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Türkiye’de 65 ve Üzeri Yaştaki Nüfusun Gelişimi ile Mekânsal
Dağılışı
Age 65 and Over of Population Development and Spatial Distribution in Turkey
Sedat Avcı*
1 İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,

Coğrafya Bölümü, İstanbul

Öz: Türkiye’nin nüfusu 1935-2013 yılları arasında 16,1 milyondan 76,7 milyona çıkarken, bu nüfus içinde 65 yaş ve
üzerindeki nüfusun payı % 3,3-7,7 arasında değişmiştir. 1935 yılında sadece 628 bin olan 65 yaş ve üzerindeki nüfus,
2013 yılında 6 milyona yaklaşmıştır. Türkiye’deki geleneksel aile yapısı, yaşlıların bakımının aile içinde ve aile
bireyleri tarafından sağlanmasına imkân tanımaktadır. Ancak değişen koşullar; ailelerin geniş aileden çekirdek
aileye dönüşmesine, çoğu zaman her iki eşin de çalışmasına ve hatta çekirdek ailedeki diğer bireylerin yaşlılar ile
ilgilenememesine yol açmaktadır. Bu çalışma ile 65 ve üzeri yaş grubunun Türkiye’de il ölçeğinde dağılışının ele
alınması, sağlanan hizmetler ile ilgili potansiyelin belirlenmesi, yapılan nüfus tahminleri ile de gelecek 10 yıllarda
talebin hangi boyutlara erişeceğinin ortaya konulması hedeflenmiştir. Kullanılan yöntem, istatiksel verinin
derlenmesi ve değerlendirilmesine dayanmaktadır. Elde edilen temel sonuç; hizmete gereksinim duyulan nüfus
miktarında büyük artışların olmasının yanında, Türkiye’de geleneksel aile yapısındaki değişime paralel olarak
hizmet talebinin arttığı yönündedir.
Anahtar Kelimeler: Yaşlı nüfus, yaşlanma, geleneksel aile yapısı, çekirdek aile, geniş aile.
Abstract: Between 1935-2013 the population of Turkey has increased to 76.7 million from 16.1 million and
population ratio of people over the age of 65 has changed between 3.3% - 7.7%. In 1935, the population over the
age of 65 was just 628000, whereas in 2013, the same population is close to 6 million. The traditional family unit
in Turkey facilitates the care for elderly within the family with the help of family members. The conditions, however,
changed extended families into elementary families, having both partners in workforce and sometimes forced a
lack of caregiving within the families. The aim of this study is distribution of population over the age of 65 in
Turkey with respect to provinces, determination of the potential of services provided, and estimation of the demand
in upcoming decades. The method used depends on the compilation of statistical data and analysis of the said data.
The main results are as follows: There is a great increase in the number of people needing these services. Also the
demand for these services increase following the chances in the traditional family unit in Turkey.
Keywords: Older population, ageing, traditional family unit, nuclear family, extended family.

1. Giriş
Nüfusun yaş ve cinsiyet bileşimi kalkınma ve kalkınmanın planlaması açısından büyük önem
taşımaktadır. Birleşmiş Milletler 20 yaşın altındaki nüfusu çocuklar ve ergenler, 20-39 yaş grubunu
gençler, 40-59 yaş grubunu orta yaşlılar ve 60 ve üzeri yaştakileri ise yaşlılar olarak ayırmaktadır (UNDESA, 2013a: 17). Büyük nüfus grupların halinde ele alındığında 0-14 yaş grubu ile 65 ve üzeri yaş
grupları genel olarak çalışma çağı dışındaki nüfus, 15-64 yaş grubunu ise çalışma çağındaki nüfus olarak
tanımlamaktadır (Newbold, 2010: 254; Weeks, 2008: 317). Türkiye uzun yıllar hızlı nüfus artışından
*

İletişim Yazarı: e-posta: sedtavci@istanbul.edu.tr

299

kaynaklanan genç bir nüfusa sahip olmuştur. Genç nüfusun fazlalığı, yiyecek, giyecek, barınma, eğitim
ve yeni iş imkânlarının yaratılması gibi bazı sorunlara yol açmaktadır (Tanoğlu, 1969: 187). Buna
karşılık, yaşlı nüfusun fazlalığı ise işgücü açığının artması, sağlık giderlerinin artışı, sosyal güvenlik
sisteminin zayıflaması gibi bir dizi soruna neden olmaktadır.
Nüfusun yaş ve cinsiyet yapısının bilinmesi, özellikle kalkınmanın planlanabilmesi açısından büyük
önem taşımaktadır. Nüfus ve kalkınmanın, “yaşam kalitesi” olarak tanımlanan kavram çerçevesinde
planlanması son yıllarda öne çıkan unsurlardan biridir. Yaşam kalitesi; sadece ekonomik olanakların
varlığı ile değil, aynı zamanda yaşanılan çevrenin kalitesi yanında mevcut imkânlardan faydalanabilme
düzeyi ve sağlık kalitesiyle ölçülmektedir. Bunun sonucunda kalkınma ile nüfus arasındaki ilişki
yoksullukla mücadele, toplumsal cinsiyet sorunları, toplumsal sektörlere yatırımlar, kapasite oluşturma,
kaliteli ve evrensel temel eğitim, temel sağlık hizmetleri, üreme hakları, üreme sağlığı ve insan
kaynaklarının geliştirilmesi gibi (Ünalan, 2003: 14) sorunlara da cevap aranmasını zorunlu hale
getirmektedir.
2010 yılı verilerine göre Dünya nüfusunun % 8’ini oluşturan 524 milyon kişi 65 ve üzeri yaş
grubunda yer almaktadır (WHO, 2011: 4). Türkiye’deki 65 ve üzeri yaştaki nüfusun (5,3 milyon) toplam
nüfustaki payı da dünya ortalamasına yakındır (% 7). Dünya genelinde 1950 yılında 8,5 olan yaşlı nüfus
bağımlılık oranı 1980’li yıllarda 10’un üzerine çıkmış, ardından yine düşme eğilimine girmiş ve 2010
yılında ise 9,29 olmuştur (UN-DESA, 2013b). Türkiye’de ise 65 ve üzeri yaş grubunun bağımlılık oranı
dünya ortalamasının altında ve 7,29’dur.
Kalkınma planlarının hazırlanmasında ve değerlendirilmesinde kullanılan göstergelerden biri olan yaş
gruplarına göre nüfusun incelenmesi, özellikle gelecekteki nüfusu belirlenmesi, yatırımların tespit
edilmesi ve kaynakların yönetilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Yakın geçmişe kadar genç bir
ülke olarak tanımlanan Türkiye, son yıllarda özellikle doğum oranlarındaki azalışa bağlı olarak nüfus
artışının düşüşüyle belirginleşen bir nüfus gelişimine sahip olmuştur. Bunun sonuçlarından biri de, yaşlı
nüfusun sayıca ve oransal olarak artışıdır. Doğum oranlarındaki artışların yaşlı nüfusun payının
azalmasına yol açacağı düşüncesi ilk bakışta doğru gibi görünebilir. Her ne kadar doğum oranlarındaki
artış oransal olarak yaşlı nüfusun payının düşmesine yol açacaksa da, bunun yaşlı nüfusun sayıca
büyüklüğünde bir katkı sağlayamayacağı açıktır. Özellikle yaşlı nüfusun payının artması ve meydana
gelen sayısal büyüme nedeniyle kalkınmakta olan ülkelerde, gelecek ile ilgili planların yeniden gözden
geçirilmesine ihtiyaç duyurmaktadır.
Bu çalışmada Türkiye’deki yaşlı nüfusun alansal dağılımının ortaya konulması ve geleceğe yönelik
tahminlerinde bulunulması amaçlanmaktadır. Uygun ve sürekli bir veri setinin oluşturulabilmes i
açısından il düzeyindeki veriler kullanılmıştır. Daha alt düzeydeki (ilçe gibi) veri değerlendirmeler ind e
somut yarar elde edilmesi mümkün görülmemiştir. Bunu yapılan planların il/veya bölge ölçeğinde
olması, bölge/bölümler arasında gelir düzeyi açısından ortaya çıkan farklılık ve kültürel açıdan yaşlının
konumu ve korunmasının bulunulan topluma göre farklı algılanması, il ölçeğinin kullanılmasının yeterli
olduğu düşüncesini güçlendirmektedir.
Nüfus sayımı verileri değerlendirilirken öncelikle geçmiş dönemlerdeki 65 ve üzeri yaş üzerindeki
nüfusun toplam nüfus içindeki payının ne kadar olduğu, zaman içinde nasıl bir değişim gösterdiği ve
farklı kurumlar tarafından yapılan çalışmalar da göz önünde bulundurularak, gelecek ile ilgili mekânsal
dağılışın nasıl olabileceği tahmin edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada ayrıca yaşlılara hizmet veren
huzurevi, bakımevi gibi çeşitli kurum ve kuruluşların mekânsal dağılışları ile yaşlı nüfus arasında ilişki
kurulmaya çalışılmıştır. Bu çalışma, temelde bir sonuç çalışması değildir. Mevcut durumun ortaya
konulması ve dağılış kalıbının belirlenerek harita ile ifadesi bu çalışmanın sonucunu oluşturmaktadır.
Çalışma, bundan sonra yapılması planlanan; kaynakların kullanımı ve kullanım alışkanlıkları ile
mekânsal planlama önerini içeren çalışmalar için bir altlık oluşturması amacına yöneliktir.
Türkiye’nin yaş ve cinsiyet durumunu ele alan çeşitli çalışmalar vardır. Bu çalışmalardan bir kısmının
doğrudan nüfusun yaş ve cinsiyet bileşimi ile ilgilidir. Bunun yanında konusu doğrudan nüfusun yaş ve
cinsiyet özellikleri olmamakla birlikte Türkiye nüfusuna ait olmaları nedeniyle bu tür bilgiler ve genel
değerlendirmeler içeren çalışmalar da bulunmaktadır. Aşağıda bu çalışmalardan bazıları çalışma konusu
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ile ilgisi oranında kısaca özetlenmiştir.
Darkot, 1954 yılında yayınlanan çalışmasında Türkiye’deki nüfus hareketlerini incelemişt ir.
Çalışmada eldeki verilerin sınırlı olması nedeniyle zaman zaman bazı kabullere gereksinim duyulduğu
özellikle vurgulanmaktadır. 1950 yılı sayımında özellikle Birinci Dünya Savaşından sonra doğanların
en fazla ana-baba olma olasılığına sahip nesil olduğu, önemli sayıda ölüme neden olan birçok hastalığa
karşı alınan tedbirlerin başarılı olduğu ve ölüm oranının azalmasına yol açtığına işaret edilmektedir
(Darkot, 1954: 16-17).
Tuncer, genel olarak dünya nüfusu, nüfus alanındaki iktisadi düşüncenin evrimi ve nüfusun
çeşitli özelliklerinin ele alındığı bölümlerin dışında Türkiye nüfusunun bazı özellikleri ile gelecekteki
durumunun ele alındığı Ekonomik Gelişme ve Nüfus (1976) isimli çalışmasında nüfusun yaş ve cinsiyet
bileşimine de yer vermiş, 65 yaş ve üzeri nüfusun geleceğine yönelik tahminlerde bulunmuş-tur. Farklı
senaryolara göre oluşturduğu artış hızını örnek alarak yaptığı tahminlerde 65 yaş ve üzeri nüfusun
payının 1975-2005 döneminde yaklaşık % 5 dolayında olacağını öngörmektedir (Tuncer, 1976: 113).
Çalışmada yapılan tahminler ile gerçekleşen değerler birbirlerine oldukça yakındır.
Emiroğlu, 1988 yılında yayınlanan “Türkiye’de yaşlı nüfusun artışı ve coğrafi dağılım
özellikleri I” isimli makalesinde, 1980 yılı verilerini kullanarak; Türkiye’de 65 yaşın üzerindeki nüfusun
hem genel olarak hem de cinsiyete göre bölgelere ve illere göre dağılışına yer vermiştir.
Yaşlı nüfus ile ilgili tahminlerin yapıldığı ve olası sorunlara da yer verildiği bir diğer çalışma
Devlet İstatistik Enstitüsü’ne aittir. “Türkiye Nüfusu 1923-1994 Demografik Yapısı ve Gelişimi (21.
Yüzyıl Ortasına Kadar Projeksiyonlar)” isimli yayında, doğurganlık nedeniyle nüfustaki artışın,
ilerleyen yıllarda beklenen yaşam süresindeki artış ile de ilişkili olarak yaşlı nüfusun artacağına işaret
edilmekte ve bunun sonucunda emeklilik gelirinin sağlanması, yaşlıların ne kadarının sosyal güvence
kapsamında olduğu, yaşlı nüfusa hizmet götürülmesi için sağlık sisteminin nasıl geliştirilmesi gerektiği
gibi konulara dikkat çekilmektedir (DİE, 1995: 86). Yayında, bu çalışmanın yapılış amacı dışına olduğu
için daha detaylı bilgi yer almamaktadır.
Türkiye nüfusunun yaş yapısı ile ilgili bir dizi çalışma Özgür tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu
çalışmalar arasında “Türkiye Nüfus Coğrafyası” (1998), “Türkiye Nüfusunun Yaş Yapısı” (1999) ve
“Türkiye’nin Yaşlanma Sürecine Coğrafi Bir Bakış” (2010) sayılabilir.
Özgür, Türkiye Nüfus Coğrafyası, isimli kitabında 1990 sayımı verilerinden hareketle
Türkiye’nin genç ve yaşlı nüfusunun oranları konusunda bilgi vermekte, bunu farklı ülkeler ve
topluluklar ile karşılaştırarak değerlendirmektedir (Özgür, 1998). Avrupa Birliği ülkelerinde 65 ve üzeri
yaş grubundaki nüfusun toplam nüfustaki payının % 15 dolayında olduğu, doğumdan itibaren yüksek
ortalama yaşam süresine sahip ülkelerden İsveç’te bu oranın % 17,6’ya ulaştığına, Türkiye’nin doğu ve
güneydoğudaki komşuları ile 65 ve üzeri yaş nüfusu oranları bakımından benzerlik gösterdiğin e
çalışmada yer verilmiştir. Ayrıca Türkiye’nin coğrafi bölgelerine göre de nüfus geniş yaş gruplarına
göre ayrılarak incelenmiş, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 65 ve üzeri yaş grubunun payının % 2,7’ye
kadar düştüğüne, buna karşılık Ege Bölgesi’nde ise bu oranın % 5,5’e ulaştığı belirtilmiştir (Özgür,
1998: 82 vd.).
Türkiye Nüfusunun Yaş Yapısının ele alındığı makalede Türkiye’de üç ana yaş grubu esas
alınarak yapılan sınıflandırmada 3 farklı bölgenin ayrılabileceği belirtilmektedir. Bunlardan ilki; geri
kalmışlığın, kötü sosyal ve ekonomik unsurların yaş yapısına egemen olduğu, Doğu Anadolu
Bölgesi’nin güney yarısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni içine alan, nüfus özellikleri bakımından
sınırlarımız dışında İran, Irak ve Suriye’deki nüfus özellikleri ile benzerlik gösteren gruptur. İkinci
grupta Anadolu Yarımadası’nın büyük kısmını içeren, sorunları olmakla beraber bu sorunlarının
giderilmesine yönelik iyileşme belirtilerinin görülmeye başladığı, nüfus bakımından değişimin ortaya
çıktığı alanlar yer almaktadır. Üçüncü grupta ise gelişmiş ülkelerin yaş yapısı göstergelerine en çok
yaklaşan yerleşmelerin bulunduğu genellikle batı ve güneybatıdaki kıyı illerini kapsamaktadır (Özgür,
1999: 166).
Özgür’ün 1.Ulusal Nüfusbilim Kongresi’nde sunduğu “Türkiye’nin Yaşlanma Sürecine Coğrafi
Bir Bakış” isimli bildirisinde, nüfusun yaşlanmasını yüksek doğurganlık oranlarından düşük
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doğurganlık oranlarının gerçekleştiği bir nüfus yapısına geçişin ve yetişkin ölümlülüğündeki düşüşün
bir sonucu olduğunu belirtmektedir. Sonuçta doğurganlık düzeyinde, doğuştan yaşam beklentisinde ve
iç göç ile yaşanan değişimlerin yaşlanmayla ilgili dağılış kalıplarını değiştirdiği vurgulanmaktadır
(Özgür, 2010: 98).
Çalışma büyük oranda, Devlet İstatistik Enstitüsü ve onun ardılı olan Türkiye İstatistik Kurumu
tarafından yapılan ve/veya derlenen nüfus verilerinin (genel nüfus sayımları ve adrese dayalı nüfus kayıt
sistemi verileri) Microsoft Excel 2013 programında değerlendirilmesi ile gerçekleştirilmişt ir.
Huzurevleri ve yaşlı bakımevlerine ait sayısal veriler ise Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’ndan temin
edilmiştir. Söz konusu verilerde güncel durum esas alınmış, bir bildirinin kapsamını aşmamak adına
mevcut tesislerin güncel kapasiteleri kullanılmıştır. Zaman içinde kurulup, daha sonra kapanan tesisler
ile kapasite artışlarından doğan farklılıklar bu aşamada göz ardı edilmiştir. Daha sonra veriler ArcGIS
10.0’a aktarılmış ve 1/250.000 Türkiye haritası altlık olarak kullanılarak farklı haritalar üretilmiştir.

2. Türkiye’de 65 yaş ve üzeri nüfusun yıllara göre gelişimi

Türkiye’nin nüfusu 1935 yılında 16,1 milyon dolayında iken, 65 ve üzerinde yaşa sahip olan
nüfus 630 bine yaklaşıyordu. Buna göre 65 yaş ve üzerindeki nüfus toplam nüfus içinde % 3,9 oranında
bir paya sahipti (Çizelge 1). Bu dönemin en belirgin özelliklerinden biri nüfusun yaklaşık 2/5’sinin 15
yaşın altında olmasıydı. 1930’lu yılların sonunda % 41-42 dolayında olan 15 yaşın altındaki nüfusun
payı, özellikle 1970’li yıllardan itibaren azalmaya başlamıştır. Bu azalışta, Birinci Beş Yıllık Kalkınma
Planı’nda da işaret edilen (DPT, 1963: 68-73) nüfus planlama çalışmalarının payı büyüktür. Sonuç
olarak 2000’li yıllarda 15 yaşın altındaki nüfusun toplam nüfustaki payı % 30 dolayına, 2010 yılı
verilerine göre ise % 26’ya inmiştir.
Sayım
Yılı

Çizelge 1. Türkiye'nin sayım yıllarına göre büyük nüfus gruplarının toplam nüfus içindeki payları
Yaş Grubu
Toplam
Nüfus
0-14 (b)
15-64 (c)
65 ve üzeri (d)
Bilinmeyen (e)
(a)
Nüfus
%
Nüfus
%
Nüfus
%
Nüfus
%

1935
16.158.018
1940
17.820.950
1945
18.790.174
1950
20.947.188
1955
24.064.763
1960
27.754.820
1965
31.391.421
1970
35.605.176
1975
40.347.719
1980
44.736.957
1985
50.664.458
1990
56.473.035
1995
64.018.062
2000
67.803.927
2005
73.649.410
2010
73.722.988
Kaynak: TUİK 2014a ve TÜİK
2005 yılın ait veri ise 2000-2010

6.662.593
41,2
8.795.512
54,4
628.041
3,9
71.872
7.503.326
42,1
9.668.796
54,3
629.859
3,5
18.969
7.421.263
39,5
10.717.968
57,0
626.543
3,3
24.400
8.018.479
38,3
12.211.300
58,3
690.662
3,3
26.747
9.475.220
39,4
13.729.233
57,1
822.408
3,4
37.902
11.427.006
41,2
15.299.311
55,1
978.732
3,5
49.771
13.148.624
41,9
16.953.850
54,0
1.242.525
4,0
46.422
14.878.187
41,8
19.152.564
53,8
1.565.696
4,4
8.729
16.330.203
40,5
22.086.237
54,7
1.853.251
4,6
78.028
17.433.912
39,0
25.022.358
55,9
2.113.247
4,7
167.440
19.010.138
37,5
29.432.295
58,1
2.125.908
4,2
96.117
19.745.352
35,0
34.265.838
60,7
2.417.363
4,3
44.482
19.981.725
31,2
38.696.489
60,5
5.339.848
8,3
20.220.095
29,8
43.701.502
64,5
3.858.949
5,7
23.381
19.538.305
26,5
46.517.681
63,2
7.593.424
10,3
18.878.582
25,6
49.516.670
67,2
9.186.685
7,2
2014b’den derlenmiş, 1995 yılına ait veri 1990 ve 2000 yılları arasındaki yıllık nüfus artış hızı
yılları arasındaki yıllık nüfus artış hızı esas alınarak P=P0.ern formülü ile hesaplanmıştır.

0,44
0,11
0,13
0,13
0,16
0,18
0,15
0,02
0,19
0,37
0,19
0,08
0,00
0,03
0,00
0,00
esas alınarak,

Nüfus bağımlılık oranlarının zaman içindeki değişimi, son dönemde Türkiye’de ki nüfusun
yaşlandığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. 15 yaşın altındaki nüfusun çalışma çağındaki nüfusa
(15-64 yaş grubu) oranı olarak tanımlanan genç nüfusun bağımlılık oranı 1970’li yıllara kadar zaman
zaman % 80’e yaklaşmış, 2000’li yıllarda % 46’ya, 2010 yılında ise % 25’e düşmüştür. 65 ve üzeri yaş
grubunun çalışma çağındaki nüfusa oranı 1945-1955 döneminde % 6’nın da altına inmekle beraber genel
olarak % 7-8 dolayında kalmıştır (Çizelge 2). Özellikle genç nüfustaki bağımlılık oranının düşmesi,
genel nüfus bağımlılık oranının azalması yönünde etki yaratmaktadır. Buna göre 1970 yılında % 85,9
düzeyinde olan genel bağımlılık oranı, bu tarihten sonra sürekli düşüş göstererek 1980’lerden itibaren
% 70’in altına inmiştir. 2000 yılında bu oran % 55, 2010 yılında ise % 33 dolayında idi. Sayı ve oranlara
göre yapılan değerlendirmelerde nüfusun yaş yapısındaki bu değişim, ilk bakışta olumsuz olarak
tanımlanmayabilir. Hatta nüfus ile ekonomik kalkınma arasındaki ilişki üzerine çalışanlar, doğum
hızlarındaki düşmeye karşılık, yaşlı nüfusun çoğunluğu oluşturmadığı toplumlarda sürekli artan işgücü
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nedeniyle ekonomik kalkınma için bir fırsat yarattığı görüşünü ileri sürmektedirler. Ancak bunun
gerçekleşebilmesi için artan işgücünün oluşturulan istihdam politikaları ile işe kavuşturulması
durumunda gerçekleşebileceğini ifade edilmektedir. Yaklaşık 30-40 yıllık bir devrede demografik yapı,
ekonomik kalkınma için fırsat yaratmaktadır. Bu duruma “demografik fırsat penceresi” adı da
verilmektedir. Nüfusun bu özelliğini fırsata çevirebilen ülkeler olduğu gibi, bundan faydalanamayan
ülkeler de vardır. Doğu Asya’daki Güney Kore ve Çin bu durumdan yararlanabilen, Meksika ise bu
fırsatı kaçıran ülkelere örnek gösterilmektedir (Vallin, 2005: 166). Konu sürdürülebilirlik açısından ele
alındığında, ekonomik koşullarda yeterli iyileştirmelerin yapılmadığı durumlarda olumsuzluklar ın
yaşanabileceği beklenilen bir durumdur.
Sayım
Yılı

Çizelge 2. Türkiye'de sayım yıllarına göre nüfus bağımlılık oranlarının değişimi (%)
Genç nüfusun bağımlılık oranı
Yaşlı nüfusun bağımlılık oranı
Genel Bağımlılık Oranı
[(-15)/(15-64) yaş grubu]
[(64+)/(15-64) yaş grubu]
[((-15) + (64+))/(15-64) yaş grubu]

1935
75,75
7,14
82,89
1940
77,6
6,51
84,12
1945
69,24
5,85
75,09
1950
65,66
5,66
71,32
1955
69,01
5,99
75,00
1960
74,69
6,40
81,09
1965
77,56
7,33
84,89
1970
77,68
8,17
85,85
1975
73,94
8,39
82,33
1980
69,67
8,45
78,12
1985
64,59
7,22
71,81
1990
57,62
7,06
64,68
1995*
51,63
13,79
65,42
2000
46,27
8,83
55,10
2005*
42,00
16,32
58,32
2010
25,61
7,23
32,83
*1995 yılına ait veri 1990 ve 2000 yılları arasındaki yıllık nüfus artış hızı esas alınarak, 2005 yılın ait veri ise 2000-2010 yılları arasındaki
yıllık nüfus artış hızı esas alınarak yapılan hesaplama sonucuna göre tespit edilmiştir.

Türkiye’de genel olarak genç nüfusun azalışı, buna karşılık yaşlı nüfusun oransal olarak
artmasına dengelemek üzere doğum oranının arttırılmasına yönelik teşvik ve tedbirlerin
alınması zaman zaman gündeme gelmektedir. Bu teşvik ve tedbirler çalışmanın da öznesinin
oluşturan yaşlı nüfusun sayısında ve/veya taleplerinde herhangi bir değişikliğe yol açmaz ve
bunların karşılanması gerekir. Buna karşılık genç nüfusun istihdamına yönelik çalışmaların
yeterli düzeyde olmadığı, işsizlik oranlarındaki artıştan da görülebilmektedir. Söz konusu
artışın bir kısmı dünyanın genel ekonomik durumuyla yakından ilgili olsa da, sorunun çözümü
için alınması gereken tedbirlerin yeterli düzeyde olmadığı görülmektedir.
3. 65 yaş ve üzeri nüfusun mekânsal dağılışı
Nüfusun yaş bileşiminde zaman içinde ortaya çıkan değişim, genel olarak ülkelerin demografik
özellikleri hakkında bilgi vermekte, sosyal ve ekonomik politikaların şekillendirilmesinde yol gösterici
olmaktadır. Ancak planlama aşamasından itibaren nüfusun yaş bileşiminin mekânsal dağılış ın ın
bilinmesi daha büyük öneme sahiptir. Çalışmada öncelikle 65 yaş ve üzeri nüfusun illere göre dağılış ı
ele alınmış ve 1935-2010 döneminde il düzeyinde yaşlı nüfus ile toplam nüfustaki payının ne olduğu
ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Bu amaçla 1935-2010 arasındaki döneme ait nüfus sayımlarına göre Türkiye’deki 65 ve üzeri
yaş grubundaki nüfusun illere göre dağılışını gösteren haritalar hazırlanmıştır. Bu verinin
incelenmesinde ortaya çıkan sonuçlar birkaç maddede toplanabilir.
a- Türkiye’de batıdan doğuya doğru gidildikçe 65 ve üzerindeki yaşa sahip nüfusun hem sayıca
hem de oransal olarak azaldığı görülmektedir.
b- En fazla yaşlı nüfusuna sahip iller, aslında fazla nüfusa sahip olan yerlerdir.
c- Göç alan iller ile çok nüfusa sahip illerde yaşlı nüfusun payı, göç veren ve az nüfuslu illerden
daha fazladır.
Aşağıda 1945, 1985, 2000 ve 2010 yıllarına ait nüfus verileri kullanılarak 65 ve üzeri yaş
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grubundaki nüfusun illere göre dağılışı verilmiştir (Şekil 1). İlk sütunu oluşturan haritalar nüfusun
sayısal dağılışını, ikinci sütunu oluşturan haritalar ise il nüfusu içindeki 65 ve üzeri yaş grubunun oranını
göstermektedir.

Şekil 1. Türkiye'de 65 ve üzeri yaş grubundaki nüfusun ve il nüfuslarındaki paylarının mekânsal dağılışı.

1945-2010 döneminde 65 ve üzeri yaşa sahip nüfusun miktar bakımından en fazla olduğu iller
İstanbul ve İzmir’dir. 1945 haricinde Ankara en fazla nüfusa sahip olan üçüncü ili oluşturmaktadır (1945
yılında Ankara’nın yerinde Bursa yer alıyordu). Yine 1945-2010 döneminde en az 65 ve üzeri yaşa sahip
nüfusun bulunduğu il Hakkâri’dir. 1945-1985 döneminde Bitlis, 1990 ve 2010 sayımlarında Bayburt,
2000’de ise Iğdır, Hakkâri’den biraz daha fazla 65 ve üzeri yaştaki nüfusa sahipti. Nüfusun miktar olarak
gösterildiği haritalarda 65 ve üzeri yaşa sahip olan nüfus, il nüfusunun veya yüzölçümünün az olduğu
illerde farklılığı ortaya koymada yetersiz kalmaktadır. Türkiye’de 65 ve üzeri yaş grubundaki nüfusun
dağılışının daha anlaşılır bir şekilde ifadesi için, il nüfusları içindeki bu nüfusun paylarının
değerlendirilmesine çalışılmıştır. Buna göre en fazla 1945 yılında 65 ve üzeri yaşta nüfusun İç Anadolu
Bölgesi ve çevresinde yer alan illerde % 3’ün altında iken, İstanbul’da bu oranın % 5’i aştığı
görülmektedir. Buna karşılık zaman içinde önce batı Anadolu’da başlayan, daha sonraki yıllarda ise
doğuya doğru gelişen, yaşlı nüfus oranındaki artış, 1985 ve 2000 haritalarında görülmektedir. Doğu
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Anadolu Bölgesi’nin güney yarısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 2010 yılı verilerine göre 65 ve
üzeri yaştaki nüfusun payı % 5’in altında iken, diğer yerlerde bunun üzerinde gerçekleşmiş, hatta Sinop,
Kastamonu, Çankırı, Giresun ve Artvin illerinde % 12,5’in de üzerine çıkmıştır (sırasıyla % 15,73, %
15,19, % 14,19, % 13,78 ve % 13,55). Türkiye nüfusunun ve 65 ve üzeri yaş grubundaki nüfus esas
alınarak, nüfusun ağırlık merkezinin neresi olduğu araştırılmıştır (Şekil 2). İl ölçeğindeki veriler
kullanılarak yapılan değerlendirmede, 1945-2010 döneminde, nüfusun ağırlık merkezinin batıya doğru
tedricen kaydığı görülmektedir. Söz konusu değişim, Türkiye’nin batısında nüfusun doğuya nazaran
daha fazla arttığının bir başka şekilde ifadesidir.

Şekil 2. Türkiye nüfusunun ağırlık merkezlerinin değişimi

4. Türkiye’de 65 ve üzeri yaş grubuna sunulan özel hizmetlere genel bakış
Dünya Sağlık Örgütü de 65 ve üzeri yaş grubu bağımlı nüfus olarak tanımlamaktadır. Bu nüfusu
kendi içinde gruplara ayırmak mümkündür. 65-74 yaşları arasındakiler genç yaşlı, 75-84 yaşları
arasındakiler ileri yaşlı, 85 ve üzerinde yaşa sahip olanlar ise çok ileri yaşlı olarak kabul edilmektedir
(WHO, 2011). Genç yaşlıların genel özellikleri arasında kendi başlarına yaşamlarını sürdürebilecek güç
ve yeterliliğe sahip olmaları, sağlık sorunları ile baş edebilmeleri gelmektedir. Buna karşılık ileri yaşlılık
olarak tanımlanan yaş grubunda huzurevi ve bakımevlerine ihtiyaç daha fazla olmaktadır. Özellikle
eşlerden birinin hayatını kaybetmesi, çekirdek ailelerin hakim olduğu şehirlerde yaşayanlarda diğer eşin
çoğunlukla yalnız kalmasına da yol açmaktadır. Çok ileri yaşlı olarak tanımlanan yaş grubu, ileri yaşlılık
dönemindeki sorunlara ek olarak sağlık sorunları artması ile karakterize olur. Bu durumda çoğu zaman
bakımevine gereksinim duyulmaktadır.
Türkiye’de sağlık tesisleri içinde yaşlılık ile ilgili birimleri bulunan sağlık kuruluşlarının sayısı
son derece azdır. İlerleyen yaşlarda ihtiyaç duyulan sağlık hizmetleri, çoğunlukla genel sağlık sistemi
içinde verilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmada bir fikir vermesi açısından bakımevi ve/veya huzurevi
olarak tanımlanan tesislerin Türkiye’deki sayı ve kapasite olarak dağılışları ele alınmıştır. 2011 sonu
itibariyle Türkiye’de huzurevi ve bakımevi olarak hizmet veren tesislerin sayısı 307’dir (Aile, 2014).
Bu tesislerden 109’u Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na, 139’u özel işletmelere, 7 si azınlık vakfı
olmak üzere toplam 37 tanesi dernek ve vakıflara, 20’si yerel yönetimlere ve 2’si de diğer bakanlıklara
aittir. Söz konusu tesislerin kapasitesi sırasıyla 11826, 6853, 3402, 2013 ve 566’dır. Buna göre toplam
kapasite 24660 kişi olmaktadır (Şekil 3).
Söz konusu haritaların incelenmesi, Türkiye’de 65 ve üzeri yaşa sahip olan nüfusun Doğu
Anadolu Bölgesi’ndeki illerde, batıda yer alan illere nazaran daha az olduğunu göstermektedir. Oransal
değerler incelendiğinde ise Doğu Anadolu Bölgesi’nin güney yarısı ile Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nde 65 ve üzeri yaş grubundaki nüfusun il nüfuslarının % 5’ini geçmediği görülmektedir (En
düşük paya % 2,7 ile Hakkâri sahiptir). Sinop (% 16,0), Kastamonu (% 15,4), Çankırı (% 14,5), Artvin
(% 13,9) ve Giresun (% 13,8) en fazla yaşlı nüfusa sahip illeri oluşturmaktadır. Buna karşılık huzurevi
ve bakımevi gibi tesislerin illere göre dağılımına bakıldığında Türkiye’nin doğu yarısının büyük
kesiminde tesisin yer almadığı veya sayı ve kapasite bakımından az olduğu görülmektedir.
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Şekil 3. Türkiye’de 65 ve üzeri yaş grubu nüfusun (a), bu nüfusun il nüfusuna oranının (b), tesis sayılarının (c) ve
kapasitelerinin (d) illere göre dağılışı (2011).

Yaşlıların, özellikle ileri yaşlarda daha fazla bakım hizmetine gereksinim duyulması, günümüz
koşullarında ailelerin yaşlılarla ilgilenememelerine neden olmaktadır. Bu durumda gerekli hizmeti
sağlayacak tesislerin, özellikle yurtdışına işçi göçlerinin yoğun yaşandığı yerlerde vakıflar, dernekler
veya yerel yönetimler tarafından karşılanmaya yönelik girişimler tercih edilmektedir. Bu durum maddi
imkânların daha iyi olmasının yanında, kültürel etkileşim nedeniyle böyle kurumlara duyulan ihtiyacın
tanımlanabilmesi ile yakından ilişkilidir. Maddi kaynak yaratılarak yapımına başlanılan tesisler, çoğu
zaman tamamlanamamakta veya yüksek maliyetleri nedeniyle işletilememekte, Çoğu zaman tesisler
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ilgili birimlerine devredilerek işletilmesi sağlanmaktadır.

5. Türkiye’de 65 ve üzeri yaş grubu nüfusun gelecek dönemlerde olası sayısal ve
mekânsal değişimi

Türkiye’de 65 ve üzeri yaş grubunun genel nüfus içindeki payı % 3,3 (1945 ve 1950 nüfus
sayımları) ile % 7,2 (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nin 2010 yılı verileri) arasında artış yönünde
değişim göstermiştir. TUİK, 2013 yılında %7,7 olarak belirlediği 65 ve üzeri yaş grubundaki nüfusun
gelecekteki durumuna ilişkin tahminlerde de bulunmuştur. Buna göre 65 ve üzeri yaş grubundaki
nüfusun payının 2023 yılında % 10,2, 2050 yılında % 20,8, 2075 yılında ise % 27,7 olacağı
beklenmektedir (TÜİK, 2014c: 7). Bu Türkiye’nin gelecekte hızla yaşlı nüfusa sahip ülkeler arasında
yer alacağını göstermektedir. İlk bakışta doğum oranlarını arttırarak, oransal büyümenin önüne
geçebileceği ileri sürülse dahi, bu durumun nüfustaki sayısal büyüklüğü üzerinde bir etki yapmayacağı,
gelecekte daha da büyük bir yaşlı nüfus ile karşılaşılacağı gerçeğini değiştirmeyecektir.
TÜİK 2023 yılında, Karadeniz Bölgesindeki birçok ilde nüfusun % 15’inden fazlasının 65 ve
üzeri yaş grubunda yer alacağını, Çanakkale, Balıkesir, Edirne ve Kırklareli ile Isparta ve Burdur’da
benzer durumun görüleceği tahmin edilmiştir (Şekil 4). 2050 yılına ilişkin TÜİK’in % 20,8 olarak
belirlediği 65 ve üzeri yaş grubundaki nüfusun illere göre dağılımı, 2013-2023 döneminden hareketle
illerin paylarının ne olabileceği hesaplanmıştır. Belirlenen değerlerin ortalaması % 20’dir. Bu kabul
edilebilir bir hata payı olarak kabul edilmiştir.
2050 yılındaki dağılış, 65 ve üzeri yaş grubundaki nüfusun kuzeybatıdan güneydoğuya doğru
genel bir azalış göstereceğini aksettirmektedir. Söz konusu haritanın geçmişteki iç ve dış işçi göçleri ile
ilişkilendirilmesi, açıklanmasına katkı sağlayabilir. 1950 sonrasında İstanbul başta olmak üzere büyük
şehirlere yönelen göç hareketinin, 1970-1980 döneminde Türkiye’den Avrupa’ya gerçekleşen işçi
göçleri ile de sürdürüldüğü bilinen bir gerçektir. Günümüzde Sinop, Kastamonu gibi illerde 65 ve üzeri
yaş grubun payının artmasında, genç nüfusun iş bulabilmek için il dışına çıkışı yanında, daha önceden
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il dışına göç etmiş nüfusun da emeklilik sonrası memleketlerine dönmesi ile açıklanmaktadır. Bu
durumun Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere Ege ve Marmara Bölgesi’nde de olması beklenebilir.
Önemli ölçüde göç alan İstanbul’da oranın düşük olması, yarattığı iş imkânları nedeniyle genç nüfus
için bir çekim merkezi olmasıyla açıklanabilir. Benzer koşulların aynı sonuçlara neden olmadığın a
Türkiye’nin güneydoğusundaki illerde oranların düşük olması örnek gösterilebilir. Doğu Anadolu
Bölgesinin güney yarısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki illerde sosyoekonomik koşulların
istenilen düzeye gelmemiş olması ve bu illerde yaş ve cinsiyet yapısının Türkiye genelinden gösterdiği
farklılıklar, emeklilik sonrasında geri dönüşlerin anlamlı miktarlarda olmaması bu durumu yaratan
başlıca nedenlerdir. Söz konusu tahminlerin önemi, gelecekte yapılması gereken yaşlılara yönelik sağlık
ve bakım hizmetlerinin planlanmasında altyapı oluşturması bu nedeniyle daha da artmaktadır (Bu
çalışma hazırlanırken Suriye’den 2 milyon dolayında sığınmacının Türkiye’ye geldiği bilgisi resmi
makamlar tarafından belirtilmekteydi. Bu sığınmacıların ne kadarının geri döneceği, ne kadarının
yerleşeceği ve nüfus özellikleri bilinmediği/açıklanmadığı için soruna ne kadar etki yapacakları da
belirsizdir.

Şekil 4. 65 ve üzeri yaş grubundaki nüfusun il toplam nüfusundaki paylarına yönelik tahminler (2023 yılı tahmini
TÜİK, 2014c: 10’dan alınmış, 2050 yılına ilişkin dağılım hesaplanmıştır).

5. Sonuç

Nüfus içinde yaşlı nüfusun payının artması, bazı sorunların ortaya çıkmasına ve çözümlerinin
aranmasına neden olmaktadır. Birleşmiş Milletler 2012 yılında dünya nüfusunun sadece % 11’ini
meydana getiren 60 ve üzeri yaş grubundaki insanların sayısının 2050 yılında 2 milyona erişeceği ve
toplam nüfusun % 22’sini oluşturacağına dikkat çekmektedir. Yapılan çalışmalar, nüfusun
yaşlanmasının sonuçlarından birinin de sosyal koruma ihtiyacı olduğunu ortaya koymaktadır. Buna
karşılık, çoğu ülkede yeterli sosyal koruma yoktur. Mevcutlar ise kaynak kullanımı açısından büyük
baskı altındadır. Özellikle gelişmiş ülkelerde nüfusun sadece 1/3’inin çalışırken nüfusun 2/3’üne
bakmak durumunda kalması önemli bir sorun olarak görülmektedir (UN-DESA, 2011: 1-4).
Türkiye henüz batı ülkelerindeki gibi gerçek bir yaşlı nüfus sorunu ile karşı karşıya kalmış
değildir. Özellikle sanayileşme ve kentleşme sürecinin hızlanması; nüfusun yaş ve cinsiyet oranları ile
aile yapısının değişmesi yol açmaktadır. Türkiye’de de 65 ve üzeri yaşa sahip olan nüfus artma
eğilimindedir. Bu artışı daha dramatik kılan, doğum oranlarındaki azalmaya bağlı olarak, genç nüfusun,
toplam nüfus içindeki payının hızla azalmasıdır. Bu gelecekte Türkiye’nin yaşlı nüfusa sahip ülkeler
arasında yer almasına neden olacaktır. Bunun engellenmesi için genç nüfusun oranını arttırma
yönündeki politikalar, sorunun bir süre ertelenmesine neden olabilirler ancak daha da büyüyerek ortaya
çıkmasını engelleyemezler. Türkiye’de nüfus demografik fırsat penceresi adı verilen, ekonomik açıdan
uygun koşulların oluştuğu bir aşamadadır. Fırsatın değerlendirilip değerlendirilemeyeceği uygulanacak
tedbirlerle ortaya çıkacaktır. Yaşlı nüfus, “gelişmiş ülkelerin” genel özelliğidir. Ekonomik açıdan
gelişme sağlanmadan bu özelliğin kazanılması, kalkınmanın gerçekleşmemesinden sosyal güvenliğe
kadar değişen birçok sorunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Sosyal güvenlik hizmetleri büyük maliyet içermektedir. Uygulanan ekonomi politikalar ı,
Türkiye’nin sosyal güvenlik sistemini de etkilemiştir. 1933-1980 yılları arasında hakim olan Keynesyen
politikalar yerini neoliberal ekonomi politikalara bırakmıştır (Avcı, 2014: 316 vd). Söz konusu ekonomi
politikasının bir etkisi de sosyal güvenlik sistemi üzerinde görülmüştür. Bu durum özellikle 65 ve üzeri

307

yaşa sahip nüfusun yaşam seviyesinin yükselmemesine, hatta gerilemesine yol açmıştır. 65 ve üzeri yaş
grubunun talep ettiği hizmetlerin başında sağlık hizmetleri gelmektedir. Herhangi bir sosyal güvenlik
sisteminde yer almayanlar için bu hizmetlerin sağlanması önemli bir sorundur. Sağlık alanında
uygulanan politikalar, ekonomi politikası ile uyumlu olmak zorundadır. Bu sağlanan hizmetlerin
karşılığının hizmeti alan tarafından ödenmesi anlamına gelmektedir. Yaşlı bakımevleri ve huzurevleri,
ilerleyen yaşlarda daha fazla talep edilmektedir. Buna karşılık yeterli tesis olmadığı gibi sunulan
hizmette çoğunlukla kalite sorunu yaşanmaktadır. Türkiye’nin batısında doğusuna nazaran daha fazla
tesis yer almaktadır. Doğuda ki çoğu ilde ya tesis yoktur ya da düşük kapasiteye sahiptir. Doğu ve
Güneydoğu Anadolu’da sosyal güvenlik sistemine dahil olan nüfus oldukça azdır. Bunda çalışma
çağındaki nüfusun düzenli gelir getiren işlerde çalışma imkânının olmaması bir etkendir. Gelenekler
özellikle kırsal kesimde yaşlı nüfusun aile içinde kalması konusunda genel zorlayıcı faktördür. Buna
karşılık eğitim seviyesinin yüksekliği, düzenli gelir ve bu gelirin belli bir düzeyin üzerinde olması tesis
talebini arttırmaktadır.
Bütün bu özellikler, doğum oranları arttırılsa dahi 65 ve üzeri yaş grubundaki nüfusun sayısal
olarak azaltılmasının mümkün olamayacağını göstermektedir. Gerekli hizmetlerin maliyetlerinin fazla
oluşu, kaynak oluşturulabilse dahi sürdürülebilirliği sağlamanın zor olduğunu göstermektedir. Türkiye
gerekli tedbirleri alarak demografik fırsat penceresinden en yüksek faydayı sağlamak zorundadır.
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