
 

İstatistiklerle Yaşlı Nüfus 

 
     

“Demografinin etkisi yavaştır, ama toplumu derinden ve dönüşü olmayan bir şekilde etkiler”. 
  Prof. Dr. Oğuz Işık 

 

“Halk” ve “Yazı, Kayıt” kelimelerinin bileşiminden doğan demografi, nüfus kayıtları, nüfus 
olgularını inceleyen, Türkçede nüfusbilim dediğimiz uzmanlık dalıdır. Birçok bilimsel analizin 
temel bileşenidir ve çok uzun vadeli tahminler yapmak mümkündür. 
2019’un sonuna geldiğimiz bu günlerde Dünya, bir S eğrisi aşamalarında olduğu gibi büyük 
teknolojik ilerlemelerin olduğu bir dönemden geçiyor. Durgunluk dönemi aşaması biraz 
ürkütücü gelişmelere sahne olabilir; iklim değişimi, içilebilir su kaynaklarının azalması, kitlesel 
göç, kitlesel işsizlik gibi. Bu aşamadan önce sarf edeceğimiz çaba, durgunluk başladıktan 
sonra yapılabileceklerden daha etkilidir. 
Bu durum nüfusun bazı dinamikleri açısından da doğru; örneğin demografik geçiş süreci 
başladıktan sonra geri dönüşü yok, demografik fırsat penceresi aşamasında sarf edeceğimiz 
çaba hayati önem taşıyor. 

 Dünya nüfusuna dair son tahminler ne yönde? Birleşmiş Milletler’in (BM) 2019 
projeksiyonu ana senaryosuna göre dünya nüfusunun, 2019 yılında 7.7 milyardan 
2030 yılında 8.5 milyara, 2050 yılında 9.7milyardan 2100 yılında 10.9 milyara (%42 
artış) çıkması tahmin edilmektedir. Bu artış coğrafi farklılıklar gösterecektir, 2050’de 
nüfus artışı Sahra Altı Afrika’da %99, Okyanusya’da %56 (Avustralya ve Yeni Zelanda 
hariç), K. Afrika ve Batı Asya %46 (Türkiye BM coğrafi sınıflandırmasında Batı Asya’da 
bulunmaktadır), Avustralya ve Yeni Zelanda %28, Merkez ve Güney Asya %25, Latin 
Amerika %18, Doğu ve Güney Doğu Asya %3 , Avrupa ve Kuzey Amerika %2.  

 Artan sayıda ülkede nüfus düşüyor. Nüfusu en fazla artan ülkeler en fakir ülkeler, bu 
da açlıkla ve fakirlikle mücadeleyi, sağlık ve eğitim hizmetlerini iyileştirmeyi daha 
da zorlaştıracak.  

 Göç, birçok ülkede nüfusun değişiminde en önemli bileşenlerinden biri oldu.  
2018 rakamlarına göre Türkiye son 5 yıldır en fazla uluslararası göç alan ülke (5.8 
milyon), bunun 3.8 milyonu mültecilerden oluşuyor.  

 Dünyanın bazı bölgelerinde yüksek olmakla birlikte, doğurganlık düşüyor. 

 Dünya nüfusu yaşlanıyor, 65 yaş üstü, en hızlı büyüyen grup. Yaşam süresi uzuyor, 
ancak en fakir ülkelerde bu hala dünya ortalamasının 7 yıl altında kalıyor.  

 Çalışma çağındaki nüfusun oranının düşmesi sosyal güvenlik üzerindeki baskıyı 
artırıyor.  

 
 
 

 
           
https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49//Files/WPP2019_10KeyFindings.pdf 
https://ailevecalisma.gov.tr/media/11564/eyhgm_buelten_temmuz2019.pdf 
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 Türkiye’de 2019 sonu itibari ile yaşlı nüfus 7.550.727 dir. 65+ yaş üstü nüfusun  

toplam nüfustaki payı  %9,1dir.(Dünya ortalaması %9,3). Son 5 yılda yaşlı nüfus %21,9 
artmıştır. TÜİK nüfus öngörülerine göre yaşlı nüfus oranının 2030 yılında %12.9, 2040 yılında 
%16.3, 2060 yılında %22.6 ve 2080 yılında %25.6 olması bekleniyor. Bununla beraber 32,4 
olan ortanca yaşın da 2060 yılında 42,3’e kadar yükselmesi öngörülüyor.  

 

 
 

 2019 yılında, çalışan nüfustaki 100 kişi başına düşen yaşlı sayısını gösteren yaşlı 

bağımlılık oranı ise %13.4 oldu. Nüfus öngörülerine göre bu rakamın  2030 yılında %19,6, 
2040 yılında %25,3, 2060 yılında %37,5 ve 2080 yılında %43,6 olması beklenmekte. 

 En az bir yaşlı fert bulunan 5.629.421 hanenin 1.373.521'ini tek başına yaşayan yaşlı 
fertler oluşturdu. Bu hanelerin %75,7'sini yaşlı kadınlar, %24,3'ünü ise yaşlı erkekler 
oluşturdu. 

 2019 Haziran rakamlarına göre Türkiye’de toplam 401 huzurevi vardır. 

 

 
                             
 
 

 
 

 

https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/Files/WPP2019_10KeyFindings.pdf
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Consulta Araştırma’nın öncelikli araştırma konularından biri olan demografi, demografik 
dönüşüm ve bunun toplumsal yaşama etkileri, dünyada birçok ülke için şimdi ve gelecekte en 

önemli zorlayıcı gelişmelerden biri ve böyle olmaya devam edecek. Neredeyse her gün bu 
konuyla ilgili yeni bir haber, analiz ya da yayın ve acil önlem çağrısı yapılıyor. En çok tartışılan 

konulardan birisi de nüfusun yaşlanması. 

 Nüfusun Yaşlanması sürdürülebilirlik için kritik başarı faktörüdür 
 
Demografik dönüşüm süreci toplam doğurganlık hızının düşmesi ile başlıyor. Bir ülkede  
toplam doğurganlık hızının ortalama 2.1'in altına düşmesi durumunda nüfus kendini 
yenileyemiyor, azalma eğilimine giriyor. Buna paralel olarak çocuk nüfusu azalmaya, yaşlı 
nüfus artmaya başlıyor.  
Demografik dönüşüm süreci doğurganlığın azalmaya başlamasıyla başlıyor ve İskandinav 
örneklerinde gördüğümüz gibi tüm teşviklere rağmen geri döndürülemiyor. Bunun 
sonuçlarından bir tanesi de nüfusun yaşlanması oluyor. Demografik tahminlerin vadesi 75 yılı 
bulduğu için, dünya nüfusunun yaşlanmakta olduğu yeni bir haber değil.   
Demografik dönüşüm sürecinin “fırsat penceresi” aşamasında gerekli önlemleri almış olmak, 
doğru sosyal politikaları devreye sokmuş olmak kritik başarı faktörüdür, bu konuda doğru 
adımların atılması durumunda başarılı olunacağı anlamına gelir. Alınacak önlemler ve doğru 
sosyal politikalar önemli , ancak burada anahtar kelime zaman; önlemlerin hemen devreye 
alınması gerekiyor. Bazı ülkeler için “demografik fırsat penceresi” kapandı, bazıları için 
kapanmak üzere. Türkiye de bu ülkelerden biri, hala önünde değerlendirebileceği fırsatlar 
var. 
Toplumlarımızı derinlemesine dönüştürecek bir değişimin eşiğinde olduğumuz bu dönemde 
yaşlanmanın nasıl yönetildiği, kritik başarı faktörü. Dünyada ilk defa yaşlı nüfus 5 yaşın 
altındaki çocuk nüfusu geçti. BM tahminlerine göre yaşlı nüfus iki katına çıkarken, çocuk 
nüfus aynı kalacak; 2050’ye gelindiğinde ise 65 yaş üstü nüfusun 1.5 milyar (Dünya 
nüfusunun %16’sı), 15-24 yaş arası genç nüfusun ise 1.3 milyar olacak. Özellikle bazı Asya 
ülkelerinde ve yüksek gelirli ülkelerde belirginleşecek olan bu durumdan hiçbir bölge 
kaçamayacak, buna Türkiye de dahil.  
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 2018 yılı rakamlarına göre yaşlı nüfusun %18,3’ü okuma yazma bilmiyor, %16,8’i okuma 

yazma biliyor ama bir okul bitirmemiş,%45’i ilkokul mezunu.

 
  
 

 Eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %60'ına göre hesaplanan yoksulluk  

oranı, 2018 yılında Türkiye genelinde %21,2,yaşlı nüfus için %16,4 olmuştur.  

 2018 yılında 65+ üstü yaşlı maaşı bağlanmış 709.590 kişiye 2.900 mn TL kaynak  
ayrılmıştır. 

 Yaşlı nüfusun iş gücüne katılım oranı %12.5. 2018 yılı verilerine göre yaşlı nüfusun  
%65,5'inin tarım, %27,3'ünün hizmetler, %4,7'sinin sanayi, %2,5'inin ise inşaat sektöründe 
çalışmaktadır. 

 Yaşlı bireylerin internet kullanım oranı 2019 yılında %19,8’a ulaşmıştır.  

 Yaş grubuna göre Türkiye’de yaşlılık ile ilgili yaşam tercihleri incelendiğinde huzurevine  
gitme seçeneğini en az düşünen yaş grubu 65+ bireyler iken diğer yaş gruplarında 
huzurevine gitme tercihinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Aynı zamanda en fazla 65 ve 
üzeri yaştaki bireyler çocuklarının yanında kalmayı düşünmektedirler.  
 

 
 
 Yaşlıların en çok (%43,8), dolaşım sistemi hastalıklarından hayatlarını  
kaybettikleri tespit edilmiştir. Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı artarak 4,6’ya 
yükselmiştir. 
 

 Dünyada Covid-19’dan en çok etkilenen yaşlılar (%25 civarı) oldukça zor bir dönemden  
geçiyorlar, bir çok ülkede karantina altındalar, ailelerinden izole ve bir kısmı da bu dönemi  
yalnız geçiriyorlar. Bu durumun bir an önce kontrol altına alınması ve daha fazla kayıp 
yaşanmaması dileklerimizle. 
 
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33712 
https://ailevecalisma.gov.tr/media/11564/eyhgm_buelten_temmuz2019.pdf 
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65+ 7,7 51,3 27,5 12,9 0,6
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