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Nüfus sayımının yapılmadığı son on yıldan bu yana nüfus ve buna bağlı demografik 
verilerde çelişkili rakamların ifade edildiği gözlenmektedir. Adrese Dayalı Nüfus 

Kayıt Sistemi’ne (MERNİS) göre Türkiye nüfusu 70 milyonla 75 milyon arasında 
verilmektedir; buna bağlı olarak seçmen sayısında da tutarsızlıklar vardır..  

Bu çalışmada Nüfus ve nüfusa bağlı parametrelerin güvenilir biçimde hesaplanmasına 
yönelik basit analitik yöntemler ele alınmıştır. Türkiye’de 1927’den beri her 5 yılda bir 
yapılan T.C. resmi nüfus sayım sonuçları elimizdedir [DİE 2004, sayfa 27].  

1960’tan sonrası için resmi sayım sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir: 

1960    27,75 (milyon) 

1965    31,39 
1970    35,61 
1975    40,35 

1980    44,741                                                                                                                 
1985    50,66 

1990    56,47 
2000    67,80 

Bu değerlerden yola çıkarak ileriye doğru bir öngörü [ekstrapolasyon] yapabilmek için 

İstatistik’te uyumlama (fit) denen bir işlemle, yani deneysel verileri en iyi biçimde 
betimleyen bir fonksiyonun [yıl-nüfus ilişkisini en iyi veren bir matematik ifadenin] 

bulunmasıyla hem yıllar arasındaki nüfus değerleri [interpolasyon] hem de  
ileri yıllardaki nüfus değerleri n hesaplanabilir. Ayrıca bu fonksiyonun irdelenmesiyle 
yıllık nüfus artış hızı da elde edilebilir. Populasyon gelişiminin ifadesinde en çok 

kullanılan bir model olan ve s harfine benzeyen şekliyle S-eğrisi (S-curve) denilen  
bir fonksiyona yapılan uyum tekniği aşağıda açıklanmıştır.  

HESAPLAMALAR  

Bir toplulukta (teknik terim olarak Populasyon) nüfus artışı genelde geometrik dizi 

(üssel) şeklindedir; yani her artış ya da azalış şeklindeki değişim miktarı dn/dt,  
t zamanındaki mevcut sayıya n(t)‘ye orantılıdır: 

 dn (t) / dt = c . n (t) 
 
Ancak c sayısı da genelde sabit olmayıp, popülasyonun doğal koşullarda erişebileceği 

en üst sınıra (N) yakınlaşma derecesine orantılıdır. s sabit bir sayı olmak üzere  

                                                 
1
 fit ve sayım sonuçları arasındaki kabul edilebilir istatistik hatanın ötesinde bir farktan 

anlaşıldığına göre  “1980  yılı nüfus sayımında yaklaşık 1,15 milyon kişi eksik sayılmıştır!” 

diyebiliriz.. Bu nedenle 1980 yılı verileri fit işlemine dahil edilmemiştir. Æ 
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c = s . (N - n)  

eşitliği yazılabilir. Bu iki denklemin ortak çözümünden herhangi bir t zamanındaki 
populasyon sayısını üç parametreyle veren ve grafiği S- şeklindeki genel ifade 

bulunmuş olur:  

n = N / [ 1 + a. exp ( - b. t ) ] 

Elimizde belli zamanlarda yapılmış nüfus sayım sonuçlarını kullanarak, yani deneysel 
sonuçların kuramsal (teorik) eşitliğe uyumlamak (fit) işlemiyle, bilinmeyen 
parametreler N, a ve b‘yi hesaplayabilir ve nüfusu (n) ve nüfus artış hızını (c) güvenilir 

bir biçimde hesaplayabiliriz. Yukarıdaki tabloda verilen Genel nüfus sayımı sonuçlarını 
fit işlemine soktuğumuzda, bu eşitliğin nümerik biçimini elde ediyoruz:                                                                                 

n = 141,07632 / [ 1 + 14,224519 x exp(-0,033499688 (t-1923)) ]    

1923 yılı başlangıç yılı t=0 alınarak, bu formülle hesaplanmış nüfus gelişim grafiği 
(kırmızı çizgi) ve 1960-2000 arasındaki 7 genel sayımdan alınan sonuçlar (+ işareti) 

aşağıdaki çizimde gösterilmektedir [1980 sayımı kullanılmadı].2 Hesaplanan değerler 
sayım sonuçları ile ± % 0,5 hata aralığında örtüşmektedir; dolayısıyla 2040 yıllarına 

dek yapılacak hesap sonuçlarının ± %1 hata ile güvenilir olacağını söyleyebiliriz..                                                                                                                                          

 

Bu yöntemle hesaplanan nüfus ve nüfus artış hızı aşağıdaki tabloda verilmektedir.  

Ayrıca ortalama yaşam süresi Y ve kadın başına çocuk sayısı d bu tabloda 
verilmektedir. Bu iki parametrenin nasıl hesaplandığı aşağıda açıklanmaktadır. 

                                                 
2
 1 numaralı dipnotta açıklanan gerekçe ile.. 

Türkiyenin Nüfusu

t - 1923   (YIL)

N
ü
fu

s
 (

m
il

y
o

n
)

0 50 100 150
0

50

100

150



Türkiye’nin Nüfusu, Prof. Dr. D. Ali Ercan, 6.5.13   3 
 

       

      

Yıl 

     

    n                c                  Y                d                                                                    

 milyon         binde             yıl 

1990        

2000      

2010      

2020      

2030 

56,475          20,2            51,4            3,10                                  

67,877          17,4            57,0            3,05                                                         

79,640          14,6            63,3            2,98                                                                            

90,909          11,9            69,7            2,89                                                                               

101,15            9,4            75,6            2,77  

 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi nüfus artış hızı 1990’da binde 20’lerden 2030’da 
binde 9’a doğru azalmakta ve ortalama yaşam süresi de yılda yaklaşık 0,6 yıl artış ile 

51 yıldan 76 yıla doğru yükselmektedir.   

ORTALAMA YAŞ ve ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ 

Ortalama yaşam süresi, her nüfus sayım sonucunda Nüfus İdaresi Genel Müdürlüğü 
tarafından belirlenip yayınlanan yaş dağılım fonksiyonundan elde edilebilir. Bu yaş 
dağılımı değerlerine, örneğin [f (y) = Σ a i y i   i = 0,1…5 ] biçiminde 6 parametreli bir 

polinomla, uyumlama yapılır ve belirlenen parametre değerleri kullanılarak ortalama 
yaşam süresi Y aşağıdaki gibi hesaplanır: 

Y = ∫ y. (∂f/∂y) . dy / ∫ (∂f/∂y) . dy  

1990 ve 2000 yıllarındaki genel nüfus sayımı sonuçlarından elde edilen yaş dağılımları 
kullanılarak hesaplanan ortalama yaşam süreleri (Dikkat bu doğum anında beklenen 

yaşam süresi E0 değil; bir yıl içinde ölenlerin ölüm yaşları ortalamasıdır..) yukarıdaki 
tabloda gösterilmiştir. Aşağıdaki grafikte örnek olarak alınan 1990 yılı yaş dağılım 

fonksiyonundan hesaplanmış ortalama yaşam süresi ve ortalama yaş sonuçları 
görünüyor. İntegral 0’dan maksimum y-değeri aralığındadır.. 1990 yılında 
yaşayanların ortalama yaşı                    

y = ∫ y. f(y). dy / ∫ f(y). dy   

formülünden y = 26,2 olarak hesaplanmıştır. Ortalama yaşam süresi Y = 51,4 olarak 

bulunmuştur; bu değer, beklendiği gibi, ortalama yaşın yaklaşık 2 katıdır.  

Bu hesaplamalara göre, Türkiye’nin nüfusunun 2029 yılında 100 milyon sınırını 

aşacağını ve üst sınır olarak geniş zaman içinde 140 milyonun altında kalacağını 
kestirebiliriz..  
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(*) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 1993 VERİLERİ  

 

Yaş dağılım fonksiyonunu belirleyen parametrelerden a0 yaklaşık olarak 1/Y dir.  
Bir yıl [birim zaman] içinde doğanların [D] ve ölenlerin [Ö] farkının yılın başındaki 

nüfusa [n] bölümü olarak ifade edilen nüfus artış hızı c ( 1+c : çoğalma katsayısı)  
aynı zamanda ortalama yaşam süresi Y ve kadın başına çocuk sayısı d ile ilintilidir.  
 

Ortalama ömür süresi içinde bir kadının d kadar çocuk doğurmasına karşılık, 2 kişi, 
kendisi ve eşi eksilecek, net artış d - 2 olacaktır; dolayısıyla Yıllık artış oranı  

 
c = (D – Ö ) / n  veya  c = ( d – 2 ) / Y bağıntısıyla verilebilir.  
 

d = Yk  x D / nk dir. Burada Yk nk kadın populasyonda ortalama yaşam süresi ve  
kadın nüfusudur. Kadın/erkek ortalama yaşam sürelerinin ve populasyon içindeki 

oranlarının eşit olduğu varsayılır ve düzenli bir modellemeye oturtulamayan göçler 
hesap dışı tutulursa, yıllık kaba doğum ve ölüm oranlarını aşağıdaki eşitliklerle 
verebiliriz :  

Yıllık doğum oranı :       D / n   ≈  1 / Y  +  c / 2     

Yıllık ölüm oranı :          Ö / n   ≈  1 / Y   -   c / 2  

Yıllık doğum (ölüm) oranı ve yıllık nüfus atış hızı biliniyorsa bu eşitliklerden 
populasyonun ortalama yaşam süresi de hesaplanabilir. Genel olarak bir toplumda 
kadın - erkek ortalama yaşam süreleri ve toplum içindeki nüfus oranları eşit değildir. 

Örneğin dünya genelinde verilen istatistiklere göre kadınların toplam nüfus içindeki 
oranı erkeklere göre %2-%3 daha az, buna karşılık kadınlarda ortalama yaşam süresi, 

değişiklik göstermekle birlikte, genelde erkeklerden %2 - %3 daha yüksektir.  
Bu nedenle c = ( d – 2 ) / Y eşitliğinde 2 yerine yaklaşık değer 2,05 almak gerekir.  

Bir toplulukta kadın ve erkek nüfus oranlarını fk ve fe ortalama yaşam sürelerini  
Yk ve Ye olarak gösterirsek yukardaki formüllerimiz genel biçimini alır: 
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 Yıllık nüfus artış hızı c = [ d – 1 – ( fe . Yk )/( fk . Ye ) ] / Yk  veya bu eşitlikten 

 Kadın başına çocuk sayısı d = c . Yk + 1 + ( fe . Yk )/( fk . Ye ) olarak yazılabilir. 

 Yıllık doğum hızı D / n = c . fk + ( fk / Yk ) + ( fe / Ye ) olur.  

Bu eşitlikle aynı zamanda erkek ve kadın ortalama yaşam süreleri arasında da 
bir bağıntı kurulmuş demektir.  

 Ortalama yaşam süresi Y, aynı zamanda Y = ( fk x Yk ) + ( fe x Ye ) koşulunu da 
sağlayacak biçimde (+ %0,5’ten küçük bir hata ile) şu eşitlikten hesaplanabilir: 

Y = 2 / [ 2 ( D / n ) – c ] 

 

DÜNYADA DEMOGRAFİK DURUM : 

Ülkelerin hükümetlerinden alınan resmi istatistik rakamlarına dayandırılan küresel 
istatistiklere göre 2010 yılında dünya nüfusu 6,84 milyara erişti. Yıllık doğum hızı 
0,020 ve yıllık nüfus artış hızı binde 11,35’tir. Ortalama yaşam süresi 69,6 yıl 

(Erkeklerde 68,0 ve kadınlarda 71,2) ve kadın başına ortalama çocuk sayısı 2,86 
olarak hesaplanmaktadır. Dünya nüfusunun yaklaşık % 15’ini oluşturan gelişmiş 

toplumlarda kadın başına çocuk sayısı 2’nin altında, geri kalan toplumlarda 3’ün 
üzerindedir. Bu istatistiklerin güvenilirlik derecesinin yüksek olamayacağını  
akılda tutmak gerekir. Örneğin 2010 yılı için Türkiye’de 80 milyon olan nüfus,  

TÜİK tarafından 74 milyon olarak verilmektedir!  

Nitekim 2009 yılı için yine küresel istatistik verilerinden hesaplanan ortalama yaşam 

süresi 67,6 idi.. Bir yıl içinde dünya ortalama yaşam süresinin 2 yıl artış göstermesi 
pek inandırıcı gelmiyor.. Hemen hemen dünya ortalaması parametreleri olan 
Türkiye’de ortalama yaşam süresinin yıllık artışı 0,6 yıl olmuştur.. Olasılıkla dünyada 

ortalama yaşam süresi 68 yıldır.. 2010 yılı sonunda dünya nüfusunun 6,87 milyar 
olacağı öngörülüyor. Bu gidişle, 2040-50 arasında dünya nüfusunun 10 milyar sınırına 

dayanacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.  

Petrolün tümüyle bittiği, yaşam kaynaklarının daraldığı bir gezegenin bu büyük  
(hatta muazzam!) “kalabalığı” kaldırabileceği çok kuşkulu.. İnsanlığın ivedilikle liberal 

kapitalist ekonomik değerlerin sloganı “sürdürülebilir kalkınma” modellerini  
terk edip, onun yerine “sürdürülebilir yaşam biçimi” aranışında olması gerekiyor. 

 
********** 

(Ahmet Saltık’tan katkı : UNFPA, 2011 Temmuz’unda yılortası nüfus olarak  

7 milyarı aştığımızı duyurdu., www.unfpa.org) 

 “Bir ulusun büyüklüğü nüfusunun çokluğu ile değil, 
akıllı ve erdemli kişilerinin sayısı ile belli olur.” /  

V i c t o r  H u g o  
 

http://www.unfpa.org/

