SUNGURLU İLÇESİNİN NÜFUS
ÖZELLİKLERİ
Arş. Gör. Osman G Ü M Ü ŞÇ Ü *

Sungurlu, O rta Karadeniz bölümü ile O rta Kızılırmak Bölüm 
leri arasında yer alıp, idari olarak Çorum iline bağlıdır. Çorum ili
nin güneybatı kesim inde 1948 km2** yüzölçümü ve toplam 81665
(1990) nüfusu ile merkez ilçeden sonra, ikinci büyük ilçedir. İç
Anadolu Bölgesi'nden, Karadeniz Bölgesine geçişi sağlayan tabii
bir koridor üzerinde bulunan Sungurlu ilçesi (Gürsoy, 1975), Kara
deniz Bölgesi dağlarının alçalıp, doğrultu değiştirdiği bir sahadan,
İç Anadolu platolarına geçilen bir alanda yer alır. İlçe arazisi, Delice'nin en büyük kolu olan Budaközü Çayı ve onun kolları tarafın
dan aşındırılıp, şekillendirilmiş olup, Budaközü çayının içinden ak
tığı düzlük, Ardos tarafından "farklı aşınım ovası" olarak nitelendi
rilen bir ovadır (Ardos, 1985). "Sungurlu Ovası" adını alan ovanın
kuzeyinde Uğurludağ, güneyinde A ygar Dağı adı verilen yüksek
kütleler yer almaktadır, ilçe sınırları kabaca Budaközü Çayı Havza
sı sınırları ile uyuşm akta ve kuzeyde Uğurludağ ile güneyde Aygar
D ağı’nın su bölüm ü çizgilerini takip etmektedir. Batıda Delice Nehri'ni takip eden ilçe sınırı, doğuda idari sınır özelliğindedir (Harita:

1- 2 ).

Sungurlu ilçesi, kuzeyde Bayat ve U ğurludağ ilçeleri, doğuda
Çorum M erkez ilçe ve A laca ilçesi, güneydoğuda Boğazkale ilçesi,
güneyde Yozgat M erkez ilçe ve Yerköy ilçesi, güneybatıda Delice
ilçesi, batıda Sulakyurt ilçesi ve kuzeybatıda Kızılırmak ilçeleri ile
sınırlandırılm ıştır (Harita: 1-2).
Sungurlu şehri, yerleşim tarihi bakım ından yeni bir merkez ol
m asına rağmen, ilçe toprakları ve çevresinde yerleşm e tarihi çok
* A .Ü . Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölüm ü, AN K A R A .
** Köy Hiz. Gen. Müd. Köy Env. Etütlerinden hesaplanmıştır. Aynı değer B.D.l.E.
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eskilere inmektedir. İnsanların K alkolitik'ten beri yerleştiği Alacahöyük ve Boğazkale, ilçe sahasının çok yakınında bulunm aktadır.
Buralarda Kalkolitik'te başlayan yerleşm eler, M.Ö. 3000 li yıllarda,
A nadolu'da yaşayan yerli kavim lerden Hattiler'in (Akurgal, 1987),
önem li yerleşme merkezleri haline gelmiştir. M.Ö. 2000'li yıllarda
bu sahayı işgal eden Hititler ise uzun süre Anadolu'yu, Sungurlu'ya
çok yakın olan bir yerden, yani Hattuşaş'tan yönetm işlerdir (Kınal,
1991). Hititlerin Hattuşaş'ı başkent yapm alarıyla beraber, Sungurlu
topraklarım da içine alan bu çevrede yerleşm elerin oldukça yoğun
laştığı muhakkaktır. Hititlerle beraber önem ini yitiren saha, Türklerin Anadolu'ya gelişine kadar böyle kalmıştır. Türklerle beraber
Sungurlu çevresinde bir çok yerleşm e kurulm uş fakat bunlardan
hiçbiri önemli bir merkez haline gelem em iştir. Bu sahaya kurulan
yerleşm e merkezlerinden biri olan Sungurlu, 16. yüzyılda küçük bir
köy durum undadır (Sivas Tahrir Defteri). Adını burada ilk yerleşen
Sunguroğulları'ndan alan köy ve yukarıda bahsedilen, Budaközü
Çayı havzasını oluşturan saha, O sm anlılar dönem inde, idari olarak
Sivas Eyale^v'ne bağlı, Bozok Sancağı'nın bir kazası olarak kalm ış
tır.
Bu sahada büyük bir merkez olm adığından uzun yıllar "Bu
daközü" adını taşıyan kaza, zam anla Sungurlu'nun gelişip bü
yüm esi nedeniyle "Sungurlu" adını almıştır. O sm anlı'nın idari
sistem indeki değişikliklere göre Bozok (Yozgat) sancağından
sonra Çorum Sancağı'na bağlanan ilçe (Ankara V ilayet Salna
mesi 1904-1909), Cumhuriyetin ilanından sonra, yeni idari bö
lünüş sistemine göre, Çorum iline bağlı bir ilçe haline getirilm iş
tir.
Bu çalışmada, Sungurlu ilçesi nüfusu çeşitli yönlerden incele
necek, Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi arasında bir çok
bakımdan geçiş sahasında yer alan Sungurlu ilçesinde; nüfus dağılı
şı, yoğunluğu ile nüfusun sosyal ve ekonom ik nitelikleri üzerinde
durulacaktır. Nüfus gelişimi konusu ise Sungurlu için çok önemli
ve kapsamlı olduğundan ileride yayım lanm ak üzere konum uza da
hil edilmemiştir. Bu araştırma yapılırken, Sungurlu ilçesinin 1990
yılı idari bölünüşü ile 1990 nüfus sayımı esas alınmış olup, 1990
idari bölünüşü geriye taşınarak çalışm a tamamlanmıştır. Bu neden
le 1990 yılından sonra, ilçenin idari bölünüşünde m eydana gelen
bazı küçük değişiklikler dikkate alınmam ıştır. 1990 yılında Sungur
lu ilçesi, 102 adet köyden oluşm akta ve 51444'ü köylerde 30521'i
ilçe merkezinde olmak üzere toplam 81665 nüfusa sahip bulunm ak
tadır.
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SUNGURLU İLÇESİ KÖYLERİ (1990).
1 AKBOĞAZ
2 AKÇAKOYUNLU
3 AKÇALI
4 AKDERE
5 AKPINA R
6 ALEM BEYLİ
7 ARA BAÇA YI
8 ARICI
9 ARİFEG AZİLİ
10 AŞA ĞIPEŞPINAR
11 AŞAĞ IFINDIKLI
12 AYAĞIBÜ Y ÜK
13 AY DOĞ AN
14 BAĞCILI
15 BAĞDATLI
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

BAHŞIL1
BALKAYA
BEŞDAM
BEŞKIZ
BEYLİCE
BEYYURDU
BOZTEPE
BOZYAYLA
BUNALAN
BÜY ÜKBOLATLI
BÜYÜKİN CESU
CEVHERİ
ÇAD IRHÜ YÜK
ÇA M OLUK
ÇAVUŞÇU
ÇAV UŞKÖY

ÇAY AN
33 ÇA YYAKA
34 ÇİÇEKLİ

35 Ç İÇEK LİK ELLER
36 ÇİFTLİKKÖY
37 Ç İN G İRLER

69

38
39
40
41
42

72

ÇU K URLU
ÇULHALI
DAYINCIK

73
74

D EM İRŞEY H

75

D ENİZLİ
43 DERE KIŞLA
44 DERTLİ
45 EKM EKÇİ
46 EŞM E
47 GAFURLU
48 GAZİ
49 GÖKÇAM
50 GÖKÇEKÖY

76
77
78
79
80

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

GÖLLER
G Ü L D ER ESl
G Ü LO LU K
GÜVENDİK
HACIOSM AN
HİLALLİ
İKİZLİ
İM lRLİ
İNEGAZİLİ
KAM IŞLI
K ARAÇAY
KARAHACILI

KARAKAYA
KARAKOCALI
KARAOĞLU
KAVŞUT
KEM ALLI
68 KERTM E

63
64
65
66
67

KIRANKIŞLA

70 KIŞLAKÖY
71 KIZILÇAKIŞLA
KÖRKÜ
KULA
KURBAĞALI
KUŞÇALI
KUZEYYU RT
KUZUCAK
KÜÇÜKBOLAT
KÜÇÜKİNCESU
M AHM ATLI
M URATKOLU

81
82 OĞLAKÖZÜ
83 ORTAKIŞLA
84 SALM ANKÖY
85 SARAYCIK
86 SARIKAYA
87 ŞEKERHACILI
88 TATLI
89 TATLISU
90 TERZİLİ
91 TOKULLU
92 TUĞCU
93 TURGUTLU
94 TÜRKHACILARHA NI
95 YARIM SÖGÜT
% YENİHACIL.ARHANI
97 YEŞİLOVA
98 YEŞİLYURT
99 YİRCE
100 YORGALI
101 YÖRÜKLÜ
102 YUKAR1BEŞPINAR

N Ü F U S D A Ğ IL IŞ I

Sungurlu ilçesi ve çevresi nüfus dağılışı bakımından, K arade
niz Bölgesi kıyı kesim inin sık nüfuslu yerleri ile, İç Anadolu'nun
seyrek nüfuslu yerleri arasında, orta sıklıkta nüfusa sahip bir geçiş
sahası durumundadır. Genel olarak orta sıklıkta nüfusa sahip olan
Sungurlu ilçesi, kısa mesafelerde bile nüfusu etkileyen faktörlerin
farklı olm asından dolayı, nüfusun eşit olarak dağılmadığı bir saha
dır.
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Harita 3'e dikkat edilecek olursa, Sungurlu şehri ortada kalmak
şartıyla, kuzeyde Uğurludağ, güneyde A ygar Dağı yüksek kütleleri
ile ilçenin doğusundaki yüksek sahanın, nüfusun sıklaştığı yerler
olduğu görülür. Sungurlu batısındaki saha, yani güneyde Bunalan
köyü ile kuzeyde Yirce köyü arasında çekilecek bir çizginin batı
sında kalan saha ise ilçede en seyrek nüfuslu yerleri oluşturur (H a
rita: 3).
Bu açıklam alardan da anlaşılacağı gibi, ilçede nüfusun dağılı
şında, yükselti, röliyef, toprak, su kaynakları ve ulaşım ın rolü çok
fazladır. Sungurlu ilçe merkezi dışarda bırakılırsa, yükseltinin arttı
ğı, buna bağlı olarak yağışların fazlalaştığı Sungurlu şehrinin ku
zey, doğu ve güneyindeki yüksek sahalar ile sulu tarım a imkan
veren akarsu kenarlarında nüfus sıklaşm aktadır. Bu kesim lerde nü
fusun sıklaşmasında etkili olan diğer bir faktörde, jeolojik yapıya
bağlı olarak gelişen toprak kalitesinin iyi olmasıdır.
Yükseltinin az olduğu, yağışların ve su kaynaklarının azaldığı
Bunalan-Yirce hattının batısındaki saha ise, aslında eğim şartlarının
tarım için çok uygun olm asına rağmen nüfusun seyrek dağıldığı bir
sahadır. Burası eğimi az olan geniş düzlüklerden oluşm asına rağ
men, jeoloji haritasında görüldüğü gibi (Harita: 4), Oligo-M iosen
tuzlu-jipsli serilerle kaplıdır. Oligo-M iosen dönem inde bu sahada
var olan bir gölün tabanında depolanan tuzlu-jipsli serilerin oluştur
duğu topraklar tarımsal faaliyetler için olum suz etkiler yapm akta
dır. Bu sahaların yüksek olmaması nedeniyle yağış az olduğu gibi,
buradan geçen akarsuların taşıdığı suların, yukarı kesim lerde sula
m ada kullanılması ve evapotranspirasyon ile kaybolması yüzünden,
sözkonusu sahada suları iyice azalır. Yine bu sahada kaynakların az
olması, olanlarında tuzlu ve acı olm ası nedeniyle (bu sahada yer
alan Akçakoyunlu, Boncuk, Alibaba ve Sarıkaya tuzlu kaynakları,
tuzla olarak O sm anlılar dönem inden beri işletilmektedir) ilçenin
batı kesimi en seyrek nüfuslu yerler durum una gelmiştir. Öyleki
nüfus dağılışı haritası ile jeoloji haritası karşılaştırıldığında, seyrek
nüfuslu yerler ile Oligo-M iosen tuzlu-jipsli serilerin yayılımı he
men hemen birbirine uymaktadır (Harita: 3-4).
Sungurlu ilçe merkezi ise, artık doğal şartların nüfus üzerinde
etkisini iyice yitirdiği, ekonomisi daha çok tarım dışı faaliyetlere
bağlı bir şehir yerleşmesi olduğundan nüfusun en sık bulunduğu
yer olup, kırsal kesimden ayrı tutulmuştur.
NÜ FU S YOĞUNLUĞU
Sungurlu ilçesi nüfus yoğunluğunu 1935-1960 ve 1990 yıllan
için hazırlanan üç ayrı harita ile açıklanacaktır. Bu haritalar her ida-
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ri birimin (102 adet köy ve ilçe merkezi olmak üzere toplam 103
birim) nüfusunun, o birim yüzölçüm üne bölünerek elde edilen
"Aritmetik Nüfus Yoğunluğu" haritalarıdır.
1935 yılında Sungurlu ilçesinde km2'ye 21 kişi ve köylerde 18
kişi düşerken, şehrin nüfus yoğunluğu 96'dır. İlçenin ortalam a nü
fus yoğunluğunun 18 olduğu dikkate alınırsa, ilçenin ortalam a nü
fus yoğunluğu grubunun, haritada yer alan 15-30 grubu olduğu ka
bul edilebilir. Bu halde ilçenin büyük kısm ında yani 49 birimde
(% 48) km2’ye 15-30 kişinin düştüğü görülür (Harita: 5). Sungurlu
şehri dışarda bırakılırsa nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yerler;
doğuda, Karakaya, Beşdam, Arifegazili, Beylice, Beyyurdu, kuzey
de, Yirce, Hacıosman, Güloluk, güneyde Ç içeklikeller ile Kemallı
köyleri ve çevreleridir. 1935 yılında, ilçede nüfus yoğunluğu
30'dan fazla olan biri Sungurlu şehri olm ak üzere 18 idari birim
vardır. Km2'ye 15 kişiden az insanın düştüğü birim sayısı 36 olup
(% 35), bunlar genellikle ilçe batısında toplanm ışlardır (Harita: 5).
H arita 6'da görüldüğü gibi 1960 yılına gelene kadar bütün ilçe
de toptan bir nüfus artışı olmuştur. Bu yılda ilçenin nüfus yoğunlu
ğu 31'e, köylerin nüfus yoğunluğu 27'ye çıkarken, şehirde yoğun
luk 98 kişi birden artarak 194'e çıkmıştır. İlçe yoğunluğu olan 27
yine 15-30 nüfus grubunda kalmıştır. Biz yine bu grubu ilçenin or
talaması kabul edersek, ilçenin büyük kısmının bu grupta kaldığı
görülür (Harita: 6). 1935'den 1960'a kadar ilçede nüfus artışından
dolayı 15'in altında nüfus yoğunluğuna sahip birim ler 9'a kadar
inerken, ortalamanın üstündeki birim lerin sayısı çok artmıştır. O rta
lama nüfus yoğunluğu grubunda yer alan birim sayısı 49 olan bu
yılda, 30-45 yoğunluk grubunda 28, 45-75 yoğunluk grubunda 15,
75-150 grubunda 1 birim olmuş ve şehirde 194 kişi olarak gerçek
leşmiştir. 1935'den bu yıla kadar genel olarak bütün ilçede nüfus ar
tışı olduğu için, nüfus yoğunluklarının artışıda öyle olm uş, hemen
hemen bütün idari birim ler 1935 yılına göre bir üst gruba geçm iş
lerdir. 1960'da da nüfus yoğunluğunun en az olduğu yerler Sungur
lu batısındaki sahalar iken, nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu
yerlerde yine yerlerini muhafaza etmişlerdir.
Son harita olan 1990 yılına gelindiğinde, 1960'dan önceki dö
nemin tam tersi bir olayın varlığı hemen dikkati çeker. Bu olay
Sungurlu ilçesinde genel olarak bir yoğunluk azalmasının olduğu
dur. Bu durum, göçler nedeniyle m eydana gelmiş olup, 1950'li yıl
lardan itibaren başlayan göçler günüm üze kadar sürmüştür.
1990 yılında Sungurlu ilçesinin nüfus yoğunluğu 42 olup, yük
selmenin sebebi, şehirde m eydana gelen nüfus artışıdır (1990'da
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Sungurlu şehrinin nüfus yoğunluğu 559 kişi/km 2'dir). Şehrin nüfusu
ayrı tutulursa, köylerin nüfus yoğunluğunun 27 olduğu görülür
(1960 yılında köylerin nüfus yoğunluğunun 27 olduğu hatırlanırsa,
30 yıl sonra yoğunluğun yine aynı kaldığı ortaya çıkar). Biz 27'yi
içeren 15-30 nüfus yoğunluğu grubunu yine ortalama kabul edersek
(ilçe toplam nüfus yoğunluğu ortalam a kabul edilmediği halde) bu
gruptaki birim sayısının 35'e düştüğü görülebilir. 1990'da ortalama
nın altında yoğunluğa sahip olan birim sayısı 9'dan 27'ye çıkarken,
ortalam a üstündeki gruplardan 30-45 grubu 24'e, 45-75 grubu 9'a
düşmüştür. Buna rağmen 75-100 grubundaki birim ler l'den 7'ye
çıkmış, şehrin yoğunluğu da 2.8 kat artış kaydetm iştir (Harita: 7).
Görüldüğü üzere, 1960'dan 1990'a kadar geçen sürede, Sungur
lu ilçesi köylerinde, göçlere bağlı olarak nüfus yoğunluğu azalır
ken, Sungurlu şehrinde nüfus artışına bağlı olarak nüfus yoğunluğu,
çok artmıştır.
N Ü F U S U N S O S Y A L N İT E L İK L E R İ
Nüfusun C insiyet ve Yaş N itelikleri

Sungurlu ilçesi nüfusunda 1960 yılı bir kenara bırakılırsa, ka
dın nüfusunun az veya çok farkla her zaman erkeklerden fazla ol
duğu görülmektedir. Genel gidişi bozm ayan bu yıl dikkate alın
mazsa, kadın nüfusun, toplam nüfus içinde oransal olarak en fazla
olduğu yıl 1935'dir. II. Dünya savaşı sonuna kadar erkeklerin asker
de olm aları nedeniyle 1950'ye kadar erkeklerden fazla olan kadın
lar, bu defa da 1950'den sonra başlayan göçler ve artan mevsimlik
işçilik nedeniyle üstünlüklerini korumuşlardır. 1935'de 40167 olan
toplam nüfusun 21259'u kadınlar (% 53) ve 18908'i erkeklerden
(% 47) oluşmaktadır. 1960 yılına kadar geçen sürede kadınlar yıl
lık % 1.7 oranında artarken, erkekler yıllık % 2.4 oranında artm ış
lardır. 1960'da 60915 olan toplam nüfusun % 5 0 .l'i erkeklerden
(30573) ve % 49.9'u kadınlardan (30342) oluşurken 1990 yılına ka
dar geçen süre içinde kadınlar yıllık % 1.3 oranında artarken, göç
lere katılan nüfusun genellikle erkeklerden oluşması nedeniyle, er
kekler % 0.8 oranında artış kaydetmiştir. 1990 yılına gelindiğinde
81665 toplam nüfusun % 47.3'ü erkeklerden (38699) ve % 52.7'si
kadınlardan (42966) oluşmaktadır.
İlçe toplam nüfusu içinde bu şekilde olan cinsiyet kompozisyo
nu, şehir ve köyler ayrı incelendiğinde farklılıklar göstermektedir.
Sungurlu köylerinde erkeklerin mevsimlik işçi olarak büyük şehir
lere gitmeleri ve 1950'lerden sonra meydana g e l e n göçlere katılan-
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ların çoğunlukla erkeklerden oluşm ası nedeniyle, kadın nüfus
1935'den bu yana hep erkek nüfustan fazladır. 1990 yılında 51144
olan toplam köy nüfusu içinde, erkekler 23632 (% 46.2) ve kadınla
rın 27512 (% 53.8) kişiden oluştuğu görülm ektedir. Bu yılda ilçede
bulunan 102 köyden 2 tanesinde erkek ve kadın nüfus eşit, 14 tane
sinde (% 13.7) erkekler fazla iken, 86 adet köyde (% 84.4) kadın
nüfusun erkeklerden fazla olduğu dikkati çekm ektedir. Buda Sun
gurlu köylerinde m eydana gelen göçlerin şiddetini gösteren bir kri
ter olma özelliği taşımaktadır.
Sungurlu şehir nüfusuna bakıldığında, 1960'a kadar kadın nü
fusun fazla olduğu görülür. Cum huriyete kadar uzun savaşlar yaşa
yan Türkiye'nin, bu savaşlarda bir çok erkek nüfusunu kaybeden di
ğer kasaba ve şehirleri gibi, Sungurlu'da erkek nüfusunun büyük
kısmını kaybetmiştir. Sözkonusu yıllarda azalan erkek nüfusun, da
ha sonra başlayan II. Dünya Savaşı nedeniyle askere çağrılmaları
yüzünden, Sungurlu şehrinde kadın nüfus 1960'a kadar hep erkek
lerden fazla olmuştur. 1935'de Sungurlu şehrinde yaşayan 5250 ki
şiden 2865'i erkek (% 45) ve 2885'i kadın (% 55) nüfustur. 1960'da
ise 10619 toplam nüfusun 5355'i erkek (% 50.4) ve 5264’ü kadın
lardan (% 49.6) oluşmaktadır. 1960'dan sonra, bazı iş imkanlarının
doğmasıyla nüfus çekm eye başlayan Sungurlu şehrinde, özellikle
her türlü iş yapabilen erkek nüfusun gelmesiyle, erkeklerin oransal
üstünlüğü başlamıştır. 1990'a kadar bu şekilde olan gelişim, son
yıllarda tekrar değişmiş ve kadın nüfus üstünlüğü ele geçirmiştir.
1960'lardan itibaren bazı küçük sanayi tesisleri ile, hizmet sektö
ründe m eydana gelen gelişm eler çok fazla büyümemiş, 1990'lara
gelinceye kadar köklü bir sanayii tesisi kurulamamıştır. Bu nedenle
artık nüfus çekmez hale gelen Sungurlu şehri, yeni iş imkanları açı
lamadığından nüfus verm eye bile başlamıştır. 1990'da 30521 olan
toplam nüfus içinde erkekler % 49.3'lük orana (15067) düşerken,
kadınlar % 51.7'ye (15454) yükselm iştir.
1980 yılında Sungurlu şehrinde kadınlar nüfusun % 49.7'si
iken 1990 yılında aynı oran % 50.6'ya yükselmiştir. Nüfus piram i
dinde de görüldüğü gibi, kadın ve erkek nüfus hemen her yaş gru
bunda birbirine eşittir (Grafik: 1).
Görüldüğü gibi, Sungurlu ilçesi kırsal kesim inde göçler ve
mevsimlik işçiler nedeniyle (bu faaliyetlere katılaıılar genellikle er
keklerdir) kadınlar çoğunluktadır. Sungurlu şehrinde ise, 1960'a ka
dar aynı sebepden dolayı kadınlar fazla iken, burada açdan yeni iş
imkanlarına bağlı olarak 1960'dan sonra erkekler, kadın nüfusu
geçmiştir.
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1980 yılında Sungurlu şehrinde 0-5 yaş grubunda 4070 kişi
olup, bunlar toplam nüfusun % 16.7'sini teşkil etmektedir. 6-14 yaş
grubundaki 5821 kişi ise toplam nüfusun % 23.9'unun oluşturm akta
ve dolayısıyla Sungurlu şehir nüfusunun % 40.6'sını 15 yaşın
dan küçükler, meydana getirm ektedir. Üretken nüfus olarak ka
bul edilen 15-64 yaş grubundaki nüfusun toplam nüfusa oranı ise
% 54'dür. 1990 yılında toplam nüfus 30521'e çıkarken 0-5 yaş gru
bunun payı % 13.7'ye inmiş, 6-14 yaş grubuda % 26.1'e çıkmıştır.
O halde 15 yaşından küçük çocukların payı % 39.8 olurken, üret
ken nüfusun payı % 56.3 çıkm ıştır ki, eğer bu durum iyi kullanıla
bilirse, Sungurlu ekonom isi için önem li katkılar sağlanabilir (Tab
lo: 1, G rafik : 1).
Tablo: 1. Sungurlu Şehir Nüfusunun Yaş Gruplarına Göre Dağılışı.
1990
Yaş G ru b u

E

K

T

04

1747

1700

3447

5-9

2168

2023

4191

10 14

2405

2182

4587

15-19

1750

1645

3395

2024

984

1285

2269

25-29

1036

1270

2356

3034

995

1022

2017

35-39

773

895

1668

4044

643

725

1368

* 4549

529

571

1100

5054

470

568

1038

55-59

562
421

492
437

1054

6064
65 -69

210

273

483

7074

112

146

258

75-79

109

98

207

8084

57

71

128

85 +

46

51

97

T o p la m

15067

15454

30521

858

Çocuklar gibi tüketici nüfus sayılan 65'den büyük yaş grubun
daki nüfus 1980 yılında % 5.3 oranında iken olumlu sayılabilecek
bir gelişme ile 1990'da 1173 kişiye düşerek toplam nüfus içinde
% 3.8 oranına inmiştir. 15 yaşından küçüklerinde (1980'de % 40.61990'da % 39.8), aynı şekilde düşm esi, bize üretken yaş grubunun
arttığını, dolayısıyla iktisaden faal olm a çağındaki bu nüfusun, Sun
gurlu ekonom ik hayatına yetirince işgüçü sağladığı fikrini ver
mektedir. Fakat 1990 yılında söz edilen yaş gruplarının bir çoğunda
kadın nüfusun daha fazla olması, Sungurlu şehrinin artık nüfus çek-
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meyip, erkek nüfusu da dışarıya gönderdiğini gösterm ektedir. Şu
halde 1960'dan itibaren Sungurlu'da açılan yeni iş imkanlarına bağ
lı olarak artan erkek nüfus 1985'den sonra yeni iş sahalarının açıl
m am asına bağlı olarak, başka şehirlere göç etm eye başlamıştır.
1990 nüfus sayım ına kadar bu şekilde olan gelişim, sözkonusu yıl
dan sonra Sungurlu şehrinde faaliyete geçen bazı küçük sanayi te
sisleri nedeniyle değişiklik gösterm eye başlamıştır.
Nüfusun K ültürel N itelikleri

1980 sayım ına göre, 24309 kişinin yaşadığı Sungurlu şehrinde,
13630 kişi okum a-yazm a bilmektedir. 6 yaşından büyük nüfusun
19560 olduğuna bakılırsa, şehirde okum a yazm a oranı % 69.6'dır.
erkek nüfusta bu oran % 86.7 iken kadınlarda % 53.6'ya düşer.
Bu yddan sonra büyük bir artış gösteren okuryazar nüfus 10 yd
sonra 20634'e çıkm ıştır. 1990'da şehirde yaşayan 30521 kişinin,
26291'inin 6 yaşından büyük olduğu dikkate alınırsa, okumayazma oranının % 78.4 olduğu ortaya çıkar. Erkek nüfusta bu oran
7c 87.9 ve kadınlarda % 84.6'dır. G örüldüğü gibi okur, yazar nüfus
1980'den sonra hızla artarak Türkiye ortalam asına (% 80.4) çok
/aklaşm ıştır. Aynı şekilde, eğitim -öğretim gören nüfusta da gelişne gösteren Sungurlu şehrinde, toplam okul bitiren nüfus 1980'de
'0185 iken, 1990 yılında 15958'e yükselm iştir (Tablo: 2).

G rupları

G rafik: 1. Sungurlu Şehri Nüfus P iram idi 1990.
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Tablo: 2. Sungurlu Şehrinde 1980 ve 1990 Yıllarına Ait Seçilm iş Kültürel Bilgiler.

T o p la m

Okum a

T o p lam

6

Bir

T o p lam

ilkokul

Orta

Lite

Ü n iv e r

N u fu »

yazm a
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m ez u n u

o kul

m ez u n u
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yazm a

üstü
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b itire n

%

r u n tu n d a

b ile n

o ran ı

D iğ er

m e

m ez u n u

zu n u

n
m ezun
o lm a y a n

1980

1990

T oplam

24309

6607

13630

69,6

3444

10185

7639

1430

870

277

4

E rkek

12225

1930

8208

86,7

1896

6312

4506

1029

543

233

2

3133

401

295

44

2

Kadın

12084

4677

5422

53,6

1548

3873

T o p la m

50521

5657

20634

78,4

4675

15958

11735

2173

1486

563

2

E rkek

15067

1557

11337

87,9

2385

8951

6142

1452

950

397

2

Kadın

15454

4100

9297

69,3

2290

7007

5593

721

526

167

—

1990 yılında bir öğrenim kurum undan mezun olan nüfus için
de ilkokul m ezunlan 11735 ile başta gelmektedir. Bu değer ile
toplam, bir öğrenim kurum undan m ezunlar içinde % 73.5'lik orana
sahiptir. Sözkonusu oran, ortaokul m ezunlannda % 13.6, lise mezunlannda % 9.3 ve üniversite m ezunlannda da sadece % 3.6 dır.
Sungurlu şehrinde okul çeşit ve sayısı oldukça fazla olup, sadece
yükseköğretim okulu bulunm am aktadır. 1993 yılı itibariyle Sungur
lu şehrindeki okul çeşit ve sayılan şöyledir: Genel Lise, Kız M es
lek, Endüstri M eslek, İmam Hatip, Ticaret, Sağlık M eslek ve Özel
Anadolu Lisesi ile 12 tane ortaokul ve ilkokul, İlçe köylerindeki
104 ilk ve ortaokuluda sayarsak, ilçede toplam 123 okulun oldu
ğu görülür. Köylerdeki 104 okulda toplam 209 öğretm en görev
yapm akta, toplam 6975 öğrenci bu okullarda öğrenim görm ekte
dir. Ö ğretm en başına 34 öğrencinin düştüğü köylerde, öğrencilerin
% 49.2'si erkek (3437) ve % 50.8'i kızlardan (3538) oluşmaktadır.
Köylerde sadece Arifegazili, D em irşeyh ve Kaledere'de ilköğretim
okulu olup, gerisi ilkokullardan oluşm aktadır (İlçe M illi Eğt. Müd).
Y ukanda da söylendiği gibi Sungurlu köylerinin tam am ında
ilkokul olm asına rağmen ortaokul sadece 3 köyde bulunm akta
dır. Bu nedenle köylerde okum a yazm a oranı az olup, ilkokul
dan sonra okum ak isteyenler ya Sungurlu'da okum akta ya da ai
lesiyle birlikte göç hareketlerine katılarak büyük şehirlere gitm ek
tedirler.
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N Ü F U S U N E K O N O M İK N İT E L İK L E R İ

Eskiden beri çevresindeki geniş bir sahanın en önem li yer
leşme merkezi olan Sungurlu, bugün idari bakımdan sadece
kendine bağlı köylerin değil röliyefın uygunluğu ve şehrin
morfolojik bir ünitenin ortasında olm asına bağlı olarak; Delice,
Kızılırmak, Boğazkale ve Yozgat'a bağlı çevre köylerinin bir ço
ğu için de ekonom ik, sağlık, kültür ve eğitim merkezi duru
mundadır. 1944 yılında bir araştırmasını yayımlayan Özçörekçi'de
aynı özelliği tesbit etm iş olup, bu araştırm aya göre Sungurlu şeh
ri yaklaşık 3500 km2 lik bir sahanın merkezidir (Özçörekçi,
1944). Bu nedenle özellikle Cumhuriyetten sonra hızla gelişen şe
hir ticaret, eğitim , sağlık ve kültürel faaliyetler ile 1990'dan sonra
da sanayii sektöründe çalışan nüfusunu artırmıştır. Yeni açılan iş
imkanlarına bağlı olarak gelişen şehir 1900 yılında 4500 nüfusa sa
hipken (Höhfeld, 1985) 90 yılda 6.8 kat artarak 1990'da 30521'e
ulaşmıştır.
1980 yılında Sungurlu şehir nüfusu 12225 erkek ve 12084 ka
dın olm ak üzere 24309 kişiden oluşmaktadır. 5036 kişinin iktisaden
faal olduğu bu şehirde, Türkiye'de bir çok küçük şehirde olduğu gi
bi, ekonom ik faaliyette bulunm ak erkeklerin tekelindedir. Öyleki
4735 erkek nüfusun çalışm asına karşılık kadınların sayısı sadece
301 (% 6) kişidir (Grafik: 1). 1980'de Sungurlu'da iktisaden faal
nüfusun 12-65 yaş arasında olan, çalışabilecek yaştaki tüm nüfus
içindeki payı % 33.1'dir. Faal nüfus içinde erkeklerin % 94, kadın
ların ise % 6 oranında yeraldığı bu yılda iktisaden faal nüfus, şehir
nüfusu içinde % 20.7 oranına sahiptir. Çalışan her bir kişiye, çalış
mayan dört kişinin düştüğü 1980'de, tarım sektöründe çalışanların
(807 kişi) faal nüfus içindeki payı % 16'dır. H izm et sektöründe ça
lışan 3287 kişiye (% 65.8) karşılık, sanayii sektöründe sadece 919
kişi (18.2) faaliyet gösterm ektedir*. Hizm et sektörü içinde yer alan
ve 1255 kişinin çalıştığı toplumsal hizm etler tek başına iktisaden
faal nüfus içinde % 24.9 oranı ile en önemli sektör durum undadır
(Tablo: 3, Grafik: 2). 1980 yılında Sungurlu'da 12-65 yaş grubunda
olan 15172 kişiden 5036'sının çalıştığına bakılırsa, şehirde yaşayan
ve çalışma çağında olan her 3 kişiden biri iktisaden faal durum da
dır.
*

1 9 8 0 y ılı iç in B .D .t.E . y a y ım m e to d u g e fe ğ in c e S u n g u rlu şe h rin d e k i to p la m ik tisa 

den faal nüfus v e rilm e s in e r a ğ m e n ; se k tö rle re g ö re d a ğ ılış b e lirtilm e d iğ in d e n , s e k tö rle rin
o ran ı ta h m in id ir.
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Tablo: 3. Sungurlu Şehrinde Iktisaden Faal Olan N üfusun Sektörel D ağılım ı 1990.
Taı im
Çalışanlar

Sanayii

Toplam

Hizmet

% oran

Çalışanlar

% oran

Çalışanlar

% oran

Çalışanlar

1980

807

16

919

18,2

3287

65,8

5036

1990

975

14,4

730

10,6

5117

75

6823

10 .60 %

□ Tarım

^ Sanayi

M Hizmet

Grafik: 2. Sungurlu Şehrinde Iktisaden F aal Olan Nüfusun Sektörel D ağılım ı 1990.

On yıl sonrasına, yani 1990 yılına gelindiğinde şehir nüfu
sunun yıllık % 2.5 artm asına karşılık, ıktisaden faal nüfusun yıllık
% 4.4 oranında arttığı görülm ektedir. Ö zellikle 1980'den sonra açı
lan yeni iş im kanlarına bağlı olarak nüfusu hızla artan şehirde,
1985'den sonra artış yavaşlamıştır. 1990 yılında iktisaden faal nü
fus 6823 olup, şehir nüfusu içindeki oranı % 22.3'e yükselm iştir.
Bu yılda iktisaden faal olan kadın sayısı 627'ye (% 9.1) çıkarken,
erkek nüfusda 6196'ya (% 90.9) çıkmıştır. 1990'da da üstünlüğünü
koruyan hizm et sektörü, büyük bir artış kaydederek (5177) faal nü
fus içindeki oranını % 75'e çıkartmıştır. Tarım sektöründe çalışan
976 kişinin faal nüfus içindeki payı % 14.4'e inerken, sanayii sektörüde benzer bir azalm a ile % 10.6'ya (730) düşm üştür (Tablo: 4).
1980'de 3287 kişi ile iktisaden faal nüfusun % 65.8'inin çalıştı
ğı bu sektör, 1990'da 5 1 17’ye yani % 75'e yükselm iştir. H izm et sek
törü içinde ilk sırayı % 39.9 ile toplum hizmetleri alırken, ikinci sı
rada % 30.9 ile toptan, perakende ticaret ile lokanta ve otellerde
çalışanlar gelmektedir. İnşaat işlerinde çalışanların % 14.4 pay tut
tuğu bu yılda, 474 kişi ulaştırm a ve haberleşme işlerinde çalışırken
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(% 9.2) geriye kalanlarda, mali kurumlar, sigorta şirketleri, elekt
rik, gaz ve su ile diğer hizm et faaliyetlerinde çalışm aktadırlar
(Tablo: 4). Toplam 5117 kişinin faaliyet gösterdiği hizm et sektö
rü, cinsiyet itibariyle erkeklerin tekelinde sayılabilir. Çünkü bu sek
törde çalışan erkek sayısı 4745 olup (% 92.8), kadınlar sadece 372
kişidir (% 7.2).
Tablo: 4. Nüfusun Son Haftadaki İktisadi Faaliyet Kollan ve Cinsiyete Göre Dağılımı (12 ve Yukarı
Yaşdaki Nüfus Olup, İşsizleri Kapsamaz).
1990
İk tisad i fa a liy e t k o lu
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E
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M ali k u r u m la r, sig o rta vb.
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D iğ e r
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9
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50

2
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13

T o p la m

6823

6196
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5036

4735

301

T o p la m şe h ir n ü f u s u n a o ra n ı (% )

22,3

20,3

2,0

20,7

19,4

1,3

1990 yılında iktisaden faal nüfusun yaş gruplarına bakıldığında
ilk sırada % 15.3 oranıyla 25-29 yaş grubu (1047 kişi) gelmektedir.
Bu grubu 1010 kişi ile 30-34, 794 kişi ile 35-39 yaş grubu izlem ek
tedir. O halde Sungurlu şehrinde iktisaden faal nüfusun % 58.1 ’ini
20 ile 39 yaş arasındaki yetişkin nüfus oluşturm aktadır (Grafik 1).
Sözedilen yılda 12-65 yaş arasında olan 19886 kişiden 6823'ünün
iktisaden faal olduğuna bakılırsa, çalışma çağında olup da çalışan
her bir kişiye karşılık 2 çalışmayanın bulunduğu görülebilir. Yine
12 ile 65 yaş arasında olan 19886 kişiden 13063 kişinin iktisaden
faal olm adığı görülmektedir. İktisaden faal olm ayan nüfus içinde
1049 kişinin işsiz olduğu (894 erkek, 155 kadın), 3446 kişinin öğ
renci, 8656 kişinin ev kadını, 500 kişinin de em ekli olduğu dikkati
çekm ektedir.
Türkiye'de son yıllarda şehirlerde tarım sektöründe çalışanlar
da m eydana gelen azalmaya karşılık, sanayii ve özelliklede hiz
met sektöründe çalışanların arttığı gözlenmektedir. Türkiye gene
linde ortaya çıkan bu gelişmeye, Sungurlu'da ayak uydurmuş olup,
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gelişme kaydederek % 65.8 den % 75'e yükselmiştir. Sungurlu'da
sanayii tesislerinin az olması nedeniyle, sanayiide faaliyet gösteren
nüfusun oranı % 18.2’den % 10.6’ya düşmüştür. Görüldüğü gibi
Sungurlu, iktisaden faal nüfusun % 85.6'sının tanm dışı faaliyet
lerde çalışm ası nedeniyle fonksiyonel olarak bir "şehir" karakterindedir. Bu nüfusun da büyük kısmının hizm et sektöründe faaliyet
gösterm esi nedeniyle, Sungurlu'nun bir "hizm et şehri" olduğu söy
lenebilir.
Sungurlu kırsal kesim de yaşayanlar ise, bilindiği üzere Türki
ye'de kırsal kesimde yaşayanların temel ekonom ik faaliyeti olan ta
rım ve hayvancılıkla uğraşmaktadırlar.
SO N U Ç
Sungurlu ilçesi, nüfus yoğunluğu bakım ından Türkiye ortala
masının altında olan bir sahadır. İlçe genelinde km2'ye 42, köylerde
27 ve şehirde 559 kişi düşm ektedir (1990). Bu yoğunluk değerleri,
saha ile orada yaşayan insanların yürüttükleri ekonom ik faaliyetler
arasındaki ilişkilerin derecesini gösterm ektedir. 1960'lara kadar nü
fusun artm asına bağlı artan ilçenin nüfus yoğunluk değerleri, ülke
mizin sosyo-ekonom ik yapısında m eydana gelen değişmelere para
lel olarak başlayan göçler nedeniyle azalmış veya yerinde saymış
tır. Sungurlu köylerinden olan göçler, genellikle Ankara, İstanbul,
İzmir gibi büyük şehirlere doğru olurken bu göçlerden Sungurlu
şehride payını almıştır.
Sungurlu şehri, açılan iş imkânları nedeniyle özellikle 1950'lerden sonra köylerinden nüfus alarak hızlı bir şekilde büyümüştür. İş
alanları genellikle kam u ve ticari faaliyetlerde, yani hizm et sektö
ründe olm uş, köklü bir sanayileşme hareketi başlatılamam ıştır. Bu
sayede çevresine hem en her türlü hizmeti veren Sungurlu ilçe mer
kezi, fonksiyon olarak "hizmet şehri" durum una gelmiştir. Fakat
1990 yılından sonra Sungurlu şehrinde kurulan bazı sanayii tesisle
ri nedeniyle sanayii sektörünün payı artmıştır.
1985'e göre 1990 yılında nüfusu azalan ilçede kadın nüfus, er
keklerden fazladır. Şehirde ve köylerin büyük kısm ında böyle olan
durum 1960'lı yıllardan itibaren başlayan göçlerin devam ettiğini
gösterm ektedir. İlçe merkezi nüfusunun % 51.1 'inin 20 yaşından
küçüklerin oluşturm ası Sungurlu şehrinin Türkiye gibi genç müfuslu olduğunu kanıtlam aktadır. O kum a-yazm a oranı % 80'e yaklaşan
şehir, bu haliyle Türkiye ortalam asına yakın bir değere sahiptir.

Sungurlu İlçesin in N üfus Ö zellikleri

232

Sungurlu şehri, iktisaden faal nüfusunun 3/4'ünün hizm et sek
töründe çalıştığı bir yerleşm edir. 1980'de % 65.8 olan bu oran 10
yıl içinde tarım ve sanayii aleyhine artarak % 75'e çıkmıştır. H iz
met sektörü içinde ise toplum hizmetleri en önem li faaliyet kolu
olup, % 40 oranına sahiptir. Türkiye'deki yerleşm e m erkezlerinin
büyük kısm ında m eydana gelen bu değişm e şehirleşm e açısından
olumlu sayılm asına rağmen, sanayii sektörünün de hizm etle orantılı
gelişmesi daha sağlıklı olacaktır.
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