
 

Sürükleyici Güç : Demografik Dönüşüm 
     

“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.  

 
 
 
 
 
Birleşmiş Milletler Coğrafi sınıflandırması ve ülke listesi: https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/ 
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_10KeyFindings.pdf 
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/wallchart/docs/MigrationStock2019_Wallchart.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.  

 
Gri Gezegen  
 
Gezegenimizle birlikte üzerinde yaşayanlar da yaşlanıyor, doğuşta beklenen yaşam süresi 
uzuyor; 1990 yılında 66.5’tan 2019’da 72.6’ya, 2050’de 77.1’e çıkması bekleniyor. 
Neandertal insanın ömrünün 37.8 olarak hesaplandığı düşünülürse, bu konuda oldukça 
mesafe katetmişiz. Roma’da ortalama yaşam süresi 35-40 arası idi. Çocuk parkları yerini 
yaşlılar için spor alanlarına bırakmaya başlıyor. Çin’de Nanchang'daki bir park belli bir saatten 
sonra yaşlıların günlük egzersiz yapmaları için kullanılmaya başlamış. Yaşlılarının sağlığı ile 
ilgili olarak, İspanya, Almanya, Birleşik Krallık ve Kanada'daki birçok şehir de bunu test 
ediyor.  
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2060’da Avrupa’da 3 kişiden biri 60 yaş üstü olacak. Euromonitor’un tahminlerine göre 
2030’da dünyada 10 yaşlıdan 7’si gelişmekte olan ülkelerde, 4 yaşlıdan biri de Çin’de yaşıyor 
olacak.  
Birçok uzman 2050’ye gelmeden acil önlem alınması gereken noktalara işaret ediyor.  
Centre for European Reform’un 15-17 Kasım 2019’da yaptığı konferansın konusu Avrupa’nın 
beş zorluğu idi. Bunların başında da demografik saatli bomba geliyordu. Özetlemek 
gerekirse; 

 Avrupa’da (1960 öncesi dönemde doğmuş olan) baby-boomer kuşağı emekli olmaya 
başlıyor ve arkalarından gelen nesil daha az.  

 2003’ten beri Avrupa’nın ortanca yaşı 39’dan 43’e çıktı ve 60 yaş üstü nüfusun payı 
%22’den %26’ya çıktı.  

 Ekonomik büyüme ve kişi başına düşen gelir demografiden nasıl etkilenecek?  

 Avrupa dışından alınan göçle Avrupa nüfusunun yaşlanmasına çözüm bulunabilecek 
mi? Kamu bütçelerinde acaba sosyal güvenlik yükü doğru hesap ediliyor mu? 

 Yaşlanma, enflasyonu, faizleri etkiliyor mu? Gelecek nesillerin çıkarlarını korumak için 
yatırım, borçluluk, çevresel hasar, yenilikçilikle ilgili hangi politikalar gerekli?  

                                         
BM 2050 65 yaş üstü nüfusun oranı Tahmini 
 

 
 
 

 
CER Avrupa’nın 5 zorluğu, Demografi https://soundcloud.com/cer_london/episode-1-europes-demographic 
https://soundcloud.com/cer_london/episode-1-europes-demographic 
https://population.un.org/wpp/Maps/  
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“YOLD” (The young old 65-75) 
 
The Economist’in “2020’de Dünya” makalesine göre, Genç Yaşlılar, tüm yaş grupları içinde en 
hızlı büyüyen grup. Gelişmiş ülkelerde 65-75 yaş arası nüfusun oranı, 2000’de %8’den 
,2020’de %11’e çıktı. Sağlık yaş ilerledikçe kötüleşir ama gelişmiş ülkelerdeki genç yaşlılar, 
uzayan yaşam süresinin büyük bir kısmını sağlıklı geçiriyorlar. Diğer tüm yaş gruplarının 
gelirleri düşerken, Amerika’da 62 yaş üstü nüfusun refahı artmış. Bunun ekonomi üzerinde 
dönüştürücü bir etkisi olacak. 60 yaş üstü, havayolu müşterilerinin en hızlı büyüyen müşteri 
grubu olacak. Genç yaşlılar turizm sektörü için hayati önem taşıyorlar çünkü tatilde daha 
genç yetişkinlerden fazla harcıyorlar. Eğitime de etkileri oluyor, Harvard’ın sürekli eğitim 
biriminde gittikçe artan öğrencisi var .  
Alman bir sigorta şirketinin yaptığı araştırmaya göre ortalamanın biraz üzerinde üretken 
oldukları ve farklı nesillerin bir arada çalışmaları üretkenliği artırıyor. Ayrıca 65+ nüfusta 
çalışma oranı da büyük hızla artıyor.  

 
Gümüş Ekonomi 
 
Yaşlanmanın ekonomiye katkıları “Gümüş Ekonomi” de bir müddettir araştırma konusu 
oluyor. Le Monde’un Kasım 2019’da yayınladığı gri gezegen yazı serisine göre, 65 yaş üstü 
neslin yarattığı gümüş ekonominin 2020’de 15 trilyon dolar olması bekleniyor. Yapay zekanın 
2019’da toplam pazar büyüklüğünün 14.7 milyar dolar olduğu düşünülürse bu oldukça iyi bir 
rakam. 
Bu sebeple birçok marka baby boomer’ları hedefliyor, haute-couture markaları ünlü baby 
boomerları defilesinde manken olarak kullanıyor.  
Gelişmekte olan ve fakir ülkelerde durum farklı. Onlar nüfusun yaşlanmasının getireceği 
fırsat ve tehditlere hazır değiller.  
Nüfusbilim çok değişkenli ve çok taraflı etkileri var. Bu yazıyla pencereyi kısmen araladık. 
 

Türkiye’nin demografik dönüşümün neresinde olduğu ve nasıl etkileneceği, 20 
Şubat 2020’de yapacağımız Ekonomik Görünüm Toplantımızın açış konuşması 
konusu olacaktır. Ayrıca 2020 yılında bu konuya Derin Dalış yapacağız.  
(Toplantılarımıza katılım için: research@consulta.com.tr ye ulaşabilirsiniz.) 

 
2020’nin Prof. Dr. Doğan Kuban’ın işaret ettiği şartları getirmesi dileklerimizle. 

 "Dünyada eşitlik özgürlükle birlikte dağılmazsa o zaman özgürlük olamıyor. Onun için fransız 
devrimcileri özgürlük ile birlikte eşitlik istiyorlar, bunun gerçekleşmesi için de ahlaki bir koşul 

arıyorlardı: kardeşlik”.  
Şansel Eroğlu 
Consulta Araştırma Direktörü 
seroglu@consulta.com.tr 

 
https://www.economist.com/the-world-in/2019/12/25/the-decade-of-the-young-old-begins 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/11/18/comment-le-vieillissement-de-la-population-va-bouleverser-nos-
societes_6019529_3234.html 
https://www.statista.com/statistics/607960/worldwide-artificial-intelligence-market-growth/ 
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