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DEMOGRAFİ 

Sürükleyici Güç: Demografik Dönüşüm1 

          Gemi yükün aldı gam ilen doldu, Harekete kimse mani olamaz”*                                                                                 

Demografik değişkenler yavaş değişir; kalıcı etkisi vardır, geleceğe yönelik çok net kestirimler 

yapılabilir, ancak değişim başladıktan sonra geri çevrilmesi pek mümkün değildir. Adeta bir “Sessiz 

Devrim” gibi toplumu çok derinden, arka planda etkiler. Bütün toplumların geçtiği beş aşamalı bir 

dönüşüm vardır. Bir toplumun nüfus artış hızını, doğumlarla ölümler arasındaki fark belirler. İlk 

aşamada hem doğum hem ölüm oranı yüksektir. (Türkiye’de 1950lerde alınan halk sağlığı önlemleri 

ile (aşılama kampanyaları, sıtma ile mücadele gibi) ölüm oranları hızla düşmüştür).Doğurganlığın 

düşüşü biraz daha yavaş oluyor, özellikle Türkiye’de kentleşmenin etkisi ile doğum oranlarında belli 

bir düşüş gözleniyor. Demografik geçiş sürecinde 3. Aşamaya gelindiğinde doğurganlık ve ölüm 

oranları düşmeye devam ediyor. Nüfusun doğal artış hızı yavaşlıyor. Doğurganlığın düşmesi 4. 

aşamada nüfusun sabitlenmesini getiriyor. 5. ve en son aşamada ise Japonya’da ve bazı Avrupa 

ülkelerinde olduğu gibi nüfusun düşmesi eğilimi başlıyor. Yaş piramitleri de doğurganlığın azalması 

ile birlikte küçük yaşların çoğunlukta olduğu bir nüfustan yaşlı nüfusun arttığı “demografik kâbus” 

deden son aşamaya geliniyor. Türkiye, demografik geçiş sürecinde 3. Aşamanın sonunda bulunuyor. 

1. Aşama genç nüfusun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik büyüme ve niceliği sağlamaya yönelik 

çözümler sonraki aşamalarda kaliteye yönelik sorunlara neden olabiliyor, toplumun eğitim, yaşam, 

çevre kalitesi gibi.  

      

Türkiye’nin nüfusu 83 milyon, nüfus artış hızına (1.2) göre 95 milyon civarında sabitlenecek. 

Demografik Fırsat Penceresi, doğurganlığın azalması ile birlikte bağımlı nüfusun (0-14 yaş ve 65 

yaş üstü) azalması, buna karşılık çalışma çağındaki nüfusun (15-64 yaş)hızla artması ile birlikte 

ekonomide mevcut göstergeler korunsa bile çok hızlı bir ekonomik büyüme sağlanmasıdır. Bu 

demografik geçişin kolay evresidir. Bu fırsat değerlendirilirse çok büyük (Güney Kore gibi) kalkınma 

sağlanıyor. Bugün Türkiye 32.4 yaşında, 1980’de 20 idi. Batı ülkelerinin 150-200 yılda yaşadığı 

değişimi Türkiye 40 yılda yaşadı. Türkiye’nin 2000 yılından sonraki hızlı büyümenin arkasındaki bu 

demografik etki “sessiz devrim” ,fırsat penceresi kapandığında, bağımlı nüfusun oranının artması 

ile demografik kâbusa dönüşüyor. Türkiye’nin fırsat penceresi kapanmak üzere.  

 

 

 

      1 Consulta Araştırma Ekonomik Görünüm Toplantısı, 20 Şubat 2020, Prof. Dr. Oğuz Işık sunumu 

*Âşık Veysel Şatıroğlu 

mailto:research@consulta.com.tr


 
 

research@consulta.com.tr 
 

 

Bülten 

 

IK 

EŞİTSİZLİK  

                           “Ne var ise sende bende, Aynı varlık her bedende, Yarın mezara girende, Sen toksun da ben aç mıyım?”*   

Gelir Eşitsizliği 

Eşitsizlik tüm dünyada giderek artıyor. Birçok boyutu var, temel ihtiyaçlar, eğitim, gelir, tüketim 

vs. En çok duyduğumuz gelir eşitsizliği ise birkaç farklı gösterge ile ifade edilebiliyor.  

Dünya Bankası, dünya ekonomilerini dört gelir grubunda topluyor. Bu yıl, enflasyon önlemi 

doğrultusunda eşikler yükseldi. Dünya Bankası verilerine göre, Türkiye’de 2019 yılı kişi başına gelir 

9.126 Dolar ile Üst-Orta gelir grubundaki ülkeler arasında yer alıyor. 

 

Gini katsayısı: Sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, bire yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade eder. 2019: 

0.395   

S80/S20 oranı: En üst gelirli %20'lik kesimin toplam gelirden aldığı payın en düşük gelirli %20'lik kesimin aldığı paya 

oranı.2019: 7.4 

S90/S10 oranı: En üst %10'luk gelir diliminin toplam gelirinin en düşük %10'luk dilimin toplam gelirine oranı. 2019: 13 

Palma oranı, en üst gelirli %10'luk kesimin toplam gelirden aldığı payın, en düşük gelirli %40'lık kesimin aldığı paya oranı. 

2015: 1.91 (OECD)  

Eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirine göre gelir dağılımı göstergeleri, 2010-2019 (TUİK) 

 

Türkiye, OECD ülkeleri içinde gini katsayısına göre en kötü gelir dağılımına sahip 3. ülke. Palma 

oranı ise OECD tarafından en son 2015 yılında 1.91 olarak hesaplanmış. Nüfusun tepedeki %10’unun, 

en düşük %40’ın toplamından yaklaşık iki kat daha fazla kazanması anlamına geliyor. Bu oran, Şile 

ve Meksika dışında OECD ülkelerinde 2’nin altında. https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm 

TUİK verilerine göre, Türkiye'de yıllık ortalama eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri 28 bin 

522 TL. Eğitim durumuna göre, en yüksek yıllık ortalama esas iş geliri ise yükseköğretim mezunu 

için 51.888 TL dir. 

Eğitim durumuna göre yıllık ortalama esas iş gelirleri (TL), 2018, 2019 (TUİK) 

 

      

 

DB Gelir Grupları 1.07.2020

Yüksek Gelir >12.535

Düşük Gelir <1.036

Alt-Orta Gelir 1.036-4.045

Üst- Orta Gelir 4.046-12.535

Anket Yılı 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Gelir referans yılı 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

P80/P20 oranı 8.0 8.0 8.0  7.7  7.4  7.6  7.7  7.5  7.8  7.4

P90/P10 oranı  13.9  14.4  14.2  13.6  12.6  13.3  13.6  13.4  13.7  13.0

Gini katsayısı 0.402 0.404 0.402 0.400 0.391 0.397 0.404 0.405 0.408 0.395

Eğitim Durumu 2018 2019 Değişim (%) 2018 2019 Değişim (%) 2018 2019 Değişim (%)

Toplam 30.748 34.733 13.0 32.589 37.072  13.8 25.405 28.214  11.1

Okur-yazar olmayan 12.043 14.129  17.3 13.684 17.305  26.5 10.839 11.852  9.3

Bir okul bitirmeyen 16.835 18.279  8.6 18.567 20.506  10.4 12.840 13.576  5.7

Lise altı eğitimli 23.437 26.833  14.5 25.311 29.149  15.2 15.233 17.431  14.4

Lise ve dengi okul 30.485 34.115  11.9 32.555 36.678  12.7 23.277 25.049  7.6

Yüksek öğretim 46.755 51.888  11.0 52.145 57.848  10.9 37.899 42.238  11.4

KadınErkekToplam
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Tüketim Eşitsizliği 

Eşitsizlik genellikle gelirde aranırken, en çok tüketimde göze çarpıyor. Oysaki gelire kıyasla tüketim, 

toplum refahının daha sağlam bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Prof. Dr. Oğuz Işık’ın 2018 yılı 

TÜİK Hane halkı Bütçe Anketi mikro veri setinden yola çıkarak, Türkiye’de tüketim eşitsizliğine dair 

tespitleri oldukça çarpıcı: 

 Türkiye’de hanelerin %36.6’sı kazançlarının üzerinde harcama yapıyor. Gelirinden fazla 

harcayan hanelerin oranı, toplumun en düşük gelirli %10’luk diliminde (P1) %60’a yakın. En 

zengin %10’luk dilimde (P10) ise, kazandığından çok harcayan haneler %20 dolayında.  

 Harcama gelir denkliğinin bozulmasında kredi kartı olanlar da olmayanların yaklaşık üçte biri 

gelirlerinden fazla harcıyor gibi görünse de; P1’de kredi kartı sahipliği oranı %13; P10’da ise 

%85. P1’de kredi kartı kullanan bu az sayıda hane arasında gelirinden çok harcayanların oranı 

%76; %60 olan P1 ortalamasından epey yüksek.  

 En yoksul kesimin %60’ı kazandığından daha fazlasını tüketime ayırıyor. Hanenin 

tüketimine tahsis edilen paranın P1’de %34’ü, P10’da ise %13’ü gıda harcamalarına gidiyor. 

P1, küçük olan bütçelerinin büyük bir bölümünü, P10 ise yüksek bir meblağın küçük bir 

bölümünü ayırıyor mutfak harcamalarına. P10’nun kişi başına beslenme giderleri P1’in 3 katı. 

Başka harcama kalemlerinde bu fark 10 (kişisel bakım harcamaları), 20 (kültür-eğlence 

harcamaları) katına kadar çıkıyor; eğitim harcamaları gibi uç örneklerde 90 kata erişebiliyor. 

Toplumun en yoksul kesimi, bütçesinin %34’ünü beslenmeye ayırmak zorunda kalıyor. 

Oran olarak zengin kesimin tam tamına 2.6 katı. Tüketime ayırdığı paranın en zengin 

kesime oranla 2,6 katı tutarında bir bölümünü beslenmeye ayıran P1, başta şeker, pirinç, 

makarna, tavuk eti, patates, çay ve ekmek ile besleniyor; yemeklerini de margarin ve 

ayçiçek yağı ile pişiriyor. Peynir, kahve, çikolata, kırmızı et, tereyağı, zeytinyağı gibi ürünler 

toplumun geniş bir kesimi için lüks sınıfına giriyor. Yoğurt, taze sebze ve meyve, yumurta 

Türkiye toplumunun sınıfsız ürünleri -her iki grubun da görece eşit oranda tükettiği ürünler. 

 

 
https://birikimdergisi.com/guncel/10346/zengin-sofrasi-yoksul-sofrasi 
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İŞSİZLİK 

Uluslararası çalışma örgütü ILO’ya göre 2019 yılında 187.7, 2020’de 190.3 olan işsiz sayısının 2021 

yılında 193.7 milyon olması bekleniyor. Dünyada işgücüne katılım oranı %58.7. Bu oran Türkiye’de 

%50. Dünya’da 15-24 yaş arası genç işgücünün oranı 2021’de %41olarak tahmin ediliyor, Ekim 

2020’ye göre bu oran Türkiye’de %27.6. Dünya’da 15-24 yaş “Genç İşsizlik” oranı %13.8, Türkiye’de 

ise %40.8. Türkiye’de TUİK Ekim ayı rakamlarına göre İşsizlik oranı ise %12,7 seviyesinde gerçekleşti.  

 

 

ILO’nun 2020-2021 Küresel Ücret Raporu’na göre Türkiye’de 2010-19 arası reel asgari ücret 

ortalama yıllık %3.5, işgücü verimliliği ise ortalama yıllık %4.1 artmıştır. 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_762534.pdf 

2012-2020 arasında Türkiye’de sanayide işgücü verimi %51.1 artarken reel ücretlerdeki artış 

%14,8 düzeyinde kalmıştır. http://arastirma.disk.org.tr/wp-content/uploads/2020/10/verimlilik-reel-%C3%BCcret-

raporu.pdf 

EKONOMİK GÖRÜNÜM WEBİNARI 

13 Ocak 2020’de 6.  Ekonomik Görünüm Webinarımız’ı Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Doç Dr. Evren 

Bolgün ve katılımcılarımız ile gerçekleştirdik. Geçmiş toplantı ve webinarlarımızın özet 

görüntülerine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=1uTP0_b45cc 

2021 yılında konu ve sektör odaklı Consulta Araştırma ©Derin Dalış’ları yapacağız. 

Sektörünüzle ilgili işbirliği talepleriniz için research@consulta.com.tr ile iletişime 

geçebilirsiniz.     

TÜKETİM EŞİTSİZLİĞİ WEBİNARI 

Prof.Dr. Oğuz Işık ile Mart 2021’de yapacağımız webinara kayıt için: research@consulta.com.tr 

Son olarak;  

2020 yılında hayatımızın bir anda değişebileceğini anladık, çok büyük kayıplar yaşadık. Sevdiklerimizi, 

birçok yetişmiş insan hazinemizi kaybettik ama aynı zamanda çok büyük mücadeleler verdik, bilimin 

sınırlarını zorladık, kendimizle baş başa kaldık, ailemizi, dostlarımızı, bir masanın etrafında toplanmayı 

özledik, sanata sığındık, becerilerimizi geliştirdik, yarım kalan işlerimizi tamamladık, “ben” bilincinden 

“biz” bilincine geçmek gerektiğini anladık, dayanışmanın,  yardımlaşmanın, güçlü sosyal bağlar 

kurmanın önemini anladık, aynı zamanda “bir arada” nın ayrı, “apayrı” nın birlikte yazıldığını anladık, 

“az ama öz”le yaşamanın mümkün olduğunu, üretmeden tüketirsek kendimize yetmeyeceğimizi, bilime, 

doğaya ve çevreye saygılı olmaz isek sonumuzu hazırladığımızı gördük.  

2020’de kaybettiklerimizi rahmetle anıyor, salgınla mücadelede ve hayatımızın devam etmesi için en ön 

safta mücadele veren başta sağlık ve bilim insanları olmak üzere, tüm emeği geçenleri sevgi, saygı ve 

minnetle selamlıyoruz. 2021’in hepimize sağlık ve mutluluk getirmesini diliyoruz. 

15+Yaş (Bin Kişi) Ekim 2019 2020

Nüfus 61.756 62.935

İşgücü 32.740 31.452

İstihdam 28.343 27.447

İşsiz 4.396 4.005

15-24 Yaş % Ekim

İş Gücüne katılım  26.0  27.6

İşsizlik  43.8  40.8
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