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Yazar Notu  

Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak 
için hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.  



I 

 

ÖNSÖZ 

 

 

Yaşlılık genel olarak kronolojik, biyolojik, psikolojik, sosyolojik, toplumsal ve kültürel yönleri olan 

çok boyutlu bir kavramdır. Dünya Sağlık Örgütü 65 yaş ve üzerini yaşlı olarak kabul etmektedir. Hem 

dünyada hem de ülkemizde yaşlı nüfus giderek artmaktadır. Dünya’da 2017 yılında 962 milyon yaşlı 

bulunduğu bildirilmektedir. Ülkemizde nüfusun %8.5’i 65 yaş ve üzerindedir, yani ülkemiz artık yaşlı 

nüfusa sahip ülkeler sınıfındadır. Yaşlı nüfus artışının en önemli nedeni doğurganlık oranının düşmesi 

ve doğuşta beklenen yaşam süresinin artmasıdır. Yaşlanma dönemi birçok sorunu da beraberinde 

getirmektedir. Örneğin Türkiye’deki yaşlıların %16’sı yoksuldur, %88.2’si iş gücüne 

katılmamaktadır, %12.6’sı bağımlıdır; %13’ü yalnız yaşamaktadır ve %90’ı kronik bir hastalığa 

sahiptir. Toplumun yaşlanmasının özellikle bu grupta artmış bağımlılık oranları nedeniyle ülke ve 

dünya üzerindeki sosyo-ekonomik yükü fazladır. Bu grubun sahip olduğu hastalıklar, fonksiyonel 

yetersizlikler ve iş gücüne katılımın azlığı ekonomisi çok güçlü olan ülkelerin bile sosyal güvenlik 

sistemlerini tehdit eder hale gelmiştir.  

Bugün dünya, sayıları epidemi halinde artan yaşlı nüfus nerede, kim tarafından ve nasıl bakılacak 

sorularının yanıtlarını aramaktadır. Ülkemizde bu sorulara verilecek kanıt temelli yanıtlar ulusal 

yaşlılık politikalarının yeniden yapılandırılması ve/veya geliştirilmesinde yol gösterici olacaktır. 

Ancak bu sorular yanıtlanırken, yaşlılar sağlık ve sosyal boyutları içerecek şekilde bütünlük içinde 

ele alınmalı ve geriatri ve gerontoloji bilimleri işbirliği halinde çalışmalıdır. 

Bu kitap yaşlılığın tüm boyutlarını bütünleştiren bakış açısı ile Türkiye’nin 10 farklı üniversitesinden 

13 akademisyen tarafından titizlikle hazırlanmış; çalışmanıza rehberlik etmesi açısından bölüm 

sonlarına örnek sorular konulmuştur. Yakın gelecekte ülkemiz yaşlılarına hizmette görev üstlenecek 

sizlere yararlı olması dileklerimle.    
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

 

Bu bölümde öncelikle geriatri, gerontoloji, yaşlanma, yaşlılık ve ihtiyarlık tanımlanacak, 

ardından kronolojik, biyolojik, psikolojik, sosyolojik ve toplumsal yaşlanma anlatılacak, son 

olarak Dünya’da ve Türkiye’de yaşlılık konusu detaylı olarak ele alınacaktır.  
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

 

1. Geriatri ve gerontoloji ifadelerini tanımlayınız 

2. Yaşlanma, yaşlılık ve ihtiyarlık ifadelerini tanımlayınız 

3. Yaşlılığı sınıflandırarak kronolojik, biyolojik, psikolojik, sosyolojik ve toplumsal yaşlanmayı 

açıklayınız 

4. Dünya’da yaşlılık konusunu açıklayınız 

5. Türkiye’de yaşlılık konusu açıklayınız 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 
 

Konu Kazanım Kazanımın nasıl elde edileceği 
veya geliştirileceği 

Yaşlı Bilimiyle İlgili 
Tanımlar 

Geriatri ve gerontoloji tanımları 
öğrenilecektir. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

 

Yaşlılık Kavramı Yaşlanma, yaşlılık ve ihtiyarlık 
tanımları öğrenilecektir. 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

 

Yaşlılık Sınıflaması Yaşlılık sınıflaması, 
kronolojik, biyolojik, psikolojik, 

sosyolojik ve toplumsal yaşlanma 
kavramları öğrenilecektir. 

 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Dünya’da Yaşlılık 

 

 

Dünya’da yaşlılık ve yaşlıların 
durumu öğrenilecektir. 

 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 

Türkiye’de Yaşlılık 

 

Türkiye’de yaşlılık ve yaşlıların 
durumu öğrenilecektir. 

 

Kazanım okuyarak ve 
araştırarak geliştirilecektir. 
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Anahtar Kavramlar 

 

Geriatri, gerontoloji, yaşlanma, yaşlılık, ihtiyarlık, kronolojik yaşlanma, biyolojik yaşlanma, 

psikolojik yaşlanma, sosyolojik yaşlanma, toplumsal yaşlanma  
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Giriş 

 

Yaşlılık genel olarak kronolojik, biyolojik, psikolojik, sosyolojik ve toplumsal yaşlanma olarak 

farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Ancak en fazla kullanılan tanım kronolojik yaşlanma, yani 

takvim yaşına göre yapılan yaşlanma tanımıdır. Dünya Sağlık Örgütü 65 yaş ve üzerini yaşlı 

olarak kabul etmektedir. Bir toplumdaki 65 yaş ve üzerindeki nüfusun çocuk ve genç nüfusa 

kıyasla artmasına göre toplumların yaş sınıflaması yapılmakta; buna göre 65 yaş ve üzeri 

nüfusun toplamdaki payı %7-10 arasında ise yaşlı nüfus, %10’dan fazla ise çok yaşlı nüfustan 

söz edilmektedir.  

 

Hem dünyada hem de ülkemizde yaşlı nüfus giderek artmaktadır. Dünya’da 2017 yılında 962 

milyon yaşlı bulunduğu bildirilmektedir. Ülkemizde nüfusun %8.5’i 65 yaş ve üzerindedir, yani 

ülkemiz artık yaşlı nüfusa sahip ülkeler sınıfındadır. Yaşlı nüfus artışının en önemli nedeni 

doğurganlık oranının düşmesi ve doğuşta beklenen yaşam süresinin artmasıdır. Yaşlanma 

dönemi birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Örneğin Türkiye’deki yaşlıların %16’sı 

yoksuldur, %88.2’si iş gücüne katılmamaktadır, %12.6’sı bağımlıdır; %13’ü yalnız 

yaşamaktadır ve %90’ı kronik bir hastalığa sahiptir. Toplumun yaşlanmasının özellikle bu 

grupta artmış bağımlılık oranları nedeniyle ülke ve dünya üzerindeki sosyo-ekonomik yükü 

fazladır. Bu grubun sahip olduğu hastalıklar, fonksiyonel yetersizlikler ve iş gücüne katılımın 

azlığı ekonomisi çok güçlü olan ülkelerin bile sosyal güvenlik sistemlerini tehdit eder hale 

gelmiştir. Bu bölümde  yaşlanma ile ilgili tanımlara yer verilecek, yaşlılık sınıflaması yapılacak, 

Dünya’da ve Türkiye’de yaşlılık konusu ele alınacaktır.  
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1.1.Yaşlı Bilimiyle İlgili Tanımlar 

 

Yaşlı bilimi ile ilgili olarak geriatri ve gerontoloji olmak üzere iki terim karşımıza çıkmaktadır. 

Geriatri sözcüğü Yunanca “geras (yaşlılık)” ve “iatro (tıbbi tedavi)” kelimelerinden kökenini 

alıp, yaşlı tıbbı anlamına gelmektedir. Geriatri yaşlanmanın fizyolojisi, yaşlı sağlığının 

korunması ve geliştirilmesi ve yaşlılarda görülen hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen özel 

bir tıp dalıdır.1-2  

 

Gerontoloji  sözcüğü ise “geras (yaşlılık)” ve “ology (çalışma)” kelimelerinden kökenini alıp, 

yaşlı çalışmaları anlamındadır. Gerontoloji yaşlanma teorileri, yaşlanmanın biyolojisi, 

fizyolojisi, epidemiyolojisi, yaşlanmaya eşlik eden psikososyal değişiklikler ve tüm bunların 

birey ve toplum üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalıdır.1-2 

 

1.2.Yaşlılık Kavramı 
 

Geriatri ve gerontoloji alanlarında “yaşlanma”, “yaşlılık” ve “ihtiyarlık” ifadeleri oldukça sık, 

bazen birbiri yerine kullanılan ve genellikle de karıştırılan kavramlardır.1 

 

Varolan herşey zamanla değişir, farklılaşır. Cansız varlıklarda meydana gelen değişiklikler 

“eskime”, “aşınma” ,“yıpranma” olarak tanımlanırken; canlı varlıklar için bu süreç “yaşlanma” 

olarak isimlendirilir. Her ne kadar hem cansız hem de canlı varlıklardaki değişim yok oluşa 

doğru yol alsa da, canlılarda belli bir derece ve süreye kadar onarım ve yeniden yapım 

mekanizmaları işlerliğini sürdürür.1,3 

 

Bir canlının doğduğu andan bu yana geçen zamana “yaş” denir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde 

yaş, “doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman”  olarak ifade edilmektedir. Bu kavram 

canlı varlıklar için kullanıldığı kadar, bir kurum, kuruluş ve sistem gibi olgular için de 

kullanılabilmektedir.4  “Yaşlılık” ise sözlük anlamı olarak yaş almış olma ve ilerlemiş yaşın 

etkilerini göstermesi halidir. Yaşlılık canlıların biyolojik işlevler yönünden erişkin konuma 

ulaştıktan ve üreme dönemi bittikten sonra ölüme kadar geçen zaman dilimindeki değişim ve 

dönüşüm sürecidir.1,5  

 

Yaşın artması anlamına gelen yaşlanma ile yaşamın özel bir bölümünü tanımlamak için 

kullanılan yaşlılık kavramı arasında farklılık vardır. Örneklendirecek olursak iki yaşını 
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doldurup üç yaşından gün alan bir çocuk bir miktar yaşlanmış olmakla birlikte; büyüme-

gelişmesi devam ettiği için henüz yaşlılık evresine girmemiştir.1,3 

 

Yaşlılık kavramı insan ve diğer canlılar için farklı anlamlarda kullanılmaktadır. İnsan dışındaki 

canlılarda yaşlılık daha çok biyo-fizyolojik süreçlerle ilişkilendirilir; buna karşın insanda 

yaşlılıktan söz edildiğinde biyolojik, fizyolojik boyutların yanısıra, toplumsal ve kültürel 

anlamlarda yüklenir.3 

 

“İhtiyarlık” çoğunlukla yaşlılık ile eşanlamlı olarak kullanılsa da “İhtiyarlık” kavramı ile 

daha çok ileri yaşın getirdiği toplumsal ve kültürel ilişkiler, anlamlar ifade edilmekte; zamanın 

getirmiş olduğu biyolojik ve fizyolojik değişimlerden ziyade yaşlılık kavramı 

kastedilmektedir.1,3 

 

1.3.Yaşlılık Sınıflaması 
 

Yaşlılık kronolojik, biyolojik/bireysel, psikolojik, sosyolojik ve toplumsal yaşlanma olarak 

farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır.2,5 

 Kronolojik yaşlanma 

 Biyolojik/bireysel yaşlanma 

 Psikolojik yaşlanma 

 Sosyolojik/sosyal yaşlanma 

 Toplumsal yaşlanma2, 5 

 

Kronolojik yaşlanma bireyin doğumundan başlayarak içinde bulunduğu zamana kadar aldığı 

yaşların toplamı, takvim yaşıdır.2 Yaşlılık ilk kez kronolojik olarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 

tarafından 1963 yılında sınıflandırılmış; bu sınıflamaya göre 60 yaşın üzerindekiler yaşlı olarak 

kabul edilmiştir.6 Takip eden yıllarda, başta doğuşta beklenen yaşam süresinin artması olmak 

üzere, sağlıkta ve teknolojide olan olumlu değişimlerin sonucu olarak insan ömrü uzamıştır. Bu 

nedenle DSÖ ilk tanımından 35 yıl sonra, 1998 yılında yaşlılık sınıflamasını yeniden gözden 

geçirmiş ve 65 yaş ve üzerini yaşlı olarak kabul etmiştir.7 
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Tablo 1. DSÖ’nün Yaşlılık Sınıflaması6-7 

1963 1998 

Yaş grubu Sınıflama Yaş grubu Sınıflama 

45-59 Orta yaşlı 60-74 Genç/erken 

yaşlılık 

60-74 Yaşlı 74-84 Yaşlılık  

75 ve üzeri İleri yaşlılık 85 ve üzeri İleri yaşlılık 

 

Biyolojik/bireysel yaşlanma zamana bağlı olarak bireyin vücut yapı ve fonksiyonlarında 

meydana gelen değişimlerdir. Örneğin saçların ağarması, günlük yaşam aktivitelerini 

gerçekleştirmede güçlük yaşama, görme, işitme ile ilgili sorunlar yaşama vb.2,5 

 

Psikolojik yaşlanma kronolojik yaşlanma ile birlikte bireyin algılama, öğrenme, sorun çözme 

gibi bellek gücü ve duygu durum alanlarında fonksiyon yitiminin olması, kişinin değişikliklere 

uyum sağlama kapasitesinin değişmesi, bozulmasıdır. Psikolojik yaşlanmada yaşlılığa hazır 

olmama, yetersizlik duygusu, başkalarına yük olma ve işe yaramama duygusu rol oynar. Yaşlı 

gerçekleştiremediği idealleri ve hayalleri için pişmanlık, üzüntü yaşayabilir; geçmişe özlem, 

geleceğe güvensizlik duyabilir; sağlığını bahane ederek üzücü olaylardan kendini uzak tutmaya 

çalışabilir ve gelecek endişesi ile cimrilik derecesine varan tutumluluk davranışı gösterebilir.2,5  

 

Sosyolojik/sosyal yaşlanma bireyin toplum içindeki iş ve sosyal yaşamında gücünün, 

yeteneğinin azalarak kaybolması; bir topluma ya da gruba uyum sağlayamama halidir. Bu tür 

yaşlanmada emeklilik, dulluk, sosyal destek sistemleri, sosyal çevre ile ilişkiler, maddi, manevi, 

fiziksel kayıplar ve yaşam standardında meydana gelen değişiklikler rol oynar. Yaşlılığın 

sosyolojik yönü bireyin içinde yaşadığı toplumdaki yaş ile ilgili değer ve normlar, bir başka 

ifade ile toplumda belirli bir yaş grubundan beklenen davranışlar ve toplumun o gruba verdiği 

değerlerle ilgilidir.2,5 

 

Toplumsal yaşlanma fiziksel yaşlanmaya bağlı olarak bireyin günlük yaşamının etkilenmeye 

başlaması ve toplumsal rollerini gereği gibi yerine getirememesi vb nedenlerle toplum 

tarafından bireye atfedilen yaşlılık, çevresinden yaşlı olduğuna dair mesajlar alması durumudur. 

Biyo-psiko-sosyal kültürel bir varlık olan insan yaşadığı toplumla birlikte var olur ve toplum 

içinde varlığını sürdürür. İnsanlar toplum içinde kurallar koyar, davranış biçimleri oluşturur, 
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ortak simgeler ve değerler yaratır; yarattıkları norm, ilke ve değerlere uygun şekilde o toplumda 

yaşamını sürdürmeye, kendini gerçekleştirmeye çalışır. Burada, yaşlının içinde bulunduğu 

toplumun kültürel yapısı belirleyicidir.2,5 

 

Esasen yaşlılığı, yukarıdaki bölümlerde ifade edilenin aksine, biyolojik, fizyolojik, psikolojik, 

sosyolojik ve kronolojik boyutları ile bütüncül bir bakış açısı ile ele almak ve bu bakış açısıyla 

tanımlamak daha doğrudur.3 Bu açıdan bakıldığında belki de yaşlılığın en iyi tanımının 

DSÖ’nün tanımı olduğunu kabul etmek gerekir. DSÖ’e göre yaşlılık çevresel etkenlere uyum 

sağlama yeteneğinin azalmasıdır.7 

 

Gelişmiş ülkelerin çoğunda yaşlı tanımı için kronolojik yaş kabul edilmekte; DSÖ sınıflamasına 

göre 65 yaş ve üzerindeki kişiler;7 Birleşmiş Milletler’e göre ise 60 yaş ve üzerindeki kişiler 

yaşlı olarak değerlendirilmektedir.8 Ancak yaşam süresinin uzun olmadığı Afrika’da yaşlılık 

için bu sınırları kullanmak mümkün değildir. Bu bakış açısı ile kronolojik yaş yani takvim yaşı 

ile biyolojik yaşlanma eş anlamlı olarak ele alınmaktadır; ancak biyolojik yaşlanma çoğu zaman 

takvim yaşı ile uyumlu değildir. Örneğin Japonya’da yıllar içinde yaşam süresi uzamış ve 

yaşlılar daha aktif bir yaşam sürmeye başlamıştır; dolayısıyla DSÖ’nün 65 ve üzeri olarak kabul 

ettiği yaşlılık, Japonya’da aynı yaşta olupta aktif bir yaşam süren biri için geçerli olmayacaktır. 

Japonya’da kronolojik yaş sınırının 75 olarak yeniden tanımlanması gündemdedir.9 

 

Toplumlar için de yaşlılık ifadesi kullanılmakta, bir toplumda 65 yaş ve üzerindeki kişi 

sayısının toplam nüfus içinde aldığı payın düzeyine göre toplumlar “genç”, “olgun” ve “yaşlı” 

olarak nitelenmektedir. Bir toplumda 65 yaş ve üzeri nüfusun toplamdaki payı 

%4’ten azsa genç nüfus 

%4-6.9 ise olgun/erişkin nüfus 

%7-10 ise yaşlı nüfus 

%10’dan fazla ise çok yaşlı nüfustan söz edilir.2,5 

 

Nüfusun yaşlanması, bir nüfusun yaş yapısının değişimi sonucunda, o toplumdaki çocuk ve 

genç nüfus payının azalarak, yaşlı nüfus (65 yaş üstü) payının göreceli olarak artmasıdır. 

Küresel yaşlanma süreci “demografik değişim” olarak da adlandırılmaktadır.8 DSÖ’ne göre, 

dünya nüfusu yaşam süresinin uzaması ve doğurganlık oranlarının azalması olmak üzere iki 

temel nedenle yaşlanmaktadır.7 Ayrıca içinde bulunduğumuz yüzyılda bulaşıcı ve kronik 

hastalıklar sonucu meydana gelen erken mortalite oranlarının düşmesi, sanitasyon, barınma, 
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beslenme ve aşılama dahil tıbbi gelişmeler ve antibiyotiklerin keşfi yaşam süresinin uzamasında 

etkili olmuştur.7,9 

 

1.4.Dünyada Yaşlılık  

 

Tüm dünyada yaşlı nüfus giderek artmaktadır. Dünyada 60 yaş ve üzerindeki bireylerin oranı 

1980 yılında %8.5 iken, 2017 yılında %12.7’ye çıkmıştır. 1980 yılında dünyada 60 yaş ve 

üzerindeki bireylerin sayısı 382 milyon olup, 2017 yılında ikiye katlanarak 962 milyona 

ulaşmıştır; 2030 yılına kadar bu sayının %46’lık bir artışla 1.4 milyara; 2050 yılında ise 2017 

rakamlarını ikiye katlayarak 2.1 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir.10  

2017 yılında en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla %32.2 ile Monako, %27.9 

ile Japonya ve %22.1 ile Almanya olmuştur.11 Yaşlı nüfusundaki bu artışın gelecek yıllarda da 

süreceği ve 2030 yılında dünya nüfusunun %16.5’inin 60 yaş ve üzerinde olacağı 

öngörülmektedir.10  

 

Gelecek yıllarda yaşlı nüfus kendi içinde de yaşlanmaya devam edecektir. 2017 yılında 60 yaş 

ve üzerindeki bireylerin %14’ü (137 milyon) 80 yaş ve üzerindeki bireylerden oluşmakta idi; 

2050 yılında 60 yaş ve üzerindeki bireylerin %20’sinin 80 yaş ve üzerinde olacağı, bunun da 

425 milyon yaşlı edeceği tahmin edilmektedir.10 

 

Gelişmekte olan ülkelerde toplumların yaşlanması daha hızlı olmaktadır. Günümüzde 

dünyadaki yaşlıların üçte ikisi gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır; 2050 yılında her 10 

yaşlıdan 8’inin gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor olacağı belirtilmektedir.12 

 

Cinsiyete göre yaşlılar karşılaştırıldığında, kadın yaşlıların oranı erkeklere göre daha fazladır. 

2010-2015 yılları verilerine göre kadınlar erkeklerden ortalama 4.5 yıl daha uzun yaşamışlardır; 

bu dönemde doğuşta beklenen yaşam süresi erkeklerde 68.5 yıl iken, kadınlarda 73.1 yıl idi. 60 

yaş üzerindeki bireylerin %54’ü, 80 yaş üzerinde bireylerin %61’i kadın idi.10  

 

Yaşlı yoksulluk oranları toplumun ekonomik durumunu yansıtan ayna görevi görür.  

Pek çok ülkede, emeklilik sistemleri ya mevcut değildir ya da yaşlılar, genç yaştaki insanlara 

göre daha çok yoksulluk içinde yaşama ihtimalinin fazla olduğu Sahra altı Afrika ve bazı Asya 

ülkelerinde yeterli gelir elde edememektedirler. Bunun tersine, bazı Latin Amerika Ülkelerinde 

ve Avrupa ülkelerinin çoğunda olduğu gibi, emeklilik sistemlerinin kapsamı geniş olmakla 



 

12  

birlikte, yaşlıların yoksulluk oranı toplumun yoksulluk oranının genel bir yansıması olarak 

karşımıza çıkmaktadır.13 

 

Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde kadınlarda yoksulluk oranı erkeklerden daha 

fazladır; bunun temel nedeni gelir eşitsizliği, eğitimsizlik, nitelikli bir işe sahip olmama ve 

sağlık sorunlarının tümü yaşlı kadınları yaşlılıklarında yoksullukla karşı karşıya getirir.13 2015 

yılında 65 yaş üzerindeki erkeklerin %30’u, kadınların %15’i aktif olarak iş gücüne katılmakta 

idi. İş gücüne katılma oranları erkek ve kadın için gelişmiş ülkelerde %17 ve %9; az gelişmiş 

ülkelerde %38 ve %18; çok az gelişmiş/gelişmemiş ülkelerde %60 ve %36 idi.13  

 

Tüketim kalıpları da yaşlıların refahı konusunda ek bilgi verir. Düşük ve orta gelirli ülkelerde 

yaşlıların alışveriş yapma ve tüketim oranları genç erişkinlerden daha düşüktür. Orta/yüksek 

gelirli ülkelerde ise, bunun tersine, yaşlı bireylerin tüketim miktarı diğer yaş grubundaki kişilere 

göre daha fazladır.10 

 

Yoksulluğun yanısıra, giderek daha fazla yaşlı yalnız yaşamak zorunda kalmaktadır. 143 ülkede 

yapılan bir çalışmada 60 yaş ve üzerindeki bireylerin bağımsız olarak yalnız veya eşiyle yaşama 

oranına bakılmış, Afganistan’da yaşlıların %2.3’ünün, Hollanda’da ise %93.4’ünün yalnız 

yaşadığı bulunmuştur. 2010 yılında Asya, Afrika, Latin Amerika ve Karayiplerde 60 yaş 

üzerindeki bireylerin yarısından fazlası çocuklarından biri ile yaşarken, Avrupa ve Kuzey 

Amerika’da bu oran %20 kadardır. Yalnız yaşayan kadınların oranı erkeklerden daha fazladır. 

İleri yaşlardaki bireylerde ise yalnız yaşama oranı daha da fazladır.12 

 

1.5.Türkiye’de Yaşlılık 

 

Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de yaşlı nüfus giderek artmakta; ülkemiz yeni bir demografik 

yapıya geçmektedir. Nüfus yaşlanmasının en önemli göstergesi, yaşlı nüfusun toplam nüfus 

içindeki oranının %10’u geçmesidir. Türkiye’de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarına göre daha 

yüksek bir oranda artış göstermektedir. Ülkemizde yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 

1990 yılında %4.3 iken, 2000 yılında %5.7’ye, 2010 yılında %7.2’ye ve 2017 yılında %8.5’e 

yükselmiştir. Demografik değişim sürecinde olan ülkemiz, genç bir nüfusa sahip gibi görünse 

de, mutlak yaşlı sayısı oldukça fazladır. Türkiye’de yaşlı nüfus 2013 yılında 5 milyon 891 bin 

694 iken, son beş yılda %17 artarak, 2017 yılında 6 milyon 895 bin 385 kişiye ulaşmıştır.11 
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2017 yılında yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il %18.2 ile Sinop’tur, bu ili %16.8 ile 

Kastamonu ve %15.4 ile Artvin ve Çankırı izlemektedir. Türkiye’nin hızla yaşlanan ülkelerden 

biri olduğu vurgulanmakta; yaşlı nüfus oranının 2023 yılında %10.2, 2030 yılında %12.9 ve 

2050 yılında %20.8 olacağı öngörülmektedir.11 

 

Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2013 yılında yaşlı nüfusun %60.3'ü 65-74 yaş 

grubunda, %32.2'si 75-84 yaş grubunda ve %7.5'i 85 ve daha yukarı yaş grubunda iken; 2017 

yılında %61.6'sının 65-74 yaş grubunda, %29.7'sinin 75-84 yaş grubunda ve %8.6'sının 85 ve 

daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görülmüştür.11  

 

Cinsiyete göre yaşlılar karşılaştırıldığında, kadın yaşlıların oranı erkeklere göre daha fazla olup, 

yaşlı nüfusun %56’sı kadındır.11 

 

1900’lü yıllarda doğuşta beklenen yaşam süresi ortalama 47.3 yıl iken, 1950’li yıllardan itibaren 

yenidoğan ölümleri ve enfeksiyon hastalıklarının kontrol altına alınması ile yükselmeye 

başlamış, özellikle 1960 yılından günümüze kadar doğuşta beklenen yaşam süresi istikrarlı 

biçimde artmaya devam etmiştir.14 Ülkemizde, 1990 yılında 66 yıl olan doğumda beklenen 

yaşam süresi, 2011 yılında 76 yıla çıkmıştır. Hayat Tabloları, 2014-2016 sonuçlarına göre 

doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye geneli için 78 yıl, erkekler için 75.3 yıl ve kadınlar için 

80.7 yıldır. Kadınların doğuşta beklenen yaşam süresi erkeklerden 5.4 yıl daha uzundur. 2050 

yılında doğuşta beklenen yaşam süresinin kadınlar için 86, erkekler için 80 yıl olacağı tahmin 

edilmektedir.11 

 

Yoksulluk yaşlı nüfusun önemli sorunlarından biridir. Gelir ve yaşam koşulları araştırması 

sonuçlarına göre, yoksulluk oranı, 2012 yılında Türkiye geneli için %22.6 iken, 2016 yılında 

%21.2 olmuştur. Bu oran, yaşlı nüfus için 2012 yılında %18.7 iken, 2016 yılında %16 olarak 

hesaplanmıştır. 2016 yılı için yoksul yaşlı erkek nüfus oranı %14.7 iken, yoksul yaşlı kadın 

nüfus oranı %17’dir. Yaşlı nüfusun işgücüne katılma oranı 2016 yılı için %11.8 olarak 

hesaplanmıştır. Yaşlı erkek nüfusta bu oran %19.9, yaşlı kadın nüfusta %5.5’tir.11 

 

Yaşlı bağımlılık oranı çalışma çağındaki (15-64 yaşlarındaki) her 100 kişiye düşen 65 yaş ve 

üstü birey sayısıdır. Yaşlı nüfusun artmasına bağlı olarak yaşlı bağımlılık oranları da artmıştır. 

Bu oran, 1990 yılında %7; 2010 yılında %10.8, 2016 yılında %12.3 iken; 2017 yılında 
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%12.6’ya yükselmiştir. Bağımlılık oranının 2023 yılında %15, 2030 yılında %19.6, 2040 

yılında %25.3 olması beklenmektedir.11 

 

Yaşlı erkeklerin %9’u, kadınların %17’si, toplam olarak yaşlıların %13’ü yalnız yaşamaktadır.11 

Tablo 2’de yıllara göre, Türkiye’de yaşlıların durumuna ilişkin veriler özetlenmiştir. 

 

Tablo 2. Türkiye’de Yaşlı Nüfus  
 Yıl 

1990 2000 2010 2012 2015 2016 2017 

 

Toplam Nüfus 56.473.035 67.803.9

27 

73.722.9

88 

75.627.3

84 

78.741.0

53 

78.814.8

71 

80.810.5

25 

 

0-14 Yaş nüfus oranı 
(%) 

35.0  29.8 25.6 24.9 23.9 23.7 23.6 

65 Yaş ve üzeri nüfus 
(%) 

4.3  5.7  7.2 7.5 8.2 8.3 8.5 

Toplam doğurganlık 
hızı (Kadın başına) 

2.9 2.4 2.1 2.1 2.1 2.1 2.07 

Yaşlı bağımlılık Oranı 
(%) 

7.0  8.8  10.8  11.1 12.2 12.3 12.6 

Yalnız yaşayan 
yaşlıların oranı (%) 

- - - - 16 - %13  

Yoksulluk (%) - - - 18.7 18.3  16.0 - 

İş gücüne katılma oranı 
(%) 

- - - - 11.5 11.8 11.9 

 

Nüfusun hızla yaşlanması, bazı kronik hastalıkların görülme riskini arttırmaktadır.15 

Gelişmekte olan ülkelerde 2020 yılına kadar, tüm ölümlerin çoğunun yaşlanma ile ilişkili 

kronik hastalıklar sebebiyle meydana geleceği tahmin edilmektedir.15-16 Gerçekten de 

dünyadaki ölümlerin %63’ü, Türkiye’deki ölümlerin %79’u kronik hastalıklar nedeniyle 

olmaktadır. TÜİK 2017 Ölüm Nedeni İstatistikleri’ne göre, ölüme neden olan hastalıklar 

arasında ilk 4 sırada  

 Kardiyovasküler hastalıklar (kalp krizi ve inme gibi) %39.1 

 Kanser %19.6 

 Kronik solunum yolu hastalıkları (KOAH ve astma vb) %12  

 Metabolizma hastalıkları %4.8 gelmektedir.16 

 

Ölüm nedeni istatistiklerine göre, 2016 yılında ölen yaşlıların %45.6’sı dolaşım sistemi 

hastalıkları, %16.3’ü kanser ve %13.9’u solunum sistemi hastalıkları nedeniyle yaşamını 

kaybetmiştir.11 
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Artan yaşlılıkla beraber kronik hastalıkların toplam sağlık harcamalarındaki yükü de 

artmaktadır. Ülkemizde yaşlıların %90’ı kronik bir hastalığa sahiptir; bu grubun %35’i iki, 

%23’ü üç ve %14’ü dört ve daha fazla hastalığa sahiptir. Kronik hastalıklar yalnızca yaşam 

süresini kısaltmakla kalmaz, aynı zamanda yaşam kalitesini de düşürür.14 Diğer yandan 2010 

verilerine göre nüfusumuzun %12.3’ünü engelli bireyler oluşturmaktadır. TÜİK’in 71 Sayılı 

Haber Bülteni’nde “Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırması”na dayanarak Türkiye’de 

Ulusal Özürlüler Veri Tabanına kayıtlı özürlülerin %56.8’inde özrün hastalık sonucu ortaya 

çıktığı belirtilmiştir.17 

 

Yukarıda özetlendiği gibi, yaşam süresinin uzaması, yaşlı nüfusun artması, özellikle ileri 

yaşlarda görülen birçok kronik hastalık ve yetersizliği beraberinde getirmektedir. Ayrıca 

endüstrileşme, küçülen aile yapısı, özellikle ülkemizde kadının çalışma hayatına katılması, bu 

grubun barınma ve bakım sorunları yaşamalarına neden olmaktadır. Tüm bunlar yaşlıları 

hastalık ve sakatlıkları / yetersizlikleri ile başkalarına bağımlı kılmakta ve sonuçta fiziksel, 

sosyal ve psikolojik olarak yaşamın tüm yönlerini etkileyerek yaşam süre ve kalitesini 

düşürmektedir.14 

 

Yaşlı nüfusun hızlı artışının nedeni doğum hızındaki azalmanın yanı sıra teknolojik ve sağlık 

alanındaki gelişmelere bağlı eski dönemlerde ölüme neden olan birçok hastalığın artık tedavi 

edilebilir, hatta bazılarının ortadan kaldırılmış olması, çevrenin sağlık üzerine olumsuz etkisi 

olan koşullarının düzeltilmesi, bebek ölüm hızlarının azalması, tüm bunların sonucu olarak ta 

doğuşta beklenen yaşam süresinin artmasıdır. Toplumun yaşlanmasının özellikle bu grupta 

artmış bağımlılık oranları nedeniyle ülke ve dünya üzerindeki sosyo-ekonomik yükü fazladır. 

Yanısıra bu grubun sahip olduğu hastalıklar, fonksiyonel yetersizlikler ve iş gücüne katılımın 

azlığı ekonomisi çok güçlü olan ülkelerin bile sosyal güvenlik sistemlerini tehdit eder hale 

gelmiştir.14  

 

Türkiye’de nüfus yapısında genç yapıdan yaşlı nüfus yapısına doğru bir dönüşüm olmakla 

birlikte, nüfusun yaşlanmasının ülkeye getireceği yük kısa vadede gözlenemeyecek gibi 

görünmektedir. Çünkü, yakın döneme kadar görülen yüksek doğurganlık nedeni ile çalışma 

çağındaki nüfusu oluşturan 15-64 yaş grubunun zaman içindeki artışına bağlı olarak, yaşlı nüfus 

bağımlılık oranları uzunca bir süre olumsuz etkilenmeyecektir. Ancak, demografik yapıdaki 

beklenen dönüşümün bugünden öngörülüp etkilenebilecek tüm alanlarda sistemsel önlemlerin 

alınması ve gerekli düzenlemelerin yapılması şarttır.18 
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Yaşlı nüfustaki bu artış fizyolojik, psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunları da beraberinde 

getirmektedir. Ekonomik anlamda yaşlanan nüfus, ekonomik büyümeyi, tasarrufları, yatırım ve 

tüketimi, işgücü piyasalarını, emeklilik fonlarını, vergileri ve nesiller arası transferleri; sosyal 

anlamda da sağlık düzeyini ve sağlık bakımı hizmetlerini, aile yapısını, yaşam düzenini, 

kalitesini ve barınma durumunu, özetle yaşamın her alanını etkiler. Tüm bunlar; işgücü arzının 

azalması, (üretici nüfusta azalma) kamu harcamalarının artması, (sağlık harcamalarının ve 

sosyal güvenlik ödemelerinin artışı) ve bakım ihtiyacının artışı (kurumsal ve evde bakım 

hizmetleri) risklerini de beraberinde getirmektedir.18 

 

Bugün dünya, sayıları epidemi halinde artan yaşlı nüfus nerede, kim tarafından ve nasıl 

bakılacak sorularının yanıtlarını aramaktadır. Ülkemizde bu sorulara verilecek kanıt temelli 

yanıtlar ulusal yaşlılık politikalarının yeniden yapılandırılması ve/veya geliştirilmesinde yol 

gösterici olacaktır. Ancak bu sorular yanıtlanırken, yaşlılar sağlık ve sosyal boyutları içerecek 

şekilde bütünlük içinde ele alınmalı ve geriatri ve gerontoloji bilimleri işbirliği halinde 

çalışmalıdır.14,18 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 
 
Bu bölümde geriatri, gerontoloji, yaşlanma, yaşlılık ve ihtiyarlık tanımları, yaşlılık sınıflaması, 

kronolojik, biyolojik, psikolojik, sosyolojik ve toplumsal yaşlanma öğrenilmiş, Dünya’da ve 

Türkiye’de yaşlılık hakkında genel bilgi edinilmiştir.  
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Bölüm Soruları 
 

Soru 1. 65 yaş ve üzeri insanların toplam nüfus içindeki payı %10’dan fazla ise o toplum için 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

a) Genç nüfus 

b) Bağımlı nüfus 

c) Olgun/erişkin nüfus 

d) Yaşlı nüfus 

e) Çok yaşlı nüfus  
 

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik yaşlanmayı tanımlamaktadır? 

a) Zamana bağlı olarak bireyin vücut yapı ve fonksiyonlarında meydana gelen değişimler 

b) Bireyin doğumundan başlayarak içinde bulunduğu zamana kadar aldığı yaşların toplamı, 
takvim yaşı 
c) Bireyin algılama, öğrenme, sorun çözme gibi bellek gücü ile duygu durum alanlarında 
fonksiyon yitiminin olması, kişinin değişikliklere uyum sağlama kapasitesinin değişmesi 
d) Bireyin toplum içindeki iş ve sosyal yaşamında gücünün, yeteneğinin azalarak kaybolması; 
bir topluma ya da gruba uyum sağlayamama hali 
e) Fiziksel yaşlanmaya bağlı olarak bireyin günlük yaşamının etkilenmeye başlaması ve 
toplumsal rollerini gereği gibi yerine getirememesi vb nedenlerle toplum tarafından bireye 
atfedilen yaşlılık 

 

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi kronolojik yaşlanmayı tanımlamaktadır? 

a) Bireyin doğumundan başlayarak içinde bulunduğu zamana kadar aldığı yaşların 
toplamı, takvim yaşı 
b) Zamana bağlı olarak bireyin vücut yapı ve fonksiyonlarında meydana gelen değişimler 
c) Bireyin algılama, öğrenme, sorun çözme gibi bellek gücü ile duygu durum alanlarında 
fonksiyon yitiminin olması, kişinin değişikliklere uyum sağlama kapasitesinin değişmesi 
d) Bireyin toplum içindeki iş ve sosyal yaşamında gücünün, yeteneğinin azalarak kaybolması; 
bir topluma ya da gruba uyum sağlayamama hali 
e) Fiziksel yaşlanmaya bağlı olarak bireyin günlük yaşamının etkilenmeye başlaması ve 
toplumsal rollerini gereği gibi yerine getirememesi vb nedenlerle toplum tarafından bireye 
atfedilen yaşlılık 

 

Soru 4: Tüm dünyada ve ülkemizde yaşlı kadınlarda yoksulluk oranı erkeklerden daha fazladır; 
aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında sayılmaz? 

a) Kadın ve erkek arasındaki gelir eşitsizliği 
b) Kadınlarda kronik hastalıkların daha fazla görülmesi 
c) Kadınların eğitim düzeyinin daha düşük olması 
d) Kadınlarda nitelikli bir işe sahip olanların sayısının az olması 
e) Kadınların aktif iş gücüne daha az katılması 
 

Soru 5. Dünya’da en yaşlı nüfusa sahip ülkeler aşağıdakilerden hangisidir?  
a) İtalya, Türkiye, ABD 

b) Japonya, Almanya, Monako  

c) Hindistan, Kore 

d) İspanya, Fransa, İngiltere 

e) İsrail, Mısır, Sudan 

 

 


