v- - Plague ..........._......,-,.. 1951

ı

- - - -1958 - - - -1959 - - - -
A '" """'" - Lo,,,,,,, ",.'".'....... 1957 i . 1 " O~

11158 , . 11 '.1
185' 13 1 20 O~

A ,,' TetaDos -
~t.ıuıuıı..--,..........-,. 1'''' '" 196

'"
5.~

I9M1
'" 19' '63 U

1959 233 181 445 ..,

A 21 ş..... - ADthrax ..... .......... 1957
"

17 39 ...
i 19ıs8 21 - 21 O.'1858 .. .. 32 O'
i ,
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.... .......... ... Tm ""'.. -- ........ ""...N~.. ........
N"N10004e
.......

code N=, ot....... YM' ><aı, F<m&Ie Tot&1 ""'tbııumber ",,'000U to allN-
-

A
'"

Akut poIl,.omyN1&- Acu1.e poU- 196'1'
,

'O LT o.ı
omycllt.1ıı .",'m.......................... ,." 13 " " O',oo. ııı 13 30 0.3,

A
" Ak'" .......... -..ı. - ,.., n 16 38 O.'Acut. Infectiou*-~t1a

m'" ':g' 30 18 .. O~
. . 13 .

"
o.ı

A 30 Akv' ptıÖJ'om,.enu.. 8kut -ıeıl&at- ,,>, 3 - 3 0.03yös &DMıfaU.tbı-o IJDbeUerl - '908 - 3 3 0.03
lAte etrecu ot .cute pollomyeU-

"" - - - -. US and acute 1Dtect10W1 eı:ı.cep1ıa-

ı

"". ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

A 3' çı... - SmaLI- ......-........... ,..,

i

' - , 0.01
"" - - - -,oo. - - - -

A
"

Knannk- Meulea .h............... ,.., ...
'" '81 10.&

ı9~8 301 2s5 ... ...
"" nO ı81

'"
..,

A
"

san Humma- Yelloıw (ever ...... ,OO, - - - -,oo. - - - -"" - - - -
A Bt ~fe~1h ,PaU' - IntecUousm' - , , '01bt'paUUı ......,-......................... "" - ı ı 0,02

""
,

- , 0.01

A
"

Kıldın:
- RabJeıı ...... ..."....., 1967 3T

" " O.',oo. .. 13
" O.'

"" 39 11 .. O..
A " LekeU bımııua

N""" "ok- ""
ı

-
ı 0.021& ıı...t.ahJd&n - 'J'7phus r.n4 ot- '908

ı - ı Mı
hw dckettIUJ dY8u1 ','..n........ ""

ı - ı
0.<12

\1

1
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ToplamKod Hut&lı&uı lul1
."' Erkek IWOm Bi),tt1a

N~ b -ı..
n"ni '000 do

Fem.ale i

m.ı-
COd. Name.pf dı_IM! Yu, M.le Total DOaU.

number per 1000
U to all
u-

A 37 Sıtma - Malarla

A
"

ŞluozomJu. - SçhiııtO!lomla.ııi!!ı

A
"

M.ük baatiWJ1 - HydatJd dlseue

A "
FUaryOE - FtlarlMla

A U Aaklloel<>m:ra.z - AnkYIMlomla-
,ta

"",""" """"

B~ı"'ak kurt1anııd&lı Uerl celelı
dlter butalıklar - Other ~ea.
ze!i dile to belmfl'lthıı h...........

A U
I

.
EalekıılyOll

v"
V.ı.ı.dt, _tabtl

olarak ta3nlf eılJleıı. ~r lıııAta-

i bldar - AU olJıer diseues eJus!-

A '" I. ;:~~;;~:~;~; ~
vlty and pharytıx

'H

A .,

A f5 ()zef~ kabI6 una" - Mallg-
nant n~pla8m of oe!Opbagwı .....

A ~6 Mldeıı1n habts url.", - Mallgna.ot

\

o~p"'m ot """,,'h.u.m..

'95'
"58]1159

""""19:\!'I

]9:\7
]958
19:\9

]9:\7

""""
195'1958

1

'95'
1S671

"" IU59

]96.
19:\8
1$1\9

19!>7
19~oS,..,

191\7
.95'
'95'

"37
""...,

11,
.,

=1,
11,
,,,

""..

"I32
"
...33.,

...

~\

--
,
,

11,,
,,,

=1

ii i" i
,i

136

"10

,~ I

.

~i

'~
i

o>
O."0.07

161811
O.,
..ol

:
i

O."
O.'"..03

,,
.

o"0,03
0.01

,, 0.06
O."

~:

I
125.

i
~~i
"ı
.3,.,

"

O.'
..'1.2

O.'
o.'o.,

O.'o..
M

'".13
'"

9>..
9.'



"""
-am .., Ym

""""
...... Toplam ""...N~. ......,.

N"Nı... ..
......

"""
N.... of'--ı Y~ 1la1o """', Total D<alh.=... pu ıooo

..loiLll
bo"'"

- ~- - -
A

" """'''''' ''''''''''''' '''''
ı9~7

" "
ı.. u~Ian- Ma11gnut rıeoplaarn of 1958 lOı ı09 210 2.l

1ııteaUo.e,nocept ""um .......1 ı08.
"'I '"

,.. ..
A

"
&ı,ktuıının"""" nn.n - MaI1ı- "" 'ıı " "

..
nant o.eopJum ol

""'""
......... 195~

"
23 O.'1959 10 12 O.,

'A
"

~habt8arl&n- Malı,. '08' H' .. ı.. 2.l
11&.1l\ııeap1a8m ot lal')'lUt ....n...... ,... 'T: J1 ,.. U

UI:i9 lO'
"

m 2.l

A bO .............~ .......,..,. "" '"
ıbl '" '.'-_... -- ...... "bl ." ı.. 730 U

edllınl71!111 .....~- Malı,. 1959 83' '" 80. ,..
DILDtneop1aam ot tradıe&, '<On.
chu.s and lung, .ut ..-n... u
........." ......h"'''''',-.............. iA

"
Mem-ı... habt. a.nı -Ma.I1gluı..ııt '08' .. ı23

'" ı.'neop1umof breut .......-- ... ı08.

i

11 ın l3f uı08. . ... ı" U
A " Rablnı 007'1118..

"'"
- 1957 - 30 30 U

MaUpa.at ....- of ~n1x "bl - ıo ıo ,.,
utet1 .......................... '08' - . . O...

A OJ ltabnıı..dI,tv""' turUı -,- ıos, - ol ol U
kıısımlanltl.8 UJıU uı1an

- Malig~ ım ~'" ı" ,..
l1ant neopl::ısmot other and - ı08' - ı.. "9 1.3

"I
_n... pa'" "''''U'"""""",,,,-,A PI'oıItatı..bbU -- MaVput '08' .. - .. O~....- ot pnıırUte "..h.......... ",. .. - .. O.', '08' ı02 - un '.0

A 55l P"rtt.hı
"'" = - M.allıgnıu:ıt 1959 .. ..

"
..

ı

eoplum or .skln ""h.........,...... ı08'
" " '" U

'08' .. .. 33 ..
A

"I

J[-ıJı;: ve lUntJOakW'40lnıJnm
~'08' "

, 11 o.,
bi8 iu"ii - Ka1Ipaıı.t neoplum ot 191)8 . .

" O.'bODe anel c:ıo:ancıctıvet1I8ı- ...... 108. . . .. U
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"""N~.

COd.
Inunber

Y,k ı Eo'..
"""'"

i

Top""

i
f

Y~,

I

Ma.\e FemaJe i Tut&1 Death

ı

per 1000
ut.oall

i i i
ı

,.-
1-1-.---

8IIU1ıı
41*"" yu"'rde&d "etaırttı! 1S57: 829 i 60 ın2! 16.5

rollmtyed y",Jerd-*l babbı. urw 1968 9H

I

802 1196
ı

18.0
- Maı.ignıuıt nıeoplaamot aU ot.! 1959 ı 065 821 1892 ~.5
ber !Uld ImJllpec.ıfld aıtetı.

- ~ı

Lö3rml
\""

8JiWıml - LeuJca..emia i 19:i7 101 ı .

and aJeukaemİ.'
'''''''''.-,.,.., ~~: ~~ i.

Hut.ahtm8dı

Name 'ot dbeu~

A 57

A 58

A
"

LealO6&rkom ... ifnıt&ttk Vfı --t.l>pltlyetlk a(,temln etlle, urlan'
-LYtn~lLJ"COmaI.D.dothertle';
op1a.sm or Iympbatıc Md hernalO.;
~ietlc system

.A 00 i :-eüm ur lar
""

tatU.tl turth OOıIIJ..
. i.ÜI~ arI"r

- BenlS'll zıeoplasms
i ıu:ıd neopJ:ı~m ot unııpeclti<!d tıatul"e

A
"i ?:;:;'~o~~~;'''""..., -~~~::

iUro.iwlth
i
1

r.:"H~~""::t:::...~~~..~,,,:

i.A 64 Vlt.aınln,.ıı.llkl"" ve diker kara...

I

ballt't) -. Avlt.e.mJnooılJ! and ot.her
ideflclo:onç)' !tates

""""'''''''' '
LI. 6:i Kaı:ı.ını:hkla,- Atıaemlu .n.

A .2

A 63

Gtu'utırh ya ('U,..rtıml'
tokAiiun - TyrotoxjcORls
o.. without golt~r

19~7

"3'1959

1957
ltM
lWı9

'95',m
1959

19~7
I1958

11059
ı

."'
1

1958
1959

ı

~:;~ i
19:\9

1"07

::;:

i

cı:
"ı
"ı ,

ı

26:...
31\
"lli
.'
3.
21
31

i
HS i
137:
1521

1361
38,
2~ i

323
...
.13

g
I

:~ı

L

., '80
ı

;;
I

~i
26 78!

i i

i i
:;1

1

:ıl
23 54~

'[ " i

'

' i .
~ 11 ,

,I 'oi
ı! ~

\

! i

3Gt1
323,
3MI

i
2301

'24(;)

1033 i
1080

I

.
"o.

i

~:j
2<"1
,.1..I
21 ~

330
322
...

Bıutııı :

'HIm1~nı göre
1000 de
.ı.....

3.7
U
1.'

O..
O..
O.'

O.'O..
,.

OJ
0.08
0.1

..1
..02
O..

3.'3.2
3.'

2.'
'.'O.'

11.6
10.8
'U



....
ILM"""

'"
r.. _.. ...... - B....

N... ........

n""" 1000 de
.......

"""
Nam.

of""'"
r~ >!al. Female Tot&1 Dooth

DumM!' puı...
u toaJJ~-

- - - -
A " All"'" boıt:ukloklU'. 10 .up ı-- 106' '1" ... 319 3.'i~ --'-'- "--_a.. ....... m.. 313 >Bl ... udlp lıöCb b8taWd&n. - Aller. 106.

""
,..

'"
..

gic dl80rden: alı other
""""""".metaboüc, ıu:ıd blQOd. dıııeuee

."
,

A
"

Psllı:oıo:ı..,. - -- ..,.........'''' ,.. '06 313 3~
,... 313 ı.. .93 ...
1989 ... '06 ... 4.7

A " PfIIkOD_ıvıı;ve ~bo&uk1uk- 1957 " .
"

O.,
lan - PIJYctıoneW'08elland daor- ı...

"
21 72 ..,

dı:>l'Sot pono<WIty
"""m"''''",

m. so 11 .. O.'
A

"
,\klJ ekllkJ1,tf

- Meat.ııı:d~cleQc:y 196' 13 .. 23 '.2
1958

"
11

"
..1959

"
LO 23 0.2

A

"I
"....., _........... ...- ,.., ".. ".. 2'" '"...... a.tJ--n - VUeu1&r '~ "'.. 1707 ,,'" 3S10 3U.~ "'~""" .~"" ....... "89 LO" 2... 3972 flUsyııtem m...................,.-...........

A 7l Mezıencokok.- m-ı-)it - Non. 1957
ı

179 ı.. 323 3.'m'!nlD~ m_U. ......... "89 ... 203 ". ...ı.., ...
""

.93 ...

A 72 ...- u
""

- MultipleKL~ ı..' . 3 . 0.1
"""

...................u.............,-... ,... , , LO U
"69 2 3 , '.06

A 73 .sar. -
Epüeptı,Y '................,... 1951

"
.. ı23 1.',... ..
" '"

ı..
"", 110 89 13' l3

A
"

n_h o" ............. 1n- ,.., - - - -tıammator;y di&euee ol qe
...0.. ı... 1 2 3 '.03

'''' - - - -
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iKod _...tm ... Yılı Erkıık
K"",

i

Toplam BütünN~ ~öI1Irnle-
regöre
ıOOOde
.......

""". N=. of dlsed,lle Y~, Mal. Female Total D<&thnumber per 1000
a.stoal'

ca.usea
i- - - -

A " Ka1&rfLkt- Cataract ........,."... '867 2 - 2 0.02,
i '86' 2 2! . 0.0<

i 19:>9 ,
- - 0,01

i i rA 16 Glokıım - ma\Jcama ""... .......... 1957 - 2 2 0.02
ı86' , 3 . Q.O<1959 ı

-!
ı 0.01

A 77 O.... .....
U"""'"

velWl.toJdlt 1957

"
32

"
0.7

- Otilli medJa and ma.stotdiUs
... 1986 60 26 86 0.9

'959 i 8{) 89 00 0.9

A 78 SInIr.ı.tem1 ve cluyu . orgaD1an- ı957 286 280 Ol' 5.'DLD bUtt1n 41~ bu....,.., - ,.., 332 205 587 5.9AU other dtseuee of the Dervoıa 1959 US 267 700 ,.,ııystem -&nd !t1!n8e '"", "..".1 ' ı

79 1957 !A Akut eklerı:ı. romaUı:maal
- Rheu. II l8!

"
0.3matic tev~

'''''''''''''''''''''''''-''''
,.., 3 3 6 0.06
'''9 3 2 , 0.05

A 80 .Kronik romıı.tIDnaJbit.' hMtah4J ı957
"

89' 17' '.0- Chronte rheumaUc heart dtlleıuıe ı958 68 ..' '"
,.,

1959 i .. 68 113 ı.ı

A 81 Artoır1YOllklerot1k o. d&JeıaeraUt 1957 i H' 10' ", 2.8kal. bu...t> Artenooelerotic ı958
i 133: 86 228 2.3and degaıeratlve heart ~... 1959 1781 ı" 302 2.9

i
A 82 Ka.lt:ıi.. dttfl' ha.ttaJıkl&n -Other '957 7 711 ~6577 14288 160.1dJ~.. of

b"" ....,-,..
h."""", '958 ,'" 1914 16890 167.3

1959 938:

i

8311 17698 171.3

A 88 Kalb lıa8ta1ıfı Ile blı1tkte bUhmaD 1957 ' H O.'blpert&aa1yon _00 '958 9 LO 19 0.2wfth heart dlııeıı.lle ...........,......... '95' . 8 , 0.07
A .. Kalbtea bah8ediIrı:ıeksJzıD1_- '957 36' H' 807 9.'ıd1OB.- Hypert.ewdon wUlıout ,.., 39' '" 68' 8.8rneı:ıtion

" ."" .....,..,..,'........ '959 i 368 ~, 819 7.'
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"""
........,.. ... y,"

""''''
...... Topı..ro.'BÜttbl

N~" .-ı..
NI'"i... .........

"""
Name ot dı.-.- Y~ ,,&1. _&1. Tot&1 Doath

""""'"
....,000
u I..D

~- - - - -
A

"
Arter ~ı-hk1an- D_ot I..' 183

'" ""
Uarteı1e1

"'--"''''''
---................... ı... ı..

'" '28 3)ı.., 121 ii '" '.0
A

"
Dela...a ayiltmuı. d1pr bu....... 1951 ." 311 'ii ..,
"n- Other d1lıeueıı ot al.rçw.. I...

'" .00
'"

...lOr)' sY1tcm .............,-...-.........,- 1959' ,.. ". ıo<:ı LO>

A 81 U.ı toIuum you..n.ıa akut .~ I..' 32 88
"

O..fek8l~ - Acuteupperrup "88 .. 37 '" ..Jratory iDtecüona -,"'..--.,.......... ı...
"

..
"

...
A ii G"P- 1htI"""" ......,.............. "" ın

'" '22 ...ı... ım ı07
." '.ı1&59 ııı ı01 n, '.1

A
"

Lo...,. pıaamo.1 -
Lo_ı pneumo- ",,, '060 ,... .... 'U...

""""""'''''''''''''''''''''''''''''' i'" 3820 .... He2 ".ı... u" ""
..20 ....

A
"'I

8nıüopPÖaW.ıd - Bronclıopneu- 1957. .", 314$ ..., ".ro"", '''''''.................,.............. "., "20 ..., 1482 10.5ı... U73
"" .." 82.6

A 91 AUptk Ipıs.ı.ı
p""""

ve d1tel' ı..,
'" '" 10' ..tu... oIDmI7--- - ".. ,00 23ı Ol' 1.2Pr1m&ry ..typical, oUu!r,

'"
~. i..' ., ., 10 '.1-ıı" ımoumonla ..................

A
"

.u:ıı.rt broqtı - Acute _tb 1951
" "

91 ..,
195& , . .' '.08
""

, i
"

.00
A

"
lf.rOftIkbrOatU ve.,...tıı

""'""'""- "07 '" ıeo '" U1- Iıro8Ft- Bronchltü, ı:hroıılc ı... ,ıs
'" ... ...I... ~.'I"".. "m................-.- "09 32ı
'" ... ...

i.

,
~.
;..'

~

j
!;,.
~
r
\

i:
f

i:,
i ~
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Kod BMtabj1.ıı..d. v.b
""'''' I

...... T...... ......
N~ R ._~

NI'IIn:ı
1000de
.......

Cod. Xq:ıeot~ y..,. >W. Fomole Total DOUh
-"" per 1000

- u<ooU
<0.-

- ~- -
A94 Ba4erndkIlIrlD ". adeoa1t ..- ı90' 11 ı 12 .ı

1oa1aruı lpeı1l"o&.l - H)'pertropby ı95. . , . '.06
.r"""", and adeııoldJı

"''''n''''
1959 , , , 0.0.5

A" AıupI1SUvea.kd~r .bo'" ı,'" " ;~ i 12.1 u. Empyerna and ..tııı.<:I!!I!I of IUDı::o..
"'" 88 121 1.2
1959

J

67 33; ıoo ı.o

AO< Flöı-l - P1ew1sy ",.--,.., _,'h'.. '95' '"
93 218 '.'ı958 ıo< 15. M' ı..

ı95' '03 .90 033 2A
.

A" - ",,,,,,,,bO.tb dlter "., ı59 113 27' ı.o
hutalJlL1an - An other

"""~ '908
i

23ı ın 378 ,.
to174Leeııua ........,..,....,-,........... ",. '03 ı90 "ı u

AOS .D"ved4k!tt~1-cIoku1&ri8 ı95' ,

Li
3 0.03

hutaJıkIart - Dlııf:8M.
"'''''''

ı958
:1 ' 0.00

and lupport1ıırItructul'n ......... ı908 , 0.02

A99 MMle lU8erL - Ulcer olstomacl:ı ı90' 262 "'i 385 '.3
"" 270 115 ı85 3.'. 19691 ,., ıo, ... ı..

"'00 ................ - ulur al 0111- ı90' 13 , 22 ..
"'.""" '...,""""" -""""""""""

19.58 21 . 29 ..
"'"

13 , 15 o.,

A3Q1 G..ıtri't ve du.odeDtt - 0a1trt'" ı," 3 , , '.06
and ı1uDden!Uı ....',", .....u,,,,,'.,,,,,, ı958 , ı

'
0.06

"'"
. , 6 0.06.

i"''' _.- ......ıd'"......... u.,
" ""

121 ı..
19581

"
03 90 ...

"59

i

67
"

91 1.1

"'03 --.......-. .. hbk - ı90' 63' i
"" ı~ı 10.0

Iı:ıte1lUıı-İ obııtrucdoıı uel herı:ıJa ı95'
731\ '96 ıo~

.". i 633 ...
"'I

8.7
ı ı

.
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..... .............. Ym

I

...... ""'.n Tnplnm.."'""~a ._~
.. ........ .........

""'"
Nt.1D1! ot diM~ Tu,

"'"
Fem.~ Total Doathı:ıumber PeT 1000
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Al.. Gut.ro t&rI.t ve ::r-ı1 dotmu~
çoocukl&rm WıaI1 hariç kodt
Gut.roetıtertt11 aııd ctıoUUs, exccpt
dtanhoeıL of \be newbora m......

Aı", &.a.rw.dıtnlllroıı-.- C1rrbolll.. of
)iver ..........................................

Al" s.tra ı 1'8 kOıleellıUt - cho-
le1IthI.utJ a.ııd cho]eQ'llt1tU

"'''u''

Al" 8IDıIbtm -ı1tıtı-.a d1ter buWık.
ı..n

- Other dteeun ot dJgeıUnıyııtem
""'"'''''''''''''''''''''.'''''''

Al" Akut nelrtt - Acutt; nephrtUıı
no

Al" Kroalk -ını. dlteı' netrtUer
'"taarLJıı edilmi,,,,, aetrlt - Chrome,

other, and uaapedtled nepbr1tis ...

Al10 Böbrek -ıebl~ - lııt~.
1001 ot kid!ıey

---""'U'''''' "..''

AlU ı-.ı. aypta tatıarı - Ca.lcuU ot
UıU:ıaL7 .yu.n ...m..................

Al"
prwt&i lPeI'Pı..ı.. - Hypt'rplula
ot pıv.t&te

''''''''''''''''.''''-''''''''

AlU
:= ~.~.~..:..~.~:::..~

i

""ı958
19:19

LI""
""1959

""ı958
195"

1

1951
195'
ı95'

1951
ı95'
1959

""1958
19ı\9 .
19671

''''
1

1959

1951
ı958
195'

1951
ı958
ı959

ı951
1958
195'

674.9
5555
:\7157

.

.,,'51..
5413

!
:~i...

""95

."919
95' ı

"1.
...
".".

3"54651
4671

..I. .. i
62! ,

8i
4:1

I

18'
88

"
LO
LO

"
13018ı

'"
-
=1

13204
10721
11170

'"'95
".
,.
LO
..

"' I.39

.~i
,.

i

---
3
1

-

14.8.5
107.5
108.1

.
."n.
718

1.1
1.'
'.9

"..119
'.1'.71.1

138J
Hi:>8
LO"

15.3
15.8
15.0

ol
U

.

ıp
o.ı
....

16'
995
99'

...
10.0
,..

'03
118

'"

1.1

"ı.'

..
«ıs

'.5...
O..

ı35
181
21.

ı.,
u
'.ı

3ı '.03o.oı
- -



""". ""''""bo'"
Yili

"""'"
Kadm .......... Be...

N~. ........
ft ....
ıooo .....-

.Code Name or-... Y- Mu
""""

Total .
"-"_.., ı- '000

u to alla-
- - - - -

AU' U,.,-ı.ı..,p1ııa _ ....... LI,,, .. ., m ,.
bIdan - OUı.ezodI.--ı ot ceıı:ıto ,... .. 113 ".

ıB
-......." .,."",

"0'''''''''''''''''' '''' .. ı.. 165 ı..

Al" ~~...el~b&-! ."'. - LO ıo .u
e "'-'ooJon ...... ot ı... - .. .. O..
preitWl-cy, eh1ld.btrtJı, ...

""
,... - 3 3 0.03

puapmum -.............................

Al" o.loBl&k 1'11LOıbaMIıIı: baD ~,... - U U O.ı
~-- TOKa.em1U or p-ı> ,...

=1

12 12 oı
...

"""""""
............,............" "" 2 2 0.02

A.l17 0ebııWı..aoıu- ~- ı..' -I 23 23 ...
Haemorrhage or.- '"

ı... 2.l 23 ...
ch11dbhth ............,.,...........,...... ,... - U U oı

Al18 ED1.....,.- 'Veya ...-....- ı.., - " '" O.'_ıı.....InoI..ı. ..- -'- ı'" - ..
" O.'

AbOrt1OI1 w1tJıı;ıu1 menöon "'-
ı..o - 39 39 O.'

... ~- ........................

A.110""'-""'" - ..- ı... - 13 13 O.ı
dbı,ıIu--A1K>rt:tOO. wtth ~.... ı... - 17 17 oı

,... - U U o.ı
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Tetlrikt.e kolayhk sağla.mak üzere B50 listesine göre tanzim ed.iIm.İ.
olan ve viliyet ve kaza merkezlerinde öllimler ve 100,000 nUt'usta. nisbet-
lerini gösteren Cetvel 110 ile vilayet ve kv.a merkezlerinde ölüm adedi
ve bütün sebeplere göre 1000 de nisbetlerini göst.enın Cetvel 112 den en
çok ölUme .sebep OM 10 hastalık seçilerek cetveol 114 de gösterilmiştir.
Ölüme en çok ~bep olandan ba.şlıyarak bu 10 hastalığın sırıı.sı şöyiedir :

1) Kallin diğer hasfB1ıkları (827) :

Bu hastalıklan gerek .100,000 nüfWlla ve gerekse bütiliı. hastalıklar-
dan v1ki ölü:mlere göre 1000 de nisbetinin her sene biraz daha yükseldiği
görülmektedir. Bu haataJıkt.a.n 100,000 nüfusla ölüm nisbeti 1957 de
193.2 iken 1959 (j.'\ 220.3 e yükselmiştir. Buna mütenaZlr olarak bUrun
öIlimlere göre bu ha.atalıkta.n ö1enlerin 1000 de nisbeti 1957 de 160.7 iken
1959 da 171.3 e j'tlksclmiştir. Bu hastalığm her iki nisbeti. geri kala.n
kırk dokuz sebepten vukua ge\en ölümlerio aynı yıllara ait ttisbetlerine
kıyasıen ikınci gelmektedir.

2) Pnömoni (BS1) ,

100,000 nüfusta ölüm nisbeti 1957 de 179.3 iken 1959 da 210.2 ye,
bütün ~üm1ere göre bu hastalıktan vA.ki ölüm mabeti 19~7 de 1000 de
149.1 iken 1~9 da 163.5 e yUkse~tir.

S) -ı~ du_t vo yon! doim... ooeok ı.ı..ıı bari. kolit (BS6),

100,000 nUfusta ölüm nisbeti 1957 de 178,6 iken 1959 da. 19158 e na.
zaran çok az farkla. yüksek olmak üzere 139.1 e, bUtt1n ölUm1ere göre
bu hastahkta.n vni ölüm ı:d&beti 1957 de 1000 de 148.5' iken 1959) da
108.2 ye d_otUr.

4) P8ik0'Zdan l:o.h8eıdWıek8iz1n ihtiyartık, iyice tBftt' edilmiytm: ve
meçhul ı..ı.., ..oopler (B4II) ,

100,000 niifwıta ölüm nisbeti 1957 de 90.2 iken 1959 da 105.2 ye. bU-
tün ölümJere göre bu.ha.sta1ıktan viki 1000 de ölüm nisbeti 1957 de 75.0
iken 1959 ,da 81.8 e yükselmiştir.

5) Süt 900UkIuğu çatı başlaııpllla ait di~er ıı-.taJıldal' w vutı

biIdirilıni;reo OIgonııl"'?""""Wlıahalleri (BY) :

100,000 nilfugta ölüm nisbeti 1957 de 84.7 iken 1958 de 88.9 a yük-
selm.1ş ve 1959 da 1957 'JJ.isbetinin !Utma 79.5 a dÜJjmUljtilr. Biltün öıüm-

\eTe göre bu b..tabklAn .iki 1000 d. ôlümnisbeti 1957 de 70.5 ilren
1959 da 61.9 & düşmÜ,ftÜJ'.



-364-6)- dijor h.-'-',,,,,, (B46) :

. 100,000 Di1fusta öll!m nJBbeti 1957 de 74.7 Iken 1008 de 83.6 1& yük-
ae1mit Vf! 1969 da. 80.5 & dilşmllt ise de ~7 deki J1iııbettıen 1000 de 5.8
yüksek kahnıthr. Ayni hal bUtün ölümim! göre 1000 de nisbetlerinde
de mOfahede edilmektedir.

7) Ve""'" -..kiieri (Bı + 82) :

100.000 nüfusa göre ,ölUm nlııbeti 1951 de 79.3 iken 1959 da 76.8 e
dtlşmtiştilr. BU.tiln ölümlere g5re 1000 de nisbeti de 1957 de 66.9 iken
L909 da 59.7 )'e:dUşmiiftür. Bu ŞQ.y&nl memnuniyeı; netioe, son yıllarda
göğüs cerrahi8inde ve tnberkilloz tedavisinde kUILanı1an mUeSıdr ve m0-
dern tedavi U8ULkırini.nmuvaffakiyeti:ıden ileri geJmektedir.

8) ı ı.tik .e ı.poiyotik dolrul&nn urı... - (B18):
100,000 'OUtusta öltim nisbetiılM1 de Ea.5 iken 1909 da. 62.7 yi! yUk-

~t:ir. BütUn ölümlere göre bu hasta.lıktan v1ki 1000 de wnm nisbet!
1957 de 43.7 iken 1909 d&)48.7 ye yükselmiltir.

9)Ye dojınuo- oa1e1ıB1, (BU):

100.000 nüfuata öHlm mabeti 1957 ,de 22.1 iken 1959 da 62.9 ... be.
tUn (HümJeregöre bu hastalıktan vA.kİ1000 de ölüm niabeti de 19G7 de
18.4 ten .1969 da 48.9 a yük8elmi,tir. Yeni ,doğmuş çocuk ö1t1mtinünbu
arbşım önlemek maksadile gerekli tedbirlerin a'hnnul-ıMe za.rııret bu.

bmd"'" .,ık1n!ır.

. 10)'- diier"""" (BE<8) :

100,000 nüfıı-tA ölüm 1957 de 32.1 iken 1958 de 39.5 & yti]aıelmig ve
1959 da her nekadar 36.4'e dUşmUIj iBe de 1957 deki seviyeden yukarıda
1u..b:ı:uştJr, BUtün 51ümJere göre v!.ki 1000 de ölüm rdsbeti 19ci7 de 26.7
iken 19~ da 28.3 e yUbe1miştlr.

Yine tet.kikte kolaylık olmak üzere AtM listesine göre tanzim edi1-
mil olan: viliyet ve kaza merkezlerinde öJümler ve 100,000 de- nisbetlerini
gö8t:ererı ~ nı ile viliyet ve kazalarda. ölüm adedi ve bütün sebep-
lere göre 1000 de :ı.i8betlerini g6stı;ren. Cetvel'113 den en çok ölüme se-
bep omu on h..talık &eÇilerek Cetvel 115 de g&teriJm!ftir. Olüme en çok
sebep olaDdan 'başlıyaı-ak bu on bast&1ığın sırası tÖyledir :

ı) 1!aIhia"ğerı-- (ASı) :

100.000 - göre ölüm ni.bet# 1957 de 103.2 de. 1909 d& 220.3 e
yii>_1m;F'r. BütlJn 0IÜmJere göre bu' hutalıktan VfJd ıooo de ÖII1m ni&-
beti 1957 de 160.7 deıı 1909 d& ı71.3 e yUksoInıjftir.
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2) GwJIJioo..3.nterit ve ~ doğmuş çocuJda.rın islıali hariç kolit (AlM):

100,000 nüfusa göre ölüm nisbeti 1957 de 178.5 dan 1959 da 139.0 a,
bütün ölümleregöre bu hastalıktan vaki 1000 de ölüm nisbeti 1957 de
148.5 dan 1958 de 107.5 a düşmüş ve 1959 da. çok azbir yükselme ile
108.2 olmuştur. Nisbetler B50 Hstesindeki1erin aynidir. Anca.k bu hasta-
lık B50 listesinde üçüncü iken Al50 listesinde ikbci1iğe geçmiştir.

3) Bronkopnömoııi (A90) :

mlhassa yeni doğmuş çocuklarda. görülen bu hastalık A150 listesin-
deki hastalıklar arasında, ölüme en çok sebep olan hastıiliklar arnsında
üçüncü gelmektedir. Bu hastalıkta;ı 100,000 nüfusta ölüm nisbeti 1957
de 88.4 ike~ 1959 da 106.2 ye, bütün ölümlere göre 1000 de ölüm nislıeti
1957 de 73.5 iken 1959 da 82.6 ya yükselıniştir.

4) Loher 'pnömom (A89) :

En çok ölüme sebep olan hastalıklar a.rasında dördüncü gelen bu
hastalıktan 100,000 nüfusta ölüm nisbeti 1957 de 80.6 ike;ı 1959 da 103.9
a., bütün ölüm1ere göre 1000 de ölüm nisbeti 1957 de 67.1 iken 1959 da
80.9 a. ~selıniştir.

5) Veremin bütün şekilleri (Al - Aı) :

Ölüme en çok sebep olan hastalıklar arasında beşinci ve B50 liste-
sinde yedinci gelen bu hastalıkta;ı A150 listesine göre 100,000 nüfMta
ölüm nisbeti 1957 de 79.3 iken 1900 da 76.8 e, bütün ölümlere göre ~bu
hastalıktan vaki ölüm binde nisbeti 1957 de 65.9 dan 1959 da 59.7 ye düş-
müştür. Nisbetler B50 listesindekilerin aynidir.

6) Süt çocukluğu çağının başlangıcının iyice tarif edilemiyen has-
talıl4a.n ve vaı;ıfı bilılil'llmiyen olgunlaşınama 'halleri (A1M) :

B50 listesinde beşinci olan bu hastalık A150 listesinde a.Jtıncl gel-
mektedir. Nisbetl~ için yürütülecek mütalaa B50 dekinin a.Ynidir.

7) Psikozdan bahsedıilmeksizin ıhtıiya.rbk (A136) :

Bu hastalık B50 listeshıde dördüncü gelınektedir. Bu hal B50 liste'-
sindeki rakama meçhul l<alan sebeplerden ölümlerin Ha.ve edilıniş olına-
sından doğmaktadır. 100,000 nüfusta ölüm nisbeti 1957 de 55.3 iken 1959

da 62.3 e, bütün sebeplerden vaki ölüm]ere göre 1000 de nisbeti 1957 de

46.0 iken 1958 de 50.0 ye yükselm1ş ve 1959 da 48.4 e düşmüş;iSe de'
1957 deki. nisbetin üstü;ıde kalmıştır.

.
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8) Merkezi mr si&Um.ine dokuııan dainar =leziyoalıvı (A70) :

100.000 nüfusta ölüm nisbeti 1957 de 35.9 üen 1959 da 49.4 e, bu-
tün ölümlere göre bu hastalıktan vaki binde ölüm Wsbeti' ise' 1957 ! de
29.8 den 1959 da 38.4 e yükselmiştir.

9) Yeni doğmuş çoouklan1aki enfeksı.yoıılar (A182) :

100,000 nüfusta ölüm nisbeti 1957 de 22.1 den 1959 da 62.9 a, bütün
ölümlere göre bu hastalıktan'vaki 1000 de ölüm nisbeti ise 1957 de 18.4
ten 1959 da 48.9 a yükselıniştir. Nisbetler B50 listesindekinin ayni olup
bu hastalık B50 listesinde de en çok ölüme sebep olan. hastalıklar arasın-
da dok=cu gelmektedir.

10) İyice tarif edüe'ıniyeıı ve meçhul Iqılan bastlbk sebepleri (Al37):

100,000 nüfusta ölüm nisbet: 1957 de 34.9' iken 1959 da 42.9 a, bü-
tün ölümlere- göre bu hastalıktan ,vaki 1000 de ölüm nisbeti 1957 de 29.1
iken 1959 da 33.3 e yükSelmiştir.

'

Vili.yet ve kaza merkezlerinde ölüm adedi ve 1000 !nüfusla nisbetleri:

Bütün kaza.laı:da ölümleri tesbit edecek tabip bulunmadığı nazarı
itibara alınırsa Doğu. ViJ8.ye'tlerindeki ölÜmlerin ve buulara ait nisbetl~
!"İn doğruIuğımu kabul etmek doğru değildir. İstatistiİd büyük bir değer
taşımamakta ise de 'biz ancak en çok 1000 de ölüm nisbetini tebariiz et-
tlrmek maksadile Cetvel 116 yı hazırlamış bulunuyoruz. 1000 nüfusta en
yüksek ölüm nisbetleri ,gösteren başlıca 10 vilayeti Cetvel '116 dan se-
çerek Cetvel 117 de göstermiş bulunmaktayıZ.

,



VlJAyetlıı adı
195~ 1968 1959

Name of Province

çorum
"

22.0 14.7 21.8..,..........,.......,...,.............

Gazıantep .,..............,..........,..... 19.2 19.5 20.7

A. KarahJsar ....u......,'","'",""'" 17.9 16.6 20.6

Sa.karya .........................,.,.....,.. 13.1 14.1 19.9

Kastamonu ..............,....,.,........... 16.6 12.5 18.7

BtlnJR
""""""-"-"""""""'-"""""

15.7 12.2. 18.6

NIg-de ...,.............,>,>,...,............, 18.3 14.6 18.5

KUtahya .....,.......,............,......... 17.1 11.3 18.1

Uşak ...,...........,..,.........."...,....... 17.1

i

16.2 17.8

Yozgat ...........,....".".........",...>.. 16.7 14.8 17.1

-- 351 -

Cetvel 117 -- 1000 nüfuSla en yüksek ölllm nisbeili gÖ81ıereo 10 vilayet
V6;ks.za~ezi, 1957 - 1959.

Table 117 - Ten Provincesand district centers showing the higheEit
death rates per 1000 population,1957 - 1959. .
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Ta.ble 116 (continued)
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Cııtvel 116 (devam)

Table 116 . (canthlUed)

öııımler - I?eaUıs i
VIIA:rottn adı Yılı ! Vıl ortaS1 . 1000 nlL-

nl1tnou ! tusta ölümi nlıbeU
Erkek Kadın Toplam i

i
Name of Prov1nce Year Mld - Year Death per

Male Female Total populaUon i 1000
i.Populatlon

i
ı

Urfa 0.0 ,..... ....,-...... o.. 1957 727 608 1335 106
1351 12.6

1958 771 613 1384 109536 12.6
1959 774 683 1457

i

112937 12.9

Uşak ..................... 19"57 368 368 7;61 42 9421 17.1
1958 384 326 710 43 911 16.2.
1959 439 362 801 44 880 17.8

i

Van
'

1957 161 131
"

282 35 852 8.1......................1
1958 183 173

i

356 37 300 9.5
1 959 214 133 347 38 748 8.9

Yozgat .................. 1957 390 331 i 721 43 238 16.7
1958 332 309 i 641 43 427 14.8
1959 413 332 . 745 43 616 17.1

i

Zonguldak ............' 1957 771 599 ı 1370 101 686 13.5
1958 571 512' 1063 105 918 10.2
1959 800 622 1422 110150 12.9
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